
 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ 

 

BODÓ-LUKÁCS CSILLA 

 

SZÉKELYFÖLDI KÖZÉPISKOLÁSOK ANYANYELVI TUDATA ÉS 

ANYANYELVHASZNÁLATA SZOCIOLINGVISZTIKAI 

MEGKÖZELÍTÉSBEN 

 

Nyelvtudományi Doktori Iskola 

A doktori iskola vezetője: Dr. Bárdosi Vilmos CSc., egyetemi tanár 

Magyar Nyelvtudományi Doktori Program 

Szociolingvisztika-dialektológia Alprogram 

Programvezető: Dr. Kiss Jenő MHAS, egyetemi tanár 

 

A bizottság tagjai: 

A bizottság elnöke:  Dr. Juhász Dezső CSc., egyetemi tanár 

Hivatalosan felkért bírálók: Dr. Zelliger Erzsébet CSc., egyetemi docens 

Dr. Benő Attila PhD, egyetemi docens 

A bizottság titkára:  Dr. Bodó Csanád PhD, egyetemi adjunktus 

A bizottság további tagjai: Dr. Balázsné dr. Fodor Katalin PhD, egyetemi docens 

Pállné Dr. Lakatos Ilona PhD, főiskolai tanár (póttag) 

Dr. Presinszky Károly PhD, egyetemi adjunktus (póttag) 

Témavezető:  Dr. Kiss Jenő MHAS, egyetemi tanár 

 

 

Budapest, 2012 



2 

 

Tartalomjegyzék 

 

Előszó ......................................................................................................................................... 4 

1. Bevezetés ............................................................................................................................... 7 

1.1. Az értekezés tárgya ............................................................................................................. 7 

1.2. Az értekezés felépítése és szerkezete ................................................................................ 11 

1.3. Hipotézisek ........................................................................................................................ 12 

1.4. A másodlagos nyelvi szocializációra vonatkozó magyar kutatástörténeti előzményekről 14 

1.5. Az értekezés kulcsfogalmai ............................................................................................... 18 

 

2. A kutatás körülményeinek a bemutatása ......................................................................... 21 

2.1. Az alkalmazott adatgyűjtési módszer ................................................................................ 21 

2.1.2. A kérdőív felépítése........................................................................................................ 23 

2.2. A gyűjtés lebonyolítása ..................................................................................................... 26 

2.2.1. Előzmények .................................................................................................................... 26 

2.2.1.1. A próbagyűjtés ............................................................................................................ 29 

2.2.2. A tulajdonképpeni anyaggyűjtés .................................................................................... 30 

2.3. A vizsgált minta kiválasztása ............................................................................................ 31 

2.3.1. Az adatközlők szociológiai jellemzői ............................................................................ 33 

2.4. Az adatok feldolgozásának módszerei .............................................................................. 43 

 

3. A különböző nyelvváltozatokhoz és beszélőikhez való viszonyulásról; az azonnyelvi 

nyelvváltozatok felismerése és a nyelvi érzékenység ........................................................... 45 

3.1. A területi nyelvváltozatok megítélése ............................................................................... 45 

3.2. A regionális nyelvhasználati különbségek érzékelése....................................................... 70 

3.3. A médiaszereplők beszédmódjának, valamint az életkor-kötöttségű nyelvhasználatnak a 

minősítése ................................................................................................................................. 86 

3.4. Az egyéni nyelvváltozat-változtatás/választás megítélése ................................................ 94 

 

4. A nyelvjárás és a köznyelv viszonyáról .......................................................................... 113 

4.1. A tanulók metanyelvi tudása a standard : vernakuláris nyelvváltozat kapcsolatáról ...... 113 

4.1.1. A nyelvjárásokhoz és a nyelvjárási beszélőkhöz való viszonyulásmódról .................. 149 

4.1.2. A köznyelvnek és a köznyelv használóinak a megítéléséről ........................................ 164 



3 

 

4.2. Egyéni nyelvhasználati szokások a standard : vernakuláris nyelvváltozat kontinuumában

 ................................................................................................................................................ 169 

4.2.1. A regionális dialektus szándékos kerülése; dicséret és kigúnyolás a nyelvjárásias 

nyelvhasználat miatt ............................................................................................................... 202 

4.2.2. Nyelvi viselkedés iskolai közegben ............................................................................. 211 

4.3. Vélekedések a székely nyelvjárások jövőjéről ................................................................ 217 

 

5. A kutatási eredmények összegzése; következtetések és javaslatok .............................. 228 

 

Felhasznált szakirodalom .................................................................................................... 239 

Mellékletek  ........................................................................................................................... 268 

1. Kérdőív ............................................................................................................................... 268 

2. Kísérőlevél magyartanárok részére .................................................................................... 277 

3. Az ábrák jegyzéke .............................................................................................................. 278 

4. A táblázatok jegyzéke ........................................................................................................ 282 

 

 

 

 

 

Kijelentem, hogy a dolgozat saját munkám eredménye. 

2012. június 28. 

  



4 

 

Előszó 

 

A nyelvi (identitás)tudat, a nyelvhasználati tudatosság, a nyelvi attitűd és a regionális 

nyelvhasználati szokások témaköre igen korán, már serdülőkoromban elkezdett 

foglalkoztatni. Ugyan akkori reflexióim ösztönös megfigyelésen alapultak, mégis olyan 

impulzusokat adtak, amelyek – több állomáson át – a jelen disszertáció témaválasztását is 

meghatározták. Az első ilyen jellegű, maradandó nyelvi élményben a kézdivásárhelyi 

középfokú Bod Péter Tanítóképzőben volt részem 1993-ban, amikor – kilencedik osztályba 

lépvén –, rácsodálkoztam az új osztálytársak regionális nyelvhasználati különbségeire. A 36 

fős óvodapedagógus- és tanítójelölt lányosztályban – felső-háromszékiként – bőségesen 

megtapasztalhattam az alsó-háromszéki, a barcasági, az erdővidéki, az orbai-, a csík- és az 

udvarhelyszéki osztálytársaim beszéde közötti, jól érzékelhető eltéréseket, amelyek többnyire 

kiejtésbeliek voltak. Természetesen hasonló nyelvi érzékenységgel figyelték meg társaim is 

felső-háromszéki nyelvhasználatunkat, mely észlelések több alkalommal is ártatlan 

élcelődésekben, csipkelődésekben nyilvánultak meg. 

A történet hasonlóképpen ismétlődött meg öt év múlva, a Kézdivásárhelytől kb. 300 

km-re fekvő Kolozsváron, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem magyar–pedagógia szakának 

első évfolyamán, ahol az erdélyi nyelvjárások és nyelvjáráscsoportok színes palettája tárult 

elénk, de már többé-kevésbé regionális köznyelvi köntösben. Ekkor, főként az észak-erdélyi 

kollégák figyelték nagy érdeklődéssel és nyugtázták kaján derűvel a néhány székely 

honfitársam és jómagam ízes nyílt(abb) á, nyílt(abb) e és zárt e hangjait. Ebben a nyelvi és 

társadalmi környezetben, kiragadva a megszokottból, a meghittből, tudatosult először 

néhányunkban a székely identitás, amely valójában az anyanyelvjárásunkban gyökerezett és 

abból táplálkozott.  

A „tettlegességre”, azaz, amikor tudományosan is elkezdtem vizsgálni a kisebbségi 

nyelvhasználat, a normatudat és az anyanyelvtanítás módszereinek együtthatását, 2003-ban 

került sor, ugyanis kezdő magyartanárként szembesültem azzal az állapottal, hogy a 

szülőfalum általános iskolás tanulóinak írásbeli megnyilatkozása – a standard köznyelvi 

norma tükrében – minősíthetetlen helyesírási színvonalon volt. Márpedig Basil Bernstein 

1960-as, 1970-es évekbeli kutatásai óta tudjuk, hogy a korlátozott nyelvi kód használata 

felerősíti és generálja a szociokulturális hátrányokat. Lelkes kezdő pedagógusként úgy véltem 

a tanítványaim továbbtanulási potenciáljának, iskolai előmenetelének növelése érdekében 

sürgősen fel kell tárnom azokat az okokat, amelyek a helyesírási normától eltérő, nemstandard 
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változatokat eredményezték. Így készült el egy interjú- és szövegkorpusz, melynek 

jellemzőiről részletesebben a későbbiekben olvasható (2.2.1. fejezet).  

A saját példám, csupán egy lehetséges egyéni életút, mégis azt mutatja, hogy az iskolai 

közegnek, legyen az formális vagy informális, jelentős szerepe van a nyelvi attitűd, a 

nyelvhasználat és a nyelvi identitástudat kialakításában. Mi több, ahogyan számos 

szociológiai, pszicho-pedagógiai és szociolingvisztikai vizsgálat is igazolja, a 

személyiségfejlődésre, az önazonosság megtalálására is erőteljes hatással van mind az 

elsődleges, mind pedig a másodlagos nyelvi szocializáció.  

Disszertációmban azt vizsgálom, hogy a székelyföldi középiskolások körében a székely 

nyelvjárásnak/magyar nyelvnek mennyire erőteljes az identifikáló szerepe, s hogyan nyilvánul 

meg ez a különböző nyelvváltozatokról és saját nyelvhasználatukról alkotott metanyelvi 

vélekedéseikben. 

A jelen kutatás szervesen kapcsolódik az erdélyi (szocio)dialektológiai és 

szociolingvisztikai kutatásokhoz, s mint ilyen hiánypótló szerepet tölt be a romániai magyar 

élőnyelvi kutatásokban, mivel alig készült hasonló jellegű vizsgálat; a fiatalság 

nyelvjárásiasságára, nyelvjárási tudatára vonatkozóan egyáltalán nem végeztek ilyen 

nagyszámú mintát (1113 főt) felölelő felmérést. Az utóbbi évtizedben az erdélyi ifjúság 

nyelvhasználatát leginkább a kétnyelvűség, a nyelvi interferenciák viszonyrendszerében 

kutatták.  

 

Köszönettel tartozom a vizsgálatban résztvevő székelyföldi középiskolás tanulóknak, 

akiknek elgondolásai, érzései, véleményei tolmácsolásához, reményeim szerint, e disszertáció 

is hozzájárul.  

A disszertációm nem készült volna el a nélkül az együttműködő szakmai közösség 

nélkül, amiben hosszas évek alatt született. Legfőképpen köszönettel tartozom 

témavezetőmnek, Kiss Jenőnek, aki nemcsak szakmai támogatásával, hanem lendületével, 

kedvességével mindig segített továbblépni megtorpanásaimon, és biztatott arra, hogy az –

eredendően Felső-Háromszékre korlátozott – empirikus vizsgálatomat kiterjesszem a székely 

nyelvjárásterület egészére. Köszönöm doktorandusztársaimnak, Hajba Renátának és Lakatos 

Katalinnak az értékes eszmecseréket, akikkel együtt éltük át a doktoranduszi élet sikereit és 

nehézségeit, s akikre mindig lehetett számítani egy-egy statisztikai kérdés vagy koncepció 

megvitatása kapcsán. Kézér Annának, egykori tanítványomnak az adatfeldolgozásban nyújtott 

segítségét külön köszönöm.   
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És végül, de nem utolsósorban köszönet illeti a családomat, akik a lelki támogatás 

mellett nélkülözhetetlen technikai segítséget is nyújtottak az adatgyűjtés megszervezésében. 

Hálámat fejezem ki férjemnek, aki éles kritikai érzékével és kiváló szintetizáló készségével 

csírájában felismerte azon számszaki hibákat, amelyek utólagos észrevétele, korrigálása 

igencsak megnehezítette volna munkámat. 
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1. Bevezetés 

1.1. Az értekezés tárgya  

  Értekezésemben azokkal a dialektológiai és szociolingvisztikai problémákkal 

foglalkozom, amelyek a nyelvjárási elsődleges anyanyelvváltozatú, illetőleg nyelvjárási 

hátterű, környezetű tanulók nyelvi/nyelvjárási (identitás)tudatával, tudatosságával függnek 

össze. A nagyon is összetett nyelvi tudatot a nyelvhasználati jellemzők, valamint az 

adatközlők nyelvi attitűdje, értékítélete alapján tanulmányozom – szociológiai változók 

mentén.  

  A magyar nyelv megőrzése szempontjából Székelyföld – az anyaország határain túli 

kisebbségi közösségek közül – a legszerencsésebb, hiszen tömbmagyarság él ezen a vidéken. 

Ebben a nyelvi környezetben – a szórványhelyzetben élőkhöz viszonyítva – a román 

anyanyelvűekkel kevesebb a kontaktuslehetőség, az itt élő magyarság sokkal kisebb 

mértékben sajátította el, ismeri és használja az államnyelvet. Ugyanakkor ezen peremrégióra, 

a magyar nyelv „központjától” földrajzilag távoli fekvése miatt is, a lassúbb magyar nyelvi 

fejlődés jellemző (l. Péntek 2001a: 63, 2003a: 125): a köznyelv területi és társadalmi 

lefedettsége eltérő és részleges; a lakosság jelentős része nemcsak őrizője, hanem napjainkban 

is aktív használója a székely nyelvjárásnak (vö. Péntek 1999a: 41–2, 1999b: 49).  

Szóbeli és írásbeli megnyilvánulásaikban egyaránt megtapasztalhatók, eltérő mértékben 

ugyan, az államnyelvi interferencia jelenségek és a nyelvjárási elemek is. Kutatásomban ez 

utóbbiak vizsgálatára fókuszálok, azonban nem korpuszelemzést végzek, hanem – kiragadva a 

székely népesség egészéből a felnövekvő nemzedékek rétegcsoportját, éspedig a középiskolás 

tanulókét – azt tanulmányozom, hogy metanyelvi kompetenciájuk mit árul el 

nyelvi/nyelvjárási komfortérzetükről és székely identitásukról.  

A problémafelvetés fontosságát azon nyelvi tény igazolja, mely szerint kisebbségi 

beszélőközösségekben az anyanyelv jövője múlhat a nyelvhasználók nyelvi tudatosságán, 

nyelvi/nyelvjárási attitűdjén (l. Sándor K. 1995: 135; Lanstyák 1998a: 37; Gereben 1999: 220; 

Kiss 1990a: 41, 2001a: 251–2, 2004: 233, 2010a: 388; Kožík 2004a: 93; Minya 2005: 22), 

hiszen sok esetben a nyelvjárás az egyetlen biztosan birtokolt anyanyelvi változat. Ilyen 

körülmények között a nyelvjárás megbélyegzése az anyanyelv stigmatizálását jelenti, 

amelynek előbb vagy utóbb – az anyanyelvmegtartás szempontjából – egyértelműen negatív 

körülményei lesznek. Ez halmozottan igaz a felnövekvő nemzedékre, az önmaga identitását 

kereső fiatal korosztályra. 
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Vizsgálatom alapsokaságát székelyföldi középiskolások alkotják. Egyrészt azért 

választottam ezt a rétegcsoportot, mivel figyelmem a következő jelenségekre irányult: hogyan 

élik meg a faluról városi középiskolába kerülő diákok a nyelvhasználati különbségeket, illetve 

a városi diákok hogyan viszonyulnak nyelvjárásban beszélő társaikhoz; másrészt, mivel ebben 

az életszakaszban már nagymértékben stabilizálódott nyelvi értékítéletük (Felde 1992: 177; 

Szász Mónika 1995: 39; Kiss 1996a: 139, 1996b: 404, 1998: 257; Gombert 1997; Tolcsvai 

Nagy 1998a: 20; Lőrik 2006), hiteles képet kapok a tényleges nyelvi viselkedésükről, a nyelvi 

érték- és előítélet-struktúráikról.  

Ezek a tanulók iskolázási körülményeik folytán gyakran kerülhetnek olyan helyzetbe, 

amelyben anyanyelvváltozatuk miatt pozitív, illetve negatív élmény érheti őket, s ez döntően 

befolyásolhatja saját nyelvváltozatukhoz való viszonyulásmódjukat. A megkérdezett tanulók 

több nyelvváltozat „ütközőzónájában” (Kiss 1996a: 139, 2004: 231) élnek: az 

anyanyelvjárásnak, a köznyelvnek, valamint az ifjúsági nyelvnek a találkozási pontján. Az 

oktatásban mindebből kettőnek van kiemelt jelentősége: a vernakulárisnak, jelen esetben a 

székely nyelvjárásnak, valamint a nyelv fő változatának, a köznyelvnek. Mindkét 

nyelvváltozat ismeretének szintje meghatározza nyelvi tudatosságukat, nyelvi mentalitásukat.  

A kutatás elsődleges célkitűzése feltérképezni azon „külső” és „belső” tényezők 

halmazát, amelyek befolyásolják a székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási tudatának 

kialakulását, különös tekintettel a nyelvhelyességi, a nyelvjárási és a nyelvi változásokkal, 

valamint változatokkal kapcsolatos hiedelmek, előítéletek, attitűdök feltárására.   

Adaptálva a szociálpszichológiai megközelítésű – Howard Giles és munkatársai által az 

1970-es években kidolgozott – etnolingvisztikai vitalitás fogalmát (vö. a moldvai magyar–

román kétnyelvű beszélőközösségekre vonatkoztatva a „nyelvi vitalitás” és „beszélőközösségi 

vitalitás” fogalmakat, Bodó 2004: 154, 2007: 124), azt törekszem megragadni, hogy a székely 

diákok metanyelvi megnyilvánulásaiban mennyire érzékelhető és milyen erősségű a 

nyelvjárási vitalitás. Giles és munkatársai szerint egy etnoligvisztikai csoport életképességét 

úgy lehet definiálni, mint „ami egy csoportot nagy valószínűséggel arra késztet, hogy a 

csoportközi helyzetekben elkülönülő és cselekvő közösségi entitásként viselkedjen” (1977: 

308; vö. Gereben 1998a: 113–27; Péntek 2007a: 92; Hires-László 2009: 47–8; Gál 2010). 

Ezen elméleti alapvetésből kiindulva a nyelvi vitalitás analógiájára igyekszem feltárni a 

székely fiatalság azonosságérzését, ön- és csoportidentitását a vernakuláris nyelvváltozat 

használata és megítélése tükrében (vö. Kiss 1990b: 61, 1996a: 142, 2002b: 141; Crystal 1998: 

23–4; Tolcsvai Nagy 1998b: 37; Sándor K. 2001: 19–20; P. Lakatos–T. Károlyi 2009a: 74; 

Wardhaugh 2005: 36). 
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A kisebbségi anyanyelv-megőrzés szempontjából elengedhetetlen elemeznünk 

mindazon tényezők együttesét, amelyek a helyi anyanyelvváltozat különböző 

beszédhelyzetekben történő használatát vagy éppenséggel mellőzését erőteljesen 

meghatározzák. Minél változatosabb kontextusokban és sűrűbben használják ezt a változatot 

(l. Bradley 2002: 1–10), illetőleg biztosított a folytonosság, vagyis a generációközi 

nyelvváltozat-/nyelvátadás, annál nagyobb egy beszélőközösség helyi nyelvváltozatának 

relatív vitalitása. Székelyföld rurális berendezkedéséből adódóan is, a jellemzően 

nyelvjárásias hátterű, környezetű középiskolások tájnyelvi megnyilvánulásainak gyakorisága, 

intenzitása fokmérője lehet a székely közösség vitalitásának.  

Az etnolingvisztikai csoportok nyelvi „elevenségét” makro- és mikroszintű változók (l. 

Grenoble–Whaley 1998: 22–31, 2006: 22–38; King 2000) kölcsönösen befolyásolják. 

Értekezésemben a makroszintű tényezőkkel, nevezetesen a beszélőközösségen kívüli 

extralingvisztikai, „objektív” tényezőkkel csupán érintőlegesen foglalkozom, fő vonulatként a 

mikroszintű, „szubjektív” tényezők hatására összpontosítok.  

A nyelvmegőrzés és a nyelvcsere fishmani kulcsaspektusaira (nyelvhasználati szokások, 

a nyelvvel szembeni viselkedés, valamint a közösségben megfigyelhető társadalmi/kulturális 

változások, Wei és munkatársai idézik Fishmant 1997: 2; Fishman 1965: 67–88) támaszkodva 

a székelyföldi tanulók nyelvhasználati szokásainak, nyelvi viselkedésének, illetőleg a saját 

nyelvváltozatukkal és a nyelvi változásokkal szembeni – purista vagy nyitott – attitűdök 

részletes szemrevételezésére törekszem. Továbbá megpróbálom feltárni, hogy az adatközlők 

saját nyelvhasználatukról alkotott vélekedéseiből felsejlik-e, ebben a gazdag nyelvi 

környezetben, két-, több- és kettősnyelvűségi létmódban, azon lappangó feszültség, amely 

csupán „bizonyos” beszédszituációkban kerül felszínre, és amely többnyire a nyelvi 

szétfejlődés következményéből fakad. Jelesül: környezeti nyelvváltozatuk, anyanyelvjárásuk 

miatt tapasztaltak-e a székely középiskolások bárminemű hátrányt/hátrányos 

megkülönböztetést (vö. Kiss 2001b: 202–7) társadalmi érvényesülésük során, vagy, éppen 

ellenkezőleg, nyelvhasználatuk regionalitása előnyt, többletet (vö. Péntek 1999b: 28; Szabó 

1999: 348–9) jelent(ett) számukra.  

Mivel kisebbségi körülmények között – a kommunikációs funkciók mellett – különösen 

felértékelődik az anyanyelv(járás) identitásjelölő és megtartó szerepe, fontosnak tartom 

felfedni azokat a viszonyulásmód- és értékítéletbeli hézagokat, amelyek elbizonytalaníthatják 

a székely fiatalság önazonosságtudatát, és amelyek hosszú távon a közösség életképességét is 

veszélyeztethetik. 
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Vizsgálatommal az alábbi kérdésekre keresem a választ:  

 Hogyan viszonyulnak anyanyelvükhöz, a különböző nyelvváltozatokhoz, saját 

nyelvjárásukhoz, illetve a nyelvjárásban beszélőkhöz a nyelvjárási elsődleges 

anyanyelvváltozatú székelyföldi 14–18 éves fiatalok?  

 Milyen tényezők (sztereotípiák, saját tapasztalat stb.), valamint mely szociológiai 

változók befolyásolják jelentősen nyelvi értékítéletüket?  

 Mennyire tudatos a 9. és 12. osztályosok számára a nyelvhasználat nyelvjárási és 

köznyelvi változatának elkülönülése, egybefonódása? Melyik nyelvváltozat 

használatát tartják helyénvalónak bizonyos beszédhelyzetekben? Melyiket használják 

gyakrabban és milyen környezetben? Képesek-e a kódváltásra? Miképpen élnek a 

tanulók tudatában a különféle nyelvhasználati minták? Mely nyelvi elemeket tartják 

nyelvjárásuk jellemző sajátosságainak? 

 Hogyan alakul a nyelvi tudat 14–18 évesek körében? A szabálykövetés 

(normatudatosság) mennyire jelenik meg következetesen és hitelesen válaszaikban? A 

pedagógusok, de különösen a magyartanárok, milyen szerepet töltenek be tanítványaik 

nyelvi tudatosságának kialakításában? 

 A székely diákok a tájnyelvet értéknek, avagy elavult nyelvváltozatnak tekintik?  

Ilyen és hasonló kérdésekre keresem a választ a disszertációmban, s ezzel némiképp 

hozzájárulok az érintettek véleményének közvetítéséhez, illetve feltárhatom a székelyföldi 

fiatalság nyelvi/nyelvjárási tudatosságát, nyelvi identitását, nyelvi mentalitását és 

nyelvhasználati szokásait. 

Különös hangsúlyt kap azon sztereotípiák, előítéletek, lelki tényezők előcsalogatása, 

amelyek a székelyföldi magyarság (és implicite a vizsgált középiskolások) kollektív tudatában 

jelen vannak, és amelyek az anyanyelvhasználók önazonosságát, csoporttagságát, nyelvi 

identitástudatát, alkalmazkodóképességét (vö. Hunyady 1996: 107; Schöpflin 1998: 15–27; 

Hódi 2006: 16–20; Czibere 2008: 78; Zelliger 2008: 79–83) erőteljesen befolyásolják 

globalizálódó világunkban.  

Azt is igyekszem feltérképezni, hogy Székelyföldön az egyes kisrégiók fiatalságának 

nyelvi/nyelvjárási tudatossága mutat-e szignifikáns különbséget, illetve melyek azok a 

székelyföldi kistájak, amelyeknek beszélőire erőteljesebb lokális és regionális nyelvi 

identitástudat jellemző.    
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1.2. Az értekezés felépítése és szerkezete 

 Amint az értekezés címéből kiderül, az empirikus kutatás fókuszában a székelyföldi 

középiskolások anyanyelvi tudata és anyanyelvhasználata áll. E köré csoportosul a 

jelenségkört árnyaló, körülíró kérdések vizsgálata.  

A disszertáció öt fő fejezetből áll. Az általános bevezető rész után a jelen kutatás 

szükségességét, tudományos beágyazottságát bemutató, a nyelvi tudat vizsgálatára irányuló 

korábbi anyaországi és határon túli (kiemelten az erdélyi) kutatások rövid összefoglalása 

következik. E fejezetben kerül sor az értekezés kulcsfogalmainak definiálására. 

A második szerkezeti egység a 2003–2006 között lefolytatott vizsgálat menetének leírásával, 

gyakorlati problémáival, az adatfelvétel körülményeivel, a gyűjtési módszerrel, valamint a 

vizsgálati minta területi lokalizálásának és szociológiai változóinak ismertetésével 

foglalkozik.  

Az adatelemzés, a harmadik fejezettel kezdődően, a következő – egymás között átjárható – 

tematikus egységekben kerül bemutatásra: 

 A különböző, elsősorban területi nyelvváltozatokhoz és beszélőikhez való 

viszonyulásmód jellemzői; az adatközlők nyelvi érzékenységének feltárása a tájnyelvi 

eltérések felismerésében; a médiaszereplők, az idősek/fiatalok és a nyelvváltozat-

változtatók beszédmódjának megítélése;  

 Egyéni anyanyelvhasználati szokások, nyelvhasználati tudatosság, metanyelvi tudás a 

standard–vernakuláris nyelvváltozat tükrében. 

A tulajdonképpeni adatértelmezést fejezetenként a főbb eredmények összefoglalása zárja.  

Az elméleti háttéranyag kifejtésekor – a teljesség igénye nélkül – a nyelvi normatudat, a 

nyelvi/nyelvjárási attitűd és a nyelvhasználat viszonyát próbálom bemutatni. Mivel mindegyik 

fejezet önállóan egy-egy disszertáció témája lehetne, csupán oly mértékű az elméleti 

megalapozás megjelenítése, amennyire az adatok értelmezéséhez minimálisan szükséges.  

Mivel a kisebbségben élő magyarság identitása, életképessége elsősorban az anyanyelvhez, 

anyanyelvjáráshoz kapcsolódik, az értekezés „törzsanyagában” első helyen a vizsgált 

beszélőközösség nyelvi attitűdjének részletezése szerepel, melynek keretében 

megismerkedhetünk a középiskolások makro- és mikrokörnyezetük nyelvváltozataihoz való 

viszonyulásmódjával, értékítéletével, valamint a különböző, főként területi nyelvváltozatot 

beszélők és a „nyelvelhagyók” beszédmódjának, személyiségének megítélésével. Ezen 

túlmenően körvonalazódnak azon jellemző nyelvi jegyek, amelyek alapján a tanulók képesek 

másoktól elhatárolni saját nyelvjárásukat; világossá válik, hogy nyelvjárásukhoz milyen 

presztízsértéket rendelnek hozzá, illetve hová helyezik a nyelvváltozatok rangsorában. 
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 Különálló fejezetbe került a beszélőközösség metanyelvi tudatásának, 

anyanyelvhasználati szokásainak a bemutatása – a standard : vernakuláris nyelvváltozat 

kontinuumában. Az alfejezetekből továbbá megismerjük az adatközlők köznyelvi és 

nyelvjárási beszélőkhöz való viszonyát, a közmagyarral (l. Péntek 1999c: 80) szembeni 

attitűdjét, valamint a beszélőközösségen belüli azon íratlan nyelvhasználati elvárásokat, 

amelyek a standardizációs törekvéseket befolyásolják.  

 A disszertáció legvégén a következtetések megfogalmazására kerül sor.  

 A nyelvi adatok feldolgozása során az empirikus kutatás alapjául szolgáló kérdőív 

mindegyik kérdése/kijelentése esetében 18 – független szociológiai és egyéb (pl. önbevallásos 

alapon nyelvjárási kompetenciák megléte/hiánya) – változó esetleges hatását vizsgáltam, az 

értekezésben azonban csupán a szignifikáns összefüggéseket ismertetem. Mind a 18 változó 

részmintái között – valamely kérdés esetében – számottevő különbség mutatkozott. 

Ugyan a gyűjtés eszközeként csupán kérdőívet alkalmaztam, mégis úgy vélem, hogy a 

beszélőközösség nyelvi identitásának, nyelvi tudatosságának, metanyelvi tudásának összetett, 

többszempontú és rétegspecifikus feldolgozásával kirajzolódik azon tényezőegyüttes, amely 

meghatározza a vizsgált célcsoport nyelvhasználatát és attitűdjeit.   

 A jobb áttekinthetőség végett a relatív-gyakoriságszámítás és a szignifikancia-vizsgálat 

eredményeit kör- és oszlopdiagramok, illetve táblázatok formájában közlöm, feltüntetve a 

válaszadók számát, a százalékos adatokat és a khi-négyzet próba értékeit (a korrelációs 

együtthatóval és a szabadságfokkal együtt). Az attitűdkijelentések (25 db.) megítélésének 

bemutatása során – a terjedelmi korlátok miatt – mellőzöm a grafikonos ábrázolást, az adatok 

ismertetése leíró jellegű.  

 

1.3. Hipotézisek 

Saját megfigyeléseimre és a magyar nyelvi szétfejlődés jellemzőit bemutató átfogó 

művekre (l. Göncz 1999a; Csernicskó 1998; Péntek 1999b, 1999c; Lanstyák 2000; Péntek–

Benő 2003) is alapozva, két alapvető hipotézissor fogalmazható meg, éspedig:  

1. a tömbmagyarságban élő székelyföldi középiskolások többsége pozitívan viszonyul 

saját régiójának nyelvhasználatához/nyelvváltozatához; a tanulók nyelvi attitűdjét 

többnyire a racionális és egészséges nyelvszemlélet jellemzi; nyelvi értékítéletüket 

áthatja a transzszilvanista életfelfogás, életérzés; pozitívan viszonyulnak 

anyanyelvjárásukhoz; 

2. a székelyföldi középiskolás tanulók nyelvhasználatára ma is jellemző az erőteljes 

táji színezet, a köznyelv – nyelvjárás kontinuumban az adatközlők nyelvhasználata a 
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vernakulárishoz közelít, ezért könnyedén felismerik saját nyelvváltozatuk 

sajátosságait. 

Mindkét általános hipotézissor operacionalizásálását a disszertáció két központi fejezetében 

(3–4. fejezetek) tárgyalt témakörökhöz igazítom, feltételezve azt, hogy a tanulók nyelvi 

attitűdje és egyéni nyelvhasználata között erőteljes a kölcsönös meghatározottság, azaz a 

vonatkozó fejezetekben ismertetett eredmények között vice versa ok-okozati összefüggés 

mutatható ki.  

Feltételezem, hogy mindkét vizsgált témakör esetében bizonyos szociológiai, demográfiai és 

egyéb változók részmintái jelentős korrelációt eredményeznek a kérdésekre adott válaszokkal. 

Feltételezésem szerint az általam vizsgált, elsősorban független változók közül – gyakoriság 

tekintetében – messzemenően kimagaslik néhány olyan változó, amely valamennyi fő- és 

részkérdésre adott válaszokkal szignifikáns összefüggést mutat. Ezek között domináns a 

területiség (a középiskolások lakóhelyének/iskolájának megyék és kistájak szerinti 

megoszlása), tudniillik a nyelvi szétfejlődés következtében a székelyföldi régión belül is helyi 

– attitűdbeli és nyelvhasználati – különbségek érzékelhetők. A regionalitás nézőpontjából úgy 

vélem, hogy markáns eltérés érhető tetten a perem- és a központi régiók beszélőközösségének 

nyelvi tudatossága, identitástudata, önazonossága, önidentifikációja, nyelvi értékítélete és 

nyelvhasználata között. Ezért, az egyéb szociológiai változók mellett, mindvégig különös 

figyelmet fordítok a kisrégiók közötti különbségek és a kollektív identitástudat feltárására.  

Előzetes hipotézisem alapján a területi tényezőkön kívül a leggyakrabban előforduló 

szignifikáns változók az alábbiak lehetnek: a középiskolai osztály típusa, a tanuló neme, az 

iskolai előrehaladottság (vagyis az évfolyam), az önbevallás szerinti nyelvjárási kompetenciák 

megléte/hiánya, a magyar nyelv- és irodalomból megszerzett érdemjegy.  

A 18 db. vizsgált változó közül legkevesebb releváns korrelációt a szülők iskolai végzettsége 

és foglalkozása, a szülők származási helye, a tanulók állandó lakóhelyének típusa, valamint az 

adatközlők másodnyelvi tudása változók eredményeznek.  

Mindezen hipotézisek, feltételezésem alapján bizonyítást nyernek/igazolódnak a 

kutatási eredmények bemutatása során. Reményeim szerint statisztikailag is alá tudom 

támasztani alaphipotéziseimet, vagyis a kapott nyelvi adatok alapján kijelenthetjük, hogy a 

székelyföldi fiataloknak erős nyelvi identitástudata van, pozitívan viszonyulnak saját 

nyelvjárásukhoz, illetve nyelvhasználatuk a 21. század hajnalán is erőteljesen közelít a 

vernakulárishoz. Természetesen a székely nyelvjárás elfogadottsága iránti optimizmusomat az 

eredmények árnyalhatják, netán meg is cáfolhatják.  



14 

 

1.4. A másodlagos nyelvi szocializációra vonatkozó magyar kutatástörténeti 

előzményekről  

  Általános és gyakorta jelentkező nyelvtudományi kérdés, hogy vajon a laikus beszélők 

mennyire érzékelik az azonnyelvi nyelvváltozatok közötti különbségeket. A magyar 

szakirodalomban ezen kérdéskör feltárása és vizsgálata az 1930-as évek óta (l. Gombocz 

1931: 1–11) folyamatos. Végh József már több mint fél évszázaddal ezelőtt megállapította, 

hogy bármely nyelvközösség tagjai többé-kevésbé érzékelik a területi nyelvváltozatok közötti 

eltéréseket, tehát van nyelvi tudatuk (Végh 1959). Természetesen az átlagos beszélő nem 

képes szakszerű pontossággal megnevezni beszélt nyelvváltozatának törvényszerűségeit, 

azonban az attól eltérő jelenségeket, változatokat érzékeli.  

A szociolingvisztikai szakirodalom szerint a másodlagos szocializációnak óriási szerep 

jut a nyelvi viselkedés kialakításában. A tanulók nyelvhasználati szokásairól, nyelvi 

attitűdjéről az elmúlt két évtizedben számos magyarországi és határon túli kutatás látott 

napvilágot, melyek közül néhányat, a teljesség igénye nélkül, megemlítek jelen fejezetben. 

Magyarországon az általános iskolások nyelvhasználatát, nyelvi mentalitását többen is 

vizsgálták. Felde Györgyi és Guttmann Miklós 10–14 éves fiatalok normatudatát, Kiss Jenő 

mihályi általános iskolások és szüleik, pedagógusaik nyelvi, nyelvjárási attitűdjét, köznyelvi 

normatudatát, nyelvhasználati szokásait, Boros Ildikó veszprémi nyolcadikosok 

nyelvjárásokról való ismereteit kutatta (Felde 1992: 177–91; Guttmann 1994: 159–62, 1995, 

1996: 108–13, 1999: 421–7; Kiss 1996a: 138–51, 1996b: 403–15, 1998: 257–69; Boros 2010: 

59–63).  

Czibere Mária, Okamoto Mari és Streli Zita középiskolások nyelvjárási attitűdjéről, 

egy-egy nyelvi jelenség megítéléséről, használatáról, nyelvjárási ismereteiről tudakozódott 

(Czibere 2000: 55–64, 2004: 32–9, Okamoto 2002: 342–54, 2004: 33–40; Streli 2007: 244–

51). Szabó Tamás Péter magyarországi fiatal adatközlők nyelvi mentalitását, metanyelvi 

tudását, nyelvművelésről, különböző nyelvi változókról, nyelvhasználati kérdésekről való 

vélekedését elemezte (Szabó T. 2006a: 100–9, 2006b: 205–14, 2007a: 461–70, 2007b: 416–

23, 2007c: 167–88, 2007d: 171–81, 2007e: 317–25; 2008: 87–98).  

Főiskolások, illetve egyetemisták körében vizsgálódott Kassai Ilona, Fodor Katalin és 

Huszár Ágnes, Sándor Klára, Juliet Langman és Pléh Csaba, valamint Posgay Ildikó (Kassai 

1994: 125–30; Fodor–Huszár 1998: 196–210; Sándor–Langman–Pléh 1998: 29–40; Posgay 

2002: 246–9, 2007a: 211–6). Czibere Mária nemzetközi (Hollandia, Németország, 

Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) összehasonlító kutatást végzett egyetemisták nyelvi 

attitűdjéről, identitásáról (Czibere 2008: 56–80). Kiss Jenő három csoport körében (általános 
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iskolások, gimnazisták, magyar szakos egyetemisták) tanulmányozta a fiatalok nyelvi 

intuícióját, 2001-ben Kárpát-medencei egyetemisták nyelvjárásokhoz való viszonyulását, a 

nyelvjárástani oktatásról, valamint a magyar dialektológiáról való vélekedését, 2010-ben az 

ELTE magyar alapszakos hallgatók középiskolai anyanyelvi órákról való reflexióit, a magyar 

nyelv állapotáról való vélekedését tanulmányozta (Kiss 1999: 129–37, 2009a: 1–14, 2010b: 

24–5).  

A szlovákiai magyarság körében is az elmúlt húsz évben több felmérés született. 

Vizsgálták egyetemisták, iskolások, pedagógusok, különböző települések 

beszélőközösségének köznyelvi normatudatát, nyelvhasználatát, nyelvi/nyelvjárási attitűdjét 

(Lanstyák–Szabómihály 1997; Sándor A. 1998: 351–5, 2000, 2001: 87–95, 2007: 233–8, 

2009: 231–40; Kožík 2004a: 93–124, 2004b: 50–8, 2006; Menyhárt 2007: 168–76; Pintér 

2004: 63–71, Presinszky 2007a: 215–22, 2007b, 2009: 241–8). 

A kárpátaljai fiatalság nyelvhasználatáról átfogó képet kapunk az Iskola 2000 

elnevezésű felmérés eredményeiből (Beregszászi–Márku 2003: 179–207; Beregszászi–

Csernicskó 2004a: 195–203, 2004b: 140–54, 2006: 40–50, Csernicskó 2004: 126–9, Márku 

2004: 135–45). Általános és középiskolások, felsőoktatási hallgatók, valamint pedagógusok 

körében többen végeztek attitűdvizsgálatot, illetve tanulmányozták a beszélőközösség 

tannyelvválasztási, nyelvhasználati szokásait, nyelvi tudatosságát, identitástudatát (T. 

Károlyi–Szabó 2000: 105–12, T. Károlyi 2002: 135–44; Karmacsi 2003: 58–63; Braun 2005: 

36–9; Árpa 2007: 32–6, 2008: 49–54; Fejes 2007: 69–74, Lakatos 2006: 97–104, 2008a: 53–

61, 2008b: 160–66, 2009: 423–30, 2010; Márku 2009: 145–62; Molnár 2009a: 122–8, 2009b: 

439–46; Séra 2009: 154–7). 

Göncz Lajos vajdasági és magyarországi adatközlők nyelvhasználati szokásairól 

készített összehasonlító vizsgálatot (2004: 13–24), Kalocsai Karolina, Király Attila és Rajsli 

Ilona iskoláskorúak, valamint egyetemisták nyelvhasználati sajátosságairól, kétnyelvűségéről, 

attitűdjéről készített felmérést (Király 1998: 189–202; Kalocsai 2009: 383–92; Rajsli 2004: 

146–52).  

Amint az előszóban említettem az utóbbi két évtizedben az erdélyi magyar 

beszélőközösség, fiatalság nyelvhasználatát leginkább a kétnyelvűség, a nyelvi interferenciák 

összefüggésrendszerében vizsgálták. A továbbiakban azon kutatásokat ismertetem röviden, 

amelyek valamelyest kapcsolódnak az értekezés témaköréhez (oktatás és anyanyelvhasználat, 

anyanyelv-pedagógia, szociodialektológiai kutatások).   

A legátfogóbb erdélyi (romániai) szociolingvisztikai felmérés az 1990-es évek közepén 

zajlott, a Kárpát-medencei magyarság nyelvhasználatára kiterjedő „RSS-vizsgálat” (a prágai 
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Research Support Scheme of the Higher Education Support Programme alapján) keretében. A 

romániai eredményekről résztanulmányok készültek (Szilágyi N. 2002, Benő–Szilágyi 2005; 

Péntek 2008a). A kérdőíves vizsgálat nyelvtani részének alapadatai, a kérdőív, a vizsgálat 

eredményei és a kereszttáblák a Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények hasábjain 

tanulmányozhatók (Kontra–Péntek–Szilágyi N. 2010: 164–82, 2011: 74–91). Ugyan a kutatás 

szintézise nem jelent meg, viszont azzal összefüggésben, illetve párhuzamosan több 

tanulmány is ismertette az 1990-as évekbeli erdélyi magyar nyelvhasználat körülményeit, jogi 

és demográfiai feltételeit, a kisebbségi nyelvváltozat állapotát (pl. Bodó szerk. 1996, Orbán–

Vetési 2001, Péntek 1993: 482–7, 1994a: 133–44, 1996: 37–50, 1998a, 2001a, 2001c: 15–20, 

Roth 2000: 3–9; Somkereki 2000: 95–121).  

A romániai magyar szociolingvisztikai, élő nyelvi kutatások és nyelvi tervezés (iskolai 

nyelvhasználat, tankönyvek, oktatási segédanyagok nyelve, nyelvcsere 

szórványkörnyezetben, kontaktológiai vizsgálatok stb.) intézményesen javarészt a Szabó T. 

Attila Nyelvi Intézet (SZTANYI) vezetésével, közreműködésével zajlanak. Az Intézet 

keretében megvalósuló kutatások szakmai hátterét a kolozsvári Babeş-Bolyai 

Tudományegyetem Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszéke biztosítja. Az erdélyi magyar 

nyelv és irodalom tanárok szakmai szervezeteként és az anyanyelvi mozgalom szervezőjeként 

működő sepsiszentgyörgyi székhelyű Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ), melyhez 

a SZTANYI közvetlenül kapcsolódik, az Intézet kiadványsorozatának (A Szabó T. Attila 

Nyelvi Intézet Kiadványai) kiadója is egyben. A Szövetség saját sorozata az AESZ-füzetek.  

A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat és az MTA Nyelvtudományi Intézete 

Élőnyelvi Osztálya által kezdeményezett „A magyar nyelvű oktatás a Kárpát-medencében” 

program keretében a határon túli magyar közösségek oktatási, jogi, intézményi és nyelvi 

helyzetének felmérésére került sor a 2000-es évek közepén. A kutatás eredményeinek 

összefoglalása (hat ország esetében) tanulmánykötetben jelent meg (Bartha–Nádor–Péntek 

2011). Az erdélyi helyzet ismertetését Péntek János és Fóris-Ferenczi Rita készítette el „A 

romániai magyar közoktatás, különös tekintettel az oktatási nyelv(ek)re” c. tanulmányban 

(2011: 73–133; l. még Fóris-Ferenczi 2007: 45–94). 

A romániai magyar oktatásról, iskolai kétnyelvűségről 2009-ben tanulmánykötet látott 

napvilágot (Bálint–Péntek 2009), melyben iskoláskorúak kódhasználati, tannyelvválasztási 

szokásait vizsgáló kutatások eredményeiről is olvashatunk (Bálint–Fodor–Vremir 2009: 1–38; 

Sorbán 2009a: 125–43, 2009b: 144–67).  

Az elmúlt húsz évben a romániai magyar közoktatás, felsőoktatás nyelvhasználatáról, 

tantervekről, tankönyvekről, az államnyelv oktatásának módszertanáról, iskoláskorúak 
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nyelvhasználatáról, nyelvválasztásáról, a nyelvi kreativitásról, a 2011-ben érvényre lépő új 

oktatási törvényről számos cikk, tanulmánykötet, önálló kiadvány is megjelent (pl. 

Gyarmathy–Smythe 2000: 63–76; Nagy–Péntek 2000; Péntek 1994b: 41–51, 1998b: 299–304, 

2001b: 10–4, 2004a, 2004b: 11–8, 2005: 67–72, 2007d: 232–40, 2011a: 11–26, 2011b; Kádár 

2002: 317–28, 2006: 227–57; Rus Fodor 2005a: 253–63, 2006: 111–19, 2007a: 226–39, 2008: 

461–8; Bálint–Fodor–Vremir 2005: 5–24; Koháry–Fazakas 2006; Mandel–Papp Z. 2007; 

Benő 2012: 123–30).  

Az általános iskolások tannyelvválasztási szokásairól a budapesti Balázs Ferenc Intézet 

koordinálásával készült empirikus kutatás 1996-ban. A kérdőíves vizsgálat négy Kárpát-

medencei régióra (Erdély, Vajdaság, Kárpátalja, Felvidék) terjedt ki. Az erdélyi gyűjtés 

eredményéről, módszertanáról Sorbán Angella és Dobos Ferenc közölt beszámolókat 

(Sorbán–Dobos 1997: 293–323; Sorbán 2000: 167–80).  

Az Európai Unió által finanszírozott FP6 keretprogram LINEE (Languages in a 

Network of European Excellence) projekt keretében 2007-ben a felvidéki, vajdasági és 

erdélyi (Maros, Hargita és Kovászna megyei) pedagógusok körében félig strukturált interjú 

segítségével a kisebbségi magyar iskolák másodnyelv oktatásával, kisebbségi 

nyelvtanulásával, nyelvi ideológiákkal kapcsolatosan készült empirikus vizsgálat (l. Dégi 

2009: 513–8; Kiss Zs. 2009: 507–11, 2011: 73–109; Ódry 2009: 501–5; Rabec: 495–9; 

Szabó-Gilinger 2009: 519–26). 

Doktori tanulmányok keretében Fodor Dóra (majd később Rus Fodor Dóra) a családon 

belüli kétnyelvűségről (tordai magyar–román vegyes házasságok esetében), nyelvcseréről, 

Papp Anna Mária három különböző etnikai arányokat mutató erdélyi város 

(Sepsiszentgyörgy, Marosvásárhely, Zilah) magyar beszélőközösségének nyelvhasználatáról, 

Erdei Ildikó Temes megyei kétnyelvű gyermekek (3–10 éves) nyelvi szocializációjáról, a 

szórványban élők oktatásáról készített felméréseket (Fodor 2000, 2005b: 55–7, Rus Fodor 

2007b: 194–213; Erdei 2003: 398–420, 2006: 157–67, 2007: 183–99, 2008a: 387–403, 

2008b: 125–37, 2010: 17–27; Papp 2008, 2009: 340–55). 

Veress Márta a nemzedéki kétnyelvűségről, a kolozsvári fiatalok nyelvekhez, 

nyelvváltozatokhoz való viszonyulásmódját, kód- és nyelvváltását, Bíró Enikő kétnyelvű 

(magyar–román) közgazdász hallgatók üzleti angol nyelv elsajátítási stratégiáit kutatta 

(Veress 1995: 25–38, 2000: 239–45; Bíró E. 2007: 70–77). Horváth István szociológus a 

romániai magyarok körében végzett felméréseket nyelvismeret, kétnyelvűség, nyelvhasználat, 

nyelvi dominancia témakörökben (Horváth 2003a: 7–24, 2003b: 171–98). A Nagykároly 
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környéki svábok sváb–magyar kétnyelvűségét, illetve nyelvcseréjét Rácz Csilla és Szabó 

Csilla tanulmányozták, rekonstruálták (Rácz 1999: 375–91; Szabó Cs. 1999: 468–80).  

Mivel a székelyföldi beszélőközösség, valamint a fiatalság nyelvjárásiasságának, 

nyelvjárási tudatának az egész nyelvterületet lefedő vizsgálatára még nem került sor, 

kutatásom során csupán kisebb vizsgálatok eredményeire támaszkodhatom. A vernakuláris 

nyelvhasználat és az anyanyelvi nevelés vonatkozásában elenyésző a szociolingvisztikai 

kutatások száma; az első jelentős erdélyi vizsgálat a nyolcvanas évek elején valósult meg Bíró 

Zoltán vezetésével. A kutatás tárgya a falusi tanulók nyelvileg hátrányos helyzetének 

elemzése – a városiakéhoz viszonyítva (Bíró Z. 1984).  

Pletl Rita irányításával 1993–94-ben a romániai magyar tanulók (általános és középiskolások) 

helyesírási kompetenciáját mérték országosan, mely vizsgálatok eredményeiből nyilvánvalóvá 

vált, hogy rengeteg nyelvjárás-függő változat fordult elő fogalmazásaikban (Pletl 1995: 9–25, 

1997). Mihály Orsolya a körösfői általános iskolások nyelvjárási tudatosságát, azonnyelvi 

kódváltási szokásait, Szász Mónika a nyelvhasználat székelyföldi (regionális) normáit, Rancz 

Teréz a felső-háromszéki beszélőközösség identitástudatát, nyelvi attitűdjét, nyelvhasználati 

szokásait, illetve a kontaktushatásokat vizsgálta (Szász 1995; Mihály 2002; Rancz 2007a, 

2011; l. még Lukács 2007a, 2008, 2009a).  

Az egész magyar nyelvterületre kiterjedő közelmúltban lezárult (2007–2010) Új magyar 

nyelvjárási atlasz (ÚMNyA.) gyűjtési anyagának szociodialektológiai vonatkozású 

eredményeiből az erdélyi beszélőközösség nyelvi mentalitásáról átfogóbb képet nyerünk.  

 A romániai kisebbségek társadalmi, gazdasági, kulturális és nyelvi jellegzetességeinek 

feltárása céljából a 2007-ben megalakuló kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 

keretében az elmúlt öt évben több szociológiai, szociolingvisztikai kutatás is megvalósult a 

magyar nyelvhasználat, oktatás, kétnyelvűség, nyelvpedagógia, identitás témakörökben (l. 

összefoglalókat, esettanulmányokat Horváth 2008; Horváth–Tódor: 2009, 2011). 

 

1.5. Az értekezés kulcsfogalmainak körülírása 

Az egyértelműség végett az általam használt kulcsfogalmakat fontosnak tartom 

meghatározni már az értekezés kezdetén. 

Attitűd, nyelvi attitűd: az attitűd a szociálpszichológia alapfogalma, először az általános 

lélektan rögzítette az attitűdjelenséget a 20. sz. elején (az attitűdkutatás történetét részletesen 

l. Hewstone–Strobe–Codol–Stephenson 1995). Napjainkban számos eltérő meghatározása 

létezik. Általános jelentése: 'magatartás, viselkedés, modor', szűkebb és pontosabb 

értelmezése: 'beállítottság, viselkedési mód' (Kiss 2002a: 135). Az attitűdök lényeges vonása, 
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hogy tanultak és viszonylag állandók, lassan, nehezen változtathatók. Az attitűd szerkezetét 

tekintve találkozhatunk egy- és több tényezős modellekkel (bővebben l. Cohen–Reed 2006). 

Legelterjedtebb a Rosenberg és Hovland (1960) által kidolgozott hármas struktúra, mely 

szerint az attitűd komponensei: megismerő (kognitív), érzelmi (affektív), valamint cselekvési 

vagy viselkedési (konatív) összetevők. Ez utóbbi, vagyis a cselekvéshez kötött komponens a 

kognitív és affektív szegmensek következménye. 

  A nyelvi attitűd a nyelvekkel, nyelvváltozatokkal, nyelvi jelenségekkel és azok 

használóival kapcsolatos beállítódás, beállítottság (vö. Kiss 2002a: 135). Legjellemzőbb 

nyelvi attitűdtípusok a magyar nyelvjárások és a köznyelv eddigi történetében: semleges-

távolságtartó, ellenszenvező-védekező, szégyenlő-önfeladó, kiegyensúlyozó-

funkcióelkülönítő (Kiss 2001c: 219–25). 

  A székelyföldi középiskolások nyelvi attitűdjét a standard : vernakuláris 

nyelvváltozatokhoz és beszélőikhez való vélekedéseik alapján tárom fel, különös hangsúlyt 

fektetve a presztízsviszonyok alakulására.  

  Nyelvjárási tudat: a nyelvi tudat része, mely a nyelvjárási beszélőkkel, nyelvjárási 

nyelvhasználattal kapcsolatos attitűdöket, tudást, ismereteket foglalja magába (Kiss 2001d: 

210–2). A nyelvjárási elsődleges anyanyelvváltozatú székely diákok esetében azt vizsgálom, 

hogy nyelvjárási kompetenciájukról, nyelvhasználati szokásaikról alkotott véleményük 

szerint, milyen mértékű a nyelvi tudat és nyelvjárási tudat összefonódása. 

  Nyelvi/nyelvjárási identitástudat: az identitáskutatás bő félévszázada került a 

szociológiai vizsgálatok középpontjába, azóta számos identitáselmélettel, identitásstruktúrával 

találkozhattunk (l. összefoglalóan Krappman 1980; Bloom 1990). Az identitás kérdéskörének 

bonyolult hierarchiájában (nemzeti, kisebbségi, etnikai, kulturális stb.), értekezésemben azon 

felfogásokra támaszkodok, amelyek az identitást többdimenziós fogalomként értelmezik (l. 

Smith 1991; Assmann 1999: 134), és a nyelvi sajátosságokat a kollektív, valamint a 

személyes identitás(tudat) részhalmazának, meghatározó tényezőjének tekintik. A megemlített 

elméletek csupán a disszertáció alapvetését adják, az empirikus kutatásomban – belső 

nézőpontból, a tanulók önbevallására támaszkodva – kizárólag az azonnyelvi változatokhoz 

való viszonyulásmódból, használati szokásokból tükröződő nyelvi/nyelvjárási 

identitástudatot, önazonosságot, önidentifikációt kísérlem megragadni (vö. Kiss 2009b: 16; 

Péntek 2007c: 53) a kisebbségben, de tömbben élő székely fiatalság körében.  

  Köznyelv és regionális köznyelviség: a székelyföldi középiskolások nyelvi tudása 

szerint nem különül el a hagyományos értelemben vett köznyelv és regionális köznyelviség. A 
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gyűjtés eredményeiből kitűnt, hogy a köznyelv fogalmán a tanulók 10%-a hétköznapi 

nyelvhasználatot ért, míg a tanulók jelentős része az irodalmi nyelvvel azonosítja. 

Regionális köznyelviségen – székelyföldi viszonylatban – az eredendően továbbélő 

helyi nyelvjárási, s részben a román nyelvi hatás következtében érvényesülő elemekkel, 

sajátosságokkal tarkított, tipikusan a nyilvános nyelvhasználati helyzetekre jellemző, tehát 

köznyelvi szerepkörben használatos nyelvhasználati kontinuumot értem (vö. még Péntek 

1994a: 141; Lanstyák 1998b, 2000: 153, 2002b; Fülöp 2000: 153; Kiss 2001e: 234, 241; 

Szilágyi N. 2008: 106, 2009: 21; Kontra 2010). 

Az anyaggyűjtés alapját képező kérdőívben mindvégig a köznyelv kifejezést használom. 
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2. Az empirikus kutatás körülményeinek a bemutatása 

2.1. Az alkalmazott adatgyűjtési módszer 

A vizsgált minta nagysága (1113 fő) és a kérdőív terjedelme miatt (45 főkérdés és 

azok alkérdései, összesen 72 db.) aktív, direkt gyűjtési módszert, éspedig az írásbeli 

kikérdezést használtam adatfeltáró módszerként. Az önkitöltős kérdőíves adatfelvétel teljesen 

anonim módon történt, a kitöltők személye közvetlenül nem volt azonosítható. A tanulóknak 

– az adatok technikai feldolgozásának és ellenőrizhetőségének megkönnyítésére – jeligével 

kellett ellátniuk a két részből álló kérdőívet.   

Mivel a kérdőíves felmérésre formális – iskolai – kontextusban került sor, az 

adatfeldolgozás során mindvégig figyelembe vettem a labovi megfigyelői paradoxon 

jelenségét (Labov 1970: 32), vagyis az ún. „kísérleti effektust” (vö. Kiss 2002a: 36–7; Papp 

L. 1988: 736–51; P. Lakatos 2000: 469–70), mely szerint az adatközlők az ilyesfajta 

szituációkban nem természetesen viselkednek; a kérdésekre való válaszolgatás megnöveli az 

önfegyelmüket; a szokásosnál sokkal választékosabban, köznyelviesebben fejezik ki magukat, 

illetve megpróbálnak eleget tenni az általuk feltételezett társadalmi és kutatói elvárásnak. 

Nem újkeletű problémáról van szó: már a huszadik század eleji magyar nyelvjárásgyűjtők 

szembesültek e ténnyel (vö. Balassa 1905: 4); az 1970-es években pedig Dezséry Judit és 

Terestyéni Tamás be is bizonyították kísérleteikkel az „élő szöveg” és a „stúdió-szöveg” 

közötti különbségeket (Dezséry–Terestyéni 1976: 51–77).  

Ráadásul az értekezés alapját képező nyelvi-nyelvjárási tudatról nagyon nehéz a 

valóságnak megfelelő képet nyernünk, hiszen a tudatosan közölt szubjektív nyelvi adatokat, 

vagyis az adatközlő nyelvekkel, nyelvhasználattal, nyelvi szépséggel, helyességgel stb. 

kapcsolatos vélekedését, felfogását, önreflexióját, azaz metanyelvi tudását nagyon sok 

tényező együttállása befolyásolja (vö. Lanstyák 2000: 41; Kiss 2002a: 31; Horváth 2003b: 

176–7).  

Mivel elsődlegesen nem az élőnyelvi viselkedés megfigyelésére vállalkoztam, hanem 

attitűdvizsgálatot végeztem a tanulók önmegfigyelésére, önbevallására, belső nézőpontjára 

alapozva, azt gondolom, hogy a tudatosan közölt szubjektív nyelvi adatok gyűjtésére egyik 

leghatékonyabb módszert választottam (vö. Ryan–Giles 1982; Kiss 2002a: 42). A kérdőív 

gyakori nyitott kérdései lehetőséget biztosítottak az adatközlők észrevételeinek, 

megjegyzéseinek bővebb kifejtésére. Kiemelendő, hogy szociolingvisztikai szempontból igen 

értékes válaszok érkeztek a tanulóktól, nyelvi tudásuk, nyelvi önreflexiós képességük nagyon 

magasnak bizonyult (vö. Végh 1959). Azt gondolom, hogy tematikus interjú során sem 

csalogathattam volna elő kiforrottabb szubjektív nyelvi észrevételeket a vizsgált 
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beszélőközösségből, ugyanakkor az irányított beszélgetések lefolytatása időben és 

terjedelemben is túlfeszítette volna e dolgozat kereteit.  

A különböző azonnyelvi változatokhoz és beszélőikhez való viszonyulásmódra 

vonatkozó kérdéseken, az attitűdökre vonatkozó kijelentéseken túlmenően, a kérdőív 

tartalmazott a tanulók nyelvhasználati szokásaihoz kapcsolódó kérdéseket is. Ez utóbbiakra 

adott válaszok alapján, összevetve a korábbi magyartanári és részt vevő megfigyelői 

tapasztalataimmal, megerősíthetem: az, hogy valaki mit nyilatkozik az egyéni 

nyelvhasználatáról, illetve hogyan beszél, két teljesen különböző dolog (l. Karácsony 1938; 

G. Varga 1990: 179; Bánréti 1995; Kiss 2002a: 36). Vagyis a saját beszédmódjukról vallott 

egyéni vélemények nem tükrözik teljes mértékben a tényleges nyelvhasználatot: 

valószínűsíthetőleg nyelvjárási nyelvhasználatukat alá-, míg a köznyelvies beszédmódjukat 

túlbecsülik, azaz jelen gyűjtés alapján nem dönthető el, hogy nyelvhasználati és kódváltási 

szokásaik mennyire felelnek meg a valóságnak.  

Továbbá a formális közegben (iskolában) való anyaggyűjtés miatt is elképzelhető, a 

valóságnál idealizáltabb megnyilatkozások születtek, melyek azonban önmagukban is 

jelzésértékűek: a tanulók tudatában élő ideológiák, narratívák tükröződései. Minden bizonnyal 

azonban a beszélőközösség saját nyelvhasználatának belső nézőpontból való megközelítése 

lehetőséget teremt egy későbbi követéses vizsgálat elvégzéséhez, hiszen jelen kutatási 

eredmények egy longitudinális vizsgálat kiindulópontját jelenthetik. 

A társadalomkutatók örökös dilemmája, hogy az adatközlők mennyire tényszerűek a 

válaszadásban: jelen kutatás megbízhatósága is az adatközlők őszinteségén, tárgyilagosságán 

múlik. Természetesen nem célom a válaszok igazságértékét megkérdőjelezni, jelen felmérés 

alapján azonban nem dönthető el, hogy az adatközlői meglátások, benyomások, állítások 

milyen mértékben felelnek meg a valóságnak. Mindezek fényében, tudatában az általam 

választott módszer előnyeivel és hátrányaival (l. G. Varga 1964: 24; Terestyéni 1987; Kiss 

2002a: 41–57; Balogh 2001: 158; Kontra 1990: 131–8; Váradi 1990: 143–55), a viszonylag 

fesztelen, zavartalan kutatói miliő biztosításán túl, megpróbáltam úgy feldolgozni a több ezer 

nyelvi adatot, hogy a számok alapján kimutatható valamennyi összefüggésből hiteles képet 

kapjunk, illetőleg adhassunk az elsődleges anyanyelvváltozatú székelyföldi fiatalság nyelvi 

tudatáról, tudatosságáról, nyelvhasználatáról.  

Nemcsak a kérdőíves felmérés, hanem az interjúhelyzet során is hasonló jelenség 

tapasztalható: az interjúalanyok azt a képet, képzetet kívánják kialakítani válaszaikkal, melyet 

saját nézőpontjukból kiindulva összeegyeztethetőnek vélnek egy adott helyzetről közösségi 

szinten kialakult látásmóddal (Block 2000: 762).  
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Ha nem tudatosan közölt objektív nyelvi adatok gyűjtésére vállalkozunk, spontán 

megnyilatkozásokra és legmegbízhatóbb eredményekre, magától értetődően, az antropológiai 

kutatásokban, irányzatokban alkalmazott részt vevő megfigyelés terepmunkai műfajával 

juthatunk. A passzív gyűjtés során felvetődő etikai dilemmán, az esetlegességen túl, a 

kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek hatékonyságának kérdéskörével is szemben 

állunk. Nem vitás, hogy aktív, közvetlen (direkt) gyűjtéssel, jóval nagyobb alapsokaságot 

érünk el, mint indirekt módon. Ugyanakkor ellenőrizhető és megismételhető nyelvi adatokat 

nyerünk kérdőívek, interjúk révén. Azonban éppen a fent említett okok miatt, valamint a 

feldolgozó statisztikai műveletek nem megfelelő alkalmazásával torzítások is előfordulhatnak. 

A legideálisabb a megbízhatóság és hitelesség szempontjából a globális szemlélet 

érvényesítése, vagyis a kvantitatív-kvalitatív módszerek együttes alkalmazása (vö. Szecskő 

1997: 138; Kiss 1998: 258). A kvalitatív kutatás mintaszámával, elemszámával kapcsolatban 

szükségesnek tartom megemlíteni, hogy a későbbiekben feldolgozott teljes minta (n=1113) 

eredményei nagymértékben megegyeztek a kezdeti, részleges feldolgozás adataival, melynek 

során az adatközlők megközelítőleg 50%-ának (n=514) a válaszait elemeztem (l. Lukács 

2007b, 2007c, 2009b). 

 

2.1.2. A kérdőív felépítése 

A feltáró módszerként alkalmazott nyelvhasználati kérdőív összeállításában, 

felhasználva a korábbi gyűjtési tapasztalataimat, az alábbi – a másodlagos nyelvi szocializáció 

folyamatát tanulmányozó – felmérésekből merítettem: 

 az általános iskolások nyelvjárásiasságára, norma tudatára vonatkozóan: Guttmann 

Miklós (1996), Fülöp Lajos (1990), Kiss Jenő (1996a,b, 1998, 2000) felméréseiből, 

valamint 

 a magyarországi, felvidéki és kárpátaljai középiskolások nyelvhasználatát illetően: 

Sándor Anna (2000, 2001), Czibere Mária (2000), Okamoto Mari (2002), valamint 

Beregszászi Anikó, Csernicskó István (2003: 247–50) vizsgálataiból.  

Továbbá a tartalmi egységek kialakításában felhasználtam az egyetemisták nyelvi 

sztereotípiáit kutató Lambert-féle „ügynökvizsgálati” módszer (Sándor Klára, Juliet 

Langman, Pléh Csaba – 1998), valamint Fodor Katalin és Huszár Ágnes (1998: 196–210), 

szintén egyetemisták körében végzett, a magyar nyelvjárások presztízsét, rangsorát vizsgáló 

kutatások tanulságait. 

A fiatalság nyelvhasználatát, nyelvi értékítéletét feltáró kutatások tapasztalatain kívül, az 

adatgyűjtés alapjául szolgáló kérdőív kérdései közé beépítettem a kisebbségben élő 
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magyarság nyelvhasználatát, nyelvi attitűdjét, nyelvi identitástudatát vizsgáló RSS makro-

szociolingvisztikai kutatás kérdéseit is. 

2005 tavaszán, kézdivásárhelyi középiskolások körében végzett próbagyűjtésem adatainak 

feldolgozásából számos tanulságot vontam le a végleges kérdőív megszerkesztését, tartalmi és 

formai összetételét illetően. Többnyire a közérthetőség érdekében a kérdések 

megfogalmazásán korrigáltam. A próbakérdőívben előforduló nagy mennyiségű nyitott kérdés 

lehetővé tette, hogy megismerjem a tanulók szubjektív véleményét, rávilágított olyan 

jelenségekre, amelyek a zárt kérdések esetén nem derülhettek volna ki. Ugyanakkor olyan 

válaszokat kaptam, amelyeket a későbbiekben a zárt kérdéseknél választható kategóriákként 

használtam fel. Azonban a nyitott és zárt kérdések arányán változtatnom kellett, mivel a 

statisztikai elemzést, az adatok összehasonlítását nagyon megbonyolította a nyitott kérdések 

tömkelege.  

A nyitott kérdések mellett, a zárt (feleletválasztós) kérdésekben is meghagytam az 

„egyéb” kategória beiktatásával a személyes vélemények kifejtésének lehetőségét, tudniillik 

egy több mint 1100 fős minta esetében a tanulók olyan fontos észrevételeket is 

megfogalmazhatnak, amelyek a kutató figyelmét egyébként elkerülhetik. Ezzel a „vegyes” 

megoldással elhárítható az önkényes beskatulyázás, kategóriákba sorolás, ugyanakkor növeli 

az adatközlők válaszadási hajlandóságát is.   

A végleges kérdőívben igyekeztem sokkal alaposabban, részletesebben kitérni a 

nyelvhasználati szokások feltárására. A kisegítő kérdéseket, amelyeket jó szándékkal 

sorakoztattam fel egy-egy főkérdés mellett, elhagytam, ugyanis sok esetben éppen 

nehezítették a megértést. A próbakérdőívben tudatosan kerültem a tárgyi tudást mérő, fogalmi 

magyarázatokat igénylő kérdéseket (pl. Mi a köznyelv?, Mi a nyelvjárás?), azonban a 

végleges kérdőívben rákérdeztem a tájnyelv meghatározására (18-ik kérdés). 

A 45 db. – nyitott és zárt – kérdésből, valamint egy, 25 kijelentést tartalmazó, 

attitűdsorból álló végleges kérdőív (l. 1. melléklet) terjedelmében hosszabb a 

próbakérdőívnél. Ennél fogva részletesebb és árnyaltabb. A próbakérdőívhez képest formailag 

újításnak tekinthető az attitűdsor (15-ik kérdéscsoport), illetve a kérdőív 43-ik kérdése, amely 

– szerkezetét tekintve – valójában egy mátrix. Ez utóbbi segítségével igyekeztem feltárni az 

adatközlők kódválasztási szokásait, különös tekintettel a kommunikációs helyszín és a 

beszédpartner nyelvváltozat-választást befolyásoló szerepére. Azonban a mátrix 

bonyolultsága miatt sajnos véletlenszerű jelölgetéseket kaptam, ezért nem dolgoztam fel az 

eredményeket. 
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A 25, attitűdökre vonatkozó kijelentést tartalmazó sor, melyet a kérdőívben egy blokkban 

helyeztem el, zömében nyelvi sztereotípiákat tartalmaz, amelyeket – az egyetértés vagy egyet 

nem értés különböző mértékének kifejezésére alkalmas ötfokú Likert skálán – értékelnek az 

adatközlők. A végleges kérdőívből teljes mértékben kihagytam a – próbakérdőívben 

előforduló – szókincsre vonatkozó kérdéseket. 

A végleges kérdőív az adatközlők (részben szüleik) demográfiai, szociológiai hátterére 

vonatkozó kérdésekkel kezdődik. Ebben a kérdéscsomagban ráhangolódásképpen, 

átvezetésképpen szerepel a „Jártál-e Magyarországon?” kérdés. A további főkérdések 

kontrollkérdéseket is tartalmaznak, azonban a tanulók tudatos nyelvhasználatát a legjobban az 

attitűdsor ellenőrzi, ugyanis olyan kijelentéseket tartalmaz, amelyek minősítése szűrőként 

működik a kérdőív hasonló jellegű kérdéseire adott válaszok között.  

A kérdőív tartalmi összetétele két – viszonylag koherens, egymáshoz szorosan 

kapcsolódó – résztémát foglal magába:  

1) a tanulók nyelvi attitűdjére, nyelvi értékítéletére, nyelvi öntudatára, nyelvi 

érzékenységére (2., 4–15. kérdés), valamint  

2) a nyelvhasználati szokásaikra, a nyelvhasználat tudatosságára vonatkozó 

kérdések (16–45. kérdések) alkotják a kérdőív alapstruktúráját. 

A jobb áttekinthetőség és követhetőség végett alábbiakban összefoglaltam az értekezés 

3–4. fejezetében bemutatott kérdések (alkérdésekkel együtt mindösszesen 72 db.) 

megoszlását, utalva a kérdőívben előforduló sorszámukra:  

3. A különböző nyelvváltozatokhoz és beszélőikhez való viszonyulásról; az azonnyelvi 

nyelvváltozatok felismerése és a nyelvi érzékenység (fejezet):  

3.1. A területi nyelvváltozatok megítélése: 4., 5., 6., 36., 7.;  

3.2. A regionális nyelvhasználati különbségek érzékelése: 8., 9., 10., 12.;  

3.3. A médiaszereplők beszédmódjának, valamint az életkor-kötöttségű 

nyelvhasználatnak a minősítése: 11., 25., 14., 23.;  

3.4. Az egyéni nyelvváltozat-változtatás/választás megítélése: 13., 13.1. (13.1. alkérdés 

a kérdőívben nem rendelkezik sorszámmal), 15.5., 15.5.1., 15.18., 15.3., 41.; 

4. A nyelvjárás és a köznyelv viszonyáról (fejezet) 

4.1. A tanulók metanyelvi tudása a standard : vernakuláris nyelvváltozat kapcsolatáról: 

 17., 17.1., 18., 19., 15.6., 15.9., 15.20., 15.24., 15.15., 32., 19.1., 15.19., 31.;  

4.1.1. A nyelvjárásokhoz és a nyelvjárási beszélőkhöz való viszonyulásmódról: 

29., 33., 34., 15.1., 35., 15.7., 15.8., 15.11., 15.17., 15.21.;  

4.1.2. A köznyelvnek és a köznyelv használóinak a megítéléséről:  
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15.2., 15.10., 15.14., 15.16.  

4.2. Egyéni nyelvhasználati szokások a standard : standard nyelvváltozat 

kontinuumában: 

16., 16.1., 16.1.1. (16.1., 16.1.1. alkérdések a kérdőívben nem rendelkeznek 

sorszámmal), 17.2., 20., 22., 21.;  

4.2.1. A regionális dialektus szándékos kerülése; dicséret és kigúnyolás a nyelvjárásias 

nyelvhasználat miatt: 24., 26., 27., 40., 15.25., 28.;  

4.2.2. Nyelvi viselkedés iskolai közegben:   

30., 37., 37.1., 38., 39., 15.4., 15.12., 15.22.;  

4.3. Vélekedések a székely nyelvjárások jövőjéről: 42., 15.23., 45., 15.13., 44.  

 

 Szerkezetileg, formailag is két részre bontottam a kérdőívet. Az első rész a nyelvi, 

nyelvjárási attitűdre, a másik a nyelvhasználatra, a nyelvhasználati szokásokra vonatkozik.  

A kettétagolást több szempontból is célszerűnek tartottam. Egyrészt a kérdőív kitöltési ideje 

feleződött, ezáltal – a kb. 20–25 perces időintervallum alatt – kevésbé lankadt el a tanulók 

figyelme, nem vett erőt rajtuk az unalom, ami a véletlenszerű bejelölgetésekhez vezetett 

volna. Különösen az attitűdkijelentésekhez rendelt értékek esetében fordulhatott volna elő 

ilyen jelenség, ezért az attitűdsort tudatosan helyeztem el az első részben. Valószínűleg így 

megnöveltem a kijelentések minél mélyebb átgondolásának lehetőségét. Másrészt, mivel egy 

tanítási héten belül két különböző magyaróra kezdetén töltötték ki a tanulók a fizikailag is 

elkülönülő két részt, válaszaik hitelességét, következetességét, őszinteségét, realitását, 

legalábbis „papírforma” szerint ellenőrizhettem (l. 2.1. fejezet), tudniillik az első és második 

egységben előfordulnak olyan hasonló (kontroll) kérdések, amelyek a válaszok 

megbízhatóságát, reciprocitását és megismételhetőségét hivatottak mérni.  

 

2.2. A gyűjtés lebonyolítása 

2.2.1. Előzmények 

 Jelen vizsgálat módszertani előkészítése 2003 óta folyamatos. A Babeş-Bolyai 

Tudományegyetem etno- és szociolingvisztika mesterszakának záródolgozatához 2003. 

tavaszán attitűdvizsgálatot és korpuszelemzést végeztem felső-háromszéki általános és 

középiskolai magyartanárok (n=15), illetve lemhényi V–VIII. osztályos tanítványaim (n=42) 

körében (Lukács 2003). A magyartanárok szabályközvetítését (anyanyelv-pedagógiai 

módszereit), a saját diákjaik regionális nyelvhasználatához való viszonyulásmódját kérdőíves 

kikérdezéssel, míg a tanulók beszélt és írott nyelvi normatudatosságát (szabálykövetését) 
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órajegyzőkönyv készítésével (hospitálás során), valamint interjú- és szövegkorpusz 

elemzésével kutattam. A tanulók szóbeli megnyilatkozásainak rögzítése kézírásos feljegyzés 

és hangfelvétel készítésével történt. Előzetes megbeszélés nélkül „A legkedvencebb 

élményem” címmel spontán történeteket meséltek el a tanulók, amelyeket magnetofonszalagra 

rögzítettem, illetve fonetikusan lejegyeztem. Tudatosan választottam az említett témát, 

ugyanis feltételeztem, hogy az élmények újraátélésével kevésbé működik a nyelvi önkontroll, 

így megbízhatóbb nyelvi adatokat kapok.  

Az interjúk feldolgozásának megkönnyítése és átláthatósága végett minden tanulóról külön 

készítettem egy jegyzőkönyvet, melyben a köznyelvi normától eltérő kiejtés- és szókincsbeli 

sajátosságokat jegyeztem fel. Az adatok összesítéséből világossá vált, hogy melyek a 

leggyakrabban előforduló nyelvjárási elemek szóbeli megnyilvánulásaikban. Ebben az 

időszakban kezdő magyartanárként szükségesnek találtam egyértelműsíteni a felső-

háromszéki tanulók beszélt nyelvváltozatának jellemzőit, ugyanis az írásbeli 

produktumaikban is rengeteg nyelvjárás-függő változat előfordult. Márpedig köztudott, hogy 

a szóbeli kommunikáció nagymértékben befolyásolhatja az írott nyelvhasználatot, különösen 

gyermekkorban, amikor a nyelvi normatudatosság még kialakulóban van. Úgy gondoltam, a 

problémát csakis úgy lehet ténylegesen orvosolni, ha pontosan feltárjuk és megértjük az 

okokat. Ekkortájt, teljesen jó szándékból, nagyon drasztikus módszerrel próbáltam a 

köznyelvi norma elsajátítását elősegíteni: a saját fogalmazásaikban előforduló nyelvjárás-

függő változatokat egyenként ötvenszer kellett leírniuk ún. „helyesírás-javító” füzetben. 

Utólagosan már belátom, valószínűleg többet árthattam ezzel a módszerrel a tanulók lelki 

világában, mint amennyit a köznyelvi norma tudatosítása érdekében tettem.  

  A tanulók szabálykövető magatartásának fokmérőjeként előzetesen megírt, tananyaghoz 

kötődő elbeszélő és leíró jellegű fogalmazásokat is elemeztem. A korpusz terjedelme: 21 420 

szó volt, amely a tanulónkénti 5 füzetlap nagyságú oldalból tevődött össze (átlagosan 1 oldal 

kb. 102 szót tartalmazott). Itt szükséges megjegyeznem, hogy az írott korpuszvizsgálat mellett 

kényszerűségből döntöttem, ugyanis az eredendően kérdőíves felmérésnek induló vizsgálat 

kudarcba fulladt, tudniillik a teszkérdőívek feldolgozása során szembesültem a tanulók 

szövegértési és szövegelemzési hiányosságaival. Nem értették azon kifejezéseket sem 

(nyelvhasználat, tájnyelv, nyelvjárás, köznyelv, nyelvváltozat), amelyek egyébként az 

általános iskolai magyar anyanyelvi tananyag szerves részét képezték. Válaszaik nagyfokú 

bizonytalanságról, következetlenségről és ellentmondásról tanúskodtak. Feltételezem, hogy 

hasonló „fáziskésés” (Lakatos 2010: 7) jelenséggel szembesültem, mint amelyre a hasonló 

tematikájú határon túli kutatások mutattak rá (Csernicskó 2003: 60; P. Lakatos–T. Károlyi 



28 

 

2002: 233–48). A vizsgálatban részt vevő lemhényi általános iskolásokban valószínűleg még 

nem tudatosult fogalmi szinten sem a különböző anyanyelvváltozatok megléte, számukra az 

anyanyelvjárásuk használata a természetes és egyedüliként használt nyelvváltozat, még 

iskolai közegben is. 

Mivel a fentebb említett felső-háromszéki kutatás közvetlenül nem előzi meg a 

disszertációm alapját képező felmérést, illetve a minta sem reprezentatív, a kutatási 

eredményeket csupán részlegesen érintem, a következtetések bemutatására szorítkozom.  

  A 13 kérdésből álló kérdőív eredményeiből kiderült, hogy a magyartanárok szerint nem 

létezik olyan általános és középiskolai osztály Kézdiszéken, amelyben ne volnának 

nyelvjárásias beszédű gyerekek. Becslésük alapján a rendszeresen székely nyelvjárásban 

beszélő tanulók száma 50% és 80% között mozog. Megfigyeléseik alapján a tanórák közötti 

szünetekben és az iskolai kirándulásokon a tanulók nyelvhasználata egyértelműen 

nyelvjárásias. A nyelvjárás bármilyen körülmények közötti használatának helyességét 4 tanár 

(26,66%) teljes mértékben megkérdőjelezi, ugyanennyien azonban „mindenhol” 

használhatónak nyilvánítják, 7 fő (46,6%) csak a tanórán kívüli tevékenységekben, illetve a 

családi nyelvhasználatban javasolja. Azt is kiderült, hogy még az iskolán kívüli 

tevékenységekben is a vizsgált magyartanárok 40%-a (n=6) rendszeresen korrigálja a tanulók 

regionális nyelvhasználatát. A nyelvjárás szerepét a tananyag megértésében a legtöbben 

(n=15, 66,66%) semlegesnek vélik, négyen pedig úgy ítélik meg, hogy kifejezetten hátráltatja 

a tananyag elsajátítását. Pozitív befolyását csupán 1 fő (0,66%) említi. A tanárok csakis az 

alaki tájszavakat nevezték meg – a tanulók szó- és írásbeli közléseikben előforduló – 

nyelvjárási eredetű „hibáknak”. A „hiba” fogalmát mindannyian elfogadták a kérdésemben, 

senki sem cáfolta a nyelvjárás stigmatizálását. A nyelvjárás továbbélésére vonatkozóan (Ön 

szerint milyen jövő vár a felső-háromszéki nyelvjárásra?) 13 személy (86,6%) borúlátóan 

nyilatkozott: előbb-utóbb ki fog halni, illetve olyan változásokat kénytelen elszenvedni, 

amelyek lényeges átalakulásokat eredményezhetnek. A változások következményeinek 

megítélése viszont jobban megoszlik: 3 személy (23%) úgy vélekedik, hogy pozitív jelenség a 

nyelvjárás erőteljes változása, ugyanis a nyelv dinamikájának fontos tényezője. 60%-uk (n=9) 

szerint negatívan értékelendő tényként kell felfognunk az ízes székely nyelvjárás kihalását, 

hiszen szegényebb lesz a magyar nyelv nélküle. Egyetlen olyan vélemény fogalmazódott meg, 

mely szerint a nyelvjárás változása nem befolyásolja nyelvi értékeinket. Két optimista 

elképzelés alapján a székely nyelvjárás tovább fog élni a magyar nyelv organikus részeként. 

Egyikőjük így fogalmazott: „Évszázadokon át voltak, akik éltették, beszélték sajátos székely 

nyelvjárásunkat, és mindvégig életképesnek bizonyult. Reméljük ez így is lesz.”  
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 A tanulók szóbeli megnyilatkozásainak összesítése azt mutatta, hogy a standardtól 

eltérő változatok között a legfeltűnőbb jelenség a hosszú magánhangzók megrövidülése. A 

felmérésben mindegyik hosszú magánhangzót röviden ejt 14 tanuló (33,33%), az í, ű, ú 

időtartama 5 tanuló (11,9%) beszédében rövidül meg, az enyhén röviden ejtők száma 23 fő 

(54,76%). Az ú, ű, í rövidülése hangsúlyos (ur, sürü) és hangsúlytalan (leirtam, betü, sziv, 

szomoru, keserü, seprü, lud) helyzetben egyaránt előfordul. Hosszú mássalhangzók előtt is 

megrövidülnek a magánhangzók pl. töllem, nyillik. A mássalhangzók ejtésében gyakori a 

nyújtás: 16 tanuló következetesen hosszan ejti a mássalhangzókat magánhangzóközi 

helyzetben (gemináció), vagy l, s, sz, gy, l, n, t hangok után. Pl. sebessen, szorossan, esső, 

tanittó, télenn, készittik. 

  Az írott korpusz elemzéséből nyilvánvalóvá vált, hogy a szóbeli kommunikációjukban 

használt nyelvjárási elemek fordultak elő leggyakrabban a köznyelvi formától eltérő 

variánsokként (vö. Szende 1988: 924). A nyelvi adatok szerint az iskolai előmenetellel 

egyenes arányban csökkent a nyelvjárás-függő változatok gyakorisága a tanulók írásbeli 

közlésében, de a nyolcadikosok helyesírási szintje még így is jóval alulmaradt az országos 

helyesírási átlaghoz képest (vö. Pletl 1995, 1997).  

 

2.2.1.1. A próbagyűjtés 

A végleges terepmunkát próbagyűjtés előzte meg. A 30 kérdést tartalmazó kérdőív 

felvétele 2005. áprilisában történt a felső-háromszéki Kézdivásárhelyen. Két középiskola 

(Nagy Mózes Nagy Mózes Gimnázium, Apor Péter Szakközépiskola) 93 tanulója vett részt az 

elővizsgálatban. Közülük 55 fő első évfolyamos (9. osztály), 38 fő végzős (12. osztály) 

tanuló.  

A válaszok alapján a kérdések korrekcióját az alábbi szempontok szerint végeztem:  

 érthető-e a kérdés, előfordul-e benne fogalmazási hiba,   

 egyértelmű-e az utasítás, 

 működik-e a kísérleti manipuláció, azaz a hasonló jellegű kérdésekre – ugyanazon 

tanuló – hasonló választ ad-e,  

 mi okozhatja az egyes kérdésekre adott „nem tudom” válaszlehetőség gyakori 

előfordulását, illetve a hiányos válaszok mire utalhatnak. 

Mindezek alapján sikerült a hibák kiszűrését elvégezni, a kérdéseket pontosítani, illetve a 

hiányosságokat pótolni, vagyis a nem reprezentatív próba-lekérdezés eredményeinek 

feldolgozása során megvalósult a tulajdonképpeni vizsgálatban alkalmazásra kerülő  kérdőív 

korrekciója és fejlesztése.   
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2.2.2. A tulajdonképpeni anyaggyűjtés 

A kutatás megszervezése 2003-ban kezdődött, de a tulajdonképpeni adatgyűjtés 2006 

tavaszán és őszén történt. Személyesen osztottam szét a kérdőíveket az egész nyelvterületet 

majdhogynem átfogó két székelyföldi megye (Hargita és Kovászna) 8 városának (Barót, 

Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Kézdivásárhely, Kovászna, Sepsiszentgyörgy, 

Székelykeresztúr, Székelyudvarhely) 14 gimnáziumában és szakközépiskolájában. A kutatás 

kiterjedtsége területileg nem fedi le a teljes Székelyföldet, a mai közigazgatási felosztás 

szerinti Hargita és Kovászna megye nagyobb városainak középiskolásai vettek részt a 

felmérésben. A székely nyelvjárási kistájak közül Kelet-Marosszékre nem terjedt ki a 

vizsgálat, elsősorban a székely nyelvterület magját, központját alkotó nyelvjárási régiókra 

(Udvarhely-, Csík-, Gyergyó- és Háromszék) koncentráltam. 

Mindegyik kutatópontként szolgáló közoktatási intézmény vezetőjétől előzetesen 

engedélyt kértem a vizsgálat lefolytatására. Egyik elméleti középiskola (líceum) vezetője – a 

gyakori felmérések időrabló mivoltára hivatkozva – arrogánsan visszautasította a felmérésben 

való közreműködést. Mivel azonban az iskola magyar szakos tanárai támogatták a 

kezdeményezést, így ott is sikerült megszerveznem az adatfelvételt. 

Az alábbi iskolák 9. és 12-ik osztályos tanulói töltötték ki a kérdőíveket: 

1. Salamon Ernő Gimnázium (Gyergyószentmiklós)  

2. Gépgyártó Iskolaközpont (Gyergyószentmiklós) 

3. Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda)  

4. Joannes Kájoni Közgazdasági Iskolaközpont (Csíkszereda) 

5. Mikes Kelemen Elméleti Líceum (Sepsiszentgyörgy)  

6. Puskás Tivadar Szakközépiskola (Sepsiszentgyörgy) 

7. Kőrösi Csoma Sándor Iskolaközpont (Kovászna) 

8. Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) 

9. Bányai János Műszaki Szakközépiskola (Székelyudvarhely) 

10. Nagy Mózes Gimnázium (Kézdivásárhely)  

11. Apor Péter Szakközépiskola (Kézdivásárhely) 

12. Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont (Barót)  

13. Orbán Balázs Gimnázium (Székelykeresztúr) 

14. Zeyk Domokos Iskolaközpont (Székelykeresztúr) 

Egységes adatfelvételi eljárást alkalmaztam: egy adott osztály minden jelen lévő 

tanulójával egyszerre, azonban két különböző magyaróra elején történt a kitöltés – a tanár, 

illetve jómagam felügyeletével. A feladatok értelmezéséhez segítséget kérhettek a felügyelő 
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magyar szakos tanártól vagy tőlem, mint vizsgálatvezetőtől. Azonban a válaszok 

megfogalmazásához nem nyújtottunk segítséget. A nyitott kérdésekre érkező változatos 

válaszok is azt igazolják – egy-két kivételtől eltekintve –, hogy a tanulók önállóan dolgoztak.  

Mivel az esetek többségében nem voltam jelen személyesen, a kérdőívek kitöltésére 

vonatkozó részletes instrukciókat kísérőlevél formájában (l. 2. melléklet) juttattam el az 

érintett magyartanároknak, akik mindannyian nagyon segítőkésznek bizonyultak. A gyűjtés 

során a tanárok nemcsak velem, hanem az adott város másik iskolájában tanító kollégájukkal 

is együttműködtek a gyűjtés megszervezésében. 

A kérdőív mindkét részének kitöltése összesen kb. 45–50 percet vett igénybe. Az 

adatközlők válaszadási hajlandósága teljes mértékben pozitív volt. Az eredmények 

feldolgozása során kellemesen tapasztaltam, hogy a nyitott kérdéseket milyen 

lelkiismeretesen, gondosan és alaposan fejtették ki a fiatalok.  

 

2.3. A vizsgált minta kiválasztása 

A vizsgálati minta kiválasztásánál rétegzett mintavételi eljárást alkalmaztam. 

Mindegyik városban egy jóhírű elméleti és egy átlagos szakközépiskola diákjai közül 

választottam egy-egy 9. osztályt és 12. osztályt (n=1113). Az elméleti iskolákban figyelembe 

vettem a tagozatokat is (reál és humán tagozat), így ott 4–4 osztályt vizsgáltam. Egy városban 

tehát összesen 6 osztályt vontam be a vizsgálatba: elméleti reál 9. osztály, elméleti humán 9., 

elméleti reál 12. osztály, elméleti humán 12., szakközépiskola 9. osztály és szakközépiskola 

12. osztály. Kovásznán és Baróton csupán 3–3 osztályt sikerült megkérdeznem, ugyanis a 

gimnáziumi és szakközépiskolai tagozatok az említett városok egyetlen iskolaközpontjában 

(Kőrösi Csoma Sándor Iskolaközpont, illetve Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont) találhatók. 

Egy osztályon belül az adatközlőket nem választottam ki, hanem minden esetben teljes 

osztállyal dolgoztam.  

A gyűjtés összesen 46 osztályban zajlott: 15 humán (filológia), 16 reál, illetve 15 

szakközépiskolai tagozat diákjai töltötték ki a kérdőívet. A 9-ik évfolyamon 22 osztály, a 12-

ik évfolyamon 24 osztály tanulói vettek részt a vizsgálatban. Ennek a rétegzett mintavételi 

eljárásnak az volt a célja, hogy a két korosztály – a középiskolai tanulmányokat elkezdők és a 

befejezők –, valamint a falusi általános iskolákból a városi középiskolába kerülők válaszai 

összevethetők legyenek egymással. 
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1. táblázat. A vizsgált osztályok megoszlása évfolyamonként, középiskolánként és 

osztálytípusonként (%); N=1113 

Középiskola neve Osztálytípus 

Összlét- 

szám Évfolyam 

Salamon Ernő  

Gimnázium 

filológia (42 fő) 

és  

reál (47 fő) 

89 fő 

49 fő 9. o. 
filológia 22 fő 

reál 27 fő 

40 fő 12. o. 
filológia 20 fő 

reál 20 fő 

Gépgyártó  

Szakközépiskola szakközép 28 fő 28 fő 12. o.   

Márton Áron  

Gimnázium 

filológia (54 fő) 

és  

reál (55 fő) 

109 fő 

54 fő 9. o. 
filológia 26 fő 

reál 28 fő 

55 fő 12. o. 
filológia 28 fő 

reál 27 fő 

Kájoni  

Szakközépiskola 
szakközép 53 fő 

25 fő 9. o. 

  28 fő 12. o. 

Mikes Kelemen  

Gimnázium 

filológia (49 fő) 

és 

 reál (41 fő) 

90 fő 

40 fő 9. o. 
filológia 23 fő 

reál 17 fő 

50 fő 12. o. 
filológia 26 fő 

reál 24 fő 

Puskás Tivadar 

Szakközépiskola 
szakközép 46 fő 

27 fő 9. o. 

  19 fő 12. o. 

Kőrösi Csoma 

Sándor 

Iskolaközpont 

filológia (25 fő), 

reál (50 fő) és  

szakközép (24 fő) 

99 fő 

35 fő 9. o. 
reál 25 fő 

szakközép 10 

fő 

64 fő 12. o. 

filológia 25 fő 

reál 25 fő 

szakközép 14 fő 

Tamási Áron  

Gimnázium 

filológia (58 fő) 

és  

reál (50 fő) 

108 fő 

53 fő 9. o. 
filológia 28 fő 

reál 25 fő 

55 fő 12. o. 
filológia 30 fő 

reál 25 fő 

Bányai János  

Szakközépiskola 
szakközép 59 fő 

28 fő 9. o. 

  31 fő 12. o. 

Nagy Mózes  

Gimnázium 

filológia (46 fő) 

és  

reál (54 fő) 

100 fő 

54 fő 9. o. 
filológia 27 fő 

reál 27 fő 

46 fő 12. o. 
filológia 19 fő 

reál 27 fő 

Apor Péter  

Szakközépiskola 
szakközép 49 fő 

24 fő 9. o. 

  25 fő 12. o. 

Baróti Szabó Dávid  

Iskolaközpont 

filológia (54 fő), 

reál (41 fő) és  
135 fő 75 fő 9. o. 

filológia 26 fő 

reál 23 fő 
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 szakközép (40 fő) szakközép 26 fő 

60 fő 12. o. 

filológia 28 fő 

reál 18 fő 

szakközép 14 fő 

Orbán Balázs  

Gimnázium 

filológia (41 fő) 

és  

reál (51 fő) 

92 fő 

47 fő 9. o. 
filológia 20 fő 

reál 27 fő 

45 fő 12. o. 
filológia 21 fő 

reál 24 fő 

Zeyk Domokos  

Iskolaközpont 
szakközép 56 fő 

29 fő 9. o. 

  
27 fő 12. o. 

 

2.3.1. Az adatközlők szociológiai jellemzői 

 A beszélők nyelvi mentalitását, nyelvi tudatosságát (attitűdök, nyelvhasználati 

szokások) nagymértékben befolyásolhatják bizonyos független szociológiai változók, 

valamint azon szociokulturális környezet, amelyben a nyelvhasználó él (Göncz 2001: 152–71; 

Labov 1993: 187–200; Zsirmunszkij 1993: 201–18; Tagliamonte 2006: 3). Értekezésem 

vezérfonalát az egyes változók részmintái és a válaszok közötti összefüggések adják, ezért a 

szociológiai, demográfiai háttérváltozók ismertetését nagyon fontosnak tartom. 

 Az általam vizsgált minta 18 változójáról (l. 2. táblázat) feltételeztem, hogy a legtöbb 

kérdésre adott válaszokkal lényeges összefüggést mutat. A kérdésekre kapott válaszok 

kiértékelésekor megvizsgáltam, hogy az egyes változóknak hány nyelvi változóra van 

szignifikáns hatása. A független, azaz a szociológiai változók és „egyéb” változók (5 db.), 

valamint a kérdőív kérdéseire adott válaszok összevetéséből kiderült, hogy – az 1113 fős 

minta esetében – messzemenően kimagaslik kilenc olyan változó, amely valamennyi 

főkérdésre és részkérdésre adott válaszokkal erőteljes korrelációt mutat. A leggyakrabban 

előforduló szignifikáns változók – csökkenő sorrendben – az alábbiak: az osztály típusa (87), 

a nyelvjárás használata – bevallásos alapon (84), a középiskolások lakóhelye – székely 

nyelvjárási kistájak szerint (72), a továbbtanulási szándék (68), osztályzat magyar nyelv- és 

irodalomból (67),  az évfolyam (63), a középiskolások lakóhelye – megye szerinti (63), a 

tanuló neme (56), a magyarországi látogatás gyakorisága (55). A további kilenc szignifikáns 

változó előfordulási gyakorisága az előbbiekhez képest jóval csekélyebb: az apa iskolai 

végzettsége szerinti részminták 44, míg az anya származási helyének típusa szerinti 

kategóriák 6 kérdés esetében mutatnak jelentős különbséget. 
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2. táblázat. A szignifikáns változók megoszlási gyakorisága a kérdések tekintetében 

Változók  

A szignifikáns változók 

előfordulása / kérdések 

(részkérdések) száma 

1. Az osztály (tagozat) típusa  87 

2. A nyelvjárás használata – önbevallás alapján 84 

3. A középiskolások lakóhelye – székely 

nyelvjárási kistájak szerint 72 

4. A továbbtanulási szándék  68 

5. Osztályzat magyar nyelv- és irodalomból  67 

6. Az évfolyam  63 

7. A középiskolások lakóhelye – megyék szerint 63 

8. A nembeli hovatartozás  56 

9. A magyarországi látogatás gyakorisága  55 

10. Az apa legmagasabb iskolai végzettsége 44 

11. A román nyelvtudás minősítése  36 

12. Az anya foglalkozása  28 

13. A tanuló állandó lakóhelyének típusa  26 

14. Az apa foglalkozása  26 

15. Az anya legmagasabb iskolai végzettsége  24 

16. Az apa származási helyének típusa 23 

17. Az általános iskola településének típusa  18 

18. Az anya származási helyének típusa 6 

 

A táblázatban félkövér betűtípussal jeleztem az első 9 leggyakoribb szignifikáns 

változót, melyeket törzsváltozóknak neveztem el. A kilenc leggyakoribb szignifikáns változó 

között azonban szerepel négy, „egyéb” kategóriába sorolt változó, amelyek nem független és 

nem szociológiai változók, mégis befolyásolják a tanulók nyelvi mentalitását. Ezek az 

alábbiak: 1. a nyelvjárás használata – bevallásos alapon; 2. osztályzat magyar nyelv- és 

irodalomból; 3. a magyarországi látogatás gyakorisága; 4. a továbbtanulási szándék 

(felsőoktatásban). Ez utóbbi két változó eredményei között nagyon gyakori a szignifikáns 

eltérés, mégsem elemzem értekezésemben, ugyanis az egyes részminták elemszáma olyan 



35 

 

csekély (l. alább), hogy nem általánosítható a teljes mintára kivetítve. Annak ellenére, hogy a 

statisztikai feldolgozó program szignifikáns különbségnek érzékeli ezeket, valójában torzított 

képet nyújtanak. Ezért az értekezés folyamán a továbbtanulási szándék és a magyarországi 

látogatás gyakorisága szerinti eredmények értelmezését mellőztem. 

A kérdőív mindegyik kérdése esetében, ha a hét törzsváltozó bármelyike szignifikáns 

különbséget mutat, kivétel nélkül ismertetem, illetve némelyeket ábrával is szemléltetem. A 

kevésbé gyakori kilenc változóból álló csoport változói közül – kérdésenként – csupán a 

legszembetűnőbbeket mutatom be. Ebben a változócsoportban a román nyelvtudás 

minősítését nem tekintem független változónak. 

A vizsgált székelyföldi tanulók – évfolyam és életkor tekintetében – megközelítőleg 

azonos arányban vettek részt a kutatásban, azaz a megkérdezettek valamivel több mint fele 

tizenkettedikes osztályos (51,48%, n=573), a másik fele (48,52%, n=540) kilencedikes.  

1. ábra. Az adatközlők megoszlása a 9. és 12. évfolyamon (%); N=1113 

 

A vizsgált minta iskolatípusok szerinti megoszlása alapján az adatközlők 31,90%-a 

(n=355) szakközépiskolás, 68,10%-a (n=758) gimnazista. Ezen aránybeli eltolódás a 

középiskolások sajátosságából adódik: míg az elméleti líceumok két legjellemzőbb szakiránya 

(reál és humán/filológia tagozat) jól elkülöníthető, addig a szakközépiskolák esetében – 

szétágazó profiljuk miatt – erre a megkülönböztetésre nem volt lehetőség. 

A mintavételi eljárás az osztálytípusok (tagozat) tekintetében kvótás módszerrel történt: 

sikerült három megfelelően eltérő, közel azonos méretű csoportot kialakítani. Eszerint 

megkülönböztetjük a reál, a humán és a szakközépiskolai tagozatokat. A tanulók 34,95%-a 

(n=389) reál (matematika és természettudomány), 33,15%-a (n=369) humán (filológia), míg 

31,90%-a (n=355) szakközépiskolai osztály tanulója.  

  

48,52% 51,48% 

9. osztályos tanulók 12. osztályos tanulók 
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2. ábra. Az adatközlők osztálytípus szerinti megoszlása (%); N=1113 

 

A megkérdezettek 62,53%-a (n=696) lány, 36,84%-a (n=410) fiú. 7 fő (0,63%) nem 

válaszolt a kérdésre.  

3. ábra. Az adatközlők nemek szerinti megoszlása (%); N=1113 

 

Kisebbségi helyzetben különös jelentőséggel bír a nemzetiség és az anyanyelv 

bevallása. A megkérdezett tanulók 98,56%-a (n=1097) magyar anyanyelvűnek, 0,72%-a 

(n=8) román ajkúnak vallja magát. 8 fő (0,72%) nem válaszolt a kérdésre.  

4. ábra. Az adatközlők anyanyelvének megoszlása (%); N=1113 

 

33,15% 

34,95% 

31,90% 

Filológia osztály Reál osztály 

Szakközépiskolai osztály 

36,84% 

62,53% 

0,63% 

Fiú Lány Nem értékelhető válasz 

98,56% 

0,72% 0,72% 

Magyar Román Nem értékelhető válasz 
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A nemzetiség százalékos megoszlását elemezve árnyaltabb és differenciáltabb képet 

nyerünk: 90,48% (n=1007) magyar nemzetiségűnek, 5,3% (n=59 fő) románnak, 1,62% (n=18) 

székelynek, 0,45% (n=5 fő) magyarnak és románnak egyaránt, 0,27% (n=3) romának, 0,09% 

(n=1) magyarnak és székelynek vallja magát. 20 fő (1,8%) nem válaszolt a kérdésre.  

Jelen vizsgálatban résztvevő tanulók állandó lakóhelyének típusa a következőképpen 

oszlik meg: 54,9%-uk (n=611) városokban, míg 45,01%-uk (n=501) falvakban él. 0,09% 

(n=1) nem válaszolt a kérdésre.  

5. ábra. Az adatközlők lakóhelyük típusa (falu, város) szerinti megoszlása (%); 

N=1113 

 

A felmérésben résztvevők 46,63%-a (n=519) Kovászna megyében, 53,37%-a (n=594) 

Hargita megyében lakik és tanul.  

6. ábra. Az adatközlők megoszlása a középiskola megyéje szerint (%); N=1113 

 

 

Az adatközlők székely nyelvjárási kistájak szerinti elkülönülése a következőképpen 

alakul: a résztvevők 46,63%-a (n=519) a háromszéki (Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy, 

Barót, Kovászna városok és környéke), 28,30%-a (n=315) az udvarhelyszéki 

45,01% 
54,90% 

0,09% 

Falu Város Nem értékelhető válasz 

53,37% 

46,63% 

Hargita megye Kovászna megye 
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(Székelyudvarhely, Székelykeresztúr városok és környéke), 14,56%-a (n=162) a csíkszéki 

(Csíkszereda és környéke), valamint 10,51%-a (n=117) a gyergyószéki (Gyergyószentmiklós 

és környéke) kisrégió lakója.  

7. ábra. Az adatközlők székely nyelvjárási kistájak szerinti megoszlása (%); 

N=1113 

 

Számos társadalomtudományi vizsgálat azt mutatta, hogy a humán tárgyakat oktató 

pedagógusok igen szubjektíven értékelik tanulóik teljesítményét (Csapó 2002). A magyar 

nyelv és irodalom osztályzatának, tanulmányi átlagának bemutatására jelen vizsgálat 

kereteiben azért van szükség, mert körvonalazódik, hogy a diákok mennyire felelnek meg az 

iskolai normáknak.  

A kérdőívet kitöltők 48,16%-a (n=536) jó (romániai értékelési rendszer szerint: 9–10 

osztályzat), 38,99%-a (n=434) közepes (7–8 osztályzat), míg 7,73%-a (n=86) gyenge (1–6 

osztályzat) teljesítményt ért el magyar nyelv- és irodalomból az előző félév végén. 57 esetben 

(5,12%) nem született válasz.  

8. ábra. Az adatközlők megoszlása az előző félévben magyar nyelv- és irodalomból 

szerzett érdemjegyek alapján – önbevallás alapján (%); N=1113 
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A Te beszélsz nyelvjárásban? kérdéssel a tanulók aktív nyelvhasználatát igyekeztem 

felmérni. Imre Samu már az 1960-as évek elején (Imre 1963: 279–83) megfogalmazta az 

atlaszgyűjtés tapasztalatai során, hogy az adatközlők hajlamosak egyéni nyelvhasználatukat 

inkább az „irodalmi” nyelvhez közelíteni, semmint a nyelvjáráshoz. Saját bevallásuk szerint a 

tanulók 46,72%-a (n=520) beszél nyelvjárásban, az adatközlők közel fele (49,60%, n=552) 

viszont azt állítja, hogy nem használja a tájnyelvet. Nem válaszolt a kérdésre a tanulók 

3,68%-a (n=41).  

9. ábra. Az adatközlők nyelvhasználati aktivitás szerinti megoszlása – önbevallás 

alapján (%); N=1113 

 

A megkérdezett tanulók 26,06%-a (n=290) nem járt Magyarországon, 0,99%-a (n=11) 

havonta, 34,77%-a (n=387) évente, 37,92%-a (n=422) ennél ritkábban utazik 

Magyarországra. Nem értékelhető választ adott 3 fő (0,27%). Az adatközlők 75,02%-a 

(n=835) tovább szeretne tanulni, 2,34%-uk (n=26) pedig nem. 210 fő (18,87%) még nem 

döntött a továbbtanulási szándékáról, 42 tanuló (3,77%) nem adott értékelhető választ. A 

szignifikancia-vizsgálat során a havi rendszerességgel Magyarországra látogatók, illetve a 

továbbtanulni nem szándékozók alacsony száma (n=11, valamint n=26) miatt fordult elő a 

statisztikai torzítás.  

Az államnyelv tudásának minősítése szerinti adatok azt mutatják, hogy a tanulók 

5,12%-a (n=57) nagyon jónak, 27,49%-a (n=306) jónak, 44,20% (n=492) közepesnek, 

20,13%-a (n=224) viszont gyengének, illetve 2,79%-a (n=31) nagyon rossznak ítéli meg 

román nyelvi tudását. Az adatközlők 0,27%-a (n=3) nem válaszolt a kérdésre.  

  

46,72% 49,60% 

3,68% 

Nyelvjárásban beszélők Nyelvjárásban nem beszélők 

Nem értékelhető válasz 
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10. ábra. Az adatközlők román nyelvtudás szerinti megoszlása – önbevallás 

alapján (%); N=1113 

 

A továbbiakban a tanulók szüleinek foglalkozását, nemzetiségét, anyanyelvét és 

legmagasabb iskolai végzettségét ismertetem. Az édesanyák 42,14%-a (n=469) fizikai 

munkát, 21,92%-a (n=244) szellemi munkát végez. Mivel a tanulók fontosnak találták 

kiemelni a tanári hivatást a szellemi munkaformák közül, ezért a feldolgozásban külön 

kategóriát képez: a megkérdezett tanulók anyukáinak 6,65%-a (n=74) tanárként dolgozik. Az 

édesanyák 19,59%-a (n=218) inaktív, vagyis háztartásbeli, illetve nyugdíjas (n=218). Csupán 

2,61%-uk (n=29) tölt be vezető pozíciót, illetve 0,81%-uk (n=9) tevékenykedik 

magánvállalkozóként. A tanulók 6,29%-a (n=70) nem adott választ erre a kérdésre.  

11. ábra. Az adatközlők megoszlása az édesanya foglalkozása szerint (%); N=1113 

 

Az édesapák több mint fele (53,19%, n=592) fizikai munkát végez, csupán 17,61%-uk 

(n=196) űz szellemi foglalkozást. Az inaktívak aránya jóval alacsonyabb az anyákénál: 

5,12% 
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44,20% 
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csupán 9,43%-uk (n=105) nem rendelkezik munkahellyel. Az apák 7,10%-a (n=79) vezetői 

pozíciót tölt be, 2,07%-a (n=23) tanárként dolgozik. Az anyákhoz képest kétszeres a 

magánvállalkozóként tevékenykedő apák száma (1,53%, n=17), de még így is nagyon 

alacsonynak tekinthető. 101 fő (9,07%) nem válaszolt a kérdésre.  

12. ábra. Az adatközlők megoszlása az édesapa foglalkozása szerint (%); N=1113 

 

A tanulók 96,95%-ának (n=1079) magyar, 1,98%-ának (n=22) román, 0,09%-ának 

(n=1) szász anyanyelvű az édesanyja. 11 esetben nem érkezett válasz (0,99%).  

13. ábra. Az adatközlők megoszlása az édesanya anyanyelve szerint (%); N=1113 

 

Az adatközlők 94,79%-ának (n=1055) magyarajkú, 1,44%-ának (n=16) román, míg 

0,18%-ának szász anyanyelvű az édesapja. Magyar–román kétnyelvűnek minősíti édesapját 1 

fő (0,09%). 39 esetben nem kaptunk választ (3,5%).  
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14. ábra. Az adatközlők megoszlása az édesapa anyanyelve szerint (%); N=1113 

  

 

A tanulók 90,93%-ának (n=1012) az édesanyja magyar nemzetiségű. Román 

nemzetiségű 6,02% (n=67), székely 1,08% (n=12). Román-magyar nemzetiségűnek nevezi 

édesanyját 4 fő (0,36%), csángónak és romának pedig 1–1 fő (0,09%-0,09%). Összesen 

tizenhatan (1,44%) nem válaszoltak a kérdésre.  

A megkérdezettek 89,85%-ának (n=1000) magyar, 5,48%-ának (n=61) román 

nemzetiségű az édesapja. Székely nemzetiségűnek tartja édesapját a tanulók 1,26%-a (n=14). 

Román-magyar nemzetiségűnek 3 fő (0,27%), romának 2 fő (0,18%), csángónak és szásznak 

1–1 fő (0,09–0,09%) vallja édesapját. 31 fő (2,79%) nem válaszolt a kérdésre. 

A szülők iskolai végzettségét három kategóriába sorolhatták be az adatközlők: alapfokú 

(általános iskola), középfokú (líceum, szakközépiskola, szakiskola), felsőfokú (főiskola, 

egyetem, posztlíceum). Az édesanyák többsége (76,19%, n=848) középfokú, 16,35%-a 

(n=182) felsőfokú, míg 5,84%-a (n=65) alapfokú végzettséggel rendelkezik. 18 tanuló 

(1,62%) nem válaszolt a kérdésre.  
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1,44% 0,18% 0,09% 3,50% 

Magyar Román Szász Magyar-román Nem értékelhető válasz 
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15. ábra. Az adatközlők megoszlása az édesanya legmagasabb iskolai végzettsége 

szerint (%); N=1113 

 

Az édesapák esetében is a középfokú végzettség a jellemző (71,16%, n=792). Az 

anyákhoz viszonyítva a felsőfokú végzettségű apák aránya magasabb (20,75%, n=231). A 

tanulók 5,39%-ának (n=60) az édesapja alapfokú képesítésű. A tanulók 2,7%-a (n=30) nem 

válaszolt a kérdésre.  

16. ábra. Az adatközlők megoszlása az édesapa legmagasabb iskolai végzettsége 

szerint (%); N=1113 

 

 

A szülők legmagasabb iskolai végzettségét tekintve: 75,09%-uknak középfokú, 20,21%-

uknak felsőfokú és 4,68%-uknak alapfokú képesítése van.  

 

2.4. Az adatok feldolgozásának módszerei 

A válaszok kódolását a kérdéstípusoknak megfelelően kvantitatív, illetve kvalitatív 

módszerrel végeztem: a zárt kérdéseket az SPSS (17.0 verzió) számítógépes statisztikai 

feldolgozó szoftver segítségével számszerűsítettem, a nyitott kérdésekre adott válaszokat – 

tartalmi összefüggésük, lényegi mondanivalójuk kiemelésével – kategóriákba 
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csoportosítottam. Feltételeztem, hogy a tanulók nyelvi viszonyulásmódja összefüggést mutat 

bizonyos szociológiai változókkal, ezért az adatfeldolgozás során mindvégig a változók 

közötti szignifikáns különbségekre összpontosítottam. Ehhez nyújtott segítséget a khi-négyzet 

próba, vagyis a korreláció-számítás elvégzése (vö. Falus–Ollé 2000, 2008; Babbie 2003: 520–

6; Székelyi–Barna 2005). Ugyanakkor mindegyik kérdés esetében relatív gyakoriság-

számítást alkalmaztam. A szignifikáns változók esetében a khi-négyzet próba értéke 0,05-nél 

kisebb, vagyis a részminták és válaszok közötti különbségek nem véletlenszerűek. 

Az adatok feldolgozásánál különbséget tettem a „nem tudom”, „nem válaszolok” és az 

üresen hagyott válaszhelyek között. A grafikonos ábrázoláson azonban a jobb áttekinthetőség 

végett az „értelmezhetetlen válasz” gyűjtőkategóriát alkalmaztam. 
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3. A különböző nyelvváltozatokhoz és beszélőikhez való viszonyulásról; az azonnyelvi 

nyelvváltozatok felismerése és a nyelvi érzékenység 

3.1. A területi nyelvváltozatok megítélése 

  Az alkalmazott dialektológiai és szociolingvisztikai vizsgálatok egyik fontos kutatási 

témaköre a nyelvi attitűd. Elsősorban azért, mert a nyelvi attitűd nagymértékben befolyásolja 

a nyelvi viselkedést, a nyelvhasználatot, valamint hosszabb távon a nyelvi változásokat is (vö. 

Göncz 1999a: 83–6; Sándor A. 2001: 87; Edward 2003: 97; Kiss 2009a: 6; Sándor K. 2004; 

Domonkosi 2006: 16–20; Bartha 2007: 84–6; Lanstyák 2007a: 154–73, 2007b: 174–212; 

Heltainé 2009: 87–94; P. Lakatos–T. Károlyi 2009b: 53–62).  

Az értekezés jelen fejezetében a nyelvi attitűdök azon érdekes és érzékeny, 

társadalmilag meghatározott tartományát vizsgálom, amely a standard : nyelvjárás tagolódású 

nyelvhasználati kontinuumban figyelhető meg leginkább. Az azonnyelvi változatok között 

minden – normák sorozatával szabályozott, írásban kodifikált – nyelvben a legnagyobb 

elismertsége a nyílt presztízsű, igényesnek, követendőnek, nyelvileg helyesnek, szépnek, 

választékosnak minősített köznyelvnek van (Kiss 2002a: 136). Azonban a nem köznyelvi, 

stigmatizált nyelvváltozatoknak is, mint pl. a nyelvjárásoknak, lehet „rejtett” tekintélye (l. 

Eőry 1992: 35; Trudgill 1997: 58; Kiss 2002a: 137; Kožík 2004b: 50), értéke egy szűkebb 

beszélőközösség számára, amely a csoportidentitás, az azonosulás, a közösségvállalás, 

egyszóval a helyi azonosságtudat és társadalmi hovatartozás kifejezője (l. Göncz 1999b: 54–

61; Cseresnyési 2004: 124; Kiss 2004: 235–6; Csernicskó 2008a: 113; Karmacsi 2009: 416).  

Természetesen a nyelvi presztízsformák kialakulása befolyásolható, számos tényező 

kölcsönös egymásra hatása alakítja: nemcsak a nyelvhasználók presztízsétől, hanem az adott 

nyelv/nyelvváltozat jogi és politikai státusától, a használati, a kulturális, valamint a 

szimbolikus értékek (vö. Kiss 1994: 90; Péntek 2003b: 33; Csernicskó 2008b: 161, 2009: 409) 

együttesétől függ.  

Bármely beszélőközösség nyelvhasználati szokásait elemezve figyelembe kell vennünk 

tehát a külső társadalmi körülményeket, valamint a beszélők belső, érzelmi kötődését az adott 

nyelvhez/nyelvváltozathoz. Kisebbségi helyzetben ezek a hatások fokozottabbak, a jelenségek 

nem megfelelő befogadása és feldolgozása frusztrációt, identitászavart, identitásváltást 

okozhat. Ez még inkább érvényesül a fejlődésben és identitáskeresésben lévő fiataloknál, akik 

önazonosságuk megtalálásában számos kudarcélményt élhetnek át nyelvhasználati szokásaik 

miatt. Egészséges személyiségfejlődésük érdekében a legtöbbet a szülők, a pedagógusok, 

különösen a magyartanárok tehetnek, hiszen az ő feladatuk kialakítani a tanulókban az 

elsődleges anyanyelvváltozatukhoz való pozitív attitűdöt, amely erősítheti a kisebbségi 
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nyelv/nyelvjárás identitásjelző, szimbolikus funkcióját. Ha ezen törekvésük sikertelen, a 

tanulókban előítéletek fogalmazódhatnak meg nyelvükkel, nyelvjárásukkal szemben, ami 

felgyorsíthatja az asszimiláció, a nyelvcsere/nyelvjárásvesztés folyamatát (l. Péntek 1993: 

484; Bartha 1999: 123–6; P. Lakatos –T. Károlyi 2001: 201; Posgay 2002: 246). 

Kisebbségi beszélőközösségekben tehát különös jelentősége van a saját nyelvhasználat 

presztízse megerősítésének, ugyanis a standard nyelvváltozat használatának szűkösek a 

lehetőségei, a nyelvi szétfejlődés következtében pedig a regionális köznyelv és a helyi 

nyelvjárás válhat az összetartozás, a közösségvállalás, a kollektív identitástudat jelképévé.  

Ebben az összefüggésrendszerben a székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási 

tudatát a területi nyelvváltozatokhoz való viszonyulása alapján vizsgálom.  

A témakört öt kérdéscsoport szerint elemzem:  

a) hogyan ítélik meg a tanulók az anyaországi, az erdélyi és a székely 

nyelvváltozatokat,  

b) presztízsváltozatnak tartják-e a magyarországi nyelvhasználatot, azonosítják-e 

azt a magyar köznyelvvel,  

c) mely nyelvváltozatokat tartják követendőnek, értékesnek, szépnek, előkelőnek, 

divatosnak, netán kerülnivalónak,  

c) milyen nyelvi sztereotípiák élnek bennük a saját, illetve az anyaországi 

nyelvhasználattal kapcsolatban, valamint  

d) hogyan viszonyulnak anyanyelvjárásukhoz.  

Az eredmények feldolgozása követi a kérdőívben alkalmazott tematikus sorrendiséget: a 

tanulók a távolabbi régiók nyelvváltozatának megítélésétől fokozatosan haladnak a saját 

kistérségük, településük beszédmódjának megítéléséig. 

A területi nyelvváltozatok kedveltségének, tetszésindexének feltárására a magyar 

szociolingvisztikai kutatásokban (Imre 1963; Kontra 1997: 224–32; Csernicskó 1998; Fodor–

Huszár 1998; Göncz 1999a; Lanstyák 2000; Sándor A. 2000; 2001: 87–95; Kožík 2004a: 93–

124; Lakatos 2010; Rancz 2011) oly gyakori kérdésre kerestem elsőként a választ, mint: 

Szerinted hol beszélnek szebben magyarul? Magyartanári tapasztalataim alapján a tanulók 

nagy része alig vagy egyáltalán nem ismeri – az erdélyin kívüli – határon túli magyar régiók 

nyelvhasználatát, ezért a válaszlehetőségek megadásában tartózkodtam a magyar nyelvterület 

egészének a felsorolásától, csupán az anyaországi és az erdélyi nyelvhasználat 

szembesítésére-szembeállíttatására szorítkoztam. Bár az emotív funkció jóval erősebb az 

attitűdök kialakulásában a tényleges tárgyi tudásnál, mégis úgy vélem, hogy a két 

nyelvváltozat megítélésére történő leszűkítéssel egyértelmű, tiszta képet kaptam arról, hogy 
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saját környezetük (erdélyi) nyelvhasználatának milyen presztízsértéket tulajdonítanak a 

székelyföldi tanulók.  

17. ábra. Szerinted hol beszélnek szebben magyarul: Magyarországon vagy 

Erdélyben? (%); N=1113 

 

A diagramon jól látható, hogy a tanulók túlnyomó többsége (80,59%, n=897) az erdélyi 

magyar beszédet tekinti szebbnek az anyaországihoz képest (megegyezően Rancz Teréz 

felső-háromszéki vizsgálataival, 2011: 120). Az adatközlők 15,27%-a (n=170) a 

magyarországi beszédmódot kedveli, míg 0,36% (n=4) egyáltalán nem tesz különséget a két 

nyelvváltozat között, mindkettőt egyformán szépnek véli. 1 fő (0,09%) azonban egyik 

nyelvváltozatot sem részesíti előnyben. A megkérdezettek 3,68%-a (n=41) nem válaszolt a 

kérdésre. 

A továbbiakban csupán azon változók összefüggésrendszerét ismertetem részletesen, 

amelyek szignifikáns összefüggést, kapcsolatot mutatnak egyes részminták, csoportok között. 

Az adatok értelmezése során előtérbe helyezem azoknak a tényezőknek, többnyire 

szociológiai változóknak a bemutatását, amelyek a magyarországi nyelvhasználatot az erdélyi 

fölé helyezik, tudniillik az ön- és csoportidentifikálás szempontjából kulcsszerepet töltenek 

be, mondhatni olyan gyenge pontok, amelyeket orvosolni kell kisebbségi helyzetben ahhoz, 

hogy az adott beszélőközösség megtartsa egészséges nyelvszemléletét.  

Az önbevallás alapján a nyelvjárásban nem beszélő tanulók nagyobb hányadának 

(17,75%, n=98) tetszik a magyarországi nyelvhasználat, mint a tájnyelvet is használóknak 

(13,27%, n=69). Az erdélyi nyelvhasználatot kedvelők között is hasonló mértékű különbség 

észlelhető a két csoport között: a nyelvjárási beszélők 82,69%-a (n=430), míg a nyelvjárásban 

nem beszélők 78,62%-a (n=434) ítéli szebbnek saját régiójának nyelvhasználatát 

(khi
2
=16,692, df=8, p=0,033). 

Erősebb szignifikáns különbség (khi
2
=30,310, df=8, p<0,0002) mutatható ki a nyelvi 

eszménynek tekintett magyarországi köznyelv és a tagozat szerinti megoszlás tekintetében: a 
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szakközépiskolások közül nagyobb arányban (20,85%, n=74) kedvelik az anyaországi 

beszédet, mint a gimnazisták (filológusok 15,45%-a, n=57, reál tagozatosok 10,3%-a, n=39;). 

Ugyanakkor a reál tagozatosok (87,40%, n=340) közül többen vélik szebbnek a saját 

nyelvhasználatukat, mint a filológia tagozatosok (79,95%, n=295). 

18. ábra. A magyarországi és erdélyi nyelvhasználat megítélése – a tagozat szerinti 

megoszlás alapján (%); N=1113

 

khi
2
=30,310, df=8, p<0,0002  

Ugyan az életkori és ezzel együtt az iskolai előrehaladás (9. vagy 12. osztály) nem 

mutatott releváns eltéréseket a részminták között, a magyar nyelvből szerzett osztályzat 

szerinti megoszlás szignifikáns össszefüggéseket (khi
2
=56,541, df=12 p<0,0001) 

eredményezett a két nyelvváltozat összehasonlításában. Az érdemjegy szerinti megoszlásnál 

az tapasztalható, hogy a magyar nyelv- és irodalomból jó (romániai értékelési rendszer 

szerint: 9–10. osztályzat) osztályzatúak nagyobb arányban kedvelik saját nyelvváltozatukat 

(86,94%, n=466), mint a gyenge (1–6. osztályzat; 75,58%, n=65), illetve közepes (7–8. 

osztályzat; 74,65%, n=324) tanulók. Ez utóbbiak között elenyésző, alig egy százaléknyi a 

különbség. A közepes tanulók csekélyebb mintaértéket tulajdonítanak saját térségük 

nyelvhasználatának: közülük arányaiban többnek (21,66%, n=94) tetszik a magyarországi 

beszédmód, mint a gyenge (17,44, n=15), valamint a jó (10,26%, n=55) tanulóknak.  

A nemek szerinti eltérések nem szignifikánsak, viszont annál egyértelműbb az 

elkülönülés a középiskolák/középiskolások megyék szerinti megoszlása között. A Kovászna 

megyei középiskolások közül sokkal többen (22,16%, n=115) tartják szebbnek, 

példaértékűnek az anyaországi nyelvhasználatot, mint a Hargita megyeiek (9,26%, n=55).  
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19. ábra. A magyarországi és erdélyi nyelvhasználat szépségének megítélése – a 

középiskolások megyék szerinti megoszlása alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=49,817, df=4 p<0,0001 

A megyék szerinti elkülönölést még inkább árnyalja a székely nyelvjárási kisrégiókban 

élő tanulók viszonyulásmódja: a háromszéki tanulók közül jelentősen többen (22,16%, 

n=115) kedvelik a magyarországi nyelvhasználatot, mint a másik három kistáj tanulói. A 

gyergyószékiek kedvelik a leginkább az erdélyi beszédmódot (92,31%, n=108). 

20. ábra. A magyarországi és erdélyi nyelvhasználat szépségének megítélése – a 

középiskolások székely nyelvjárási kistájak szerinti megoszlása alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=63,373, df=12, p<0,0001 

A szignifikáns törzsváltozókon kívül a szülők iskolázottsága és foglalkozása nagyfokú 

korrelációt jelez (khi
2
=56,868, df=12 p=0,000; khi

2
=31,291, df=12 p=0,002) a 

magyarországi/erdélyi nyelvváltozat-páros megítélésében: az alapfokú végzettségű apák és 

anyák gyerekei nagyobb arányban (26,66%, n=16, illetve 29,23, n=65) kedvelik a 

magyarországi nyelvhasználatot, mint az iskolázottabb szülők gyerekei. Ebből az is 

következik, hogy minél magasabb a szülők iskolázottsága, annál inkább vélik szebbnek a 
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tanulók saját régiójuk nyelvhasználatát: a felsőfokú végzettségű apák és anyák gyerekeinek 

túlnyomó többsége (91,34%, n=211; illetve 91,75%, n=167) az erdélyi beszédmódot kedveli.  

A foglalkozások szerinti részminták tekintetében is hasonlót tapasztalhatunk: a 

magasabb társadalmi státusú, azaz a szellemi foglalkozású, a pedagógus, a vezető állást 

betöltő és a magánvállalkozó szülők gyerekei nagyobb arányban (apák/anyák – pedagógus 

esetében: 100% és 93,24%; – szellemi munkát végzők esetében: 88,77% és 86,47%; – vezetői 

állást betöltők esetében: 84,81% és 86,20%; – magánvállakozók esetében: 82,35% és 100%) 

vélik szebbnek a saját nyelvhasználatukat (khi
2
=57,691, df=24 p=0,000; khi

2
=37,217, df=24 

p=0,042). A sajátjukénál kiemelkedőbbnek a magyarországi nyelvhasználatot a társadalmilag 

inaktív (nyugdíjasok, háztartásbeliek, munkanélküliek) szülők gyermekei vélik leginkább 

(anyák esetében: 24,77; n=54, illetve apák esetében: 21,90%; n=23). 

Az adatok alapján megállapítható, hogy a magasabb státusú és iskolázottabb szülők 

gyerekeinek nagyobb hányada a saját nyelvváltozatát részesíti előnyben az anyaországival 

szemben. 

A tanulók nyelvi tudatosságát, metanyelvi tudását (l. Fodor–Huszár 1998: 196–210; 

Kiss 2000: 465–68) vizsgálva érdemesnek találtam rákérdezni – a kérdés alpontjaként – az 

indokokra, amelyekre alapozták döntésüket. Az érveikből markánsan kiderül, hogy mit 

tartanak követendőnek, értéknek, kifejezőbbnek, ugyanakkor megtudhatjuk, hogy 

nyelvszemléletükben mely nyelvváltozatnak van rejtett presztízse. Mindkét nyelvváltozat 

(erdélyi, magyarországi) minősítése a teljes elutasítástól a nyelvváltozatok helyességének, 

értékének leírásáig terjed; nyelvi értékítéletüket nem a „közömbös” vagy „szégyenlő-

önbíráló”, hanem az „összehasonlító, elfogadó-jóváhagyó, elítélő” (l. Rajsli 2004: 148) 

magatartástípus jellemzi. 

A magyarországi nyelvhasználattal szimpatizálók (n=170) a következő érvekkel 

támasztották alá választásukat (összesen 160 értelmezhető nyelvi adattal; megoszlási 

gyakoriságukat csökkenő sorrendben ismertetem): 

– kevés idegen szót használnak az erdélyi magyarokhoz képest (a román nyelvi 

interferenciákra, az „elrománosodásra” utaltak; 63 nyelvi adat): „Az anyaországban nem érte 

a nyelvet idegen nyelvi hatás”, „Erdélyben a magyar szavak keverednek a románnal”, „Azért 

szebb a magyarországi beszéd, mert több magyar lakik ott, és nem élnek együtt más 

nemzetiségű emberekkel, akiktől szavakat vegyenek át, pl. mi elrománosodtunk”, „Erdélyben 

egyre több román szót veszünk át a mellettünk élő románoktól”, „Azért, mert ők nem keverik 

a magyart más nyelvvel, míg Erdélyben előfordul a magyar mondatban román szó is”, „Mert 

ott csak magyart tanulnak”, „Mert szerintem ott nem keveredik más nyelvekkel (annyira)! Itt 
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Erdélyben keveredik a román nyelvvel és az eredmény nem valami szép”, „Mert ott nincs a 

nyelvre hatással a román nyelv. Például, amit Magyarországon személyazonosságinak 

hívnak, az itt buletin”, „Mert ott mindenkinek az anyanyelve magyar”, „Mert Erdélyben el 

vannak az emberek románosodva. Azt mondják pl. nálunk, hogy murok és Magyarországon 

sárgarépa”, „Mert ott jobban tudnak érvényesülni magyar nyelven, mint itt, pl.: ott mindenütt 

használhatják a nyelvet, nálunk a hivatalos iratokat is románul kérik”, „Ott nincsenek 

összekeveredve a románokkal vagy nagyon más nyelvű emberekkel”, „Mert nem befolyásolta 

más nyelv a magyar nyelv elsajátítása során”, „Mert ott kevesebb a más nemzetiségű ember 

és így nem keveredik össze a beszédük”; 

– szebb, érthetőbb és helyesebb a kiejtésük, választékosabb és gazdagabb a szókincsük (58 

nyelvi adat): „Jobban ki tudják fejezni magukat, helyesebben, szebben, magyarosabban 

beszélnek”, „Magyarországon választékosabban beszélnek”, „Helyesebben ejtik ki a 

szavakat”, „Azért, mert érthetően beszélnek és nem használnak ö betüt (vagyis e betűsen 

beszélnek)”, „Mert itt használják főképpen mint nemzet, és ezért ők finomítják, gazdagítják és 

minderre lehetőségük van, mert az a nemzeti nyelv”, „Én szerintem szebben beszélnek, de 

nem annyira helyesen, mint Erdélyben”; 

– nem használnak tájszavakat, archaizmusokat (21 nyelvi adat): „Ott köznyelven beszélnek, 

nem pedig tájnyelven”, „Erdélyben tájszólásosan beszélnek egyes területeken”, „Mert az e 

betűt nem ejtik ö-nek”, „Azért mert e betűsön beszélnek, de Erdélyben sok helyen van 

tájszólás”, „Mert nincs annyi tájbeszéd”, „Ott nem befolyásolja a tájszólás a beszédet”, 

„Mert ott nagyobb a műveltség. De Erdélyben mindenki másképp beszél, régiesen”, „Mert ott 

köznyelven beszél a népesség legnagyobb része és az mindenki számára érthető”, „Mert 

irodalmi nyelven tanulnak”; 

– Magyarország az eredeti, ősi magyar nyelv „bölcsője” (11 nyelvi adat): „Magyarország a 

magyar nyelv hazája”, „Magyarország a magyar nyelv otthona”, „Mert olyan országban 

élnek, ahol a hivatalos nyelv az anyanyelvük”, „Mert itt a hagyományos Magyar Nyelvet 

használják”, „Mert itt született a magyar nyelv”, „Mert ott születtek, és onnan ered az igazi 

magyar beszéd”, „Mert a magyar nyelv hazája Magyarország, és az igazi magyar beszéd 

szülőhelye”; 

– modernebb nyelvváltozat; gyorsabb nyelvfejlődés jellemzi (7 nyelvi adat): „A gazdasági 

fejlődés miatt a nyelv is modernebb, fejlettebb”, „Ott jobban fejlődik a nyelv”, „Sok új szót 

használnak, amik itt Erdélyben sokaknak ismeretlen”. 

Az erdélyi nyelvhasználat szépségét érvek tömkelegével (858 értelmezhető nyelvi 

adattal, n=897) támasztották alá:  
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a) az erdélyiek szókincse szebb, mivel (450 nyelvi adat):  

– megőrizték a beszédhagyományokat, az archaizmusokat, a szavak „eredeti”, „ősi”, „tiszta”, 

„nem elferdített”, „igazi” alakját, valamint tájszólásban beszélnek (160 nyelvi adat): „Az 

embereknek itten még megmaradt a tájszólásuk, s az igazi magyar beszéd ebben rejlik”, „Az 

erdélyi emberek megtartották a régebbi szavakat, amelyek szebbé teszik a nyelvet”, „Ez az 

igazi ősi magyar nyelv, külső hatások nélkül”, „Erdélyben jobban megmaradt a nyelv eredeti 

mivoltában”, „Nincs annyira elmodernizálódva”; „Erdélyben megmaradt a magyar nyelv 

formája és a tájszólás”, „Erdélyben még használatosak a regionális szójárások”, „Mert nem 

nyávognak és népi nyelven beszélnek”, „Mert itt még mindig őrzik a helyes magyar beszéd 

hagyományait”, „Nem érte az erdélyi magyar nyelvet az a nagy modernizálódás”, „Itt még 

nem nyugatiasodott el annyira a magyar nyelv”, „Mert nem ferdítik el úgy a szavakat, mint a 

magyaroroszágiak, akik már mindjárt nem is magyarul beszélnek. Az erdélyiek megőrizték a 

szavak eredeti alakját”, „Azért, mert itt még élnek a székely tájszólás szavai”, „Erdélyben 

megmaradt az igazi magyar nyelv és Magyarországon inkább már nyugatiasan beszélnek”, 

„A tájszólást leszámítva, itt helyesebben beszélnek”, „A magyarországi magyar nyelv már 

nagyon összekeveredett más nyelvekkel (pl. angol). Az erdélyi viszont nagyrészt ugyanolyan, 

mint rég”, „Ha bár idegeneknek érdekesnek tűnhet a székely nyelvjárás, mégsem mondunk a 

szeg helyett szöget, vagy a fel helyett fölt”, „Erdélyben megmaradt a magyar nyelv íze, 

jellege, helyessége, nem telt meg rövidítésekből, vulgár kifejezésekből létrejött 

«töltelékekkel»”, „Mert ez az igazi, ősi magyar nyelv, cikornyák és külső hatások nélkül”, 

„Több a tájszólás. Az erdélyiek beszéde egyenes, színes, nem kicsavart”, „Erdélyben az 

ősmagyar nyelvet beszélik, eredeti kiejtéssel, így szerintem ez szebb és valódi”, „Mert minden 

településen különféle a beszédstílus és sokkal érdekesebb”, „Azért, mert itt még hagyományos 

a magyar nyelv, nem használják a modern szavakat, és régiesen, tájnyelven is ejtik ki”, „Mert 

itt megőrizték a nyelvet eredeti minőségében (hangsúly, szavak), lényegesen kevesebb a 

nyugatról behozott kifejezés vagy a szleng”, „Mert a nyelv itt megmaradt a maga szépségével, 

mi nem rövidítünk, kimondjuk a szavakat hangsúlyozottan, a főnevek elé nem teszünk névelőt, 

ami nem hangzik szépen”, „Mert Erdélyben vannak az eredeti magyarok, ezt a beszédük és a 

szokásaik alapján is észre lehet venni”, „Az erdélyiek helyesebben és szebben beszélnek, mert 

hagyományőrzőbbek”, „Mert itt még megmaradtak egyes szójárások a közelmúltból”, „Mert 

több tájszólás tarkítja, s ezért nekem jobban tetszik”, „Mert megvannak a régi hagyományok, 

ünnepek, közmondások”, „Hagyományőrzőbb, nem veszítette el a régies ízig-vérig magyar 

stílusát”, „Tisztább az erdélyi beszéd, nem fertőzte meg a nyugat”, „Mert itt még nem terjedt 

el annyira a más nyelvekből átvett és új «trendi» szavak, kifejezések”; 
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– kevés idegen szót használnak (az erdélyi magyar nyelvhasználatra gyakorolt román nyelvi 

hatást, kontaktusjelenségeket kisebbre becsülik, „megbocsáthatóbbnak” vélik; 130 nyelvi 

adat): „A magyarországi nyelvbe túl sok idegen szó keveredett”, „Lehet, hogy átvettünk 

román szavakat is, mint pl. murok stb., de szerintem mégis szebben beszélünk”, „Az erdélyi 

beszéd szebb, mert nem keverik a német és angol nyelvvel, néhol esetleg a románnal”, „Itt 

tisztábban megmaradt a nyelv és itt kevésbé használják a link, idegenből átvett szavakat”; 

„Erdélyben falun szebben beszélik a magyar nyelvet, mert nem használnak elmagyarosított 

idegen nyelvből vett szavakat”, „Azért mert az erdélyi magyarok nem beszélnek olyan új, 

idegen szavakkal, nem becézgetik a tárgyakat, itt mindenki hagyományos beszél”, „Itt 

hagyományosan, kevés idegen behatással beszélünk”, „Mert ez az igazi ősi magyar nyelv, 

külső hatások nélkül”, „Mert mentes az anglicizmustól, bár néhány román szó él benne, de 

jobban megőrizte a magyarságát, a szépségét”, „Magyarországon érezhető más idegen 

nyelvek hatása, amitől elcsorbul a nyelv, Erdély még egy ideig védve van az efféle 

behatolástól”, „Erdélyben kevesebb jövevényszót, kevesebb idegennyelvből átvett kifejezést 

használnak”, „Az erdélyi magyarok tudják milyen más anyanyelvű országban élni, ezért 

megbecsülik és ugyanakkor tisztelik a magyar nyelvet”; 

– közelebb áll a köz- és „irodalmi” nyelvhez, nyelvtanilag helyesebb, ugyanis a 

magyarországiak szóhasználatában gyakoriak a „rövidítések”, illetve „a személynevek előtt 

határozott névelőt használnak” (110 nyelvi adat): „A beszédünk közelebb áll a köznyelvhez”, 

„Irodalmi nyelven beszélünk egy kis tájszólással fűszerezve”, „Az erdélyi emberek annak 

ellenére, hogy tájszólással beszélnek, jobban betartják a nyelvtani szabályokat (pl. 

Magyarországon a névelő fölösleges használata személynevek előtt)”, „Magyarországon 

nagyon sok szlenget, más nyelvből vett szót használnak. Az erdélyi magyar sokkal 

irodalmibb”, „Azért, mert nem használnak idegen szavakat olyan gyakran mint a 

Magyarországiak, és nem mondják a nevek elé az a vagy az névelőt”, „Erdélyben sokkal 

inkább betartják a magyar helyesírási szabályokat, mármint a névelőket véve; jó, a beszédben 

használnak tájszavakat is”, „Erdély földjén az emberek irodalmiasabban beszélnek magyarul, 

mert nekünk nem cél a nyelvvel affektálni, divatozni!”, „Szerintem az erdélyi köznyelv 

közelebb áll az irodalmi nyelvhez, mint Magyarországon”, „Mert itt inkább az irodalmi 

nyelvet beszélik. Szerintem itt valahogyan büszkébbek az emberek magyar anyanyelvükre és 

figyelnek rá, hogy szépen, lehetőleg helyesen használják”, „Mert nem selypítünk, és nem 

rövidítjük a mondanivalónkat, hanem jól megmagyarázzuk a dolgokat”, „Mert a mi nyelvünk 

közelebb áll a köznyelvi beszédhez”, „Magyarországon mintha nem is magyarul beszélnének, 

átmásítják a szavakat (pl. gyümi leves), az erdélyiek szebben, helyesebben beszélnek”; 
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– kevés trágár kifejezést használnak (38 nyelvi adat): „Magyarországon sokkal több vulgáris 

szót használnak”; „Mert nem használnak annyi csúnya, trágár szót”; 

– illemtudóbbak a beszélők, mert magázódnak (22 nyelvi adat): „Erdélyben nem tegezik 

egymást olyan könnyen az emberek”, „Erdélyben sokkal illemtudóan beszélnek az emberek”; 

b) az erdélyiek kiejtése szebb, helyesebb, természetesebb és érthetőbb, ugyanis (355 nyelvi 

adat):  

– nem „urizálva”, „affektálva”, „finomkodva”, „nyájasan”, „nyafogva”, „félve”, 

„kényeskedve”, hanem „egészségesen”, „ízesen”, „zamatosan” és „természetesen” beszélnek 

(158 nyelvi adat): „Nem selypítünk”, „Az erdélyiek magyarul beszélnek, nem törik ki a 

nyelvüket és nem nyafogó, nyálazó a beszédük”, „Mintha flegmatikusan beszélnének 

Magyarországon, míg Erdélyben rendesen”, „Magyarországon a szavak kiejtése és 

használata is az urizáláshoz hasonlít. A különböző névelők helytelen használata megmásítja a 

mondanivalót. Ezzel ellentétben, Erdélyben sokszor tájszólással beszélnek, de sokkal szebb a 

magyar nyelvjárás”, „Azért beszélnek szebben Erdélyben, mert nem csavarják ki a szavakat, 

nem nyávognak. Lehet nem ez a legmegfelelőbb szó erre, de így van, és az eredeti oldalát 

mutatják az emberek, nem akarnak beszédükkel kitűnni, mint a magyarországi emberek, 

amikor idejönnek Erdélybe”, „Nem törik a nyelvüket (nem táposok), tisztelet a kivételnek”, 

„Nekem jobban tetszik, nem olyan «nyájas», olyan egészséges”, „Megőrzik a helyes e hang 

képzését és sokkal kellemesebb a fülnek az itt beszélt magyar”, „Az erdélyiek sokkal 

egyszerűbb emberek, a magyarországiak túlságosan elfinomították az igazi magyar nyelvet”, 

„Mert Magyarországon nagyon affektálnak, kényeskedve beszélnek”, „Mert szépen, tisztán 

ejtik a szavakat, fölöslegesen nem nyávognak, és nem becézgetik a szavakat”, „Nem törik ki a 

nyelviket, mint Magyarországon”, „A Magyarországi magyarok igen el vannak 

«nyálasodva», mindent elnyúznak a beszédben”, „A magyarországiak túl mesterkélten 

beszélnek, furcsa az akcentusuk”;  

– a hanglejtés, a hangsúly „magyarosabb”, „helyesebb”, „nem éneklő”, „nem nyávogó” (120 

nyelvi adat): „Az erdélyi magyarok nem éneklik el a szavakat, a hangsúlyt az első szótagra 

teszik, ezért nem tűnik úgy, mintha mindig nyávognának”, „Megőrzik a helyes -e hang 

képzését és sokkal kellemesebb a fülnek az itt beszélt magyar”, „Mert szebb a csengése és nem 

használnak olyan fura hangzásokat, és nem nyávognak”, „Nem húzzák el a szó/mondat végét 

az erdélyi magyarok, és hangsúlyosan, érthetően beszélnek”, „Az erdélyi magyarok jobban és 

helyesebben használják a magyar nyelv legfontosabb jellemzőjét a hanglejtést, 

hanghordozást, míg egyes általam hallott magyar nyávog”, „Mert nem változtatták át az 

itteni emberek a szavak hangsúlyát, nem nyújtják a hangsúlyt és nem olyan gyakori a 
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rövidítések használata, mint Magyarországon. Szerintem az is szép, ha valaki nyelvjárásban 

beszél”, „Az erdélyiek természetes magyar nyelvet beszélnek, a magyarországi barátaink 

törik a nyelvüket”, „A mondatokat egyszerűbben fogalmazzuk meg, és nem nyújtjuk el a 

végét”, „Mert a magyarok olyan furcsán ejtik az «e» és «a» betűket Magyarországon, és itt 

Erdélyben pedig megmaradt normálisnak”; 

– jobban artikulálnak, érthetőbben és tisztábban beszélnek (50 nyelvi adat): „Az erdélyi 

magyarok szebben és érthetőbben ejtik ki a szavakat”, „Nem vagyok elfogult csak azért, mert 

én is erdélyi vagyok, de az erdélyiek tisztábban beszélnek”; „Szerintem Erdélyben beszélnek 

szebben magyarul, mert egyszerűen, tisztán és érthetően beszélnek, kimondják, amit 

akarnak”, „Mert helyesebben beszélnek és a kiejtés is tisztább jobb csengésű”; 

– a beszédtempó lassúbb (27 nyelvi adat): „Az itt élő emberek általában jól hangsúlyozzák a 

szavakat, míg a magyarországiak a rossz hangsúlyozás mellett elnyújtják, sokszor hadarják a 

szavakat”; „Kellemesebb a hangsúly, lassabb és közérthetőbb a beszéd”, „Erdélyben nem 

rövidítik le a szavakat, szépen kimondják azokat. Nem beszélnek túl gyorsan, hanem 

érthetően”; 

– szubjektív érzelmi kötődésüket fejezik ki (53 nyelvi adat): „Itt születtem, ezzel vagyok 

megszokva és ezért tartom helyesnek”, „A magyar nyelv itt azért szebb, mert kisebbségben 

élünk és jobban értékeljük, tiszteljük”, „Ezt tanultam meg legelőször s számomra ez az 

anyanyelvem”, „Persze, hogy az erdélyi a szebb, ezt használom minden nap”, „Talán azért, 

mert itt jobban tudjuk értékelni a magyar nyelvet”, „Mivel Erdélyben élek, ez a nyelvjárás 

«kedvesebb a fülemnek», ezt szoktam meg, számomra ez a szép”, „Azért, mert ezt tanultam 

meg legelőször, s számomra az anyanyelvem, a tájszavak, amiket használunk, azok a 

legszebbek”, „Mert büszkék az anyanyelvükre és vigyáznak rá, hogy fennmaradjon”, „Mert 

tiszteljük a magyar nyelvet”, „Mert itt laknak az igazi magyarok”, „Számomra az 

anyanyelvem a gyökereimet is jelenti. Itt az embereknek a beszéde közelibb számomra. 

Magyarországon szerintem kicsit furán beszélnek néhányan”. 

Észrevehettük, hogy a) a nyelvi attitűd összetevői (l. Kiss 2002a: 135) mennyire 

nyilvánvalóan kibontakoztak az indoklásokból: túlsúlyban tárgyi tudásukkal, előismereteikkel 

bizonyították nyelvi értékítéletüket; b) felértékelődött az identifikálás, az együvé tartozás 

lehetőségeit biztosító székely nyelvjárásnak „társadalmijegy-szerepköre” (Kiss 2002d: 5, 

2004: 237); c) a tanulók pozitívan viszonyulnak saját régiójuk beszédmódjához; d) a 

székelyföldi középiskolások többsége nem azonosítja a köznyelvet a magyarországi 

nyelvhasználattal; e) a „szép” és „helyes” értékkategóriák nem különülnek el válaszaikban (l. 

Imre 1963: 279); f) az erdélyi nyelvhasználatban felbukkanó interferencia-jelenségeket, 
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szókölcsönzéseket alábecsülik, elfogadhatóbbnak tartják, mint az anyaországi nyelvváltozatba 

beszivárgó idegen nyelvi elemeket, neologizmusokat. Bár a kisebbségi beszélők, helyzetükből 

kifolyólag is hajlamosak a nyelvi tisztaságra törekedni (vö. Bartha 1991: 84; Kontra–Gósy 

1992: 248, Péntek 1994a: 136), a székelyföldi középiskolások esetében szembetűnő a 

nyelvhasználattal szembeni engedékenység, alig számolnak az államnyelvi 

kontaktushatásokkal, márpedig ezek – tömbmagyarság esetén is – kivédhetetlenek (l. Márton–

Péntek–Vöő 1977; Bakos 1982; Péntek 1992: 163; Benő 2003a: 55, 2008: 12; Rancz 2007a: 

251–64).  

Azon tanulók közül a legtöbben, akik a magyarországi nyelvhasználatot kedvelik, éppen 

a kódkeverés, a kölcsönszavak hiánya miatt tartják szebbnek az anyaországi beszédmódot. 

Az erdélyi nyelvváltozatok közül (Erdélyben hol beszélnek legszebben magyarul?) a 

legkedveltebbnek a székelyföldi bizonyult (64,42% szerint, n=717). A tanulók 18,06%-a 

(n=201) a marosvásárhelyi és környéki, 13,93%-a (n=155) a kolozsvári, 0,54%-a (n=6) a 

bihari és szatmári nyelvhasználatot véli a legszebbnek. A tanulók 0,45%-a (n=5) szerint 

mindenhol szépen beszélnek Erdélyben. 2,61%-uk (n=29) nem válaszolt a kérdésre. A 

régebben hangoztatott nyelvi sztereotípia, mely szerint Erdélyben a kolozsváriak beszélnek a 

legszebben magyarul, a székelyföldi középiskolások körében érvényét vesztette (vö. Rancz 

Teréz felső-háromszéki vizsgálati eredményeivel, ahol a marosszéki beszédmód került a 

preferencia-lista élére, 2011: 123). 

21. ábra. Erdélyben hol beszélnek legszebben magyarul? (%); N=1113 

 

Az erdélyi térségek nyelvváltozatának helyezését nagymértékben befolyásolja a tanulók 

életkora, iskolai előmenetele (khi
2
=37,942, df=5 p<0,0001). Az életkor szerinti megoszlás 

alapján nyilvánvaló, hogy a fiatalabb korcsoport tagjainak nagyobb hányada tartja szebbnek a 

más, vagyis a „nem székelyföldi” nyelvváltozatokat (37,04%, n=200), mint az idősebb 

korosztály (28,27%, n=162). A székelyföldi beszédmódot a tizenkettedikesek nagyobb 

arányban kedvelik (67,54%, n=387), mint a kilencedikesek (61,11%, n=330). 
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Az adatközlők középiskolájának megye szerinti elkülönülése (mely többnyire egybeesik 

a tanulók lakóhelyével) számottevően meghatározza a nyelvváltozatok megítélését. A 

Kovászna megyeiek nagyobb arányban részesítik előnyben a „nem székelyföldi” 

beszédmódot. Míg a Hargita megyei tanulók közül csupán szűk egyötödének (n=100, 

16,83%), addig a Kovászna megyei középiskolások több mint felének (50,49%, n=262) 

tetszik a kolozsvári és környéki, a marosszéki, illetve az észak-erdélyi (Bihar, Szatmár) 

nyelvhasználat.  

22. ábra. Az erdélyi nyelvváltozatok megítélése – a középiskolások megyék szerinti 

megoszlása alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=158,982, df=5 p<0,0001 
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(45,65%, n=237) tanulók kedvelik. 

23. ábra. Az erdélyi nyelvváltozatok megítélése – a középiskolások székely 

nyelvjárási kistájak szerinti megoszlása alapján (%); N=1113 
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Jelentősen befolyásolja a tanulók tetszésindexét az állandó lakóhelyük településének 

típusa is (khi
2
=19,905, df=10 p=0,030): a városiak nagyobb arányban (36,17%, n=221) 

helyezik a saját nyelvváltozatuk fölé a kolozsvárit és a marosszékit. 

A székelyföldi városi és falusi nyelvváltozat összevetésében a városok nyelvhasználata 

győzedelmeskedett, ugyanis a megkérdezettek 73,05%-a (n=813) a városok, 19,77%-a 

(n=220) a falvak nyelvhasználatát tartja szebbnek. 6,83%-uk (n=76) nem válaszolt a kérdésre, 

0,36%-uk (n=4) egyáltalán nem tesz különbséget a két nyelvváltozat között. 

24. ábra. Székelyföldön hol beszélnek szebben magyarul: városokban vagy 

falvakban? (%); N=1113 

 

Az önmagukat nyelvjárási beszélőknek is valló tanulók nagyobb arányban nyilvánítják 
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(14,13%, n=78). A nyelvjárásban nem beszélők túlnyomó többsége (80,25%, n=443) a városi 

nyelvhasználatot részesíti előnyben.   

25. ábra. Székelyföldön hol beszélnek szebben magyarul: városokban vagy 

falvakban? – a nyelvjárás használata szerinti megoszlás alapján (%); N=1113 
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tanulókhoz képest (17,73%-a, n=92), a Hargita megyei, ezen belül a gyergyószéki tanulók 

közül tartják a legtöbben szebbnek a falusi beszédmódot (Hargita megyeiek esetében: 

21,55%, n=128, gyergyószékiek esetében 27,35%, n=32). 

Meglepő, hogy a három szignifikáns törzsváltozón (nyelvjárás használata, megyék és 

nyelvjárási kistájak szerinti megoszlás) kívül sem a szülők iskolázottsága, kvalifikációja, 

társadalmi státusa, sem a tanulók állandó lakóhelyének a típusa nem befolyásolja 

számottevően a falusi-városi nyelvváltozat szépségének megítélését. 

A városi nyelvhasználatot kedvelők a székelyudvarhelyi nyelvhasználatot minősítik a 

legszebbnek (a tanulók 26,81%-a, n=219, szemben Rancz eredményeivel: az általa vizsgált 

felső-háromszéki beszélőközösség a marosvásárhelyit tartja a legszebnek, 2011: 130). Ezt 

követi Csíkszereda (8,57%, n=70). A rangsorban a harmadik Sepsiszentgyörgy (7,10%, 

n=58). A további városok között kismértékű az eltérés: a kézdivásárhelyi beszédmódot 

(6,24%, n=51) a gyergyószentmiklósi (5,63%, n=46) és a marosvásárhelyi követi (4,77%, 

n=39). A hetedik helyet foglalja el a rangsorban Székelykeresztúr (4,16%, n=34). A baróti 

nyelvhasználatot a tanulók 3,55% (n=29) kedveli. A legkevesebben (2,33%, n=19) Kovászna 

városának nyelvhasználatát nyilvánítják szépnek. Az adatközlők 4,41%-a (n=36) nem 

székelyföldi, hanem más erdélyi nagyvárosok nyelvhasználatát kedveli, így például a 

kolozsvárit, a nagyváradit. Közel annyian nem neveztek meg konkrét várost (216 fő, 26,44%), 

mint ahányan a székelyudvarhelyi nyelvhasználatot tartják szépnek.  

26. ábra. Melyik székelyföldi város nyelvhasználata a legszebb? (%); N=817 
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székelyudvarhelyi beszédet. Hasonló a hozzállás a székelykeresztúriak részéről is, csupán 

nem olyan nagymértékű a különbség: 32,69%-uk (n=34) az udvarhelyit, 30,77%-uk (n=32) a 

saját városuk nyelvhasználatát kedveli. 

Elgondolkodtató eredmény az is, hogy miért éppen Kovászna városának beszédmódja 

került az utolsó helyre (2,64%, n=11). Ugyan a kovásznai középiskolába járó tanulók nagy 

része (22,22%, n=16) a saját nyelvhasználatát tartja szebbnek, 16,67%-uk (n=12) a 

marosvásárhelyit, 16,67%-uk (n=12) a sepsiszentgyörgyit véli szépnek.  

A Hargita megyei középiskolások nagyobb arányban preferálják a saját megyéjük 

városait, mint a Kovászna megyeiek (khi
2
=332,857, df=11, p<0,0001) a sajátjukat. A városok 

nyelvhasználatát kedvelő Kovászna megyei tanulók közül a legtöbben (13,38%, n=57) saját 

megyeközpontjuk (Sepsiszentgyörgy) nyelvhasználatát vélik a legszebbnek. Ugyanakkor, 

hasonló arányban (12,68%, n=54) úgy gondolják, hogy a Hargita megyei Székelyudvarhely 

nyelvhasználata a legszebb. Az adatok alapján kijelenthetjük, hogy a Kovászna megyeiek 

viszonyulásmódja saját nyelvváltozatukhoz nem eléggé pozitív, hiszen csupán közepes helyre 

pozicionálják saját kistérségük, közvetlen környezetük városainak nyelvhasználatát. 

A székely nyelvjárási kisrégiók szerinti megoszlás is jelentős (khi
2
=1006,176, df=33, 

p<0,0001): a legszembetűnőbb, hogy a csík-, az udvarhely- és gyergyószéki diákok helyi 

identitástudata a legerősebb, tudniillik mind a három kisrégió tanulói a saját térségük központi 

városának nyelvhasználatát tartják a legszebbnek (a csíkszékiek 46,72%-a, n=57 a 

csíkszeredait, az udvarhelyszékiek 50,78%-a, n=131 a székelyudvarhelyit, a gyergyószékiek 

50%-a, n=43 a gyergyószentmiklósit).  

Nyilvánvaló, hogy a megkérdezett diákok nagyrésze a városi nyelvhasználathoz 

magasabb presztízsértéket kapcsol, mint a falusi beszédmódhoz. A városi nyelvváltozatot 

tekintik inkább mérvadónak, követendő mintának.  

A diákok metanyelvi tudásának, nyelvi tudatosságának igazolására rákérdeztem azokra 

az indokokra, amelyek megalapozták a városi/falusi nyelvváltozatbeli különbségek 

megítélését. Ezen nyelvhasználati preferenciát alátámasztó érvekből ízelítőt kaphatunk a 

tanulók nyelvi attitűdjéről és összetevőiről (Kiss 2002a: 135). 

A tanulók viszonyítási, értékelési rendszere, mellyel a városi nyelvhasználat szépségét 

támasztják alá, nagymértékben megegyezik a – fentebb olvasható – magyarországi/erdélyi 

nyelvhasználat összevetésében előforduló szempontokkal. A városi nyelvhasználatot a 

legtöbben a nyelvi igényességgel jellemzik, választékosnak, szépnek, helyesnek, a 

köznyelvhez közelállónak vélik: „Az emberek próbálnak odafigyelni arra, amit mondanak, és 

ahogyan mondják”, „Kifinomultabb a beszédstílusuk”, „Sokkal jobban hasonlít a 
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köznyelvhez, és nem annyira «elvont», mint falukban”, „Jobban meg lehet érteni, és szebb 

is”, „Szebben ejtik ki a szavakat”, „Itt az emberek többet járnak olyan helyekre, ahol az 

irodalmi nyelvet kell használniuk”, „Nem a régies magyart használják, hanem a fejlődőt”, 

„Ott inkább hasonlít a beszédük a magyar köznyelvre”, „Mert már a köznyelv fele hajlik, és 

helyesebben beszélnek”, „A városiak próbálnak szépen beszélni, a falusiak nem igazán 

törődnek vele”, „Mert itt az irodalmi nyelvre fektetődik a hangsúly”. 

A nyelvi igényesség eredőjét az iskolázottsággal, a nyelvhasználati színterek és az 

önművelődési lehetőségek sokszínűségével kapcsolják össze: „Sokkal inkább tudnak az 

emberek városon művelődni, itt inkább él az irodalmi nyelv”, „Azért, mert műveltebbek és 

intelligensebbek az emberek”, „Mivel ott több az intellektuális jellegű ember, akik 

műveltebben és szebb kifejezéseket használva beszélnek”, „A városi emberek sokkal jobban 

haladnak a korral, sokkal tanultabbak”, „Azért beszélnek szebben, mert városon az emberek 

civilizáltabbak és megválogatják szavaikat”, „Ott már kikupálódtak valamennyire”, „Itt 

jobban megkövetelik az iskolában is a helyes kiejtést”. 

A városi beszédmód szépségét néhányan a tájszólás mellőzésében ragadják meg: 

„Próbálják helyesebben ejteni a szavakat, nem használnak tájszólást, vagyis, amit vidéken 

használnak”, „Ott általában e-betűsen beszélnek, de falun általában ő-betűvel”, „A 

falvakban «ö, e, ő» betűsen beszélnek, és az nem szép”, „A városiak nem használnak 

tájszólást”, „Vannak olyan faluk, ahol nagyon «parasztosan» beszélnek, városon pedig 

megválogatják a szavakat”, „Mert a városban az emberek nem beszélnek régiesen”.  

Néhány tanuló úgy érzékeli, hogy a székelyföldi városok beszélői kevés román eredetű 

kölcsönszót használnak: „Az emberek vigyáznak arra, hogy ne használjanak román szavakat, 

magyar közösségben magyarul beszélnek”, „A román kölcsönszavakat nem használják”. 

A falusi nyelvhasználat tetszési indexe alacsony, a megkérdezett középiskolások alig 

egyötöde (19,77%, n=220) kedveli. A kedvelt falvak megnevezésekor általában saját 

szülőfalujukat (pl. „Alsóboldogfalva”, „Barátos”, „Csernáton”, „Csíkszentmárton”, 

„Egerpatak”, „Farkaslaka”, „Gyergyóalfalu”, „Kézdiszentlélek”, „Miklósvár”, „Nyújtód”, 

„Rugonfalva”, „Siménfalva”, „Székelytamásfalva”, „Torja” stb.) említik. 

A falun élők beszédmódját két fő jellemző miatt kedvelik: 1. mellőzik a román 

kölcsönszavakat, 2. megőrizték és használják a tájnyelvet. Ezen kívül döntő érv a 

megkérdezettek emocionális-affektív kötődése, ösztönös ragaszkodása szülőfalujukhoz. 

A falusi nyelvhasználatot kedvelők többségében (123 nyelvi adat) a tiszta egynyelvűség 

ideálja él; a román nyelvi hatástól (és a románoktól) mentes nyelvhasználatról így írnak: 

„Falura a román anyanyelvűek még nem költöztek ki annyira, mint városra”, „A falukban 
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vagy teljesen románul, vagy magyarul beszélnek”, „Nem helyettesítik román szavakkal a 

magyar megfelelőket”, „Oda nem annyira ér el a román hatás”, „Még nem vettek át a 

románoktól annyi idegen szót”, „Mert csak magyar emberek lakják és nem vegyítik a 

románnal”, „Falun nincs annyi román”, „Mert nem keverednek a falun a nyelvek”, „Nem 

románosodtak el úgy a szavak, mint városban”, „Itt hagyományos, eredeti, idegen behatások 

nélkül beszélnek”, „Őrzik a régi szavakat is, és főleg, ha nincs sok román a településen, 

szépen beszélnek magyarul az emberek”, „Csíkcsomortánban nőttem fel, és szerintem még 

egyáltalán nem korcsosodott el itt még a magyar nyelv”. 

Az ősi, a hagyományos, a tájnyelvi színezetű falusi beszédmódról így nyilatkoznak (86 

nyelvi adat): „A falukba nem jár sok külföldi, inkább városokba járnak, ezért a falvak meg 

tudják tartani a régi nyelvjárást”, „Ott fennmaradtak eredeti magyar formájukban a szavak”, 

„Ott még eredeti, hagyományos szavakat használnak”, „Ízesebb, változatosabb, a székely 

észjáráshoz jobban igazodik”, „Jobban megőrzik a régi szavakat, kifejezéseket”, „Megőrzik a 

hagyományos nyelvet, és nem veszik át az idegen szavakat”, „Megmaradt a régi nyelv, ritka 

az új szó”, „Mert megmaradt az ősi székely nyelvjárás”, „A városiak hasonlítani akarnak a 

magyarországiakra, a falusiak nem annyira”, „Városon már kezdik kitörni a nyelvet és falun 

megmaradt a régi szép nyelv”, „Nem használnak trágár kifejezéseket, csak régi jó 

káromkodásokat”, „Falun megőrizték a magyar nyelv ősi szépségét”. 

Az elsődleges szocializáció folyamán elsajátított anyanyelvjáráshoz való kötődésükről 

az alábbiakat fogalmazták meg (11 nyelvi adat): „Azért szebb a falvak nyelvhasználata, mert 

falun nőttünk föl, és úgy szoktuk meg”, „Éni is ott élek! A városi nyelv nem az igazi. A székely 

falusi, az az igazi”. 

A következő kérdés eredményei (Szerinted a székelyföldi nyelvjárások közül melyik a 

legszebb?) az előbbihez hasonlóak, a székelyföldi nyelvjáráscsoportok közül a leginkább 

kedvelt nyelvjárás az udvarhelyi és környéki.  

27. ábra. Szerinted a székelyföldi nyelvjárások közül melyik a legszebb? (%); 

N=1113 
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Ezt a kérdést az adatok hitelességét ellenőrző zárt végű kontrollkérdésnek is szántam, 

amelyet az attitűdkérdésektől elszakítva, a kérdőív végén helyeztem el. A válaszok alapján 

arra következtethetünk, hogy az adatok nagymértékben megbízhatók, hiszen a kontrollkérdés 

esetében is a rangsorban az első helyezett az udvarhelyszéki, második a csíkszéki nyelvjárás 

(17,70%, n=197). Ugyan jelen kérdés konstellációjában nem a városi nyelvhasználat kerül 

előtérbe, hanem egy adott város és az azt körülvevő falvak nyelvjárása együttesen, mégis a 

tanulók 41,96%-a (n=467) az udvarhelyszéki beszédmódot kedveli. Az előző kérdés 

rangsorában a negyedik helyen szereplő kézdivásárhelyi nyelvhasználat dobogós helyre 

emelkedett, elfoglalván a harmadik pozíciót (8,72%, n=97). A megkérdezettek 8,54%-a 

(n=95) a sepsiszéki, 6,74%-a (n=75) az erdővidéki, és csupán 2,34%-a (n=26) kedveli a 

gyergyószentmiklósi és környéki táji nyelvváltozatot (megegyezően Rancz felső-háromszéki 

kutatási eredményeivel, 2011: 123). Az „egyéb” kategóriát választotta 25 fő (2,25%), akik 

nem tesznek különbséget a területi nyelvváltozatok szépségének megítélésében, illetve más, 

nem székelyföldi települések nyelvhasználatát kedvelik, mint például Kolozsvár, Nagyvárad. 

131 fő (11,77%) nem válaszolt a kérdésre. 

A tagozat szerinti különbség mértéke csekély a legszebb, azaz az udvarhelyszéki 

nyelvjárás tetszésindexének meghatározásában, viszont annál jelentősebb az alacsony tetszési 

indexű gyergyószentmiklósi és környéki nyelvváltozat megítélésében, melyet a reál 

tagozatosok közül több mint kétszer annyian kedvelnek (3,86%, n=15), mint a filológia 

szakosok (1,63%, n=6) és a szakközépiskolások (1,41%, n=5; khi
2
=30,710, df=14, p=0,006).  

Az egyes korcsoportok véleményének megoszlása (khi
2
=17,709, df=7, p=0,013) azt 

mutatja, hogy a 17–18 évesek közül számottevően többen (46,07%, n=264) preferálják a 

legszebbnek ítélt székelyudvarhelyi és környéki beszédmódot, mint a fiatalabbak, azaz a 

kilencedikesek (37,59%, n=203).   

A magyar nyelv- és irodalomból jó tanulók közül többen (45,15%, n=242) tekintik 

presztízsértékűnek az udvarhelyszéki nyelvjárást a gyenge (40,70%, n=35), illetve a közepes 

(38,02%, n=165) osztályzatú társaikhoz képest. A kevésbé szépnek tartott gyergyószéki 

nyelvjárás érdemjegy szerinti megoszlása között csupán árnyalatnyi különbség észlelhető 

(khi
2
=59,374, df=21, p<0,0001). 

Az érdemjegy szerinti elkülönüléshez képest az alacsony tetszési indexű gyergyószéki 

nyelvváltozat megítélésében szembetűnő a területi megoszlás, ugyanis a Kovászna megyei 

középiskolások közül senki sem tekinti szépnek ezt a beszédmódot. A Hargita megyei diákok 

közül is csupán 4,38% (n=26) nyilvánítja szépnek a gyergyószentmiklósi és környéki 

nyelvjárást (khi
2
=230,440, df=7, p<0,0001). A kistérségek szerinti részminták között is 
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szignifikáns eltérések tapasztalhatók (khi
2
=642,105, df=21, p<0,0001): megemlítendő, hogy a 

csíkszéki és az udvarhelyszéki diákok helyi identitástudata erőteljes, ugyanis mind a két 

kisrégió tanulói a saját térségük nyelvhasználatát tartják a legszebbnek (a csíkszékiek 

58,02%-a, n=94 a csíkszeredai és környéki, az udvarhelyszékiek 77,78%-a, n=94 az 

udvarhelyi és környéki beszédmódot kedveli). Ezen eredmény nagymértékben megegyezik a 

fentebb taglalt székelyföldi városok kedveltségével.  

A szignifikáns törzsváltozókon kívül még öt szociológiai változó esetében jelentős az 

összefüggés a székelyföldi nyelvjárások megítélésében. A szignifikancia-értéket éppen csak 

megközelíti a tanulók állandó lakóhelyének típusa szerinti megoszlás (khi
2
=23,686, df=14, 

p=0,05): összességében a legkevésbé kedvelt gyergyószéki nyelvjárást a falusiak közül 

majdnem kétszer annyian (3,19%, n=16) kedvelik, mint a városon élők (1,64%, n=10). Az 

udvarhelyszéki beszédmód viszont a városiaknak nagyobb arányban (42,88%, n=262) tetszik, 

mint a falusi (40,92%, n=205) adatközlőknek. Hasonló eredményt (khi
2
=23,855, df=14, 

p=0,048) kapunk az anyák származási helyének típusa szerint is: a falusi anyák gyerekei, a 

városi származású anyák gyerekeihez képest (1,76%, n=6), nagyobb arányban (2,70%, n=20) 

kedvelik a gyergyószéki nyelvhasználatot.  

A helyi nyelvjárások preferenciáját a szülők társadalmi státusa is befolyásolja 

(anyák/apák esetében: khi
2
=68,342, df=42, p=0,006; khi

2
=61,913, df=42, p=0,024). A 

legszembetűnőbb eredmény: a csíkszeredai beszédmódot a társadalmilag inaktív szülők 

gyerekei favorizálják leginkább (anyák/apák esetében: 21,56%, n=47; 23,81%, n=25). 

A Szerinted milyen a saját településed magyar beszéde (szép – csúnya– olyan, mint 

más magyarul beszélőké)? kérdésre adott válaszaikban a tanulók saját településük 

nyelvhasználatát minősítik – más nyelvváltozatokkal való egybevetés nélkül. Az adatközlők 

közel fele (49,60%-uk, n=552) az „olyan, mint más magyarul beszélőké” kategóriát jelölte 

meg, 45,10%-uk (n=502) szépnek, 4,31%-uk (n=48) csúnyának ítéli meg saját településének 

nyelvhasználatát. 0,99%-uk (n=11) nem válaszolt a kérdésre. 

28. ábra. Szerinted milyen saját településed magyar beszéde? (%); N=1113 

 

45,10 

4,31 

49,60 

0,99 
0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

szép csúnya olyan, mint 

más magyarul 

beszélőé 

nem 

értékelhető 

válasz 



65 

 

Az önbesorolás szerinti nyelvjárási beszélők közül nagyobb arányban (49,80%, n=259) 

vélik szebbnek saját helyi anyanyelvváltozatukat, mint a nyelvjárást nem használók (40,03%, 

n=221). A nyelvjárásban beszélők közül többen (49,81%, n=259) tartják szépnek a saját 

nyelvhasználatukat, mint a nyelvjárásban nem beszélők (40,04%, n=221). Ugyanakkor a 

nyelvjárást nem használók kevésbé (54,53%, n=301) tesznek különséget a saját és más 

nyelvváltozatok között, mint a nyelvjárási beszélők (45,77%, n=238). 

29. ábra. A saját lakóhely nyelvhasználatának minősítése – a nyelvjárás használata 

szerinti megoszlás alapján (%); N=1113  
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2
=27,785, df=6, p<0,0002 

A tagozat szerinti megoszlás is szignifikáns: saját nyelvhasználatukat csúnyának 

leginkább a filológia tagozatosok értékelik (7,05%, n=26), szépnek főként a reál tagozatosok 

(49,10%, n=191). A szakközépiskolások nagyobb része (53,80%, n=191) a különböző 

nyelvváltozatok között nem tesz különbséget.  

30. ábra. A saját lakóhely nyelvhasználatának minősítése – a tagozat szerinti 

megoszlás alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=19,625, df=6 p=0,003 

A korcsoportok megoszlásából kitűnik, hogy a tizenkettedikeseknek jóval 

differenciáltabb a nyelvi érzékenységük, ugyanis nagyobb arányban tartják szépnek (48,16%, 

n=276), illetve csúnyának (5,23%, n=30) a helyi anyanyelvváltozatukat/anyanyelvjárásukat, 
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mint a kilencedikesek. Közülük többen (54,62%, n=295) választották az „olyan, mint más 

magyarul beszélőé” kategóriát.  

31. ábra. A saját lakóhely nyelvhasználatának minősítése – az évfolyam szerinti 

megoszlás alapján (%); N=1113  

 

khi
2
=16,996, df=3, p=0,001 

A jó tanulók nagyobb arányban (51,68%, n=277) vélik szépnek, míg a gyenge tanulók 

közül többen (5,81%, n=5) tartják csúnyának saját nyelvhasználatukat. A közepes tanulók 

túlnyomó többsége (56,68%, n=246) egyenrangúnak tekinti a különböző nyelvváltozatokat, 

vagyis nem tesz/érzékel különbséget közöttük.  

32. ábra. A saját lakóhely nyelvhasználatának minősítése – az érdemjegy szerinti 

megoszlás alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=22,753, df=9 p=0,007 

A Kovászna és Hargita megyei tanulók válaszai között is markáns különbség 

mutatkozik: saját nyelvhasználatukat szépnek nagyobb arányban értékelik a Hargita megyei 

tanulók (51,85%, n=308), csúnyának leginkább a Kovászna megyeiek többsége (5,01%, 

n=26) tartja. Nem tesz különbséget a nyelvváltozatok között a Kovászna megyeiek túlnyomó 

többsége (56,07%, n=291).  
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33. ábra. A saját lakóhely nyelvhasználatának minősítése – a középiskolások 

megyék szerinti megoszlása alapján (%); N=1113  

 

khi
2
=25,185, df=3 p<0,0001 

A székely nyelvjárási kistájak megoszlása remekül szemlélteti az udvarhelyszékiek 

erőteljes nyelvi identitástudatát: a saját településüket szépnek tartók közül messzemenően 

(57,78%, n=182) kiemelkednek. 

34. ábra. A saját lakóhely nyelvhasználatának minősítése – a középiskolások 

székely nyelvjárási kistájak szerinti megoszlása alapján (%); N=1113 

 

khi2=42,389, df=9, p<0,0001 

Részösszefoglalás 

A területi nyelvváltozatok megítélésének egybevetéséből szembetűnik, hogy a 

viszonyítási struktúra mennyire erőteljesen befolyásolja a tanulók állásfoglalását. Területileg 

minél távolabbi azonnyelvi nyelvváltozatokkal (pl. magyarországi/erdélyi) mérik össze saját 

nyelvhasználatukat, annál erőteljesebben érvényesül regionális identitástudatuk. Ahogyan 

azonban csökken a fizikai/földrajzi távolság és a területi kiterjedtség az összehasonlítandó 

nyelvváltozatok között, úgy zsugorodik a megkérdezettek helyi identitástudata és válik 

bizonytalanabbá értékítélete. Vagyis: a magyarországi/erdélyi nyelvhasználat szépségének 

egybevetéséből elsöprő többséggel (80,59%-kal, n=897) az erdélyi beszédmód 
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győzedelmeskedett1. Amikor már az erdélyi nyelvváltozatok között kellett mérlegelniük a 

középiskolásoknak, a székelyföldi nyelvhasználat szépségét csupán 64,42% (n=717) említette. 

A székelyföldi nyelvjárások közül az – etnikailag többnyire homogénnek tekinthető – 

udvarhelyszéki szerepel a kedveltségi lista élén (41,96%, n=467), annak ellenére, hogy a 

megkérdezett tanulóknak csupán 28,30%-a (n=315) él ebben a kistérségben. Saját településük 

magyar beszédét önmagában, azaz más nyelvváltozatokkal való összevetés nélkül csupán a 

középiskolások 45,10%-a (n=502) tartja szépnek. Székelyföld falusias, földművelő 

berendezkedése, illetve a tanulók falusi-városi lakóhelyének közel azonos megoszlása 

ellenére azt látjuk a városi-falusi nyelvhasználat szépségének egybevetéséből, hogy a városi 

nyelvváltozat presztízse magasabb, tudnillik az adatközlők 73,05%-a (n=813) mintaértékűnek 

tekinti. 

A fentiek alapján bizakodhatunk a székelyföldi magyar nyelvhasználat (regionális 

köznyelv és székely nyelvjárások) fennmaradásában, hiszen az eddigi kárpát-medencei 

középiskolások körében végzett vizsgálatokhoz képest (vö. Sándor A. és Lakatos kutatási 

eredményeivel2; Sándor 2001: 91; Lakatos 2010: 61–2) a tömbmagyarságban élő székelyföldi 

középiskolások esetében jóval reménykeltőbb a helyzet: nyelvi értékítéletüket áthatja a 

transzszilvanista életfelfogás, életérzés; pozitívan viszonyulnak anyanyelvjárásukhoz. Úgy 

tűnik, hogy a magyarországi nyelvváltozatokhoz alacsonyabb presztízs társul, mely 

viszonyulásmód a kisebbségi léthelyzetből fakadhat. Ebben a környezetben a nyelv funkciói 

át- és felértékelődnek, a „másság jelzőjévé” (Laponce 1987: 46) és az azonosságtudat 

elsődleges jelölőjévé válnak (vö. Skutnabb-Kangas 1981, 1999; Phillipson–Skutnabb-Kangas 

2001: 65–111). 

Mivel jelen fejezetben csupán az explicit módon kinyilvánított nyelvi attitűdöket 

vizsgáltam, mellőzve a nyelvhasználati szokásokokra irányuló kérdésekre adott válaszokkal 

való egybevetést, a későbbi fejezetekből kiderül (l. 4. fejezet), hogy ezen optimista benyomás 

jóval árnyaltabb, sokrétűbb és bonyolultabb.  

Valamennyi szociológiai változó összefügg a területi nyelvváltozatok tetszésindexének 

alakulásával. Kiemelendő, hogy a székelyföldi középiskolások körében a területi 

nyelvváltozatok megítélése érdekes módon éppen a földrajzi-közigazgatási jellegű 

                                                           
1 Nemcsak Erdélyben, hanem a Kárpát-medence magyarlakta vidékein is eléggé elterjedt nyelvi mítosz, sztereotípia, mely 

szerint az erdélyiek beszélnek a legszebben magyarul (vö. Göncz 1999a: 84-61, 1999b; Péntek 2003b: 35, 2008a: 136). 

 

2 Sándor Anna (2001) és Lakatos Katalin (2010) felvidéki, illetve kárpátaljai középiskolások körében végzett kutatási 

eredményei azt mutatták, hogy a mindkét ország megkérdezett magyarajkú tanulói közül többen gondolják szebbnek a 

magyarországi nyelvhasználatot, mint a sajátjukat, vagyis a kárpátaljait, illetve a felvidékit. Kiemelendő, hogy a felvidéki 

(koloni) középiskolások közel kétharmada (63,33%-a) a magyarországi beszédet tartja szebbnek a szlovákiai magyarhoz 

képest. 
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változókkal függ össze a leginkább. Mindegyik elemzett kérdés esetében a középiskolások 

megyék és székely nyelvjárási kistájak szerinti részmintái között szignifikáns különbség 

mutatkozott. Szembetűnő, hogy a Kovászna megyei (és egyben a háromszéki) tanulók közül 

kedvelik számottevően kevesebben a saját és tágabb régiójuk nyelvhasználatát. Ezen 

eredmény mindenképpen továbbgondolandó és feltárandó az értekezés további fejezeteiben.  

Meglepő, hogy a három szignifikáns törzsváltozón (nyelvjárás használata, megyék és 

nyelvjárási kistájak szerinti megoszlás) kívül, sem a szülők iskolázottsága, kvalifikációja, 

társadalmi státusa, sem a tanulók állandó lakóhelyének a típusa nem befolyásolja 

számottevően a falusi-városi nyelvváltozat szépségének megítélését. 
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3.2. A regionális nyelvhasználati különbségek érzékelése 

Ebben az alfejezetben a székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási 

érzékenységének, értékítéletének, tudatosságának és nyelvi attitűdjének az egybefonódását 

vizsgálom az alábbi szempontok szerint/alapján:  

1. A tanulók érzékelnek-e különbséget: 

– saját kistérségük, kistájuk településeinek nyelvhasználata között, 

– az anyaországi és a székelyföldi beszédmód között, valamint 

– a magyarországi és a székelyföldi rádió- és tévéadások bemondóinak a 

nyelvhasználata között? 

2. Képesek-e behatárolni egy másik tájegységről való magyarajkú személy származási 

helyét? 

3. Ismernek-e nyelvi alapú falucsúfolókat? 

A lakóhely és a szomszéd települések nyelvhasználati különbségének érzékelésére 

vonatkozó Észlelsz-e különbséget a lakóhelyed és a szomszéd települések magyar beszéde 

között? kérdésre adott válaszok azt bizonyítják, hogy az adatközlők 63,88%-a (n=711) észlel, 

35,49%-a (n=395) viszont nem érzékel különbséget a székelyföldi magyar nyelvváltozatok  

között. Nem válaszolt a kérdésre 0,63% (n=7)  

35. ábra. Észlelsz-e különbséget a lakóhelyed és a szomszéd települések magyar 

beszéde között? (%); N=1113 

 

Az önmagukat nyelvjárásban beszélőknek valló diákok érzékenyebbek a 

nyelvváltozatbeli különbségekre, mint a nyelvjárást nem használók (59,23%, n=327). 

Előbbieknek több mint kétharmada (68,07%, n=354) észlel különbséget a lakóhelye és a 

szomszédos települések beszédmódja között (khi
2
=11,391, df=4, p=0,023).  

A tagozat szerinti megoszlás (khi
2
=11,332, df=4 p=0,023) azt mutatja, hogy a 

legérzékenyebbek a területi nyelvhasználati különbségek észlelésében a filológia szakosok 

(68,56%, n=253), őket követik a reál tagozatosok (62,98%, n=245), majd kis különbséggel a 

szakközépiskolások (60%, n=213). 
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A korcsoportok szerinti szignifikanciaszint éppen csak eléri az elégséges értékhatárt 

(khi
2
=6,249, df=2, p=0,044), mégis az látszik, hogy az iskolai tanulmányok előrehaladásának 

mértékével növekszik a tanulók nyelvi érzékenysége: a tizenkettedikesek 67,36%-a (n=386), 

a kilencedikeseknek a 60,18%-a (n=325) észlel különbséget a saját lakóhelye és a 

szomszédos települések nyelvhasználata között. 

 A magyar nyelv- és irodalomból jó tanulók, a közepes (61,29%, n=266) vagy gyenge 

(52,32%, n=45) osztályzatú társaikhoz képest, nagyobb arányban (70,14%, n=376) képesek 

különséget tenni a szomszédos székelyföldi települések nyelvhasználata között (khi
2
=33,997, 

df=6 p<0,0001; megegyezően Lakatos kárpátaljai diákok körében végzett eredményeivel, 

2010: 77.)  

A lányok érzékenysége a lakóhely és a szomszéd települések nyelvhasználati 

különbségének megítélésében erőteljesebb: közülük 69,10% (n=487), míg a fiúk közül 

csupán 54,87% (n=225) észleli a különbségeket (khi
2
=22,884, df=4 p<0,0002). 

A középiskolák, ezzel együtt a tanulók megyék szerinti megoszlása jelentős korrelációt 

mutat a nyelvi észlelés tekintetében: a Hargita megyei tanulók nagyobb arányban (67,68%, 

n=402) érzékelik a regionális nyelvhasználati különbségeket, mint a Kovászna megyei társaik 

(59,54%, n=309).  

36. ábra. A lakóhely és a szomszéd települések nyelvhasználati különbségének 

érzékelése a középiskolások megyék szerinti megoszlása alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=8,022, df=2 p=0,018 

Árnyaltabb képet kapunk a nyelvjárási kistájak megoszlása alapján: a Hargita megyei 

tanulók közül a legfogékonyabbak a nyelvhasználati különbségek felismerésére a 

gyergyószékiek (75,21%, n=88), őket követik az udvarhelyszékiek (69,52%, n=219). A két 

megye tanulóinak a nyelvi érzékenysége között megmutatkozó különbséget nivellálják a 

Hargita megyei csíkszékiek, ugyanis közülük hasonló arányban közömbösek a 
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nyelvhasználati eltérésekre, mint a háromszéki (egyben Kovászna megyei) diákok 

(csíkszékiek/háromszékiek: 41,36%, n=67/39,69%, n=206). 

37. ábra. A lakóhely és a szomszéd települések nyelvhasználati különbségének 

érzékelése a középiskolások székely nyelvjárási kistájak szerinti megoszlása alapján 

(%); N=1113 

 

khi
2
=19,686, df=6, p=0,003 

A szignifikáns törzsváltozókon kívül jelentős az eltérés – a területi nyelvváltozatok 

különbségeinek érzékelése tekintetében – a tanulók állandó lakóhelyének típusa (khi
2
=15,144 

df=4 p=0,004) és az egykori általános iskolájuk településének típusa (khi
2
=14,931 df=6 

p=0,02) között. A városiak (68,41%, n=418), illetve a korábban városi általános iskolában 

tanulók (67,75%, n=437) nagyobb hányada érzékeli a regionális nyelvhasználati 

különbségeket, mint a falusiak (58,48%, n=293), illetve a falusi általános iskolában tanulók 

(58,62%, n=272).  

A tanulók válaszaiból azt is megtudhatjuk, hogy mely nyelvi jelenségek a 

legszembetűnőbbek, illetve mely változatokat tartják jónak, helyesnek, követendőnek, netán 

csúnyának, furcsának. A konkrétan megnevezett települések nyelvhasználatáról néhány 

példa: „Alfalába Alfaluba helyett, Remete településen pedig túlzottan hangsúlyozzák a v 

betűt”, „Csíkmadarason azt mondják a göndör hajnak, hogy hurkás vagy fürtös haj. 

Gyergyóalfaluban lájbit mondanak, Gyergyóban pedig mellényt”, „Szentegyházán az e betű 

helyett ö betűt mondanak: embör”, „Udvarhely környékén használják az e betű helyett az ö 

betűt. Pl. mögyök”, „Pl. az e hangot nem egyformán ejtik ki Csíkszeredában, Udvarhelyen, 

Lövétén és Szentegyházán sem”, „Pl. Csíkszeredában azt mondják, hogy jó, de ennek 

Szalontán úgy mondják, hogy jaó”, „Udvarhelyen az e betűt másképpen ejtik”, „A szomszéd 

települések között nagyon nagy az eltérés, pl. Udvarhelyen a (zárt) e-t használják, míg 

Csíkban és a környéki falvakban az á betű ejtéséhez hasonló”, „Sepsiszentgyörgyön nagyon 

e-sen beszélnek, Temesváron már érzékelhető a magyarországi akcentus”, „Udvarhelyen az e 
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betűt furcsán ejtik ki”, „Pl. Sepsiszentgyörgyön az e betűs szavak kiejtése különbözik a 

csíkszeredai kiejtéstől”, „Vásárhelyen pl. e-sen beszélnek”, „Udvarhely környékén ö betüsen 

beszélnek, míg Csíkszeredában nem: Föl mögyök a högyre”, „Pl. a Marosvásárhely körüli 

magyarok sokkal több románból átvett szót használnak, és teljesen más a hangsúlyuk (mintha 

nem is az anyanyelvük lenne)”, „Barót és Erdővidék környékén nagyon ö betűsön beszélnek, 

pl. embör, jö”, „Szíken kík az ég!”, „Brassóban az akcentus romános és sok román szó, 

kifejezés csúfítja a beszédet”, „Pl. Rákoson: Mögyök a högyön, hogy hamarabb lögyön”, 

„Barót-Barőt”, „Pl. Székelyudvarhelyen nem ismerik a bunkó kifejezést és lágyabban 

beszélnek”, „Kézdivásárhelyen sokat használják a kicsinyítő képzőt, a csíkszeredai falvakban 

az e magánhangzót megnyomják. Vider-vödör-veder, hogy helyesebb?”, „Pl. az apácaiak ő 

betűsön beszélnek embőr, ezőrlej, tengőr, Dénös”, „A mi településünkön, Székelykeresztúron, 

az emberek hajlamosak «ö» betüsen beszélni, vagyis az e hang helyett «ö»-t használnak (pl. 

lösz-lesz, megyek-mögyök stb.)”, „Pl. Korondon: vider, té, kócs, kalány, Székelyudvarhelyen: 

veder, tej, kulcs, kanál”. 

Az érzékelt eltérések megoszlási gyakoriságát csökkenő sorrendben ismertetem 

(összesen 1330 nyelvi adat). 

Előfeltevéseimnek megfelelően a hangtani sajátosságokat (760 nyelvi adat) – főként a 

magánhangzók kiejtési különbségeit – érzékelik a leginkább a tanulók (vö. Végh 1972: 98–9; 

l. Kiss 1990a: 43), éspedig:  

1. az e fonéma különböző realizációit (598 nyelvi adat): 

a) leggyakrabban a nyílt(abb) e és zárt ë különbségeit (470 nyelvi adat): „Az e hangot nem 

egyformán ejtik ki Csíkszeredában, Udvarhelyen, Lövétén és Szentegyházán sem”, „keksz, 

flekken és a meccs vagy az Ernő mind másfajta e betű”, „Udvarhelyen nagyon furcsa e 

betűket mondanak. Legalábbis a mi falunkban az emberek ezt mondják nekem, tudniillik 

eléggé átvettem az udvarhelyi «akcentust»”;  

b) hangszínárnyalat tekintetében az e nyíltabb realizációját (ä) is felismerik (128 nyelvi 

adat): „Vannak települések, ahol á betüsen ejtik ki a szavakat: Szárátsz-e?”, „A szomszéd 

települések között nagyon nagy az eltérés, pl. Udvarhelyen a zárt e-t használják, míg 

Csíkban és a környéki falvakban az á betű ejtéséhez hasonló”, „Á, mint Elemér”; 

2. a fonémagyakoriság jelenségei közül az ö-zést ismerik fel (162 nyelvi adat): 

„Szentegyházán az e betű helyett ö betűt mondanak”, „Udvarhely környékén ö betüsen 

beszélnek, míg Csíkszeredában nem”, „Barót és Erdővidék környékén nagyon ö betüsön 

beszélnek, pl. embör, Barőt”,„Vannak szomszéd települések, ahol inkább ö betűsön 

beszélgetnek”, „Az én városkámban az e betű helyett ö betüt mondanak pl: megyek-mögyök, 
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a szomszéd falvakban á betűt ejtenek az e helyett vagy e-t mondanak a helyett. ámentem-

elmentem”, „Nálunk úgy köszönnek, hogy: «Jó napot», míg Baróton és környékén «ő» 

betűsen ejtik, ezért «Jő napot» lesz belőle, ami szerintem, fura”, „Keresztúron «ö» betüsen 

beszélnek. Sokszor használnak «e» helyett”, Székelykeresztúron az embert, embörnek 

mondják és van egy rájuk jellemző mondás: Mögyök a högyön lábujj högyön, hogy a mödve 

mög ne ögyön”. 

A szókincsbeli jellemzők számadataiból (570 nyelvi adat) az látható, hogy a legtöbben 

a pityóka ‘burgonya’ névbeli tájszót nevezik meg, amely 117-szer fordul elő; ezt követi az es 

’is’ alaki tájszó (35 nyelvi adat). A szláv eredetű, román nyelvből átvett murok ’sárgarépa’ a 

harmadik helyet foglalja el a gyakorisági rangsorban (34 nyelvi adat). A vinete, vinetta, vineta 

’padlizsán’ román eredetű alakváltozatok 19-szer fordulnak elő. Azonban sem a murok, sem a 

vinete/vinetta esetében nem említik meg a román nyelvből való kölcsönzést, ugyanis kevésbé 

érzékelik az átvételt, hiszen ezen transzszilván jellegű elemek mélyen beépültek az erdélyi 

magyar szóhasználatba, szókincsbe.  

A román nyelvi interferenciákra, az elrománosodásra csupán néhányan utaltak: „Pl. a 

Marosvásárhely körüli magyarok sokkal több románból átvett szót használnak és teljesen más 

a hangsúlyuk (mintha nem is az anyanyelvük lenne)”, „Brassóban az akcentus romános és 

sok román szó, kifejezés csúfítja a magyar beszédet”. Az alábbi román szavakat említik: 

abonament ’bérlet’, árdé ’paprika’, buksza ’pénztárca’, buletin ’személyazonossági 

igazolvány’, givéta ’mosdókagyló, kézmosó’, gogos ’pritaminpaprika’, punga ’nejlonzacskó’, 

pix ’golyóstoll’, szukk ’üdítő’.  

A valódi tájszavak közül gyakoriak: bankus ’boszorkány’, bütü ’sarok’, csalóka, 

csencsó, gugola, bencsóka, silóka ’fenyőtoboz’, lajtorja ’létra’, fuszulyka ’bab’. 

Az alaki tájszavak közül a leggyakoribbak: bornyú/bornyu ’borjú’, csihán, csihány, 

csolán ‘csalán’, csürke ’csirke’, estáló ’istálló’, esztet, asztat, asztot ’ezt, azt’, hezzám 

’hozzám’, hiu ’padlás’, kúdulni ’koldulni’, pityóka cira ’burgonya csírája’, osztán ’aztán’, 

mensz ’mégy, mész’, szereda ’szerda’, ugorka ’uborka’.  

Néhányan az érzékelt változatokat a település megnevezésével is szemléltetik: „Például 

a sehova szót Remetén suba és Csomafalván suvának is szokták mondani”, „Tamásfalván 

hétfő helyett hetfüt, evett helyett ettet használnak”, „A nagyszüleim Krizbán hetfűnek mondják 

a hétfőt és a tejnek is téjt mondanak”, „Remete településén pedig túlzottan hangsúlyozzák a v 

betűt”. 

Jelentésbeli tájszavakat is megemlítenek: „«Csapd el» itt Csíkban azt is jelenti, hogy 

engedd el, míg máshol az állatokat szokták elcsapni”, cefre ’kislány’, tészta ’sütemény’, „A 
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karabély egy bizonyos fajta szekér megnevezése, amit Ditróban nem használnak (mármint a 

kifejezést)”. 

A nyelvi tudatosság magasabb fokát vizsgáló „Előfordult-e, hogy a beszéde alapján be 

tudtad határolni egy máshonnan való magyar anyanyelvű személy származási helyét?” 

kérdés eredményei azt tanúsítják, hogy a tanulók 78,26%-a (n=871) alkalmas azonosítani – 

beszédmódja alapján – egy magyarajkú személy származási helyét. Csupán 20,75% (n=231) 

képtelen a felismerésre, 0,99% (n=11) nem válaszolt a kérdésre. 

38. ábra. Előfordult-e, hogy a beszéde alapján be tudtad határolni egy máshonnan 

való magyar anyanyelvű személy származási helyét? (%); N=1113 

 

A nyelvjárásban beszélők nagyobb hányada hasznosította nyelvi megfigyeléseit: 

közülük 84,62% (n=440), míg a nyelvjárást nem használók köréből csupán 71,56% (n=395) 

ismerte fel, honnan való egy idegen magyarajkú beszélő. 

39. ábra. A nyelvhasználat és a származási hely felismerése – a nyelvjárás 

használata szerinti megoszlás alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=30,740, df=4, p<0,0001 

Lényeges a különbség a korcsoportok tekintetében is: az iskolai tanulmányaikkal 

előbbre járók nagyobb része (83,77%, n=780), míg a kilencedikeseknek kisebb hányada 

(72,41%, n=391) képes a nyelvhasználat alapú területi besorolásra. 

78,26 

20,75 

0,99 
0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

igen nem nem értékelhető 

válasz 

84,62 

14,81 

0,58 

71,56 

27,17 

1,27 
0 

20 

40 

60 

80 

100 

igen nem nem értékelhető 

válasz 

  Nyelvjárásban beszélők   Nyelvjárásban nem beszélők 



76 

 

40. ábra. A nyelvhasználat és a származási hely felismerése – az évfolyam szerinti 

megoszlás alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=22,984, df=2, p<0,0001 

A magyar nyelvből jó érdemjegyű tanulók fogékonyabbak a területi nyelvváltozatok 

közötti megkülönböztetésre, így velük fordult el nagyobb arányban (81,34%, n=436) a 

közepes (75,35%, n=327), illetve a gyenge (72,09%, n=62) tanulótársaikhoz képest, hogy 

rájöttek – tájszólása, beszédstílusa, kiejtése, akcentusa, beszédmódja, szókincse alapján –, 

mely tájegységről való egy ismeretlen beszélő. 

41. ábra. A nyelvhasználat és a származási hely felismerése – az érdemjegy szerinti 

megoszlás alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=13,899, df=6, p=0,031 

A lányok nyelvi érzékenysége megmutatkozik a beszélők nyelvhasználati 

különbségeinek területi felismerésében is (khi
2
=12,402, df=4, p=0,015): a fiúkhoz képest 

(75,37%, n=309) többen (80,03%, n=557) nyilatkozták azt, hogy – a számukra nyilvánvaló 

azonosító jegyek alapján – be tudták határolni egy magyarul beszélő személy származási 

helyét. 

A Kovászna megyeikhez képest (71,10%, n=369) – a Hargita megyei diákok – nagyobb 

arányban (84,51%, n=502) képesek behatárolni a nyelvhasználók számazási helyét. 
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42. ábra. A nyelvhasználat és a származási hely felismerése – a középiskolások 

megyék szerinti megoszlása alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=29,301, df=2, p<0,0001 

A székely nyelvjárási kistérségek szerinti megoszlás megerősíti és cizellálja a 

közigazgatási különülést: az udvarhely- és gyergyószéki tanulók közül többen (87,30%, 

n=275/83,76%, n=98), a háromszékiek (Kovászna megyeiek) közül kevesebben (71,10%, 

n=369) képesek a nyelvhasználat alapú területi azonosításra. 

43. ábra. A nyelvhasználat és a származási hely felismerése – a középiskolások 

székely nyelvjárási kistájak szerinti megoszlása alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=34,354, df=6, p<0,0001 

Az előző kérdés eredményeihez hasonlóan a legtöbben egy idegen magyarajkú beszélő 

származási helyének azonosító jegyeként a kiejtésbeli eltéréseket érzékelik:  

– a magánhangzók kiejtésbeli különbségeire utalnak (598 nyelvi adat): „a kiejtéséből rögtön 

rá lehet jönni, hogy hová valósi, meg aztán a magánhangzó formálása is ismertetőjegy”, „Az 

a és e betűk különleges kiejtésmódjából”, „Ha falusi akkor az e és ö betüs beszédről”;  

– a beszédhangsúlyból és az akcentusból állapítják meg (183 nyelvi adat): „A hanglejtés, 

hangsúly szerint igen jól el lehet határolni”, „Az akcentusából és a használt szavakból rá 

lehet jönni, hogy milyen településről való”;  
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– tájszavak alapján (90 nyelvi adat): „Jellegzetes a különböző vidékeken élőknek a 

tájszólása”, „Minden vidéknek megvan a maga szójárása”, „Különböző tájszavakat használt, 

s így kivehető volt hogy az illető falusi”.  

Konkrét települések nyelvhasználatát így jellemzik: „Csíkszeredában a «teli szájas» 

beszéd jellemző, Gyergyóremetén pedig a «cserepes» beszéd, ami egyenlő a hangos, zadaros 

szöveggel”, „A kézdivásárhelyiek a -val, -vel ragot nem hasonulva használják, hanem 

kimondják pl. tollval, kenyérvel”, „Ahogyan kiejti a szavakat, nagyon könnyű a Csík és 

Vásárhely környéki beszélőket felismerni egy pár szó hallata után”, „Amikor személynevek 

előtt valaki használja az «a» névelőt, rögtön tudom, hogy az illető Magyaroroszág területéről 

érkezett”, „Pl. Újfaluban nyolc helyett nyöcat mondanak, vagyis ö betüsen beszélnek”, „A 

Marosvásárhely és környékén élő emberek az e betűnek egy kellemesebb formáját használják. 

Gyengébben ejtik, erről ismerem fel”, „Barót környékén ö-betüzős tájszólással beszélnek”, 

„Az alfalviak az e magánhangzót inkább á betűnek ejtik”, „Főleg a magyaroroszági 

magyaroknak más a beszéde, a csíkszeredai magyarok az «a» betűt «á»-nak ejtik”, „A 

magyaroroszági kirándulókat én egyből ki tudom szúrni, mert más az akcentusuk, másképp 

beszélnek, sokkal jobban elnyújtják a szavakat”, „A csángó magyarokat csíki nyelvjárásukról 

ismertem föl (lábaimval, szekervel, hójza, keves)”, „Például az e betűt másképp mondják 

Szentgyörgyön, mint nálunk”, „A keresztúriak és a szentmártoniak ő-betűsen beszélnek. A 

magyarországiak túl kifinomultak (kényesek). A szentgyörgyiek e-a betüsön beszélnek 

(ámber-ember)”, „Például könnyen észrevehető egy Csíki, egy Udvarhelyi és egy 

Székelykeresztúri ember beszédjéből, hogy ki honnan származik. A magánhangzók 

használatáról”, „Más-más városokban általában másképp ejtik az e betűt. 

Székelyudvarhelyen közelít az é-hez, Sepsiszentgyörgyön pedig már az á fele hajlik a 

kiejtése”; „Én pityókát mondok, a budapesti krumplit”, „A zilahiak az «e» hangot «o» és 

«ö»-höz hasonlóan ejtik ki”, „Elsősorban a betűk, esetleg szavak kiejtéséből jön rá az ember. 

Mi Udvarhelyiek «e»-zünk és nem vesszük észre, Keresztúron «ő»-znek, Kolozsváron meg 

egyre inkább «elrománodosnak»”. 

Az Ismersz-e olyan szavakat, kifejezéseket, amelyeket Székelyföldön másképpen 

mondanak, mint Magyarországon? kérdés eredményeiből egyértelműen megmutatkozik az 

adatközlők határozott álláspontja, nagyfokú nyelvi érzékenysége az anyaországi 

nyelvhasználat iránt: 89,49%-uk (n=996) ismer olyan szavakat, kifejezéseket, amelyek 

különböznek a székelyföldi beszédmódban előfordulóktól. 
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44. ábra. Ismersz-e olyan szavakat, kifejezéseket, amelyeket Székelyföldön 

másképp mondanak, mint Magyarországon? (%); N=1113 

 

A nyelvjárásban beszélők nagyobb arányban (93,08%, n=484) ismerik fel az 

anyaországi és a székelyföldi nyelvhasználat közötti szókincsbeli különbségeket, mint az 

önmagukat nem nyelvjárási beszélőnek valló tanulók (85,87%, n=474). 

45. ábra. Az anyaországi és a székelyföldi nyelvhasználati különbségek felismerése 

– a nyelvjárás használata szerinti megoszlás alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=16,962, df=4, p=0,002 

A tagozat szerinti megoszlás alapján nyilvánvaló, hogy – a szakközépiskolás társaikkal 

(80,85%, n=148) szemben – a gimnazisták nagyobb hányada (filológusok esetében: 93,77%, 

n=175, reál tagozatosok esetében: 93,32%, n=185) képes a két nyelvváltozat legjellemzőbb 

kifejezéseinek, szavainak felismerésére. 
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46. ábra. Az anyaországi és a székelyföldi nyelvhasználati különbségek felismerése 

– a tagozat szerinti megoszlás alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=43,844, df=4, p<0,0001 

Az alábbi grafikon kiválóan szemlélteti, hogy a tanulmányi eredmények mértékével 

egyenes arányban növekszik a nyelvhasználati különbségek felismerésének képessége. A 

legkevésbé a gyenge (79,07%, n=68), a leginkább a jó tanulók (93,28%, n=500) érzékelik a 

helyi és az anyaországi beszédmód közötti eltéréseket. 

47. ábra. Az anyaországi és a székelyföldi nyelvhasználati különbségek felismerése 

– az érdemjegy szerinti megoszlás alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=26,877, df=6, p<0,0002 

A tanulók metanyelvi tudását, nyelvi érzékenységét a törzsváltozókon kívül a szülők 

kvalifikáltsága és foglalkozása is jelentősen befolyásolja (anyák/apák iskolai végzettsége 

esetében: khi
2
=14,140, df=6, p<0,028, khi

2
=13,094, df=6, p<0,042; anyák/apák foglalkozása 

esetében: khi
2
=51,505, df=12, p<0,0001, khi

2
=26,996, df=12, p<0,008). Minél iskolázattabb 

valamely szülő, gyereke annál receptívebb a nyelvhasználati különbségekre. A legtöbben a 

felsőfokú végzettségű és tanár foglalkozású szülők gyerekei közül (felsőfokú végzettségű 

anyák/apák esetében: 94,51%, n=172/93,94%, n=217, szemben az alapfokú képesítésűekkel: 

78,46%, n=51/85%, n=51; tanár foglalkozású anyák/apák esetében: 94,59%, n=70/95,65%, 

n=22, szemben a munkanélküliekkel: 82,11%, n=179/85,71%, n=90) ismernek olyan 

regionális eredetű szavakat, amelyek különböznek a magyarországi nyelvhasználattól. 
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A magyarországi/székelyföldi beszélőközösség szóbeli megnyilvánulásaiban előforduló 

nyelvi különbségeket felismerő tanulók konkrét példákkal, összesen 1450 nyelvi adattal 

illusztrálták válaszukat. Ilyen magas számú nyelvi adat felsorakoztatásával egyetlen nyílt 

kérdés esetében sem találkoztunk. Valószínűleg igen érzékenyen érinti a tanulókat az 

anyaországi és a helyi nyelvhasználat egybevetése. 

A legtöbben a szókincsbeli különbségeket azonosítják, különösen a tájnyelvi színezetű 

elemeket. A pityóka ’burgonya’ valódi tájszó 407-szer, a murok ’sárgarépa’ és a 

vinete/vineta/vinetta ’padlizsán’ román átvételek 362-szer, illetve 270-szer fordulnak elő. A 

vinete/vineta/vinetta alakváltozatokból a leggyakoribb a vinete (149 nyelvi adat), ezt követi a 

vineta (82 nyelvi adat), majd a vinetta (39 nyelvi adat). A tészta ’sütemény’ (194 nyelvi adat), 

illetve a laska ’tészta’ (150 nyelvi adat) jelentésbeli tájszavak foglalják el a 4-ik, illetve 5-ik 

helyett a gyakorisági sorrendben. 

A valódi tájszavak közül gyakoriak: borvíz ’ásványvíz’ (18 nyelvi adat), fuszulyka ’bab’ 

(20 nyelvi adat), paszuly ’bab’ (12 nyelvi adat), lajtorja ’létra’ (11 nyelvi adat)  

Gyakori jelentésbeli tájszavak: lapító ’vágódeszka’ (13 nyelvi adat), szalmakrumpli 

’hasábburgonya’ (34 nyelvi adat).  

A román kontaktuselemekre 427 adatot találunk összesen. A már említett murok és 

vinete kölcsönszavakon kívül gyakoriak: árdé ’paprika’ (44 nyelvi adat), punga 

’nejlonzacskó’ (39 nyelvi adat), gogos ’pritaminpaprika’ (14 nyelvi adat), buletin 

’személyazonossági igazolvány’ (11 nyelvi adat), borkán ’befőttesüveg’ (11 nyelvi adat). 

Láthatjuk, hogy az anyaországi/székelyföldi nyelvhasználat szembeállításakor jelentős 

számban a nyelvjárási jelenségeket és a román nyelvi interferenciákat, kontaktusjelenségeket 

tekintik kirívó különbségeknek.  

Az adatközlők „nyelvi kreativitásának, humorérzékének, „jó megfigyelőképességének” 

(Hegedűs 2001: 395) bizonyítékára kérdeztem rá, éspedig a falucsúfolókra. Kiderült, hogy 

csupán a tanulók 24,94%-a (n=311) ismer falucsúfolókat.  
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48. ábra. Ismersz olyan szavakat, mondókákat, amelyekkel a szomszéd település, 

illetve más székelyföldi települések beszédét csúfolják/csúfoljátok? (%); N=1113 

 

A nyelvjárási beszélők nagyobb arányban (32,88%, n=171) állítják azt, hogy ismernek 

falucsúfolókat, mint a nyelvjárást nem használók (23,01%, n=121).  

49. ábra. Falucsúfolók ismerete – a nyelvjárás használata szerinti megoszlás 

alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=17,438, df=4, p=0,002 

A tagozat típusa és az iskolai előrehaladás is számottevően meghatározza a falucsúfolók 

ismeretét (tagozat/évfolyam esetében: khi
2
=9,674, df=4, p=0,046; khi

2
=12,050, df=2, 

p=0,002): a szakközépiskolások és a filológia tagozatosok, valamint a tizenkettedikesek közül 

jelentősen többen (szakközépiskolások/filológusok: 31,27%, n=111/30,35%, n=112, szemben 

a reál tagozatosok  22,62%-val, n=88; 12./9. osztályosok: 32,29%, n=185, 23,33%, n=126) 

ismernek olyan fordulatokat, kifejezéseket, amelyekkel egyes települések beszédét gúnyolják.  

A területiség is befolyásolja a tanulók metanyelvi tudását: a legtöbben a Hargita 

megyeiek (31,31%, n=186), azon belül is az udvarhely- és gyergyószéki (36,51%, 

n=115/30,77%, n=36) tanulók, a legkevesebben a háromszékiek (azaz a Kovászna megyeiek) 

és csíkszékiek (24,08%, n=125/21,60%, n=35) közül ismernek falucsúfolókat. 
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50. ábra. Falucsúfolók ismerete – a tanulók székely nyelvjárási kistájak szerinti 

megoszlása alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=21,315, df=6, p=0,002 

A tanulók állandó lakóhelyének típusával, valamint az anyák iskolai végzettségével is 

számottevő a korreláció (khi
2
=14,208, df=6, p=0,027; khi

2
=18,651, df=9, p=0,028): a falusi 

diákok és a kevésbé iskolázott anyák gyerekei közül tudnak a legtöbben (falusi/városi: 

32,93%, n=165/23,90%, n=146; alap-/felsőfokú végzettségű anyák gyerekei: 38,46%, 

n=25/30,77%, n=56) csúfolódó példákat felsorolni. 

A megkérdezettek többnyire nem a nyelvhasználatot, hanem egyéb tulajdonságokat (l. 

példákat Végh 1959: 36–7, Kiss 2001d: 214–5) kigúnyoló szóláshasonlatokat, értelmezett 

szókapcsolatokat, mondókákat, szólásokat jegyeztek le: „Úgy gyúródsz, mint a csomafalviak 

az üres buszon”, „A csomafalviak bognyesők”, „A remeteiekre azt mondják, hogy olyan 

durvák, hogy a vattacukrot bicskával eszik”, „A szárhegyiek káposztások”, „Madaras, hol a 

pap is fazekas”, „Remetei, ne higgy neki, minden kertnek verjed neki!”, „Szentléleki, ne higgy 

neki, s a falnak verjed neki!”, „Száldobosi, ne higgy neki”, „Szárhegy, Ditró, Remete, 

Gyergyóváros szemete”,  „Gyergyó, Ditró, Remete, Alfalunak szemete”, „a lázárfalviak 

káposztások”, „Bű Barátos, tetves Telek, kalán lábú Páké”, „Újfalusiak: verttejesek, 

Sepsibükszádiak: mezgések”, „Nagytusnádiak égett hátúak; Madéfalviak hagymások”, 

„Csatószegiek laskások, Csíksimoniak malátások”, „Lövéteiek sósfejűek, a csíkiak 

deszkások”, „Polyániak bicskások, szentkatolnaiak tyúkosok”, „A polyániak bicskások! A 

gelenceiek gusások! Ozsdolának fele bangó, s fele nem bangó!”, „Lécen kucorgó Lécfalva, / 

Ott rontson ki a nyavalya!”, „Azt mondjuk a Dotkiaknak kecske, és ők nekünk csürke”, „Az 

udvarhelyieket «hallámozóknak», keresztúriakat «szitásoknak» mondjuk”, „Köpeciek 

tökmagosok”, „Bibarcfalviak rozsdásbelűek, hermányiak bicskások”, „A zetelakiak 

bognyesők, fenyédiek hagymások, máréfalviak burrancsok, agyagfalviak savanyólevesek”, 

„Korondra mondják: «Apám ement kalákába, s úgy lakott fakalányos faszulykával, hogy a 
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szálmába hált hálálával»”, „Malomfalviak: békások, bogárfalviak tejesek, szentlélekiek 

polyvások”, „ A szentkatolnaiak tyúkosok”, „A fenyédiekre azt mondják, hogy hagymások”, 

„Olasztelek bocskor telep, bolond, aki benne telel”, „Magyarhermányiak «öt lejösök»”, „A 

szomszéd falut, Énlakát, vackorosoknak csúfoljuk”, „A zágoniak kalányosok; a papolciak 

csikósok”, „Bodosiak vagytok, rókalyukban laktok”, „A köpeciek mind zsákosok”, 

„Malomfalva békás, Farkaslaka szenes, Máréfalva bicskás”, „Hilibiektől kérdezzük: van-e 

hecsellitek?”, „Gusások, cseresznyések, ezt Ozsdolára mondják. Gelencén, az első ház 

cigány, s a többi nem magyar”, „A keresztúriak körösztúriak, a jánosfalviak bivalyosok, mert 

sok bivalyt legeltetnek, a szentpáliak a gólyások, mert sok fészek van stb.”, A csatószegiek 

laskások”, „Olasztelek bocskortelep”. 

Nyelvi alapú falucsúfolók a következők: „Szokták kérdezni a Homoródalmásiaktól: 

„Hogy tájálnak az ámási táhánák?”; a gyergyóiak azért gúnyolják a csíkiakat, mivel 

beszédükben nem illeszkedik a -val, -vel határozórag: „Hat ökörvel, szekervel, / Bé 

Gyergyóba edényvel”. Ezt a falucsúfolót már 1905-ben lejegyezték a Magyar Nyelvőrben 

(Gencsy 1905: 86), 1959-ben Végh József is megemlíti az Őrségi és hetési nyelvatlaszában 

(1959: 38). Úgy tűnik, hogy aktívan fennmaradt a 21. sz. fiatal generációjának kollektív 

emlékezetében is, hiszen nagyon sokan idézték. 

A csíkiak sem hagyják magukat, ők meg így csúfolják nyelvjárásuk miatt (a j 

mássalhangzótöbbletként jelenik meg) a gyergyóiakat: „Ne hújza, mer elszakajsza, s ha 

elszakajsza, hogy bogojza hojza?”; a keresztúriakat ö-zésük miatt gúnyolják: „mögyön a 

högyön lábujjhögyön, hogy hamarább lögyön”; az e fonéma variációit (zártabb és nyíltabb) is 

érzékeltetik: „Az udvarhelyi kérdezi: Émentél-e? Válaszol a csíki: Ál. Udvarhelyi: Él? Csíki: 

Ál.”, az e nyíltabb realizációja miatt a sepsiszentgyörgyieket, homoródszentpáliakat így 

emlegetik: „Szángyörgyiek: hogy vagy ámber?”; „Homoródszentpál: gyár idá tá, áljidá 

álájámbá”, „A keksznek azt mondják az alfalviak, hogy káksz”. 

A kászoni és környéki, valamint az oltszemi nyelvhasználókat diftongusos kiejtésük 

miatt „píépes körtések”-nek, valamint „autszemieknek” nevezik. „Csíkban a vereb nem 

madar” humoros népi mondás arra utal, hogy két különálló falu nevében előfordul a madár és 

a veréb szó: Csíkmadaras és Csíkverebes településnevekben. Többen megemlítik, hogy a 

„siklódiak lájbis lúdnak nevezik a gólyát”. 

A csángók kétnyelvűségére/kevertnyelvűségére utalnak az alábbi megjegyzések: „A 

csángóknál fele apă, fele víz”, „Deschide ablakul, să vină levegőül” (‘Nyisd ki az ablakot, 

hogy jöjjön a levegő!’)  
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Részösszefoglalás: 

Annak ellenére, hogy csupán néhányan tudták szakkifejezéssel megnevezni a területi 

nyelvváltozatok között észlelt jelenségeket, mégis összességében kijelenthetjük, hogy a 

székelyföldi középiskolások jól érzékelik a nyelvjárásuk és a köznyelv, valamint a regionális 

nyelvváltozatok közötti különbségeket. A tanulók által felismert vagy észrevétlen nyelvjárási 

sajátosságokból pedig következtethetünk azokra a jelenségekre, amelyek visszaszorulóban 

vannak, vagy éppen a regionális köznyelviség részeivé válnak.   

A megkérdezettek magas(abb) fokú nyelvi tudatosságról, metanyelvi tudásról tettek 

tanúbizonyságot, ugyanis a legtöbben és leggyakrabban – a viszonylag nehezen megragadható 

– fonémaszintű jellemzőket érzékelték és nevesítették.  

A területi nyelvváltozatok megítélésénél tapasztalható „távolság-tényező” (l. 3.1. 

fejezet) az azonosított nyelvi jelenségek esetében is előbukkan. Lakóhelyükhöz viszonyítva 

minél közelebbi regionális nyelvváltozatok jellemzőit vetik egybe, annál inkább a fonémák 

eltérő kiejtésbeli realizációit érzékelik; minél távolabbi térségek (pl. anyaországi 

közmagyar/standard) nyelvhasználati jellemzőit mérik össze sajátjukéval, annál inkább a 

szókincsbeli, szóhasználati különbözőségeket észlelik. A nyelvi alapú falucsúfolók is a 

fonémaszintet érintik elsősorban. 

A regionális nyelvhasználati különbségek felismerése erőteljes, azonban jól kimutatható 

egyfajta differenciálódás némely szociológiai változóval. A nyelvhasználat területi 

különbségeit leginkább a – saját bevallás alapján – nyelvjárási beszélők, a magyar nyelv- és 

irodalomból jó/kitűnő tanulók, a 12. osztályosok, a lányok, valamint a gimnazisták (különösen 

a filológia tagozatosok) érzékelik. Habár a középiskolások megyék szerinti megoszlása is 

beszédes (a Hargita megyei középiskolások helyi identitástudata, nyelvi tudatossága erősebb a 

Kovászna megyei tanulókénál), a székely nyelvjárási kisrégiók szerinti elkülönülés még 

tovább árnyalja a területiség szerepét, különösen a Hargita megyei adatközlők esetében. A 

területi nyelvváltozatbeli különbségek felfedezésében, a közigazgatásilag Hargita megyéhez 

tartozó csík-, gyergyó- és udvarhelyszéki tanulók között számottevő különbség észlelhető. 

Magasabb fokú nyelvi érzékenységgel a gyergyó- és udvarhelyszékiek rendelkeznek. 

A regiolektusok sajátosságainak azonosításában, felismerésében a legérzékenyebbek az 

önmagukat nyelvjárásban is beszélőnek valló tanulók: mindegyik vizsgált kérdés esetében 

szignifikáns különbség mutatható ki a részminták között. 
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3.3. A médiaszereplők beszédmódjának, valamint az életkor-kötöttségű 

nyelvhasználatnak a minősítése  

A különböző területi nyelvváltozatok megítélése és azok jellemzőinek a feltárása után, 

azt vizsgálom, hogy a székelyföldi középiskolások a nyelvi változások eredőjeként milyen 

szerepet tulajdonítanak a médiának, illetve az életkor-preferenciás nyelvhasználati 

különbségeknek. 

A tanulók nyelvi/nyelvjárási tudatának, tudatosságának feltárását szolgáló (l. Kiss 

2001d: 214) Látsz-e különbséget a magyarországi, valamint a székelyföldi magyar rádió- és 

tévéadások bemondónak a nyelvhasználata között? kérdésre adott válaszokból kiderül, hogy 

a diákok többsége, 78,80%-a (n=877) érzékel nyelvhasználatbeli eltéréseket a 

magyarországi/székelyföldi média szereplőinek szóbeli megnyilvánulásaiban. Az adatközlők 

21,11%-a (n=235) nem tesz különbséget közöttük, 0,09%-a (n=13) egyáltalán nem foglalt 

állást a kérdésben.  

51. ábra. Látsz-e különbséget a magyarországi, valamint a székelyföldi magyar 

rádió- és tévéadások bemondóinak a nyelvhasználata között? (%); N=1113 

 

A nyelvjárási beszélők számottevően többen (81,35%, n=423) fedeznek fel különbséget 

az anyaországi és székelyföldi médiaszereplők megnyilvánulása között, mint a nyelvjárást 

nem használók (75,72%, n=418). 

52. ábra. A magyarországi, illetve a székelyföldi rádió- és tévébemondók 

nyelvhasználata közötti eltérés érzékelése – a nyelvjárás használata szerinti megoszlás 

alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=34,267, df=4, p<0,0001 
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A Kovászna megyében tanuló diákok érzékenyebbek (85,55%, n=444) a 

magyarországi, valamint a székelyföldi rádió- és tévébemondók nyelvhasználati 

különbségeire, mint a Hargita megyei adatközlők (72,90%, n=433).  

53. ábra. A magyarországi, illetve a székelyföldi rádió- és tévébemondók 

nyelvhasználata közötti eltérés érzékelése – a középiskola megye szerinti megoszlása 

alapján (%), N=1113 

 

khi
2
=26,951, df=2, p<0,0001 

A továbbiakban a kérdés alpontjaként értékelniük kellett négy attitűdkijelentést oly 

módon, hogy ki kellett választaniuk azt az állítást, mellyel a leginkább egyetértenek (több 

kijelentést is bejelölhettek). Az állítások eredményeinek összevetéséből azt látjuk, hogy a 

tanulók közül a legtöbben A székelyföldi bemondók „urizálva” beszélnek, illetve A 

székelyföldi bemondóknak szebb a kiejtésük, mint a magyarországi bemondóké nyelvi 

sztereotípiákat utasították el (előbbi esetében 87,8%, n=884, utóbbi esetében: 65,97%=665). 

A tanulók több mint fele (52,18%, n=526) A magyarországi bemondók választékosabban 

beszélnek kijelentéssel sem ért egyet. A legtöbben, a tanulók majdnem fele (49,60%=500) A 

székelyföldiek tájszavakat is használnak állítást fogadja el. 

A magyarországi bemondók választékosabban beszélnek kijelentést számottevően 

többen a reál tagozatosok (56,45%,n=197, szakközépiskolások 50,78%-a, n=162, filológia 

tagozatosok 49,12%-a, n=167; khi
2
=17,646, df=4, p=0,001), a Hargita megyeiek (58,21%, 

n=305, a Kovászna megyeiek 45,66%-a, n=221; khi
2
=37,496, df=2, p<0,0001), valamint a 

csíkszékiek (69,14%, n=112, szemben a háromszékiek 45,66%-val, n=221; khi
2
=73,348, 

df=6, p<0,0001) közül utasítják el.  

A székelyföldi bemondók tájszavakat is használnak állítással leginkább egyetértők a 

nyelvjárásban beszélők (55,16%, n=262, a tájnyelvet nem használók 44,74%-a, n=221; 

khi
2
=12,189, df=4, p=0,016), a szakközépiskolások (53,61%, n=171, reál tagozatosok 

46,18%-a, n=157, filológusok 49,28%-a, n=172; khi
2
=17,230, df=4, p=0,002), a lányok 
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(51,09%, n=327, a fiúk 46,96%-a, n=170; khi
2
=12,057, df=4, p=0,017), a Kovászna megyei 

tanulók (53,31%, n=258, Hargita megyeiek 46,18%-a, n=242; khi
2
=19,131, df=2, p<0,0001), 

a három- és udvarhelyszékiek (53,31%, n=258/49,80%, n=122, szemben a gyergyószékiek 

36,75%-ával, n=43; khi
2
=53,854, df=6, p<0,0001) közül kerültek ki. 

A székelyföldi bemondók „urizálva” beszélnek prekoncepciót legtöbben visszautasítók 

a szakközépiskolások (91,22%, n=291, reál/filológia tagozatosok: 88,54%, n=309/83,53%, 

n=284; khi
2
=20,167, df=4, p<0,0005), a tizenkettedikesek (90,48%, n=475, 9. osztályosok: 

84,68%, n=409; khi
2
=19,638, df=2, p<0,0001), valamint a fiúk (91,16%, n=330, lányok 

85,78%-a, n=549; khi
2
=11,943, df=4, p=0,018). Leginkább beleegyező magatartást 

tanúsítanak a Kovászna megyei, és egyben a háromszéki tanulók közül (Kovászna/Hargita 

megyeiek esetében: 13,22%, n=64/6,30%, n=33; khi
2
=30,567, df=2, p<0,0001, valamint a 

háromszékiek esetében szintén 13,22%, n=64, szemben a gyergyószékiek 3,42%-ával, n=4; 

khi
2
=72,809, df=6, p<0,0001). 

Az anyaországi/székelyföldi bemondók kiejtésbeli szépségének mérlegelésében (A 

székelyföldi bemondóknak szebb a kiejtésük, mint a magyarországi bemondóké) a nyelvileg 

legöntudatosabbaknak a szakközépiskolások (71,47%, n=228, reál/filológia tagozatosok: 

64,76%, n=226/62,06%, n=211; khi
2
=21,836, df=4, p<0,0003), a 12. osztályosok (67,43%, 

n=354, kilencedikesek 64,39%, n=9; khi
2
=18,662, df=2, p<0,0001), a magyar nyelvből 

közepes, illetve a gyenge tanulók (71%, n=284/68,35%, n=54, jók 59,87%, n=285; 

khi
2
=16,765, df=6, p=0,010), a fiúk (70,99%, n=257, lányok 63,44%, n=406; khi

2
=16,552, 

df=4, p=0,002), a Kovászna megyeiek (70,87%, n=343, Hargita megyeiek 61,45%, n=322; 

khi
2
=23,275, df=2, p<0,0001) és a csíkszékiek (77,16%, n=125; khi

2
=88,787, df=6, 

p<0,0001), ugyanis közülük utasítják el a legtöbben a kijelentés valóságtartalmát. 

A következőkben egy nyílt kérdés kapcsán (Van-e különbség a székelyföldi magyar 

rádió- és tévéadások bemondóinak, riportereinek a beszédmódja, valamint a helyi magyar 

anyanyelvű lakosság beszéde között? Ha igen, miben látod a különbséget?) a 

médiaszereplők és a helyi lakosság nyelvhasználatát vetették egybe. A különbséget 

észlelők/nem érzékelők között alig 10%-os a különbség: 53,73%-uk (n=598) felfedez 

eltéréseket, 43,13%-uk (n=480) viszont nem. Tartózkodott a válaszadástól a tanulók 3,14%-a 

(n=35). 

Nyelvi érzékenységről tanúskodnak az iskolai tanulmányaikban előrehaladottak 

(59,34%, n=340, míg a 9. osztályosoknak a 47,78%-a, n=258; khi
2
=14,944, df=2, p=0,001), a 

gimnazisták (reál/filológia tagozatosok: 57,72%, n=213/55,78%, n=217, szakközépiskolások 

47,32%-a, n=168; khi
2
=11,591, df=4, p=0,021), a lányok (57,47%, n=400, fiúk 47,56%, 
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n=195; khi
2
=15,205, df=4, p=0,004), a magyar nyelvből kitűnő tanulók (58,77%, n=315, 

közepesek 50,46%, n=219, gyengék 46,51%, n=40; khi
2
=21,299, df=6, p=0,002), valamint az 

önmagukat nyelvjárásban is beszélőknek tartó diákok (59,42%, n=309, önbevallásuk szerint 

nyelvjárásban nem beszélők 47,83%-a, n=264). 

A székelyföldi/magyarországi bemondók nyelvhasználatát így jellemezték: „A 

székelyföldi magyar bemondók «urizálva» beszélnek, míg a magyarországiak 

«nyávogósan»”, „A székelyföldi bemondók tájszavakat is használnak”, „A székelyföldi 

magyar rádióban tájszólást is lehet észlelni, míg a Magyarországi rádióban csak köznapi 

szöveget, irodalmi nyelvezetet hallunk”, „A székelyföldi bemondók sokkal több tájszólást 

használnak, míg a magyar bemondók a köznapi magyar nyelvet használják”. 

A médiaszereplők és a helyi lakosság nyelvhasználata közötti legfőbb különbségként a 

a bemondók választékos, igényes, tájnyelvtől mentes nyelvhasználatát emelték ki: „A 

riporterek köznyelven, szépen, helyesen beszélnek”, „A rádió- és tévéadások bemondói talán 

választékosabban beszélnek”, „A riporterek, tévébemondók sokkal tagoltabban, érthetőbben 

beszélnek”, „A riporterek, bemondók igyekeznek elkerülni a tájszavakat és próbálnak 

szebben beszélni magyarul”, „Szerintem a bemondók «megválogatják» szavaikat, s nem 

beszélnek nyelvjárásban”, „Szebben és érthetőbben beszélnek, viszont komplikáltabban”. 

A székelyföldi médiumok szereplőinek szóbeli megnyilvánulásairól néhányan 

elmarasztalóan vélekednek: „A székelyföldi riporterek szándékosan kerülik a nyelvjárást, 

persze nem mindig sikerül”, „A székelyföldi magyar bemondók «urizálva» , erőltetett módon 

beszélnek, szégyellik a saját nyelvjárásukat”, „A helyi riportereknek a beszédjükön lehet 

észlelni, hogy ők próbálják szépíteni beszédüket”, „Egyszerűen nem természetes az, ahogy ők 

beszélnek, úgy kiejtés, mint kifejezésben, hanglejtésben”. 

A különböző generációk nyelvváltozatát minősítő Véleményed szerint az idősebbek 

vagy a fiatalok beszéde szebb? kérdés eredményei azt mutatják, hogy a tanulók közel fele 

(45,73%, n=509) az idősebbek beszédét tartja szebbnek. 297 fő (26,68%) nem észlel 

különbséget, 280 tanuló (25,16%) a fiatalokét véli szebbnek, 27 fő (n=2,43%) nem válaszolt a 

kérdésre (a kárpátaljai fiatalok hasonló arányban nem érzékeltek különbséget idősek és 

fiatalok beszéde között, l. Lakatos 2010: 64; míg a Zala megyei Kerkakutas adatközlői 95%-a 

eltérést érzékel a generációk nyelvhasználata között, l. Gy. Bazsika 2009: 133).  
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54. ábra. Véleményed szerint az idősebbek vagy a fiatalok beszéde szebb? (%); 

N=1113 

 

Az idősek nyelvhasználatát jelentősen többen vélik szebbnek a Hargita megyeiek 

(51,52%, n=306), mint a Kovászna megyei tanulók (39,11%, n=203). A fiatalok 

nyelvhasználata főként a Kovászna megyei tanulóknak (28,52%, n=148) tetszik, illetve 

közülük többen (29,87%, n=155) látják egyformának a két korcsoport nyelvhasználatát. 

55. ábra. Az idősebbek, illetve a fiatalok nyelvhasználatának kedveltsége – a 

középiskolások megye szerinti megoszlása alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=17,388, df=3, p=0,001 

A tanulók székely nyelvjárási kistájak szerinti megoszlása természtesen hasonló 

eredményeket mutat: az idősek nyelvhasználatát arányaiban leginkább az udvarhelyszékiek 

(52,38%, n=165) jelölték, míg a fiatalok nyelvhasználatát a háromszékiek (28,52%, n=148) 

részesítették inkább előnyben. 
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56. ábra. Az idősebbek, illetve a fiatalok nyelvhasználatának kedveltsége – a 

tanulók székely nyelvjárási kistájak szerinti megoszlása alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=19,299, df=9, p=0,023 

A magyar nyelv- és irodalomból megszerzett érdemjegyek alapján is szignifikáns a 

különbség: a legtöbben a gyenge tanulók közül nem tesznek különbséget a két korcsoport 

nyelvhasználata között (gyenge tanulók 36,05%-a, n=31, közepesek 26,27%-a, n=114, jók 

24,81%-a, n=133; khi
2
=20,318, df=9, p=0,016). 

Az idősebbek beszédmódját kedvelő tanulók a tisztelettudó, illedelmes magatartás (l. 

Fekete 1990: 40), a választékos megfogalmazás, a nyelvi tisztaság, a hagyományos nyelvezet 

használata miatt részesítik előnyben a fiatalok nyelvhasználatával szemben: „Az idősek a 

«tiszta» nyelvet beszélik, nem sallangozzák fel különböző szakszavakkal”, „Ők már tudják, 

hogy mi a tisztelet mással szemben”, „Tisztelet adnak és nem használnak csúf beszédet, mint 

a fiatalok”, „Használják még a hagyományos régi szavakat”, „Ők nem használnak sok 

csúnya szavakat”, „Nem használnak durva, sértő szavakat”, „választékosabban beszélnek”, 

„Nem vesznek át annyi új szót idegen nyelvekből”.  

A fiatalok nyelvhasználatát kedvelők a modernség, a tájszólás mellőzése és a 

választékosság indítékait sorakoztatják fel: „Próbálnak minél helyesebben beszélni, nem 

használnak tájszólást”, „Több tévét néznek, rádiót hallgatnak, ahol hallják, hogy hogyan kell 

szebben beszélni”, „Nincs annyi tájszólás, régi szavak”, „Több új szót használnak”, 

„modernebbül beszélnek”, „A fiatalok választékosabban beszélnek”, „Ők próbálnak 

alkalmazkodni az irodalmi nyelvhez”. 

Az adatközlők a Sorolj fel öt olyan gyakori kifejezést, amelyeket környezetedben már 

csak az idősebbek (pl.: nagyszüleid) használnak! kérdés kapcsán arra kényszerültek, hogy 

próbálják meg összevetni a generációbeli nyelvhasználati eltéréseket. Összesen 747 nyelvi 

adatot kaptunk. A válaszolók közül 208 fő tudott megemlíteni egyenként öt olyan, elsősorban 
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szókészleti elemet, amelyet megfigyeléseik alapján már csak az idősebbek (nagyszüleik) 

használnak. A leggyakoribbak az archaikus tájszavak: gúnya/gunya ’ruha’, kredenc 

’konyhaszekrény’, fuszékli ’zokni’, surc ’kötény’, illetve az es ’is’, szereda ’szerda’, té ’tej’, 

mü ’mi’, füsü ’fésű’, oskola ’iskola’ alaki tájszavak.  

 

Részösszefoglalás 

A nyelvi változásokat indukáló külső tényezők közül egyik legerőteljesebb szerep a 

tömegkommunikációnak jut. Bár nagyon kevés információnk van arról, hogy a határon kívüli 

magyar régiókra milyen mértékben hatottak (hatnak) a magyarországi nyelvi minták, általános 

törvényszerűségként mégis kijelenthetjük, hogy az anyaországi nyelvhasználat sajátosságai, 

jellegzetességei, és különösen a nyelvhelyességi kérdések iránt a kisebbségben élők igen 

fogékonyak (l. Tolcsvai Nagy 2004a: 95–6).  

A médiaszereplők nyelvhasználatának megfigyelésében is érzékenynek bizonyultak a 

székelyföldi középiskolások, legtöbben (78,80%, n=877), az anyaországi és a székelyföldi 

rádió- és tévébemondók nyelvváltozata között, észleltek különbségeket (érdekes, hogy csupán 

egyetlen fő nem válaszolt erre a kérdésre). A helyi lakosság és a székelyföldi médiumok 

nyelvhasználatának egybevetésekor már nem ennyire egyértelmű az álláspontjuk: 53%-uk 

(n=598) érzékel eltéréseket, 43,13%-uk (n=480) viszont nem. A regionális köznyelviség 

jelenségének médiabeli megnyilvánulása állhat ennek a megosztottságnak, bizonytalanságnak 

a hátterében. Ezzel függhet össze a székelyföldi bemondók „urizáló” nyelvhasználatát 

feltételező sztereotípia nagymértékű (87%, n=884) elutasítása is. A vizsgált beszélőközösség 

határozatlansága továbbfokozódik A székelyföldi bemondók tájszavakat is használnak 

kijelentés megítélésében: a tanulók közel fele-fele arányban érzékelik, vagy éppen nem 

észlelik a médiaszereplők szóbeli megnyilvánulásaiban előforduló tájnyelvi színezetet. 

A média nyelvhasználatot befolyásoló szerepén túl, a beszélők életkora is meghatározó 

tényező a beszédszokások alakulásában. Ugyan kisebbségi helyzetben a nemzedékek 

beszédmódja között kisebb mértékű a távolság, különbség a tájnyelv, illetve a regionális 

köznyelv használata miatt (Kiss 1994a: 93–4; 2002a: 194), adatközlőim 45,73%-a (n=509) 

eltérést érzékel a fiatalok és idősek szóbeli közlésében, ráadásul ez utóbbiakét tekinti 

presztízsértékűnek választékos, tiszta, hagyományos nyelvezete és tisztelettudó stílusjegyei 

miatt (l. Kiss 2002a: 95–6; Szűts 2002; Hegedűs 2001: 381–7). Az is szembetűnő, hogy a 

tanulók egynegyede (25,16%, n=280) a generációk nyelvhasználatát azonosnak találja, hiszen 

nem tesz különbséget a két változat között. 
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A nyelvhasználat korfüggő, életkor-preferenciás változatainak egyidejű állapotban 

történő feltárásával előkerültek azon kirívó szókincsbeli jellemzők, amelyeket a tanulók nagy 

része érzékel.  

A függő és független változók egymásra hatásából látható, hogy a legérzékenyebbek a 

média által közvetített nyelvváltozat és az életkorspecifikus nyelvhasználati sajátosságok 

felismerésében az iskolai tanulmányaikkal előrehaladottabbak (12. osztályosok), a 

gimnazisták, a lányok, a magyar nyelv- és irodalomból jó/kitűnő tanulók, valamint a 

nyelvjárásban is beszélő tanulók.  

Érdekes összefüggés figyelhető meg a megyék szerinti részminták esetében: amíg az 

3.2. fejezetben tárgyalt, kisebb kiterjedtségű területi nyelvváltozatok (pl. szomszédos 

települések) különbségeinek érzékelésében a Hargita megyei tanulók jeleskedtek, addig a 

magyarországi és helyi média által közvetített nyelvhasználati eltéréseket a Kovászna 

megyeiek észlelik számottevően. Ugyanakkor utóbbaiknak kevésbé tetszik az idősek 

beszédmódja.  
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3.4. Az egyéni nyelvváltozat-változtatás/választás megítélése 

A vizsgált beszélőközösség csoportidentifikációjának fokmérőjeként szolgálhat azon 

íratlan szabályok, „rejtett” elvárások (vö. Kiss 1994: 78–9) feltérképezése, amelyek egy egyén 

közösségi nyelvváltozattól eltérő nyelvhasználatának megítélése hozhat felszínre. Tudniillik 

egy adott közegben elfogadott nyelvi norma, minta elutasítása a csoporthoz való tartozás 

megtagadását is jelenti, amely negatív reakciót válthat ki a csoporttagok körében.  

A saját, illetve a közösségi nyelváltozattól elforduló nyelvi viselkedés, „nyelvárulás” 

megítélését, valamint a tudatos egyéni nyelvváltozatást két nyílt kérdéssel, azok alkérdéseivel 

és négy attitűdkijelentéssel mértem fel. Továbbá azt próbáltam feltárni, hogy a vizsgált 

beszélőközösség hozzáállása mennyire nyitott a nyelvi változásokkal, a különböző 

nyelvváltozatokkal szemben. 

Az egyéni nyelvváltozat-választás/változtatás körülményeit vizsgáló Mi a véleményed 

azokról a székelyföldi személyekről, akiknek megváltozott a beszédmódjuk Magyarországon 

való tartózkodásuk (pl. huzamosabb ideig tanultak, dolgoztak ott) után? nyílt végű kérdés 

eredményei azt bizonyítják, hogy a tanulók közel fele (44,47%-a; n=495) ellenszenvvel 

viseltetik azokkal szemben, akik megváltoztatják beszédmódjukat, 28,03%-uk (n=312) 

viszont pozitívan értékeli a célszemélyek megváltozott nyelvhasználatát. Közel 20%-uk 

(n=218) tartózkodott az állásfoglalástól, valószínűleg azért, mert valamelyest személyesen 

érintett, vagy semleges álláspontot képvisel. 5,39% (n=60) kijelentésként kezeli a feltett 

kérdést, és egyetért azzal, hogy megváltozik a huzamosabb ideig Magyarországon tartózkodó 

székelyföldi személyek beszédmódja. 1,26%-uk (n=14) nem tud véleményt nyilvánítani,  

1,17%-uk (n=13) teljesen közömbös a téma iránt. 1 fő (0,09%) úgy gondolja, hogy kizárólag 

abban az esetben elfogadható a beszédmódváltoztatás, ha a székelyföldinél szebb lesz a 

megújult beszéd. 

57. ábra. Mi a véleményed azokról a székelyföldi személyekről, akiknek 

megváltozott a beszédmódjuk Magyarországon való tartózkodásuk után? (%); 

N=1113 
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A tanulók véleménynyilvánítása szókimondó, meggyőző; nagyon érdekes és 

szociolingvisztikai szempontból is helytálló nézeteket villantanak fel: pl. a nyelvhasználati 

helyénvalóság ismeretének, a regiszterváltásnak, a kommunikatív kompetenciának a 

szükségességét, a beszéd és környezet, illetve a személyiség és nyelvhasználat egymásra 

hatását. Néhányat idézek közülük:  

– a funkcionális-szituatív regiszterváltást elvárásként fogalmazzák meg: „Magyarországon 

alkalmazkodnia kell, de hazatérve törekedjen, hogy visszaszokjon”, „Szerintem, ha 

hazajön szülőfalujába, akkor használja anyanyelvjárását, Magyarországon pedig 

alkalmazkodjon az ottani nyelvhez, hogy ne csúfolódjanak vele”, „Jobb lenne, ha el 

tudnák különíteni a két beszédstílust”, „Az ember tudat alatt is átveszi azt a beszédet, 

észrevétlenül kezdi használni, de egyénektől függ ez is. Nekem mindegy, csak itthon 

beszéljen rendesen”, „Jó, ha megtanulják a magyar köznyelvet, de ne «urizálva» 

beszéljenek és a családjukban székely nyelvjárásban beszéljenek”, „Alkalmazkodtak ahhoz 

a beszédhez, csak így fogadják el őket, de amikor visszajönnek Székelyföldre, akkor 

beszéljenek úgy, mint mi”, „Én megértem, ugyanis emberek vagyunk, azért vagyunk, hogy 

tanuljunk és ránk ragad. Akkor kezdődik a baj, ha hazaérve ezt arra használjuk, hogy 

felvágjunk vele, és nem próbálunk leszokni róla”, „Szerintem ez rossz, de sajnos nincs mit 

tenni, egyszerűen sodor az ár, hisz én is jártam így, pedig az csak egy egyhetes tábor volt, 

de mikor hazajöttem, már rendesen beszéltem”. 

– a személyiség és a beszédmódváltás, valamint a nyelvhasználat összefüggéseiről az 

alábbiakat nyilatkozzák: „Másabban beszélnek, urizálnak, de kicsit «kényesebbek» is 

lesznek”, „Arról nem ők tehetnek, hiszen olyan környezetben hamar megszokod és hamar 

átalakul a beszédstílusod, de ezzel még nem biztos hogy a személyiséged is megváltozik”, 

„Ők is elkezdtek urizálni, akarva akaratlanul is átvették azt a modort és sokkal 

válogatósabbak, kényesebbek lettek”, „Nekik sajnos nem csak a beszédmódjuk változott 

meg, tisztelet a kivételnek, hanem az itteni emberekkel lekezelően is bánnak”, „Ha azt 

hiszik, hogy ettől ők idehaza vagányabbak, hát nagyot tévednek. Az itteniek nagy része 

lenézi őket, és persze én is”, „Nem becsülöm őket annyira, beleolvadtak a környezetbe, 

elvesztették egyéniségüket. Pl. a fiúknak olyan lányosabb beszédük lett”, „A környezet 

változásával az ember is megváltozik, és így a beszédje is, különben nem szeretem, ha 

valaki például a «divatos» pesti nyelvet használja”, „Szerintem nem csak a beszédmódjuk 

változik meg, hanem a gondolkodásmódjuk is”. 

A beszédmódváltozást elítélők (44,47%, n=495) véleménye egyértelmű, határozott. Az 

„újítók” nyelvhasználatát erős kritikával illetik: „Csúnyán, nyávogósan beszélnek”, „Kicsit 
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furcsállom a nyávogós és nagyzolós nyelvhasználatukat, és néha zavar is, de majd csak 

visszaszoknak a rendes beszédre!”, „Jobban megtanulták a köznyelv helyes használatát, 

viszont kiejtésük romlott, nyávogós stílust vettek fel”, „Nagyon nem bírom, hogy egy idő után 

átveszik azt a bizonyos nyálas beszédet”, „Teljesen más a szóhasználatuk, modernebb és picit 

urizálva beszélnek”, „Amiért «magyarországiasan» beszél, azért nem tagadhatja le 

származását. Ezek az emberek néha nagyképűnek tűnnek”, „Nem tetszik, ahogyan utánozni 

próbálják a magyarországiak akcentusát. Idegesít”, „Nem helyes leutánozni a 

magyaroroszági emberek beszédét, sőt egyenesen nevetségesnek tartom”, „Általában 

kigúnyoljuk, és nem nézünk rájuk jó szemmel; táposoknak hívjuk titokban”, „Miután 

hazajöttek, azt szoktuk kérdezni: mi történt neked is felvágták/eltörött a nyelved?!”, 

„Szerintem nem kellene urizálniuk, inkább beszéljenek normálisan”, „Már sokszor 

tapasztaltam, hogy ha valaki ismerősöm kint járt, mikor hazajött olyan kis kényeskésen beszélt 

(«nyávogott» )”. 

Elmarasztalják a „nyelvárulókat” a „gyökerek”, „az elsőként tanult” és a „beleszületett”, 

„ősi” nyelvváltozat, az erdélyi/székely származás és identitás elhagyása miatt. A 

beszédmódváltást azonosítják a származás megtagadásával: „Nem kellene megváltozatatniuk 

beszédstílusukat, aki ezt teszi, azt valamilyen mértékben itthon, Székelyföldön lenézik, mert 

úgy gondolják, hogy szégyelli azt”, „Szerintem nem helyes! Nem kell szégyellni azt, hogy hol 

születtél; s bárhogy is próbálsz változni, mindig marad valami a szülőföld «nyomaiból»”, 

„Ha tényleg értékelnék, azt ahonnan származnak, nem változtak volna meg. Akarattal ellen 

tudtak volna állni”, „Amiért valaki a szülőföldjét elhagyja, azért még a nyelvet nem kéne 

megváltoztatni”, „Nem szeretnék megtartani eredetiségüket, beképzeltek lesznek, ki akarnak 

válni társaik közül”, „Nem tartom helyesnek, mert attól, hogy máshol élnek, a származásuk 

ugyanaz marad”, „Nem kellett volna megváltoztassák beszédjüket csak azért, hogy ott esetleg 

ne tűnjön fel, hogy ők nem odavalósiak”, „Egyáltalán nem tetszik ez nekem. Szerintem 

fölösleges és nem is szép, ha nem úgy beszélünk, ahogy tanultunk”, „Úgy gondolom, hogy 

azok a személyek nem tudják igazán értékelni a hazájukat, azt a közösséget, ahonnan 

származnak”, „Nem szabad elfelejtsék ahonnan jöttek, szülőhazájukat és beszédüket!”, „Az a 

véleményem, hogy az ilyen személyek nem becsülik székelyföldi magyar beszédüket, vagy 

talán szégyellik azt külföldön”, „Ha csak mi vagyunk egyedül más beszédmóddal egy 

közösségben, akkor is meg lehet őrizni mindazt, amit szüleink tanítottak. Aki igazán hűséges 

szülőföldjéhez az ilyet nem tesz!”, „Szerintem az olyan emberek rendesen szégyellik az 

eredetüket, és ezért mások befolyásolására képesek letagadni eredetüket. Nem érdemlik meg, 

hogy székelyek legyenek”, „Az ilyen személyek nem igazi székelyek, aki tud magyarul, az 



97 

 

mindenhol ugyanabban a beszédmódban társalog, és nem változtatja azt”, „Én úgy tartom, 

hogy mindenki úgy beszéljen, ahogy kiskora óta megtanult”. 

Némely tanuló a helyi nyelvjárás értéktelennek tekintése miatt ítéli el a megváltozott 

beszédmódot: „Egyszerűen nevetséges, nagyon rosszul hangzik. Mi olyan nyelvjárásban 

beszélünk, ami igen is szép, nincs szükség a kifacsarására”, „Én ezt a változást rossz 

dolognak tartom, mert szerintem a nyelvjárásunk, illetve a beszédmódunk az, ami 

megkülönböztet a többi magyartól”, „Igen is megváltozik a beszédük, ha többet tartózkodnak 

kint, de szerintem nagyon sokat tesznek, hogy elfelejtsék a tájszólást”.  

A nyelv/nyelvjárás-elhagyók személyiségét dehonesztáló magatartásnak, hazaárulásnak 

vélik; „gerinctelennek” nevezik őket: „Nincsen tartásuk”, „Könnyen befolyásolhatók”, 

„Szerintem gyáva emberek, nem merik vállalni, hogy honnan jöttek”, „Azzal nem értek egyet, 

hogyha teljesen átvesz ottani szokásokat, főleg hogyha azért teszi, hogy megfeleljen a 

környezetének”, „Befolyásolhatóak, gyenge az önértékelésük”. 

Az adatközlők a nyelvváltoztatás jogosságát összekapcsolják az anyaországi tartózkodás 

időintervallumával is, néhányan pontosan behatárolva azt az idősávot, amely indokolhatja a 

helyi nyelvváltozat elhagyását: „Azok csak nagyzolásból beszélnek úgy, mert szerintem 

legalább 10 év kellene ahhoz, hogy valaki a beszédét teljesen megváltoztassa”, „Szerintem 

olyan könnyen nem lehet megváltoztatni a nyelvi stílust. Vannak olyanok, akik alig vannak 

Magyarországon egy hónapot és már törik a nyelvüket, urizálnak”, „Azt hiszik, hogy majd 

kitűnnek a többiek közül a «szép» beszédükkel, de közben csak kinevetik őket az emberek, 

hogy egy pár hónap után «kitörött» a nyelve”, „Ha hosszú ideig volt ott, akkor megértem 

őket, de ha rövid ideig, akkor elég elítélendő dolog”, „Ismerek olyan embereket, akik több 10 

év után sem vették át az ottani nyelvhasználatot. Embertől függ. Aki nem akarja, nem 

változik”.  

Azok, akik nyugtázták és elfogadták a nyelvváltoztatás tényét (5,39%, n=60), az 

alábbiakat nyilatkozták: „Úgy gondolom, hogy egy bizonyos idő eltelte után, ha más helyen 

tartózkodunk, el tudjuk sajátítani a nyelvet, de a túlzásokat fel lehet ismerni”, „Ez ezzel jár, 

nincs semmi kivetnivaló benne”, „Érthető a változás és ez nem feltétlenül probléma, ez egy 

természetes jelenség, de vannak esetek, amikor az egyén szándékosan beszél másképp, ez 

szánalmas”, „Természetesnek tartom, hiszen Magyaroroszágon másképp beszélnek”, „Nem 

ítélem el őket, egy idő után megszokják a nyelvet, s rá is átragad”, „Ők nem tehetnek erről, 

bizonyára nehéz megtartani a saját nyelvjárását annyi más ember között”, „Ha sok ideig 

tartózkodik valaki egy helyen, akkor akaratlanul is átveszi az ottani beszédmódot. A szokás 

hatalma szerintem. Nem ítélem el. Csak furcsának tartom”, „A véleményem szerint ez nem 
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kivetnivaló, szerintem csak egyszerűen megszokták az ottani nyelvhasználatot, és tudatuk alatt 

rájuk is ragadt”, „Véleményem szerint a magyarországiak kinézik maguk közül azt, akinek 

ugyan magyar az anyanyelve, de érződik a nyelvhasználatában, hogy erdélyi. Ergo nem ítélem 

el őket”, „Nem ítélem el őket, hiszen próbáltak beilleszkedni. Nem minden embernek van 

olyan erős akarata, illetve kötődése az otthoni dolgokhoz, nyelvhasználathoz”, „Nem 

csodálkozom, mivel az emberek nem szeretnek különbözni és az erdélyiek gyakran hátrányban 

érzik magukat, amiatt, mert nem beszélnek olyan «szépen», mint az anyaországbeliek. És az 

emberek hajlanak gyorsan és könnyen átszokni az új szokásokra, melyeket nap, mint nap 

hallanak”, „A környezet megváltoztatja az embert, ha nem elég erős”, „Kicsit szomorú az 

ilyesmi, de nem hibáztatom őket (mert nem is hibásak!)”, „Véleményem szerint, nem baj, ha 

változtatnak a beszédmódjukon, de ne felejtsék el a székelyföldi beszédmódot”, „Egy idő után 

mindenki megszokja, ha a magatartása nem változott meg, nincs baj vele”, „Az embereknek 

érvényesülniük kell az életben, ezért akárhova utaznak alkalmazkodniuk kell az ottani 

szokásokhoz, nyelvhasználathoz”, „Lehet, hogy nem ragaszkodnak a saját tájnyelvükhöz, de a 

könnyebb megértés érdekében, egyetértek, de csak az enyhe változással”, „Természetes 

dolog. Az embereknek veleszületett képességük, hogy kisebb-nagyobb mértékben 

alkalmazkodni tudnak”. 

A válaszadók közel 30%-a (n=312) nemcsak egyetértően, hanem kifejezetten pozitívan 

ítéli meg a beszédmód-változtatást: „Szerintem egy bizonyos fokig jó. Helyesebben használják 

a ragozásokat, tisztábban és érthetőbben beszélnek”, „Szebben és választékosabban 

beszélnek”, „Gazdagabb lett a szókincsük”, „Jó véleménnyel vagyok róluk, hiszen bővült a 

szókincsük, nagyon sok új szót tanultak meg, műveltebbeknek látszanak”, „Engem ez nem 

zavar! Lehet, hogy szebben beszél, mint azelőtt”, „Szerintem ez nem zavaró, csak abban az 

esetben, ha a csúnya szavakat is átvette, nem csak a beszédmódjukat, másképp szerintem ez 

nem rossz dolog”, „Szerintem ez jó dolog, mert így kultúráltabban beszélnek, viszont 

Székelyföldre visszatérve, a székelyföldi személyek nem hiszem, hogy jó szemmel nézik ezt”, 

„Nagyon jó, nekem tetszik, de azért én jobban szeretem a székelyföldi szójárást”. 

Egy tanuló (0,09%) véli azt, hogy abban ez esetben „bocsátható” meg a beszélő 

nyelvhasználat módosítása: „ha jó irányba változott és szebben beszél”. 

Közömbösen, semlegesen viszonyul a kérdéshez 13 fő (1,17%): „Nem nagyon érdekel, 

csak értsem, hogy mit mondanak”, „Különösebben semmi észrevételem. Aki nem akar 

változni, az nem változik”, „Nincs különösebb véleményem, mert én úgy tartom, hogy a 

«beszédmód-megváltoztatás» ösztönösen jön és nem tudatosan”, „Mindenkinek magánügye, 
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hogy miként beszél, és miként tartja meg anyanyelvét vagy nyelvjárását”, „Mindenki maga 

dönti el, hogy beszél”. 

Az adatközlők véleményének összevetéséből megállapíthatjuk, hogy a többség nem 

tulajdonít presztízsértéket az anyaországi nyelvhasználatnak, sőt, elutasítják azokat, akik nem 

a helyi, hanem a magyarországi mintát követik otthoni környezetben. 

A tagozat szerinti megoszlás (khi
2
=32,262, df=12, p=0,001) azt mutatja, hogy a 

gimnazisták nagyobb arányban (filológusok: 47,97%, n=177; reál tagozatosok: 46,79%, 

n=182) vélekednek elmarasztalóan a megváltozott beszédmódú személyekről, mint a 

szakközépiskolások (38,31%, n=136). A szakközépiskolások közül jelentősen többen 

(28,45%, n=101) adtak értelmezhetetlen választ, mint a gimnazista társaik (reál/filológia 

tagozatosok: 15,68%, n=61; 15,18%, n=56).  

Az évfolyam és ezzel együtt az életkor nagymértékben meghatározza az adatközlők 

témáról való vélekedését (khi
2
=41,464, df=6, p<0,0001). Minél idősebb a tanuló, annál 

hajlamosabb elutasítani a helyi közösségből kiszakadt egyén nyelvhasználati „újításait”; minél 

fiatalabb, annál inkább tanúsít pozitív magatartást a beszédmód-változtatóval szemben, illetve 

annál határozatlanabb a jelenség megítélésében. A tizenkettedikesek közül jóval többen 

(52,53%, n=301) utasítják el a megváltozott beszédmódot, mint a középiskola első 

évfolyamán tanulók (35,93%, n=194).  

A tanulmányi eredmények alapján számottevőek az eltérések az elítélő–elfogadó 

magatartás tekintetében (khi
2
=60,076, df=18, p<0,0001). A közepes (7–8) érdemjegyűek 

közül többen (32,26%, n=140) tekintik példaértékűnek a magyarországi nyelvhasználatot, 

mint a jó (26,68%, n=143) vagy a gyenge (19,77, n=17) tanulók. Ugyanakkor a legtöbben a 

gyenge tanulók közül (25,58%, n=22) nem adtak értelmezhető választ a kérdésre, illetve ők 

azok, akik nagyobb arányban (3,49%, n=3) vallották be határozatlanságukat a jelenség 

megítélésében.  

A nemek részmintáiból kiderül, hogy a lányok a nyelvi újítás preferálói (30,89%, n=15) 

és egyben az elutasítói is (khi
2
=47,470, df=12, p<0,0001). Ezen eredmény abból is adódik, 

hogy sokkal határozottabbak a véleménynyilvánításban, mint a fiúk, akik közül többen 

(2,68%, n=11) nem tudtak válaszolni a kérdésre, illetve nagyobb arányban adtak 

értelmezhetetlen választ (25,37%, n=104).  

A tanulók középiskolájának megyék szerinti megoszlásából (khi
2
=74,886, df=6, 

p<0,0001) azt látjuk, hogy mindkét megye tanulói közel azonos arányban (46,24%, n=240, 

illetve 42,93%, n=255) neheztelnek a közösségi nyelvhasználattól eltérőkre, azonban a 

Hargita megyei adatközlők közül valamivel többen (29,80%, n=177, szemben 26,01%, 
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n=135) tartják helyénvalónak az anyanyelvváltozatot más régió beszédmódjával felcserélő 

nyelvhasználatot, mint a Kovászna megyei tanulók. Ez utóbbi csoport tagjai közül nagyobb 

arányban nem válaszoltak a kérdésre (25,63%, n=133), mint a Hargita megyei társaik 

(14,31%, n=85).  

A nyelvjárási kistájak alapján (khi
2
=202,693, df=18, p<0,0001) elmondható, hogy 

legkevésbé az udvarhelyszékiek (22,22%, n=70) viszonyulnak pozitívan a módosult 

beszédmódhoz. Kettősség figyelhető meg a csíkszéki tanulók hozzáállásában: közülük 

kerülnek ki mind a negatívan (50%, n=81), mind a pozitívan (38,89%, n=63) megítélők 

csoportjából a legtöbben. 

A törzsváltozókon kívül meghatározó a szülők származási helyének típusa is. A falusi 

apák gyerekei közül többen (28,66%, n=194) rokonszenveznek a megváltozott beszédmóddal 

és beszélőivel, mint a városiak (25,73%, n=88; khi
2
=33,717, df=12, p<0,001). Ugyanakkor ez 

utóbbi csoport tagjai ismerik fel leginkább (10,23%, n=35) a szóban forgó jelenséget, ők 

érzékenyebbnek bizonyulnak a nyelvi változások észlelésében, mint a falusi apák gyerekei 

(3,10%, n=21). Az anya származási helyének típusa esetén mind az elmarasztaló, mind a 

preferáló magatartásra vonatkozó gyakoriságmutatók hasonlóak az apák esetében 

tapasztaltakkal (khi
2
=42,343, df=12, p<0,000). A városiakhoz képest (26,18%, n=89) a falusi 

anyák gyerekei nagyobb számban (28,98%, n=215) kedvelik a megújult nyelvhasználatot. A 

városi anyák gyerekei közül négyszer többen (11,47%, n=39) figyelték meg a hosszabb idő 

után Magyarországról visszatérők beszédének változásait, mint a falusiak (2,70%, n=20). 

A tanulók általános iskolájának település típusa, amely általában egybeesik a tanulók 

állandó lakóhelyével is, jelentős (khi
2
=31,088, df=12, p<0,028) különbséget mutat: a városi 

általános iskolákban tanulók nagyobb arányban (30,08%, n=194) tartják helyénvalónak a 

megváltozott beszédmódot, mint a falusiak (25,22%, n=117). A megújult nyelvhasználat 

felismerése, nyugtázása a falusi adatközlők esetében a legmarkánsabb (8,84%, n=41, szemben 

a 2,79%, n=18 városi gyakoriságmutatóval). 

A szociológiai változók tükrében összességében az állapítható meg, hogy a regionális és 

a helyi nyelvváltozatok megújításával szemben az adatközlőket az erőteljes elutasító, bíráló 

magatartás jellemzi. 

A kérdés alpontjaként („Vajon miért változtattak nyelvhasználatukon, 

beszédmódjukon?”) ki kellett fejteniük azokat az okokat, amelyek regiszterváltásra 

késztethetik/késztetik ezen beszélőket.  

A diákok által megadott érvek alapján (összesen 960 értelmezhető nyelvi adat) 7 

kategória-csoportot állítottam fel.  
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58. ábra. Miért változtattak nyelvhasználatukon, beszédmódjukon? (%); N=1113 

 

1. A leggyakoribb ok, ami kiváltja a beszédmód megváltozását az az elsődleges nyelvi 

környezet. Úgy vélik (29,56%, n=329), hogy a megváltozott környezet természetes és 

önkéntelen velejárója a beszédstílus-váltás, ezért elnéző magatartást tanúsítanak velük 

szemben: „Szerintem nem akarattal változtattak, hanem egy idő után akaratlanul is úgy 

kezdtek beszélni, mert hatással volt rájuk a környezet, a barátok”, „Nem ők változtatták meg 

a beszédüket, hanem a környezetük”, „Minden nap azt a beszédmódot hallották, így 

természetes, hogy valamilyen mértékben változott az”, „Szerintem próbáltak alkalmazkodni 

az új környezethez, de ez nem túl jó dolog. Már én is jártam így”, „Alkalmazkodni kell, akkor 

van baj, mikor úgy beszél, hogy a nyelve törik el a szájában”, „Átveszik azt a beszédet, nehéz 

megtartani a székely beszédet, vagyis «ha kutyákkal élsz, kutyává válsz»”. 

2. A környezet beszédmód-változtató szerepét szorosan követi az alkalmazkodás, 

beilleszkedés, azonosulás, érdekérvényesítés tényezője (25,16%, n=280): „Biztosan azért, 

mert be kellett illeszkedjenek az új környezetbe és így könnyebben ment”, „Valahogyan be 

kell illeszkedni. Nem ítélem el, de én nem tudnék megváltozni miattuk”. 

3. A harmadik leggyakoribb indok az egyénre kívülről ható stigmatizáció, vagyis a 

kigúnyolástól, a megszégyenüléstől, a megbélyegzéstől való félelem (13,66%, n=152), főként 

a tájszólás használata és a „határon kívüli” kisebbségi létmód, státus szégyellése miatt: 

„Szerintem szégyellték a székelyföldi tájszólásukat, «elmaradottabb»-nak gondolták, vagy 

pedig ezzel szeretnék mutatni, hogy Magyarországon jártak”, „Azért, mert nem merték 

felvállalni mivoltukat, mert féltek szerintem attól, hogy kicsúfolják, lerománozzák”, „A 

kiutazó székelyföldi személyek próbálnak alkalmazkodni a magyarok beszédéhez, azt hiszik az 
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a helyes, másrészt lehet, hogy lenézik őket hallva, hogy erdélyiek. Baj, hogy ez így van”, 

„Tájszólással nehezen fogadnak el”. 

4. Az előző kategóriától alig néhány százalékpontos különbséggel (10,96%, n=122) 

következik a fennhéjázásból, „nagyzolásból”, „bölcsködésből”, „urizálásból”, „feltűnésből”, 

„felsőbbrendűségi érzésből” eredeztethető beszédmódváltoztatás: „Affektálni akarnak azzal 

hogy ők jártak Magyaroroszágon”, „Azért, hogy itten, ha hazajönnek, akkor tudják, hogy ő 

Magyarországon volt”, „Véleményem szerint, aki akaratból beszél úgy, csak nagyképűségből 

teszi”, „Úgy gondolom, hogy akik kimennek Magyarországra, valamiféle felsőbbrendűséget 

éreznek ott tartózkodásuk alatt és azt hiszik, hazajönnek értékelni fogják az újonnan tanult 

szavait”, „Az ilyen emberek, szerintem, egyszerűen urizálásból beszélnek máshogyan, törik a 

nyelvüket. Általában komolytalan, öntelt emberek”, „Nevetségesek egy bizonyos fokig, 

éreztetni akarják a «műveltségüket» másokkal szemben menőzni akarnak, de nem mindig 

sikerül”, „Véleményem szerint urizálnak, dicsekednek avval, hogy ők ott laknak”.  

Nagyon sokan megemlítik azt a kettősséget, mely szerint a nyelvhasználó az egyik 

beszélőközösségben az azonosulás, a másikban éppen a kitűnni akarás végett változtat 

nyelvváltozatán: „Magyarországon be akartak illeszkedni, itthon pedig felvágnak vele”. 

5. Néhány adatközlő (3,50%, n=39) úgy vélekedik, hogy a nyelvhasználatukat „megújítók” 

helyesebbnek, szebbnek, modernebbnek, divatosabbnak vélik a magyarországi beszédet: 

„Mert azt divatosabbnak találták a sajátjuknál”, „Talán azért, mert azt hiszik, hogyha a 

magyarországiak «szép» beszédmódját használják többek lesznek, pedig nem, mert a 

magyarországi beszédmód eléggé erőltetett”.  

Némelyek megnevezik az elutasított nyelvi jelenségeket is: „Ha csak a kiejtésük 

változik, az normális a környezet miatt, de az ilyen szavakat, mint ubi, vacsi, szoli utálom”.   

6. Megértési nehézségekre kevesen hivatkoznak (2,34%, n=26): „Esetleg, ha tájszólásban 

beszélnek, nem értik meg őket”, „Azért változtattak, mert ott már más a szójárás, és ha nem 

úgy beszél, ahogy kell, akkor a többi ember nem érti meg őt”. 

7. Az adatközlők csekély hányada (1,08%, n=12) személyiségbeli deficitben látja a 

beszédmódváltás, a helyi nyelvhasználat-elhagyás indokát. A főkérdés eredményeihez 

hasonlóan, az okok kifejtésekor is, éles kritikát fogalmaztak meg a „nyelvárulókkal” szemben: 

„gyenge személyiségűek”-nek, „befolyásolhatóak”-nak, „hazaárulók”-nak titulálva: 

„Szerintem jellemtelenek, nem merik felvállalni a saját tájszólásukat, urizálnak és végletekbe 

mennek, mert nem a választékosságot választják, hanem a nyávogást”.  

Észrevehetjük, hogy számos, a nyelvi sznobság képzetéhez társuló indítékot, 

szociokulturális tényezőt felsoroltak: pl. a presztízsszerzést, a többnek látszást, az utánzást, a 
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sikerességet, a tekintélyt stb., ugyanakkor ezek buktatóit is érzékelik: „Szerintem urizálnak, 

műveltebbeknek szeretnének látszani, pedig az ellenkezője mutatkozik”, „Nevetségesek, egy 

bizonyos fokig, éreztetni akarják a «műveltségüket» másokkal szemben”.  

A szülőföldtől való huzamosabb távollét utáni beszédmódváltozás indokainak 

megoszlása jelentős összefüggést mutat néhány szociológiai változóval.  

Az indokok tagozatonként lényegesen (khi
2
=34,998, df=14, p=0,001) különböznek: a 

reál és a filológia tagozatosok racionális magyarázatot keresve leggyakrabban a környezet 

kényszerítő erejére (32,39%, n=126) és az alkalmazkodás szükségességére (26,02%, n=96) 

hivatkoznak. Ugyan gyakoriságban jóval elmarad az említett két kategóriától a kigúnyolástól 

való félelem indoka, mégis a gimnazisták közül többen (15,72%, n=58, illetve 14,91%, n=58) 

hivatkoznak ezen emocionális alapú tényezőre, mint a szakközépiskolások (10,14%, n=36). A 

szakközépiskolások a legbizonytalanabbak a válaszadásban, hiszen, a gimnazistákhoz képest, 

közülük közel kétszer annyian (19,72%, n=70) nem neveztek meg kiváltó okokat. A reál 

tagozatosok hivatkoztak a legkevésbé (0,51, n=2), míg a filológusok (3,79%, n=14) és a 

szakközépiskolások (2,82%, n=10) a leginkább megértési nehézségekre. 

Az egyéni nyelvhasználatban jelentkező változások oksági viszonyainak feltárásában 

számottevő eltérés észlelhető az érdemjegyek megoszlásában (khi
2
=62,545, df=21, 

p<0,0001). A jó tanulók elsősorban racionális érvekkel magyarázzák a huzamosabb 

magyarországi távollét után hazatérők nyelvi elváltozásait, hivatkozva a környezet 

kényszerítő hatására (32,28%, n=173) és az alkalmazkodás szükségszerűségére (29,29%, 

n=157). Megfigyelhető, hogy – a jó tanulókhoz viszonyítva – a gyenge és a közepes tanulók 

nagyobb számban neveznek meg érzelmi eredetű indítékokat: például a közepes tanulók 

14,98%-a (n=65) a kigúnyolástól való félelem érzését, míg a gyenge tanulók (2,33%, n=2) a 

szóban forgó személyek instabilitását okolják a nyelvhasználat változásáért. Ugyanakkor a jó 

tanulókkal szemben (8%, n=45) a gyenge (19,77%, n=17) és a közepes (16,36%, n=71) 

tanulók a leghatározatlanabbak a válaszadásban. 

A nemek részmintái is jelentős összefüggést mutatnak a szülőföldtől való hosszas 

távollét után hazatérő egyének, a helyitől eltérő, nyelvhasználatának megítélésében 

(khi
2
=32,432, df=14, p=0,003). Ugyan a leggyakoribb indíték, mindkét csoport szerint, a 

beilleszkedés szándéka és a környezet kényszerítő hatása, a kigúnyolástól való félelem és a 

nagyzolás okát, a fiúkhoz képest (10,49%, n=43; 8,78%, n=36), a lányok közül jóval többen 

(15,52%, n=108, illetve 12,36%, n=86) nevesítik. A lányok kétszer annyian (4,31%, n=30, 

fiúk: 2,2%, n=9) vélekednek úgy, hogy a helyi nyelvváltozatot elhagyók valószínűleg a 

magyarországi nyelvváltozatot példaértékűnek tekintik, és emiatt változtatnak beszédükön. A 
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fiúk határozatlanabbak az állásfoglalásban: jóval többen (18,78%, n=77) nem válaszoltak a 

kérdésre, mint a lányok (10,78%, n=75). Ugyanakkor a fiúk közül többen (1,48%, n=6) 

gondolják azt, hogy a labilis személyiségűek változtatják meg helyi nyelvhasználatukat a 

huzamosabb anyaországi tartózkodás után. 

Az egyéni nyelvhasználati változás ok-okozati összefüggéseit tekintve jelentős 

különbség észlelhető a két székelyföldi megye tanulóinak válaszai között (khi
2
=38,774, df=7, 

p<0,0001). A Hargita megyei tanulók közül többen magyarázzák racionális érvekkel 

(környezeti hatás: 34,34%, n=204; alkalmazkodás: 27,27%, n=162) a beszédmódváltás okait, 

mint a Kovászna megyei diákok (24,08, n=125; 22,74%, n=118). Ez utóbbiak legfőképpen az 

érzelmi-affektív indítékokat tartják felelősnek a székely nyelvhasználat felváltásában. A 

megszégyenítéstől való félelem tényezőjén kívül, a Kovászna megyei diákok közül többen 

gondolják meghatározó erejűnek a nagyzolást (14,64%, n=76), a gyenge személyiséget 

(1,73%, n=9), illetve az anyaországi nyelvhasználat iránt pozitív attitűdöt (4,24%, n=22). 

Ugyanakkor a Hargita megyei tanulókhoz (11,95%, n=71) képest jóval határozatlanabbak 

(15,80%, n=82) a válaszadásban. 

A nyelvhasználat, illetve beszédmód-változtatás okait tekintve egyértelmű különbség 

mutatható ki a nyelvjárási kistájak megoszlása szerint is (khi
2
=77,390, df=21, p<0,0001). A 

külső tényezőket (mint például a környezeti hatás, a beilleszkedés kényszere) leginkább a 

gyergyószékiek (70,93, n=83) gondolják relevánsnak. Az érzelmi okokat legkevésbé az 

udvarhelyszékiek (9,21%, n=29), leginkább a csíkszékiek (17,28%, 28) vélik számottevőnek. 

A nagyzolásból történő nyelvhasználat-módosulást legkevésbé az udvarhelyszékiek (4,44%, 

n=14, szemben a háromszékiek: 14,64%-ával, n=76) említik. 

A továbbiakban „A huzamosabb ideig Magyarországon tartózkodó székelyföldi 

személyek (pl. munkások, tanulók) megváltoztatják nyelvhasználatukat, beszédmódjukat” 

attitűdkijelentést értékelték a tanulók egy ötfokú Likert skálán, kifejezve egyetértésüket, 

illetve elutasításukat. Ezen állítást a fentebb ismertetett nyílt kérdésre kapott adatok 

hitelességét ellenőrző „kontrollkijelentésnek” is szántam. 

A tanulók többsége kifinomult nyelvi érzékenységéről tesz bizonyságot, ugyanis 

82,93%-uk érzékeli a Magyarországon tartózkodó honfitársaik megváltozott beszédmódját, 

azaz 923 tanuló egyetért, illetve nagymértékben egyetért a kijelentéssel. A hasonló, ám nyílt 

végű kérdéshez képest, jóval egyértelműbb minősítést kaptunk – a Likert skála segítségével. 

A válaszokból kitűnik, hogy a tanulók nagyfokú érzékenységet mutatnak a magyarországi 

nyelvhasználatot átvevők beszédmódja iránt.  
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A tagozat szerinti megoszlás (khi
2
=34,813, df=10, p<0,0002) azt mutatja, hogy a 

gimnazisták jóval többen (reál tagozatosok: 85,35%, n=332; filológusok: 84,37%, n=315) 

értenek egyet a kijelentéssel, mint a szakközépiskolások (77,75%, n=276). A filológia (7,59%, 

n=28) és a reál (6,94%, n=27) tagozatosokhoz viszonyítva ez utóbbiak a leghatározatlanabbak 

a válaszadásban: közülük többen (11,83%, n=42) egyáltalán nem válaszoltak, vagy nem 

tudták megítélni a kijelentést. 

A nemek válaszai között is jelentősen különbség (khi
2
=22,199, df=10, p=0,014) 

észlelhető a kijelentés megítélésében: a lányok közül jóval többen (85,63%, n=195) értettek 

egyet a kijelentéssel, mint a fiúk (78,29%, n=125). 

Az érdemjegyek alapján is számottevő (khi
2
=26,173, df=15, p=0,036) az eltérés: a 

legkevésbé értenek egyet a kijelentéssel a rossz érdemjegyű diákok (79,07%, n=68), őket 

követik a közepes (82,49%, n=358), majd a jó tanulók (84,49%, n=455). 

Az anyák munkaerőpiaci helyzete is befolyásolja a tanulók válaszait (khi
2
=43,814, 

df=30, p=0,050): a kijelentéssel a tanár szülők gyerekei értenek egyet arányaiban a legtöbben 

(66,22%, n=49), ugyanakkor ők, illetve a magánvállalkozó anyák gyerekei a 

leghatározottabbak a kérdés megítélésében, hiszen előbbiek közül csupán 6,76% (n=5) nem 

minősítette az állítást. Az utóbbiak csoportjából mindenki értékelte a kijelentést. 

A tanulók román nyelvtudásának minősége azt mutatja (khi
2
=44,815, df=25, p=0,009), 

hogy a román nyelvet rosszul beszélők érzékelik a legkevésbé a megváltozott beszédmódot, 

hiszen közülük markánsan többen (22,58%, n=7) minősítették a kijelentést az 1-es és 2-es 

értékkel, mint például a jó tanulók (8,82%, n=27). Ugyanakkor a rossz és a gyenge román 

nyelvtudású tanulók a leghatározatlanabbak az állítás megítélésében: 12,91%-uk (n=4), illetve 

11,61%-uk (n=26) nem válaszolt a kérdésre. 

Az attitűdkijelentés alpontja esetében, amely szerint Ez a megváltozott beszédmód 

szebb a szülőföldön elsajátított nyelvhasználatnál, igazolódott az előbbi nyitott kérdésnél is 

tanúsított elmarasztaló magatartásuk, ugyanis az említett, huzamosabb magyarországi 

tartózkodás után hazatérő személyek megváltozott beszédmódját a tanulók 75,38%-a (N=839) 

csúnyábbnak véli a székelyföldinél.  

A vernakuláris nyelvhasználat tekintetében számottevő különbség (khi
2
=21,369, df=10, 

p=0,019) tapasztalható: a nyelvjárásban beszélők nagyobb arányban (79,43%, n=413) fejezik 

ki egyet nem értésüket az állítással, vagyis marasztalják el a magyarországi hatásokat is 

magába fogadó egyéni nyelvváltozatot, mint a nyelvjárásban nem beszélők (71,56%, n=395). 

Ez utóbbiak közül kétszer annyian (22,28%, n=93) határozatlanok a kijelentés megítélésében, 

mint az önmagukat nyelvjárási beszélőknek vallók (10,19%, n=53).  
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A tagozat szerinti megoszlás (khi
2
=49,141, df=10, p<0,0001) alapján a kijelentést 

leginkább a reál tagozatosok (83,04%, n=323) utasítják el, majd a filológusok (76,96%, 

n=284) és a szakközépiskolások (71,35%, n=232). A helyi nyelvváltozatot csúnyábbnak, 

értéktelenebbnek nagyobb arányban tekintik a szakközépiskolások (15,78%, n=56), mint a 

filológia (11,66%, n=43) vagy a reál (6,69%, n=26) tagozatos diákok. A szakközépiskolások 

közül számottevően többen (3,94%, n=14) bizonytalankodóak a kérdés megítélésében, mint a 

gimnazisták (filológusok: 0,77%, n=30; reál tagozatosok: 27%, n=1).  

A korcsoportok szerint (khi
2
=41,192, df=5, p<0,0001) az tapasztalható, hogy az életkor 

előrehaladtával növekszik azok száma, akik a saját nyelvhasználatukat szebbnek vélik az 

anyaországéhoz képest: a tizenkettedikesek számottevően többen (85,55%, n=473) nem 

értenek egyet az állítással, mint a kilencedikesek (67,78%, n=366). A fiatalabbak bizonyultak 

a leghatározatlanabbnak a minősítésben: közel kétszer annyian (15,56%, n=84) választották a 

Likert skála szerinti 3-as értéket, azaz a „nem tudom” kategóriát, mint a tizenkettedikesek 

(8,20%, n=47).  

A magyar nyelv- és irodalomból megszerzett érdemjegyek alapján is jelentős 

(khi
2
=47,197, df=15, p<0,0001) összefüggés észlelhető: a jó tanulók sokkal nagyobb 

arányban (82,28%, n=441) fejezik ki egyet nem értésüket az állítással, azaz tanúsítanak 

elutasító magatartást a megváltozott beszédmóddal szemben, mint a közepes (70,5%, n=306) 

és rossz tanulók (66,28%, n=57). Ugyanakkor a gyenge tanulóknak leggyengébb az 

értékítéleti tudatossága: közülük 3,49% (n=3) egyáltalán nem tudott válaszolni a kérdésre. A 

nemek szerinti megoszlás (khi
2
=19,013, df=10, p=0,040) azt a mutatja, hogy a lányok sokkal 

határozottabbak az állítás megítélésében, tudniillik jóval kevesebben jelölték be a „nem 

tudom” (10,70%, n=75) választ, mint a fiúk (13,66%, n=56), illetve számottevően kevesebben 

nem válaszoltak közülük (0,86%, n=6; fiúk: 2,93%, n=12) egyáltalán a kérdésre. A hasonló 

nyílt kérdés esetében válaszoltakkal szemben a fiúkhoz viszonyítva (69,27%, n=286) a lányok 

jóval nagyobb arányban (78,45%, n=546) zárkóznak el a helyi nyelvváltozat módosításától.  

A székelyföldi megyék tanulói nem egyformán (khi
2
=20,321, df=5, p=0,001) 

vélekednek a megváltozott beszédmódról: a Hargita megyei tanulók jelentősen többen 

(79,46%, n=472) marasztalják el a nyelvi/nyelvhasználati változást, azaz vélik csúnyának a 

megújult beszédmódot, mint a Kovászna megyei diákok (70,71%, n=367). Ez utóbbiak 

bizonytalanabbak az állítás megítélésében, mivel nagyobb arányban (13,49%, n=70) nem 

rendeltek értéket hozzá a Likert skálából, mint a Hargita megyei társaik (10,27%, n=61). 

A tanulók székely nyelvjárási kistájak szerinti megoszlásából (khi
2
=40,365, df=15, 

p<0,0004) az is kiderül, hogy a háromszékiek (70,71%, n=367) után az udvarhelyszéki diákok 
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(73,65%, n=232) gondolják a legkevésbé csúnyának a megváltozott beszédmódot. Az állítást 

arányaiban leginkább a gyergyószékiek (87,18%, n=102) utasították el.  

Mind a szülők iskolázottsága (apák esetében: khi
2
=43,618, df=15, p<0,0002, anyák 

esetében: khi
2
=28,099, df=15, p=0,021), mind a társadalmi státusa (apák esetében: 

khi
2
=47,206, df=30, p=0,024, anyák esetében: khi

2
=48,308, df=30, p=0,018) meghatározó 

tényezőnek bizonyult a tanulók álláspontjának kialakulásában. A szülők iskolázottságának 

növekedésével csökken a megváltozott beszédmód kedveltsége: a felsőfokú végzettségű apák 

és anyák gyerekei közül nagyobb arányban (előbbiek 83,99%, n=194; utóbbiak 84,62%, 

n=154) tartják szebbnek a helyi székely nyelvhasználatot, mint a közepesen (előbbiek 

73,36%, n=581; utóbbiak 74,41%, n=631), illetve az alacsonyan (előbbiek 71,67%, n=43; 

utóbbiak 64,62%, n=42) iskolázott szülők gyerekei. Tehát minél iskolázottabb a szülő, 

gyermeke annál kevésbé tartja csúnyának a táji színezettől mentesebb egyéni nyelvváltozatot; 

legnagyobb mértékben az alacsony és közepes képzettségű szülők gyerekei (előbbiek: 15%, 

n=9, utóbbiak: 11,99%, n=95) lelkesednek a nyelvhasználati újításokért, míg a felsőfokú 

képzettségűek gyerekei a legkevésbé (6,49%, n=15). A fizikai munkásokhoz és a 

munkanélküliekhez, háztartásbeliekhez viszonyítva az értelmiségi réteghez tartozó, a vezetői 

pozíciót betöltő és a magánvállalkozó szülők gyerekei leginkább a székelyföldi 

nyelvhasználatot kedvelik. A helyi nyelvváltozat kedveltségét eredményező preferencia lista 

élén a magánvállalkozó anyák (100%, n=9), valamint a tanári hivatást gyakorló apák gyerekei 

(86,96%, n=20) állnak. Kiemelendő, hogy a magánvállalkozók anyák gyerekei mindannyian 

elutasítják az anyaországi tartózkodás utáni megváltozott beszédmódot (hasonlóképpen a 

magánvállalkozó apák gyerekei is, közülük 82,36%, n=14). Említésre méltó továbbá, hogy a 

pedagógus apák és anyák gyerekei majdnem teljesen azonos arányban (előbbiek: 86,96%, 

n=20; utóbbiak: 86,49%, n=64) vélik szebbnek régiójuk nyelvhasználatát. A szellemi 

foglalkozású szülők gyerekeinek 83,16%-a (n=163, apák esetében), illetve 80,33%-a (n=196, 

anyák esetében), valamint a vezetői munkakört betöltők 79,75%-a (n=63, apák esetében) és 

79,31%-a (n=23, anyák esetében) a kistérség nyelvhasználatát tartja szebbnek a helyitől 

eltérő, megváltozott beszédmóddal szemben. Leginkább fogékonyak a regionális 

nyelvváltozat változása, újítása és standardizációja iránt a munkanélküli, háztartásbeli szülők 

gyerekei, hiszen közül vélik a legtöbben (13,34%, n=14 – apák esetében; 14,22%, n=31) 

szebbnek a „magyarországias” beszédet, őket követik a fizikai munkát végzők (12,67%, n=75 

apák esetében; 11,94%, n=56).  

A tanulók állandó lakóhelyének (khi
2
=22,815, df=10, p=0,011), illetve az apák 

származási helyének (khi
2
=30,320, df=10, p=0,001) típusa is jelentősen befolyásolja 
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állásfoglalásukat: a falusi tanulók (13,77%, n=69), illetve a falusi apák gyerekei (11,97%, 

n=81) valamelyest nagyobb arányban kedvelik a megváltozott beszédmódot, mint a városiak 

(előbbiek esetében: 9,16%, n=56; utóbbiak esetében: 8,48%, n=29). Ergo a városi diákok a 

falusiakhoz viszonyítva (70,66%, n=354) a helyi nyelvhasználatot kedvelik inkább (79,38%, 

n=485). A falusiak tehát nyitottabbaknak bizonyulnak a nyelvi újítások iránt, ugyanis 

pozitívan viszonyulnak az egyéni nyelvhasználatban bekövetkező változásokhoz. 

Ez utóbbiak azonban határozatlanabbak a nyelvhasználat megítélésében: közülük 

többen (15,57%, n=78) nem értékelték, illetve a „nem tudom” (11,45%, n=70) opciót jelölték 

meg. 

A székelyföldi nyelvhasználók közül beszédükkel kitűnni vágyók közösségi megítélését 

A székelyekföldiek kinevetik, ha valaki „urizálva” beszél attitűdkijelentéssel is felmértem. A 

megkérdezettek közel fele (46,01%-a, n=512) jóváhagyta, több mint egynegyede (26,06%, 

n=290) elutasította az állítás valóságtartalmát. 25,88%-uk (n=288) bizonytalannak minősült 

(3-as értéket jelölte meg), 2,07%-uk (n=23) egyáltalán nem minősítette a kijelentést. 

Meglepő, hogy csupán két törzsváltozóval mutat releváns összefüggést, éspedig a 

tagozat típusával (khi
2
=29,012, df=10, p=0,001), illetve a nyelvjárási kisrégiók szerinti 

megoszlással (khi
2
=31,462, df=15, p=0,008). Az állítás igazságtartalmával leginkább a reál 

tagozatosok és a szakközépiskolások értenek egyet (előbbiek: 49,10%, n=191, utóbbiak: 

48,17%, n=171), legkevésbé a filológusok (40,65%, n=150). A székely nyelvjárási kistájak 

részmintái szerint leginkább a csíkszékiek (51,24%, n=83) és a gyergyószékiek (50,43%, 

n=59), legkevésbé az udvarhelyszéki diákok (37,46%, n=118) gondolják úgy, hogy a 

székelyföldiek kinevetik, ha valaki „urizálva” beszél. Azonban utóbbiak közül voltak a 

legtöbben, akik nem foglaltak állást a kérdésben (33,33%, n=105). 

Ezeken kívül a tanulók állandó lakóhelyének és általános iskolájának településtípusa 

mutat jelentős különbséget (khi
2
=23,890, df=10, p=0,008, illetve khi

2
=25,134, df=15, 

p=0,048) a vélekedések megoszlásában. Mindkét esetben közel azonos (néhány 

százalékpontnyi eltéréssel) eredmények születtek, tudnillik a két változó valójában fedi 

egymást, hiszen általában a diákok a saját lakóhelyük általános iskolájában tanultak. A 

kijelentéssel egyet nem értők, éppen a falusi tanulók közül kerülnek ki (egykoron falusi 

általános iskolában tanulók/falun élők esetében: 29,75%, n=210; 29,14%, n=229; szemben a 

városon tanulókkal/városiakkal: 23,56%, n=301, illetve 23,4%, n=378). 

A székelyföldiek huzamosabb anyaországi tartózkodás utáni beszédmód-változtatásának 

egyik kiváltó indítékaként a regionális nyelvhasználat/nyelvhasználók megbélyegzését 

nevesítették az adatközlők. A magyarországiak negatívan viszonyulnak a székely 
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nyelvjáráshoz „kontrollkijelentés” azt vizsgálja, hogy – a fentebb említett nyílt kérdésben 

előforduló érv – mennyire hangsúlyosan jelentkezik. A tanulók közel 60%-a (58,31%, n=662) 

egyetért, illetve nagymértékben egyetért a kijelentéssel.  

Mindösszesen három változó eredményezett szignifikáns különbséget az állítás 

megítélésében: a tagozat típusa (khi
2
=34,620, df=10, p<0,0002), az évfolyam (khi

2
=27,381, 

df=5, p<0,0001) és a középiskolások nyelvjárási kistájak (khi
2
=32,530, df=15, p=0,005) 

szerinti megoszlása. A filológia tagozatosokhoz (59,35%, n=219) és a szakközépiskolásokhoz 

(52,95%, n=96) viszonyítva a reál szakosok közül gondolják a legtöbben (62,21%, n=242) 

úgy, hogy a magyarországi beszélők elítélik a székely nyelvjárást. A szakközépiskolások 

nagyobb arányban (7,04%, n=25) utasítják el teljes mértékben a kijelentést, mint a reál 

(2,83%, n=11), illetve a filológia (2,17%, n=8) szakos gimnazisták. Jelentősen elkülönülnek 

az idősebb és a fiatalabb korosztály válaszai: a tizenkettedikesek nagyobb arányban (62,31%, 

n=357) hagyják jóvá az állítást, mint a kilencedikesek (54,07%, n=292). Továbbá az állítással 

leginkább a gyergyószéki tanulók (70,94%, n=83) értenek egyet: a „nagymértékben egyet ért” 

kategóriát majdnem 10%-kal többen jelölték a gyergyószékikek közül (36,75%, n=43), mint a 

százalékos értékben őket követő csíkszékiek (27,16%, n=44) közül. A magyarországiak 

székely nyelvjáráshoz való viszonyát leginkább az udvarhelyszékiek (31,75%, n=100) és a 

csíkszékiek (31,48%, 51) nem tudták behatárolni. 

A nyelvhasználat módosítására irányuló törekvések további feltárása érdekében, a 

kiejtésbeli változtatás lehetőségére és okaira kérdeztem rá (Szerinted a kiejtést tudatosan 

lehet-e alakítani? Ha igen, miért van rá szükség?). A tanulók nagy része (78,26%, n=871) 

igenlő választ adott, vagyis a diákok a kiejtést tudatosan alakítható nyelvi jelenségnek tartják. 

A megkérdezettek közel egyötöde (17,16%-a, n=191) szerint a kiejtés tudatosan nem 

formálható. 4,6%-uk (n=51) nem válaszolt a kérdésre. 

Az életkor és a tagozat szerinti részminták eredményei szignifikánsak (khi
2
=16,109, 

df=2, p<0,0004; khi
2
=16,702, df=4, p=0,002): az idősebb, vagyis a tizenkettedikes, illetve a 

filológia tagozatos tanulók közül vélekednek többen (12. osztályosok/filológia tagozatosok: 

83,07%, n=395/73,15%, n=476) úgy, hogy a kiejtés alakítható, mint a 9. osztályosok, 

valamint a reál szakosok és szakközépiskolások (9. osztályosok: 73,15%, n=476; reál 

tagozatosok/szakközépiskolások: 77,89%, n=303/74,93%, n=266). A nemek szerinti 

megoszlás is jelentős (khi
2
=12,856, df=4, p=0,012): a lányok számottevően nagyobb arányban 

(81,18%-a, n=301) értenek egyet a kiejtés tudatos formálhatóságával, mint a fiúk (73,41%, 

n=565). A tájnyelvi kompetenciák szerinti részminták közt is szignifikáns eltérések 

tapasztalhatók (khi
2
=35,570, df=4, p<0,0001): a nyelvjárásban beszélők  számottevően 
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többen fogadják el a hangképzés tudatos alakításának lehetőségét, mint azok, akik 

önmagukról azt tartják, hogy beszédmódjukra nem jellemző a táji színezet (75,91%, n=419). 

A tanulók általános iskolájának és az apák származási helyének településtípusa szerinti 

megoszlás is számottevő korrelációt mutat (khi
2
=31,964, df=6, p<0,0001; khi

2
=10,009, df=4, 

p=0,040) a kérdésre adott válaszokkal: a városban tanult és a városi származású apák 

gyerekeinek nagyobb hányada (előbbiek esetében: 80,16%, n=517; utóbbiak esetében: 

81,29%, n=278) ért egyet a kiejtés tudatos módosíthatóságával, mint a falusi társaik (76,08%, 

n=353; 78,14%, n=529). Természetesen a két változó a valóságban nagyjából fedi egymást, 

ugyanis Székelyföldön általában az apák származási helyén élnek és járnak általános iskolába 

gyerekeik. 

A kiejtés formálhatóságáról pozitívan vélekedőknek három – a kiejtés-módosítást 

potenciálisan kiváltó – érvelés jogosságát kellett megítélniük. Az értékelendő kijelentések az 

alábbiak: 

1. Be akar illeszkedni egy adott csoportba. 

2. A túlzott nyelvjárásias beszédét igyekszik szabályozni. 

3. Másnak akar tűnni, ami valójában. 

A felsorolt három kategória közül a tanulók tetszőlegesen választhattak, illetve az 

„egyéb” válaszlehetőséggel kiegészíthették indoklásukat. 

A legtöbben (80,14%, n=698) úgy vélik, hogy a kiejtés-alakítást a „beilleszkedés vágya/ 

kényszere” váltja ki, ezt követi gyakoriságban a „nyelvjárásias beszéd szabályozása” 

(47,42%, n=413), valamint a „másnak tűnni akarás” (35,13% n=306). Az említetteken kívül, 

a  tanulók szerint, a következő okok késztethetik még kiejtés-változtatásra a nyelvjárási 

beszélőt: 1.) megértési problémák: „A jobb megérthetőség miatt”; 2.) nagyravágyásból, 

nagyzolásból, „bölcsködésből”, „urizálásból”. Az attitűdkijelentések elfogadása alapján 

kialakult gyakorisági sorrend koherens  a fentebb taglalt nyílt kérdés alpontjában (Vajon 

miért változtattak nyelvhasználatukon, beszédmódjukon?) bemutatott érvek 

egymásutániságával, csupán a szórás mértéke súlyozottabb a kijelentések esetében. 

Észrevehető, hogy az egyéni nyelvújítás indítékaként elsősorban a pragmatikus érvekre 

(alkalmazkodás, beilleszkedés, érvényesülés) hivatkoznak a tanulók, az emotív-affektív 

motiváció háttérbe szorul mindkét típusú (nyílt kérdés/attitűdkijelentés) megközelítés  

esetében. 

A szociológiai változók tükrében kiemelendő, hogy – kiejtés-módosítási indoklásként – 

a szakközépiskolások közül jelölték be a legtöbben az integratív motivációt, a beilleszkedés 

szándékát, vagyis a kiközösítés elkerülését (szakközépiskolások 85,34%, n=227, szemben a 
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filológia tagozatosok 79,47%-ával, n=240, illetve a reál szakosok 76,24%-ával, n=231; 

khi
2
=10,637, df=4, p=0,031). A túlzóan nyelvjárásias beszéd szabályozása érdekében történő 

kiejtés-változtatással jelentősen többen a reál tagozatosok (54,79%, n=143, míg a filológia 

tagozatosok/szakközépiskolások 47,35%-a, n=166/39,10%-a, n=104), a Hargita megyei 

tanulók (54,22%-a, n=257, míg a Kovászna megyeieknek a 39,29%-a, n=156) – ezen belül a 

gyergyószéki diákok (56,38%, n=53) – és a tanár foglalkozású anyák gyerekei (65,08%, 

n=41, míg a háztartásbeliek 43,79%-a, n=74) értenek egyet a leginkább (szignifikancia értéke: 

tagozat/megye/nyelvjárási kistájak/anyák foglalkozása esetében: khi
2
=15,155, df=4, p=0,004, 

khi
2
=19,958, df=2, p<0,0001, khi

2
=49,364, df=6, p<0,0001, khi

2
=29,535, df=12, p=0,003). 

A Másnak akar tűnni, ami valójában kiejtés-változtatásra indukáló tényező esetében 

két szignifikáns változó bizonyult meghatározónak: a középiskolások megyék, illetve 

nyelvjárási kistájak szerinti megoszlása. A két székelyföldi megye tanulóinak részmintái 

között szignifikáns eltérés mutatkozott (khi
2
=7,620, df=2, p=0,022): a Kovászna megyeiek 

közül többen (39,80%, n=158) vélekednek úgy, hogy a kiejtés megváltoztatását a „másnak 

látszás” okozhatja. A székely nyelvjárási kistájak részmintái alapján (khi
2
=28,281, df=6, 

p<0,0001) a háromszéki diákokat (39,80%, n=158) a gyergyószéki tanulók (35,11%, n=33) 

követik az egyetértésben. 

 

Részösszefoglalás  

Az iskolai oktatáson túlmenően, a székelyföldi középiskolások a magyar standarddal 

többnyire a tömegkommunikációs eszközök, a nyomtatott sajtó, az internet és a társadalmi 

mobilitás közvetítésével találkoznak. Az egyéni nyelvhasználat alakulásában erőteljes szerep 

jut a migrációnak. A tanulók válaszai és jómagam megfigyelései alapján is megállapítható, 

hogy a huzamosabb ideig Magyarországon tartózkodó székelyek nyelvhasználata jelentős 

változásokon esik át. A jelenség megítélése során előbukkantak azon – beszélőközösségen 

belüli – íratlan szabályok, elvárások, amelyek a csoporthoz tartozás, a csoporttal való 

azonosulás nyelvi/nyelvhasználati feltételeit teremtik meg. A vizsgált beszélőközösség 

egyértelműen megfogalmazta azokat a nyelvhasználatra vonatkozó elvárásokat, amelyeket a 

csoportidentifikáció érdekében saját tagjaival szemben elvár. 

A megkérdezett adatközlők válaszaiból bebizonyosodott, hogy a helyi nyelvváltozat a 

közösségi összetartozás szimbóluma. Feltárult előttünk azon viszonyulásrendszer, mely 

szerint a legtöbben elvárásként fogalmazzák meg a közösségi identitástudat megtartása 

érdekében a helyi beszélt nyelvváltozat használatát, legalábbis az adott közegben. Azonban 

érdemes észrevennünk, hogy két síkon mozog a nyelvváltozatok megítélése: egyrészt 
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idealisztikus, elméleti, másrészt pragmatikus/pragmatikai dimenzióban. Az ambivalencián túl 

egy bizonyos ellentmondás is megfigyelhető a vizsgált beszélőközösség nyelvi attitűdjében: 

miközben a magyarországi és az erdélyi nyelvhasználat szépségének egybevetése során 

egyértelműen az erdélyit kedvelik (több mint 80%-uk), az anyaországi nyelvhasználati 

elemeket átvevő székely beszélők nyelvváltozatának megítélésében nem ennyire világos az 

álláspontjuk. A hosszabb anyaországi tartózkodás után hazatérő székely egyének 

megváltozott beszédmódja iránti tiltakozás, elítélő magatartás nem olyan erőteljes, ahogyan 

logikusan, racionálisan következnie kellene a regionális nyelvváltozatok megítéléséből, alig 

45%-uk (n=495) viszonyul negatívan a jelenséghez. Mindezt teszik annak ellenére, hogy – az 

erdélyi nyelvváltozatokon belül is – legtöbben (64,42%, n=717) a székelyföldit helyezik a 

rangsor elejére. Úgy tűnik, hogy sikerült impliciten felszínre hozni azokat a mélyen rejtőző 

emóciókat, benyomásokat, impulzusokat, amelyek a határon kívüli magyar kisebbség nyelvi 

tudatában élnek. Amikor a székely nyelvjárás használati színtere, pragmatikai funkciója kerül 

előtérbe, szemben a magyarországi nyelvhasználattal, a tanulók visszafogottabbak, már nem 

annyira határozottak a véleménynyilvánításban. Annak ellenére, hogy a standard és a 

nyelvjárás kontinuumában ez utóbbihoz közelibbnek vélik saját nyelvváltozatukat, mégsem 

tekintik saját régiójuk beszédmódját elsöprő többségben vonzónak, hasznosnak, 

befolyásosnak, presztízs- és mintaértékűnek. Mintha nyelvi komfortérzetük 

kiegyensúlyozatlan lenne. Ugyan él bennük a nyelvvédő, nyelvmegtartó mentalitás, az 

újítással szembeni elutasító magatartás, mégis közel egynegyedük (23,03%, n=312) elfogadó 

álláspontot tanúsít az egyéni nyelvhasználati változásokkal szemben. A beszédmód 

megváltoztatását, az anyaországi (standard) nyelvváltozathoz történő igazítását racionális 

indítékokkal magyarázzák.  

A kiejtés tudatos alakíthatóságának nagymértékű elfogadása (78,26%, n=871) igazolja, 

hogy a tanulók érzékelik a saját nyelvváltozatukat befolyásoló azon külső tényezőket, nyelvi 

mintákat, amelyek nem csupán szóhasználati, hanem fonémák szintjén is változást, 

elmozdulást generálhatnak – a standard irányába. Egyfelől elvárják, hogy az anyaországból 

hazatérő beszélők saját régiójukban a helyi nyelvváltozatot használják, hiszen ez jelzi az 

egyén társadalmi és területi hovatartozását, a közösséggel való azonosulást, másfelől igénylik 

a kívülről hozott újítást, a változást. 
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4. A nyelvjárás és a köznyelv viszonyáról 

4.1. A tanulók metanyelvi tudása a standard : vernakuláris nyelvváltozat kapcsolatáról 

A többnyire rurális berendezkedésű, az anyaországtól fizikailag (földrajzilag) is távol 

eső, a köznyelv és Székelyföld esetében érdemes megvizsgálnunk, hogy – a tanulók 

véleménye alapján – ezen határon túli magyar régió nyelvi rétegződése: 

– mennyire tér el az anyaországi nyelvhasználattól;  

– milyen mértékben érzékelik a diákok a nyelvi különfejlődés lenyomatait;  

– a (regionális) standard : vernakuláris kontinuumban mely „végponthoz” közelítik 

nyelvhasználatukat;  

– milyen mértékű tudatosság jellemzi a különböző nyelvváltozatok definiálásában és 

használatában;  

– meg tudják-e nevezni saját nyelvváltozatuk jellemző jegyeit, illetve észlelik-e 

nyelvhasználatuk nyelvjárásiasságát, táji színezetét, illetve 

– mely nyelvváltozatot tekintik normatívnak, követendőnek, mintának? 

A tanulók metanyelvi ismereteit hét, tartalmilag egymásra épülő, nyílt kérdéssel, illetve 

ugyanennyi attitűdkijelentéssel mértem fel.  

Elsőként a magyar köznyelvről, illetve annak használati körülményeiről (Szerinted a 

magyar anyanyelvűek hol, milyen körülmények között használják a magyar köznyelvet?) 

érdeklődtem. A tanulók vélekedése szerint az alábbi színtereken használják a köznyelvet: 1. 

médiában, 2. iskolában, 3. hivatalban, 4. városokban, 5. Magyarországon, 6. hétköznapokban, 

7. bárhol, bármikor. A hét kategória közül a „bárhol, bármikor” szerepelt első helyen, 

azonban e kategóriát is csupán a vizsgált minta 20,40%-a (n=227)-a nevesítette, vagyis 

nagyfokú bizonytalanság jellemzi a tanulókat a kérdés megválaszolásában. Ezt követi – 

gyakoriságukat tekintve csökkenő sorrendben – a hivatali (14,65%, n=163), a hétköznapi 

(13,48%, n=150) és az iskolai (13,12%, n=146) nyelvhasználati színtér. Legkevesebben – 

köznyelv-használati helyszínként – a városok (1,53%, n=17), a média (1,44%, n=16) és 

Magyarország nyelvhasználatát (0,72%, n=8) nevezték meg. Egyik tanuló summásan így 

fogalmazott a köznyelv használatát illetően: „A köznyelv használata függ, hogy hol nőtt fel a 

beszélő. Szerintem kell alkalmazkodni, de ha valakinek nem jön spontán a köznyelv, nem kell 

erőltetni”.   

Mivel az egyes kategóriák gyakorisági indexe alacsony, a szignifikáns szociológiai 

változók bemutatásánál csak az első 4 leggyakoribb beszédhelyzetre, körülményre (bárhol, 

bármikor; hivatalban; hétköznap; iskolában) szorítkozom.  
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Az évfolyam szerinti megoszlás mind a négy vizsgált helyszínnel szignifikáns 

összefüggést mutat (szignifikancia értéke a beszédkörülmények felsorolása szerint: 

khi
2
=11,147, df=2, p=0,004;  khi

2
=18,035, df=2, p<0,0002; khi

2
=16,267, df=2, p<0,0003; 

khi
2
=21,406, df=2, p<0,0001). Köznyelv-használati körülményként a tizenkettedikesek közül 

nevezték meg a legtöbben a hivatali (12. évfolyam: 17,98%, n=103; 9. évfolyam: 11,11%, 

n=60), a hétköznapi (12. évfolyam: 16,23%, n=93; 9. évfolyam: 10,56%, n=57) és az iskolai 

(12. évfolyam: 16,75%, n=96; 9. évfolyam: 9,26%, n=50) beszédhelyzetet. Az adatokból az 

látható, hogy a középiskola első évfolyamos diákjai, kevésbé tudnak különbséget tenni a 

beszédszituációk és köznyelvhasználat összefüggéseiben, mint a végzős társaik. A „bárhol, 

bármikor” gyűjtőkategóriát nagyobb arányban utasították el a végzős évfolyam diákjai 

(67,54%, n=387), mint a 9. osztályosok (59,63%, n=322). Az osztály típusa szociológiai 

változó esetében is az előbbihez hasonló adatokat kapunk: mind a négy elemzett 

kommunikációs szituációval jelentős a korreláció. A szakközépiskolásokhoz (56,62%, 

n=56,62) viszonyítva a reál (69,41%, n=270) és a filológia (64,50%, n=238) tagozatosok 

vélekednek nagyobb arányban úgy, hogy a köznyelv használata nem általánosítható, vagyis a 

magyar ajkú beszélők nem használják a köznyelvet bármilyen körülmények között 

(khi
2
=22,357, df=4, p<0,0002). A hivatali köznyelvhasználatot legtöbben a reál (18,25%, 

n=71), majd a filológia tagozatosok (15,45%, n=57) és legkevésbé a szakközépiskolások 

választották (9,86%, n=35; khi
2
=26,480, df=4, p<0,0001). A hétköznapokban és az iskolában 

történő standard nyelvváltozat használatát úgyszintén legtöbben a reál (előbbi 

beszédhelyzetben 17,41%, n=68; utóbbiban 16,71%, n=65), őket követve a filológia (előbbi 

beszédhelyzetben 13,82%, n=51; utóbbiban 13,01%, n=48) tagozatosok, és legvégül a 

szakközépiskolások említik (hétköznapokban: 8,73%, n=31; iskolában: 9,30%, n=33; 

khi
2
=27,644, df=4, p<0,0001; khi

2
=25,155, df=4, p<0,0001). Összességében elmondható, 

hogy a közmagyar használatának körülményeit tekintve a reál tagozatosok érzékenyebbnek, 

tudatosabbnak mutatkoznak.  

A lányok a hétköznapi és az iskolai közegben tartják a leginkább használhatónak a 

köznyelvet (előbbi környezetben: 16,09%, n=112, utóbbiban: 15,52%, n=108, szemben a 

fiúkkal: előbbi esetben: 9,27%, n=38; utóbbiban: 9,27%, n=38; khi
2
=12,141, df=4, p=0,016; 

khi
2
=10,702, df=4, p=0,030). A másik két helyszín választásával nem mutatható ki 

szignifikáns különbségek a nemek megoszlásában.  

A középiskolások megyék és székely nyelvjárási kistájak szerinti elkülönülése is 

jelentős mind a négy elemzett helyszín esetében. A Hargita megyei tanulók – a Kovászna 

megyeiekhez képest – számottevően nagyobb arányban vélekednek úgy, hogy bármilyen 
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körülmények között lehet használni a köznyelvet (előbbiek: 26,26%-a, n=156; utóbbiak: 

13,68%-a, n=71; khi
2
=34,734, df=2, p<0,0001). Előbbiek nagyobb arányban nevesítik a 

hivatali és a hétköznapi beszédhelyzetet köznyelv-használati körülményként (hivatali 

közegben: 14,98%, n=89, szemben a Kovászna megyei tanulókkal: 14,26%, n=74; hétköznapi 

szituációban: 15,82%, n=94, szemben a Kovászna megyei tanulókkal: 10,79%, n=56; 

khi
2
=13,690, df=2, p=0,001; khi

2
=16,417, df=2, p<0,0003). Az iskolai beszédhelyzetben való 

standard nyelvváltozat használata szignifikáns összefüggést mutat a nemleges válaszadók 

körében: a Hargita megyei tanulók jelentősen nagyobb arányban (74,75%, n=444) nem 

választották ezt a kategóriát, mint a Kovászna megyei társaik (66,09%, n=343; khi
2
=13,907, 

df=2, p=0,001). A székely nyelvjárási kistájak szerinti elkülönülés is szignifikáns a vizsgált 

kategóriák mindegyikében (bárhol, bármikor: khi
2
=61,335, df=6, p<0,0001; hivatalban: 

khi
2
=29,871, df=6, p<0,0001; hétköznapokban: khi

2
=31,925, df=6, p<0,0001; iskolában: 

khi
2
=30,127, df=6, p<0,0001). Az udvarhelyszékiek közül vélik a legtöbben (31,43%, n=99) 

azt, hogy bárhol, bármikor használható a köznyelv. Gyakoriság tekintetében csökkenő 

sorrendben az alábbi kisrégiók sorakoznak fel mögöttük: gyergyószékiek (23,08%, n=27), 

csíkszékiek (18,52%, n=30) és legvégül a háromszékiek (13,68%, n=71). A hivatali 

köznyelvhasználat a nemleges válaszok esetében mutat jelentős eltérést: a legtöbben (79,63%, 

n=129) a csíkszéki tanulók közül nem voksoltak erre a kategóriára, legkevesebben (60,68%, 

n=71) pedig a gyergyószékiek közül. Köztes helyet foglalnak el az udvarhely- (73,65%, 

n=232) és a háromszékiek (65,32%, n=339). A hétköznapok forgatagában használatos 

köznyelvről is megoszlik az adatközlők véleménye: legkevesebben a háromszéki (10,79%, 

n=56), legtöbben a csík- és gyergyószéki (előbbiek: 16,67%, n=27; utóbbiak: 16,24%, n=19) 

diákok közül nevesítették. Az emelkedett nyelvváltozat iskolában való előfordulását a 

gyergyószékiek közül említették a legkevesebben (8,55%, n=10), a másik három székely 

nyelvjárási kistáj részmintái hasonlóak (háromszékiek: 13,49%, n=70; udvarhelyszékiek: 

13,97%, n=44; csíkszékiek: 13,58%, n=44). 

Önbevallásuk szerint nyelvjárásban is beszélő tanulók válaszai jelentősen elkülönülnek 

a vizsgált helyszínek esetében (bárhol, bármikor: khi
2
=20,163, df=4, p<0,0005; hivatalban: 

khi
2
=37,620, df=4, p<0,0001; hétköznapokban: khi

2
=16,894, df=4, p=0,002; iskolában: 

khi
2
=21,486, df=4, p<0,0003). Legnagyobb az eltérés a hivatali és iskolai közeg esetében: a 

nyelvjárásban beszélők mindkét helyszínen nagyobb arányban vélik azt, hogy a köznyelv 

használandó, mint a – bevallásos alapon – nyelvjárást nem használó társaik (hivatalban – 

előbbiek: 20,19%-a, n=105, utóbbiak: 10,33%-a, n=57; iskolában – előbbiek: 15,96%-a, 

n=83, utóbbiak: 10,87%-a, n=60). 
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A magyar nyelv- és irodalomból megszerzett érdemjegyek alapján is kimutatható 

releváns eltérés a válaszok között: a gyenge tanulók kisebb arányban nevezik meg a szóban 

forgó kategóriákat köznyelv-használati szituációként (bárhol, bármikor: khi
2
=14,860, df=6, 

p=0,021; hivatalban: khi
2
=19,603, df=6, p=0,003; hétköznapokban: khi

2
=23,004, df=6, 

p=0,001; iskolában: khi
2
=26,407, df=6, p<0,0002). Bárhol, bármikor kategóriát a legtöbben 

(21,27%, n=114) a jó érdemjegyű tanulók, a legkevesebben (17,44%, n=15) a gyenge tanulók 

választják. Hasonló arányokkal találkozunk a hivatali beszédhelyzet esetében is: a jó 

tanulóknak a 17,72%-a (n=95), a közepeseknek a 12,44%-a (n=54), a gyengéknek pedig 

csupán a 9,30%-a (n=8) állítja azt, hogy a standard nyelvváltozat általában a hivatalokban 

használatos. A hétköznapokban történő köznyelvhasználat tekintetében egy kicsit módosult a 

tendencia: a jó tanulókat (16,79%, n=90) a gyenge tanulók (13,95%, n=12), és legvégül a 

közepesek (10,37%, n=45) követik. A közmagyar formális iskolai közegben való használata 

esetében is hasonló megoszlással találkozunk: jó tanulók (17,16%, n=92), közepesek (9,22%, 

n=40) és gyengék (8,14%, n=7) alkotják a gyakorisági sorrendet.  

A köznyelv használatának körülményeire adott válaszok összecsengenek a kérdés 

alpontjának (Kik használják a köznyelvet?) eredményeivel, azonban a köznyelv-használók 

körének megnevezésében jóval határozottabbnak bizonyultak az adatközlők. A nyitott 

kérdésre adott válaszok alapján öt kategóriacsoport különíthető el: 1. mindenki, bárki; 2. 

értelmiségiek, iskolázottak; 3. egyszerű, iskolázatlan emberek; 4. városiak; 5. „egyéb” 

beszélőközösség. A leggyakoribb az átfogó „mindenki, bárki” kategória. Az „egyéb” 

beszélőközösséget alkotó kisszámú kategóriáktól eltekintve, a legkevesebben a városaikat 

nevezték meg köznyelv-használókként. Nem válaszolt a kérdésre a tanulók 10,2%-a (n=114). 

Az öt kategória gyakoriságát – csökkenő sorrendben – ismertetem, idézve az adatközlők 

válaszaiból: 

1. mindenki, bárki (55,44%, n=617): „Manapság mindenki tudja használni a köznyelvet is”, 

„Bárki használhatja, nemtől, kortól, társadalmi hovatartozástól függetlenül”, „A köznyelvet 

mindenki használja, az átlagemberek is”, „Mindenki használja többé-kevésbé, azért 

köznyelv”; 

2. „értelmiségiek”, „művelt”, „tanult”, „iskolázott”, „civilizált”, „tájékozott” 

„felsőbbrendű”, „olvasott”, „kulturált”, „értelmes” személyek és médiaszereplők (13,66%, 

n=152), így „színészek, tanárok, politikusok, hivatalnokok”, „tanulók, orvosok”, 

„gazdagok”, „pedagógusok”. Továbbá: „intelligens, megfontolt emberek”, „irodalmárok”, 

„a külföldre utazók”, „mindenki, de inkább a tanultabbak”, „Szerintem az okosabbak 

használják”, „A hivatalban dolgozók, akik sok ismeretlen emberrel érintkeznek”, „állami 
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szervek alkalmazottai”, „A köznyelvet inkább a tanult emberek beszélik, akiknek van legalább 

egy alapműveltségük”, „Tanult és okos emberek, vagy magyartanár”, „egyetemisták, 

nagyobb rangú emberek”, „Általában azok, akik városon élnek, akik iskolát végeztek, 

egyetemet stb.”, „A jó tanulók és az okosak, iskolázottak”, „Minden magyar anyanyelvű 

személy, aki hivatalban, intézményben dolgozik”, „a magasabb fokú végzettségűek”, „a 

fontosabb tisztséget betöltő személyek”, „gondolom a tanult emberek, és mi is, ha muszáj”, 

„a művelt emberek, akik olyan helyen nőttek fel, ahol nem volt nyelvjárás”, „műsorvezetők, 

bemondók”, „újságírók”;   

3. „hétköznapi”, „egyszerű”, „mindennapi”, „műveletlen”, „átlag”, „iskolázatlan” 

„közemberek” (9,52%, n=106): „A köznyelvet a mindennapi, a közönséges ember használja”, 

„Akik elutasítják a szépirodalmat olvasni, megérteni”, „Az, aki nem fektet hangsúlyt az 

irodalmi nyelv elsajátítására”, „Akik ismerik, és mindenki ismeri, mert a nyelvjárás is egy 

változata”, „a közemberek használják”, „Akik nyelvészek vagy nyelveket tanítanak, azok 

órákon nem beszélnek köznyelven”, „Az emberek 80%-a, az átlag emberek”, „Akik nem 

annyira műveltek”, „Mindenki a köznyelvet használja, kivéve egyes hivatalok dolgozóit”, „a 

műveletlenek, vagy azok, kik nem válogatják meg szavaikat, de ettől eltérően ez nem azt 

jelenti, hogy mindig úgy beszélnek”, „a köznép”, „Mindenki a köznyelvet használja, csak 

alkalmanként nem (pl. ünnepi beszéd)”, „Minden normális és beszédre képes ember”, „Az 

emberek többsége a köznyelvet használja (hétköznapi nyelvet)”, „Minden ember a hétköznapi 

életben a köznyelvet használja”, „A köznép használja a köznyelvet”, „A kevésbé iskolázott, 

elszigetelten élő emberek”, „A munkás, nem annyira tanult emberek”, „Az egyszerű emberek, 

nem a felső réteg”; 

4. városiak (3,77%, n=42): „Nálunk felé inkább városon beszélik, ott se mindenki, csak a 

tanulók, közalkalmazottak, értelmiségiek”, „Mindenki használhatja, de a városiak 

gyakrabban”, „általában a fiatalabb korosztály (falvakban) használja, városokban majdnem 

mindenki”, „leginkább a városon lakók, mert falun nyelvjárásokat használnak”, „Aki nem 

vidéki, vagy városon tanult”, „Vidéken kevésbé, városon jobban használják”, „minden 

iskolázott, művelt ember, sőt városon szinte mindenki”, „leginkább városon használják, akik 

iskolázottak, persze falun is, csak ott kisebb mértékben”, „a városokban élő magyar 

anyanyelvűek, mert ott kevésbé fordul elő a tájnyelv”, „a városi lakosok, de falun is egyesek”. 

5. „egyéb” beszélőközösség (7,37%, n=82), mely több kisebb, a minta egészét tekintve 

elhanyagolható kategóriákból áll az alábbi megoszlásban: 

– nyelvileg igényes, a tájszólást elítélő, szégyellő vagy nem használó beszélők 

(n=35): „Szerintem bárki, akiben van egy kis igényesség önmagával szemben, 
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mindig köznyelvet használ”, „Az olyan ember, akire figyelnek beszélés közben, és 

arra koncentrál, hogy minél tökéletesebb legyen”, „Aki helyesen, szépen akar 

beszélni, és aki azt már kicsi korától hallja”, „szerintem, akik igényesek 

magukhoz”, „A köznyelvet bárki használhatja, aki szépen szeretne beszélni”, 

„Akik szebben szeretnének társalogni, esetleg ezáltal érvényesülni”, „A 

köznyelvet azok használják, akik műveltebbnek akarnak tűnni, vagy szégyellik a 

nyelvjárásukat”; „Mindenki, aki nem használ tájszólást”, „Mindenki, aki nem 

tájszólásban beszél”, „Mindenki, aki nem nyelvjárással beszél; 

– falusiak, vidékiek (n=16): „A köznyelvet falvakon élők használják”, „Szerintem a 

falusiak használnak köznyelvet”;  

– fiatalok (n=16): „A köznyelvet a fiatalok használják”, „Mindenki, inkább a 

fiatalabbak”, „Mindenki tudja használni kivéve az időseket, akik már 

hozzászoktak a nyelvjárási formához”; 

– idősek (n=10): „Majdnem mindenki, kivéve néhány idősebb embert, vagy 

elszigeteltebb helyen lakó embereket”, „Mindenki tudja használni, kivéve az 

időseket, akik már hozzászoktak a nyelvjárási formához”;  

– magyarországiak (n=5): „az okos emberek pl. a magyarországiak”.  

A köznyelv használatának körülményeit vizsgáló előző kérdés eredményei, amint 

említettem, mintegy előrevetítették a köznyelvhasználók körét is. Mindkét kérdés esetében az 

általános, összefoglaló kategóriák („bárhol, bármikor”, illetve „mindenki, bárki”) 

győzedelmeskedtek, viszont a beszélőközösség tulajdonságainak körülírásából kiderült, hogy 

a tanulók 9,5%-a (n=106) a köznyelv fogalmán az egyszerű, a közemberek mindennapi 

nyelvhasználatát érti. A szakzsargonban használatos köznyelv kifejezés alatt főként az 

„irodalmi nyelv” kifejezést értik adatközlőim (hasonlóan a kárpátaljai fiatalokhoz, l. P. 

Lakatos–T. Károlyi 2003a: 383–91, 2003b: 509–12; Árpa 2007: 32–6; Lakatos 2010: 153).  

A köznyelv körülményeinek és használóinak körüljárása után, a Mit nevezünk 

nyelvjárásnak (tájszólásnak, tájnyelvnek)? nyitott kérdés kifejtéseként, a tanulók 86,7%-a 

(n=965) mepróbálta meghatározni a nyelvjárás fogalmát. Mivel ilyen magas a válaszadók 

száma, azt vizsgáltam meg, hogy a nem válaszoló adatközlők (13,30%, n=148) között, a 

szociológiai változók mentén, van-e jelentős különbség. Az a meglepetés ért, hogy a hét 

törzsváltozó közül hattal releváns összefüggés állapítható meg, éspedig a tanulók 

évfolyamával (khi
2
=8,182, df=1, p=0,004), a magyar nyelvből megszerzett osztályzatával 

(khi
2
=24,289, df=3, p<0,0001), a nyelvjárás használatával (khi

2
=36,144, df=2, p<0,0001), az 
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adatközlők tagozatával (khi
2
=10,502, df=2, p=0,005), a középiskolások megyék (khi

2
=24,527, 

df=1, p<0,0001) és nyelvjárási kistájak (khi
2
=28,482, df=3, p<0,0001) szerinti megoszlásával. 

A nem válaszolók leginkább a kilencedikesek (16,30%, n=88; 12. osztályosok: 10,47%, 

n=60), a szakközépiskolások (18,03%, n=64; a reál/filológia tagozatosok: 11,83%, n=46, 

illetve 10,30%, n=38) és a magyar nyelvből gyenge osztályzatú (22,09%, n=16, a közepes/jó 

érdemjegyűek: 15,21%, n=66, valamint 8,96%, n=48) tanulók közül kerülnek ki. A saját 

bevallásuk szerint nyelvjárási kompetenciával nem rendelkező tanulók közül nagyobb 

arányban nem definiálták a nyelvjárás fogalmát, mint a nyelvjárásban is beszélő társaik 

(előbbiek: 14,86%, n=82; utóbbiak: 9,42%-a, n=49). A területi megoszlás azt mutatja, hogy a 

háromszéki és a Kovászna megyei tanulók a leghatározatlanabbak a nyelvjárás 

meghatározásában (előbbiek 18,69%-a, n=97, szemben a gyergyószéki 11,97%-kal, n=14, az 

udvarhelyszéki 9,52%-kal, n=30, valamint a csíkszéki tanulók 4,32%-ával, n=7; Kovászna 

megyeiek 18,69%-a, n=97, míg a Hargita megyei tanulók 8,59%-a, n=51). 

 A nemek megoszlása a nyelvjárás meghatározásában nem mutat szignifikáns eltérést, 

viszont a szülők iskolázottsága és foglalkozása annál inkább (anyák esetében: khi
2
=12,084, 

df=3, p=0,007, illetve khi
2
=33,643, df=6, p<0,0001; apák esetében: khi

2
=16,351, df=3, 

p=0,001, valamint khi
2
=36,671, df=6, p<0,0001). Az alacsony iskolázottságú szülők gyerekei 

számottevően többen (anyák esetében: 26,15%, n=17; apák esetében: 30%, n=18) 

bizonytalanok a kérdés megválaszolásában, mint a közép- vagy a felsőfokú végzettségű 

szülők gyerekei (anyák esetében: 12,74%, n=108, illetve 10,44%, n=19; apák esetében: 

12,63%, n=100, valamint 10,82%, n=25). A vezetői pozíciót betöltő, illetve magánvállalkozó 

szülők gyerekei nagyobb arányban (anyák esetében: 27,59%, n=8, illetve 22,22%, n=2; a 

magánvállalkozó apák gyerekeinek a 29,41%-a, n=5) mulasztották el a nyelvjárás 

meghatározását, mint a tanár, illetve szellemi munkát végzők gyerekei (anyák esetében: 

1,31%, n=1; apák esetében: 8,70%, n=2, illetve 8,67%, n=17). 

A nyelvjárás fogalmának meghatározása során minden esetben a tájnyelv elsődleges 

szerepköreit (l. Kiss 2001f: 49–53) említik a megkérdezettek.  

I. Legtöbben (74,01%, n=714) a kommunikációs funkcióját és területiségét (vidékiségét) 

hangsúlyozzák: „Nyelvjárásnak nevezzük egy adott területen belüli nyelvhasználatot”, „Más-

más, különböző tájegységeken használt, kialakult sajátos nyelvezet, melynek sajátossága az, 

hogy a hangképzés és a szókincshasználat szempontjából kissé eltér a köznyelvtől”, 

„Tájszólás: azok a szavak, amelyeket csak falun, vidéken, vagy csak ritkán használnak”, 

„Minden településnek megvan a saját nyelvjárása, más a kiejtés, a szavaknál máshová teszik 

a hangsúlyt”, „Azt a beszédformát nevezzük nyelvjárásnak, amelyet leginkább vidéken 
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használnak, mert régóta kialakult, és szájról-szájra terjed tovább”, „Egy adott vidék 

beszédmódját, beszédének hangsúlyát, kiejtését”, „Tájszólásnak nevezzük az egyes vidékekre, 

településekre jellemző beszédmódot”, „Azt a beszédet, nyelvet, amelyet a hétköznapi, falusi 

emberek használnak saját környezetükben”, „Egy nyelvnek azt a változatát, amelyiket egy-egy 

vidéken használnak”, „Bizonyos vidékre, településre jellemző beszédstílus, kifejezésmód”, 

„Egy-egy vidék sajátos beszédét”, „Egy adott településen használt szavak, amelyek csak 

ahhoz a lakhelyhez kötődnek, és amelyeket más helyről érkezettek nehezebben értenek meg”, 

„Azt a jellegzetes beszédmódot, kifejezést, amelyet egy adott tájegységen beszélnek”, „Egy 

bizonyos tájegység sajátos nyelvhasználati módját, amely az adott nyelv keretein belül létezik, 

de tartalmaz sajátos szavakat, kifejezéseket is”, „Azt a nyelvet, amit általában falun 

használnak”, „Azokat a szavakat, amelyeket minden táj másképp használ, mondhatjuk, hogy a 

tájszólás egy kincs, ami minden vidéknél különböző”, „Egy adott földrajzi egységre jellemző 

beszédmód, sajátos szavakkal, szófordulatokkal”.  

Némelyek konkrét példákkal is alátámasztották definíciójukat: „Minden tájnak megvan 

a maga nyelvjárása: Csíkiak, Udvarhelyiek, Gyímesiek”, „Egy adott vidéken jellegzetes 

beszéd nyelve pl. csángó, kalotaszegi”, „Adott vidéken beszélt nyelv: Mezőség (Kolozsvár és 

környéke)”, „egy adott vidéken beszélt nyelv: a csángó Moldvában, Mezőség Kolozsvár 

környékén”, „Jellegzetes beszéd: mezőségi, csángó, székely”.  

Mások a köznyelvtől, „az irodalmi nyelvtől” eltérő jellegét emelik ki: „A köznyelvtől 

eltérő, egyedi és tipikusan helyhez kötött, tájszavakban bővelkedő nyelv, amelyet egy 

népcsoport használ, pl. a székely”, „Olyan kifejezéseket használnak, amik eltérnek a köznyelv 

szavaitól”, „A szavak hangsúlya megváltozik (a köznyelvhez képest), betűk maradhatnak ki a 

szavakból, magánhangzók alakulhatnak át. Bizonyos tájegységre jellemző”, „Egy bizonyos 

település köznyelvtől eltérő szóhasználatát nevezzük nyelvjárásnak”, „A köznyelv változatai, 

amelyek régiótól függően változnak”, „Azt a beszédformát, melyet bizonyos településeken, 

vidékeken beszélnek és különbözik a köznyelvtől”, „Olyan kifejezések, amelyek nincsenek 

benne az irodalmi nyelvben és csak bizonyos tájegységekre jellemzők”, „Adott helység által 

beszélt nyelv, ami különbözik az irodalmi nyelvtől”, „Nyelvjárásnak a nyelv azon fomáját 

nevezzük, amelyet egy adott tájegységen, vidéken használnak, és amely különbözik a 

köznyelvtől akcentusban, kifejezésmódban és néhány kifejezésben”, „Egy ország bizonyos 

részeire, bizonyos településeire jellemző nyelvhasználat, ami eltér az irodalmi nyelvtől”, 

„Adott vidéken beszélt nem irodalmi nyelv”.  

A tanulók közül többen a nyelvjárás egyes jellemzőit sorolják fel, elsősorban a kiejtés- 

és szókincsbeli eltéréseket: „Bizonyos régiókban, falvakban eltérő kifejezéseket, szavakat, 
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szólásokat használnak, de eltérhetnek hangzásban is”, „Egy nyelven belüli változatokat: ez 

lehet kiejtés szempontjából különböző, de kifejezések vagy szólások szintjén is különbözhet”, 

„Ha bizonyos magánhangzókat máshogy ejtünk vagy felcserélünk”, „Azt a változatot, 

melyben a szavakat, szókapcsolatokat másképpen, vagy éppen csak más alakban 

(magánhangzó váltása) használják, vagy nyelvtani szabályoktól való eltérést mutatnak”, 

„Amikor a hagyományos magyar nyelvet elfarcsítják, bizonyos szótagokat, betűket 

megváltoztatnak”, „Azt nevezzük nyelvjárásnak, amikor ugyanannak a szónak tájanként 

változik a kiejtése, hangsúlya vagy esetleg az egész szó (pityóka, krumpli, burgonya, kukorica, 

tengeri)”, „A különböző szavakban magánhangzó- és mássalhangzó eltérések vannak, pl. 

magamat-magamot, látjuk-lássuk”, „Ha egy falun belül jellegzetes szavakat használnak, 

jellegzetesen beszélnek, használják a magánhangzókat”, „Egy bizonyos vidék sajátos 

hanglejtését, hangsúlyát, szóhasználatát”, „Különböző vidékeken másképp ejtik ki, másképp 

hangsúlyozzák a szavakat, magánhangzókat cserélnek meg pl. ember-embör, tehát a vidéktől 

függ”, „Minden tájnak megvan a tájszólása, vagyis a jellemző beszédmódja. Van ahol ö 

betüsen beszélnek: mögyök, van ahol e betüsen: megyek”.  

II. A második leggyakoribb kategóriacsoportot a nyelvjárás identifikáló szerepe alkotja. A 

tanulók 19,52%-a (n=189) a helyi és társadalmi önazonosság kifejezésformájaként tekint a 

vernakuláris nyelvhasználatra: „Az a beszéd, amelyet egy adott helységben, kultúrában 

használnak. Ez csak egy adott területen jöhet létre, és csak az ottani emberek használják”, 

„Szerintem azt, amikor egy bizonyos közösségben élsz, és ott megvan a sajátos 

nyelvhasználat”, „Amit egy közösségben kialakítanak, és általában az ottaniak használják, 

megértik egymást, de ha pl. egy idegen ember jön a közösségbe, nem biztos, hogy megérti pl. 

a különböző tárgyaknak a megnevezését”, „A különböző embercsoportok, vidéki 

társadalmacskák beszédét, mely tartalmaz egyedi szavakat. Ezen emberek számára az általuk 

használt nyelv a köznyelv”, „Tájegységenként változó, egy bizonyos népcsoport kialakult 

beszédformája, ami nem kifejezetten rossz”, „Szerintem a kis korban elsajátított 

beszédformát/módot nevezhetik nyelvjárásnak”. 

III. Az adatközlők kisebb hányada (6,37%, n=62) a nyelvjárás archaikus jellegét emeli ki: 

„Olyan kifejezések összessége, amelyek elavult szavakat vagy egy bizonyos környékre 

jellemző szavakat tartalmaz”, „Egyes települések régies beszédét”, „Régies szavak, 

amelyeket csak néhány helyen használnak”, „A régebbi nyelvet, amit ősapáink használtak 

valamikor”, „Nyelvjárásnak azt a beszédhelyzetet nevezzük, amikor az ember úgy beszél, 

ahogy a régi emberek beszéltek”, „Tájszólásnak nevezzük azt a beszédmódot, ha az ember 

régies szavakat is használ”, „Minden egyes településnek saját nyelvjárása van. Vannak olyan 
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szavak, kifejezések, amelyeket csak egyes területeken használnak. A nyelvjárásnak 

hagyományőrző szerepe van”.  

Biztató, hogy csupán 2 fő említette helytelen, kerülendő változatként a nyelvjárást: 

„Egy adott környezetben használt kifejezéseket, nyelvhasználati hibákat nevezzük 

tájnyelvnek”, „A nem helyes beszédet”. 

A nyelvjárás fogalmi meghatározásaiból kiderül, hogy a vernakuláris nyelvváltozat 

előfordulását csak nagyon kevesen szűkítik a falusi környezetre, sokkal inkább egy adott – 

kisebb-nagyobb méretű – földrajzi egység nyelvhasználati sajátosságának tekintik. 

A jelenségkör további árnyalása végett rákérdeztem a nyelvjárás használati színtereire 

(Szerinted a magyar anyanyelvűek hol, milyen körülmények között használják a 

nyelvjárást?) is. A köznyelv használatának beszédhelyzeteit vizsgáló kérdés eredményéhez 

hasonlóan, a legtöbb tanuló (24,89%, n=277) a „bárhol, bármikor” beszédhelyzetet említi 

vernakuláris nyelvhasználati körülményként. Ezt követik – gyakoriságukat tekintve csökkenő 

sorrendben – az alábbi helyszínek: falun, vidéken, zártabb közösségekben (22,28%, n=248), 

illetve informális (családias) közegben (17,16%, n=191). A tanulók 7,64%-a (n=85) úgy véli, 

hogy beszédhelyzettől, beszédpartnertől függ a tájnyelv használata.  

A „más beszédkörülmények” kategóriába soroltam a csupán néhány fő által említett 

beszédhelyzeteket (összesen 6,92%, n=77). Nem válaszolt a kérdésre a tanulók 21,11%-a 

(n=235). Látható, hogy nagyfokú a bizonytalanság, közel olyan arányban nem válaszoltak a 

kérdésre, mint amilyen gyakoriságú az általános „bárhol, bármikor” kategória értéke.  

Összevetve a köznyelv/nyelvjárás bármilyen körülmények közötti használatának adatait, 

azt látjuk, hogy a nyelvjárás esetében valamivel magasabb százalékban (24,89%, n=277) 

nevezték meg a tanulók, mint a standardnál (20,40%, n=227). 

A nyelvjárás használati színtereiről így nyilatkoznak a tanulók: 

1. mindenhol, bárhol (24,89%, n=277): „Bárhol és bármilyen körülmények között lehet 

használni”, „Ez nem egy kabát, amit csak közben veszünk fel. Aki nyelvjárásban beszél, az 

mindig úgy beszél”, „Aki nyelvjárásban beszél, az mindenhol azt használja (hivatalban, 

iskolában, családban, idegenekkel)”, „Ha valaki megszokta, hogy nyelvjárásban beszél, 

akkor minden körülményben használja”, „Ha nyelvjárásban tanul beszélni valaki, minden 

körülmény között azt beszéli”, „Az a könnyebb és kényelmesebb, így szerintem, ahol csak 

lehet, inkább azt használják”, „Szerintem, aki olyan környezetben nőtt fel, ahol nyelvjárás 

volt, akkor az úgy átveszi, hogy mindenhol úgy beszél, még ha ő már nem is veszi észre”, 

„mindenhol és mindig”, „Ha nem «sznob», bárhol és bármikor lehet használni”, „Aki a 

nyelvjárást tanulja meg, általában minden körülmény között ezt használja”, „Akik a 
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nyelvjárást használják, azok a legtöbb helyen ezt beszélik”, „Szerintem, aki nyelvjárásban 

beszél, az mindig úgy beszél”, „Akárhol használhatják, csak az a fontos, hogy a 

beszédpartnere értse meg nyelvjárását”, „Ez személytől is függ, de általában mindenütt, 

kivéve a hivatalos helyeket”, „Ha valakinek a környezetében nyelvjárást használnak, akkor ő 

is nyelvjárással beszél, minden körülmények között”, „Mindenki a saját nyelvjárását 

használja, körülményektől függetlenül, sok időbe telik, míg valaki el tudja hagyni a 

nyelvjárást”, „Akik nyelvjárással beszélnek, azok mindenhol, mindenkivel nyelvjárással 

beszélnek”, „Aki nyelvjárásban beszél az minden helyzetben használja, és, ha meg is tanul 

anélkül beszélni, ha visszakerül családi körbe, akkor újra teszi”, „Mindenütt, kivéve a 

hivatalos helyeken, néha még ott is embertől függően”, „Aki egy nyelvjárást, egy tájnyelvet 

használ, az mindenhol azt használja, aki az irodalmi nyelvet szokta meg, az meg azt”, 

„Szerintem mindenhol, mert ehhez a nyelvhasználathoz vannak szokva és nem veszik észre, 

ahogy beszélnek, nekük nem furcsa”, „Hát, ha megtanulták, mert beleszülettek, akkor 

mindenütt, mert nem könnyű alakítani”, „Aki úgy nőtt fel, hogy a nyelvjárást szerette és 

fontosnak találta a hagyományokat, az mindenhol”, „A vidékre jellemző a használata, de aki 

tájszólásban beszél, az helyzettől függetlenül állandóan használja”, „Az ember akarata 

ellenére használ mindenhol nyelvjárást beszédmódjában”;  

2. falun, vidéken, zártabb közösségekben (22,28%, n=248): „Általában falvakban, 

községekben használják”, „Szerintem leginkább falukon használják, és itt is leginkább az 

öregek”, „Inkább a falun élő emberek használják”, „Falukban és olyan településeken, ahol el 

vannak zárva a külvilágtól”, „izoláltabb, zártabb közösségekben”, „A nyelvjárás egy 

hagyomány, amelyet általában falvakban használnak”, „Falvakon nagyobb %-ban. Mari és 

Juci néni biztos nem beszélnek köznyelven a politikáról”, „Szerintem a nyelvjárást falvakban 

használják, ahol zárt közösség létezik”, „Szórványterületeken”, „Főként vidéken, azaz zárt 

közösségekben: például nagyszülőknél, ahol ez a megszokott”, „Saját településeiken, de 

általában mindenhol, mert büszkék rá, hogy ők egy különleges vidékről származnak”, 

„Mindenképpen falun használják, vagy például, mikor távol esik az anyaországtól. Gondolok 

itt a csángó magyarokra, nekik más a nyelvjárása, mint nekünk”, „falukon, vidéken, mert 

városon inkább lenézően viszonyulnak a nyelvjárásban beszélőkhöz”; 

3. informális (családias) közegben, vagyis, ahol „nem kell szégyellni” (17,16%, n=191): 

„Otthon, családban, baráti körben”, „Szerintem családon belül, otthon, esetleg barátokkal, 

főként, ha vidéken élnek, ahol a többség nyelvjárással beszél”, „barátaik, ismerőseik 

körében,”, „családon belül és barátokkal, vagyis azokkal, akik közelebb állnak hozzánk”, 

„Saját környezetükben, ahol nem szégyellik”, „A családban, baráti közösségben, a 
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falubeliekkel”, „Szerintem saját környezetükben, amikor mindegy, hogy mit mond, mert 

mindenki megérti”, „ha olyan helyen születnek, ahol tájnyelvet használnak, akkor vagy 

örökké vagy pedig otthon mindig azt fogják használni”, „baráti társaságban, mindenképpen 

intimebb helyeken, mint a hivatalok”, „Szerintem minden ember a saját köreiben (családi, 

baráti) a saját nyelvjárását használja. Ha másokkal beszél, akkor próbál talán másként”, „A 

magyar anyanyelvűek inkább a nyelvjárást a családban, a barátok közt és a saját 

lakóhelyükön használják”, „Szerintem a magyar anyanyelvűek nagyrésze már csak otthoni 

környezetben használja a tájnyelvet, nyeljárást”, „Olyan társaságban használják a 

nyelvjárást, ahol olyan személyekkel találkoznak az emberek, akik már régi barátaik vagy 

éppen rokonaik”, „Szerintem mindenképp megszokott, családi környezetben, barátok közt 

használják”, „Akkor, amikor nem kell senkinek sem megfelelni, és csak egyszerű emberek 

között van”, „Sokszor észre sem vesszük magunkon. Leggyakrabban otthon használjuk”, „Ott 

használják, ahol nem érzik, hogy kellene szégyelljék”; „Ott használják, ahol tudják, hogy nem 

nevetik ki, vagy nem érthetetlen a beszédük”, „Szűkebb környezetben, közvetlenebb 

kapcsolatban álló emberek, egy közösség tagjai, hivatalos intézényeken kívül”, „Otthon, 

barátokkal vagy bárhol máshol, ahol összegyűlnek az ismerősök stb. «Szabadabb» helyeken, 

ahol nem számít, hogyan beszélünk”, „Szerintem saját lakhelyükön, környezetükben 

használják a nyelvjárást. Máshol próbálnak változtatni, de nem mindig sikerül”, „ott, ahol ő 

lakik, az ő közösségében, de máshol is elszólhatja magát”;  

4. beszédhelyzettől, környezettől és beszédparnertől függ a nyelvjárás használata (7,64%, 

n=85): „Adott helyzettől függ, pl. vidéken a nagyszülőknél stb.”, „Attól függ, hogy hol 

vannak”, „ezt a szövegkörnyezet határozza meg”, „amikor a környezetük is nyelvjárásban 

beszél”, „Ha több ideig tartózkodnak olyan személyekkel, akik használják a nyelvjárást”, 

„Változó. Szerintem ez a helyzettől és az emberek közötti kapcsolatoktól függ”, „Akkor 

használják a nyelvjárást, ha otthon vannak, vagy olyan társaságban, ahol ugyanúgy 

beszélnek”, „Az emberek, ha nincsenek hivatalos helyen, akkor nyelvjárással beszélnek, 

kivételt képeznek a művelt emberek”, „Ha két személy ugyanarról a vidékről származik”, „Ha 

beszélgetőpartnerük is nyelvjárásban beszél”, „Vannak, akik a munkahelyen, iskolában is, 

hisz ez a megszokott, van aki csak egy bizonyos közösség körében beszél nyelvjárásban”, 

„Hogyha olyan emberekkel kerülünk kapcsolatba, akik nyelvjárásban beszélnek”, „Változó. 

Szerintem ez a helyzettől és az emberek közötti kapcsolatoktól függ”;  

5. Más beszédkörülmények között (6,92%, n=77):  

– falun és városon egyaránt (n=22): „Inkább falvakon használják, de városon is 

előfordul”, „Falvakban, de városokban is előfordul egy-két ilyen jellegű kifejezés”, 
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„Különböző régiókban használják a nyelvjárást, erőteljesebben falun, de városon is 

előfordul”, „Általában falvakon vehető észre a tájszólás, de előfordul városok 

szintjén is”, „Szülővárosukban, szülőfalujukban használják a magyar anyanyelvűek 

a nyelvjárást”, „Falujukban, ismerősökkel, városukban, mindenhol, ahol önmagát 

adja az ember”, „A magyar anyanyelvűek inkább saját szülőföldjükön használják a 

nyelvjárást, ott ahol születtek, legyen az város vagy falu”, „Leginkább vidéken, 

kisebb városokban használják a nyelvjárást”, „Inkább falvakon, de előfordul 

városon is, amikor «családias» a hangulat”; 

– néhányuk szerint (n=17) már nem jellemző a nyelvjárás használata: „Szerintem nem 

sokan használnak nyelvjárást. Kivéve a vidékiek”, „Különleges alkalmak idején, 

anyanyelvi vetélkedőkön, de a közéletben szerintem egyáltalán nem használják”, 

„nem igazán használják”, „Szerintem nem sok magyar anyanyelvű használja a 

nyelvjárást, de aki használja, az is csak a szülőfalujában/földjén használja!”, „Az 

emberek túlnyomó többsége már nem használ nyelvjárást. Csak az használja, aki 

valamilyen tájszólásban beszélő településen nőtt fel”, „Szerintem ezt tudatosan nem 

használják sehol”; 

– idős emberek társaságában (n=13): „az idősebb emberekkel lehet így beszélni”, 

„szülőhelyen, öregek társaságában”, „ha olyan idős emberekkel beszélgetnek, akik 

nem teljesen értik a köznyelvet”;  

– a regionális köznyelviség jelenségét is megfogalmazták néhányan (n=9): „A 

nyelvjárás beleszövődött a köznyelvbe, ezért az emberek többsége használja a 

hétköznapokban, a lakóhelyén, a környezetében”, „A nyelvjárást olyan gyakran 

használják, mint a köznyelvet, hisz az adott régió számára ez a köznyelv, ahogy ők 

beszélnek”, „A nyelvjárás és a köznyelv nálunk ugyanolyan”;  

– tréfálkozás, élcelődés, kigúnyolás közben (n=7): „Amikor viccelnek, vagy utánoznak 

valakit”, „Vicces helyzetekben”, „Általában a falvakban, vagy ha gúnyolódni 

akarnak”, „Amikor nyelvjárást beszélőkkel találkoznak, vagy csúfolódni akarnak”;  

– a nyelvjárásban beszélő közösségekbe való beilleszkedés miatt használják a 

tájnyelvet (n=5): „Én pl., ha falun vagyok pár napot, akkor már áthangolódok az ők 

beszédstílusára”, „Ha nyelvjárást beszélő társaságba vannak, a beilleszkedés 

kedvéért”, „Ha olyan környezetben vagyunk, ahol csak nyelvjárásban beszélnek, s 

átvesszük ezt”;  
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– konkrét tájegységeket neveznek meg nyelvjáráshasználati helyszínként (n=4): 

„Székelyföldön, Barcaságban, Erdővidéken”, „Palócföldön és Tisza-Kőrös 

vidékén”. 

A szignifikanciavizsgálat eredménye alapján öt törzsváltozó esetében jelentős az 

összefüggés a válaszokkal. A tagozat szerinti megoszlás azt mutatja (khi
2
=21,548, df=10, 

p=0,018), hogy a nyelvjárás falun, vidéken történő használatát főként a filológia tagozatosok 

említik (26,02%, n=96), legkevésbé a szakközépiskolások (20,56%, n=73) és reál szakosok 

(20,31%, n=79). A családias környezet nyelvjárásiasságát kiemelkedően többen említik a reál 

tagozatosok (21,08%, n=82), mint a filológia (15,72%, n=58) szakosok vagy a 

szakközépiskolások (14,37%, n=51). Viszont ez utóbbiak közül nem válaszoltak a legtöbben 

(26,48%, n=94) a kérdésre (reálos tagozatosok közül 19,28%, n=75, a filológusok közül 

17,89%, n=66 nem adott értékelhető választ). 

A középiskolások megyék és székely nyelvjárási kistájak szerinti elkülönülése is 

jelentős (előbbi esetben: khi
2
=36,313, df=5, p<0,0001; utóbbi esetben: khi

2
=97,028, df=15, 

p<0,0001) némely beszédhelyzet esetében. Míg a Hargita és Kovászna megyei tanulók 

válaszai csupán három kategóriában relevánsak, addig a székely székek szerinti elkülönülés 

mind az öt válaszlehetőség esetében szignifikáns. A Hargita megyei tanulók közül – a 

Kovászna megyeiekhez képest (5,59%, n=29) – majdnem kétszer annyian (9,43%, n=56) 

vélekednek úgy, hogy a nyelvjárás használata beszédhelyzettől és beszédpartnertől függ. 

Előbbiek közül többen (8,25%, n=49) neveztek meg „más beszédkörülményeket”, mint a 

Kovászna megyei társaik (5,39%, n=28). Utóbbiak a Hargita megyei diákokhoz képest 

(15,66%, n=93) igen magas arányban (27,36%, n=142) nem válaszoltak a kérdésre. 

A székely nyelvjárási kistájakon élő tanulók válaszai mindegyik válaszkategóriában 

számottevő elkülönülést mutatnak. A gyergyószékiek közül állítják a legtöbben 

(egyharmaduk: 33,33%, n=39) azt, hogy bármilyen körülmények között használható a 

nyelvjárás. Őket követik a háromszéki és az udvarhelyszéki tanulók (előbbiek 26,78%-a, 

n=139; utóbbiak 22,86%-a, n=72), a legkevesebben pedig a csíkszékiek közül (16,67%, n=27) 

vélekednek hasonlóképpen. A tájnyelv falusi környezetben való használata esetében fordított 

sorrendet észlelünk: számottevően többen az udvarhelyszéki (32,38%, n=102), a csíkszéki 

(23,46%, n=38) és a háromszéki (17,92%, n=93) tanulók közül, a legkevésbé a 

gyergyószékiek közül (12,82%, n=15) nevesítik. 

A beszédhelyzet és beszédparner által befolyásolt nyelvjáráshasználatot kiemelkedően 

magas arányban említik a csíkszékiek (17,28%, n=28). A másik három kistáj tanulóinak a 

megoszlása nem mutat nagymértékű eltérést (udvarhelyszékieknek a 7,30%-a, n=23, a 
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háromszékieknek az 5,59%-a, n=29, a gyergyószékieknek a 4,27%-a, n=5). A nyelvjárás 

informális, családias közegben való használatának említése is az előbbihez hasonló 

megoszlást mutat: a csíkszékiek közül említik a legtöbben (24,07%, n=39), a másik három 

kistáj tanulói nagyságrendileg azonos módon vélekednek (gyergyószékiek: 17,95%, n=21, 

háromszékiek: 16,96%, n=88, udvarhelyszékiek: 13,65%, n=43). Úgyszintén a csíkszéki 

tanulók közül neveztek meg a legtöbben (11,11%, n=18) „más beszédkörülményeket” 

nyelvjárási színtérként. Ugyanakkor ők azok, akik közül a legkevesebben (7,41%, n=12) nem 

válaszoltak a kérdésre. A leghatározatlanabbnak bizonyultak a háromszékiek (27,36%, 

n=124), majd a gyergyószékiek (23,93%, n=28) és az udvarhelyszékiek (16,83%, n=53). 

A magyar nyelv- és irodalomból megszerzett érdemjegyek alapján is releváns korreláció 

tapasztalható (khi
2
=28,952, df=15, p=0,016): a gyenge osztályzatú tanulók vélekednek 

nagyobb számban (29,07%, n=25) úgy, hogy bármilyen körülmények között használható a 

nyelvjárás, míg a jó tanulók közül többen gondolják azt, hogy falusi, vidéki és családias 

közegben jellemzőbb a tájnyelv használata (előbbi esetben 24,25%, n=130, utóbbi esetben: 

18,10%, n=97). A nyelvjárás használatának körülményeit legkevésbé a gyenge (29,07%, 

n=25), a leginkább a jó (16,23%, n=87) tanulók tudták megfogalmazni. 

Az önbevallás szerint nyelvjárásban is beszélő, illetve tájnyelvet nem használó tanulók 

válaszai között is jelentős különbség észlelhető (khi
2
=70,241, df=10, p<0,0001). Különösen a 

vernakuláris nyelvváltozat családias környezetben való előfordulása tekintetében számottevő 

az eltérés: a saját bevallás szerint nyelvjárásban beszélők jóval nagyobb arányban (22,69%, 

n=118) vélekednek a nyelvjárás informális közegben való használatáról, mint a tájszólásban 

nem beszélők (12,68%, n=70). A nyelvjárásban is beszélő társaikhoz képest (15%, n=78) ez 

utóbbiak közül viszont sokkal többen (24,09%, n=133) nem válaszoltak egyáltalán a kérdésre.  

A nyelvjárás és a köznyelv használatának körülményeiről állást foglaltak a tanulók öt 

állítás minősítésével is. Ötfokú Likert skálán értkelték a következő kijelentéseket: 

1. A beszélgető társak határozzák meg a köznyelv, illetve a nyelvjárás használatát. 

2. Székelyföldön a nyelvjárás használata bármilyen körülmény között elfogadható. 

3. A székelyföldi városokban és falvakban egyaránt használják a nyelvjárást. 

4. Bármely nyelvjárás ismerete és használata többlettudást, gazdagodást jelent. 

5. A nyelvjárás a köznyelv romlott változata. 

A válaszok feldolgozása során összevontam az ötfokú skála elemeit, így három 

kategóriát vizsgáltam: 1. „egyetért/nagymértékben egyetért”, 2. „nem tudja”, vagyis 

határozatlan az állítás igazságtartalmának megítélésében, 3. „nem ért egyet/egyáltalán nem ért 

egyet”.  
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A beszélgető társak határozzák meg a köznyelv, illetve a nyelvjárás használatát 

kijelentéssel a megkérdezettek 56,6%-a (n=630) egyetért, 18,78%-a (n=209) elutasítja, 

22,46%-a (n=250) nem tudja megítélni az állítás igazságtartalmát, míg 2,16%-a (n=24) 

egyáltalán nem minősíti az állítást.  

A beszédpartner nyelvhasználatot befolyásoló szerepét legtöbben a tizenkettedikesek 

(21,64%, n=124, 9. osztályosok 15,74%, n=85; khi
2
=25,821, df=5, p<0,0001), a 

szakközépiskolások (24,79%, n=88, filológia/reál tagozatosok: 18,7%, n=69/13,36%, n=52; 

khi
2
=39,265, df=10, p<0,0001) és a gyenge tanulók (26,74%, n=23, közepes/jó 

érdemjegyűek: 21,2%, n=92/16,04%, n=86; khi
2
=47,762, df=15, p<0,0001) közül utasítják el. 

A törzsváltozókon kívül az apák származási helyének típusa befolyásolja jelentősen 

(khi
2
=27,493, df=10, p=0,002) a tanulók válaszát: a városi apák gyerekei jóval nagyobb 

arányban tartják helyénvalónak a kijelentést, mint a falusi apák gyerekei (előbbiek 62,28%-a, 

n=213; utóbbiak 54,21%-a, n=367). 

A Székelyföldön a nyelvjárás használata bármilyen körülmény között elfogadható 

kijelentést az adatközlők több mint fele (53,1%-a, n=591) elfogadja, 18,59%-a (n=207) 

elutasítja. A tanulók 26,06%-a (n=290) azonban nem tudott állást foglalni, míg 2,25%-a 

(n=25) egyáltalán nem minősítette a kijelentést. 

Az egyes részminták megoszlása azt mutatja, hogy a tanulók állandó lakóhelyével és 

román nyelvtudásával mutat jelentős összefüggést a kijelentés megítélése (előbbiek esetében: 

khi
2
=19,111, df=10, p=0,039; utóbbiak esetében: khi

2
=49,260, df=25, p=0,003). A városon 

élő tanulók közül többen (28,31%, n=173) gondolják úgy, hogy a nyelvjárást nem helyénvaló 

bárhol alkalmazni, mint a falusi társaik (23,35%, n=117). A nagyon jó/jó román nyelvtudású 

tanulók közül többen utasítják el teljes mértékben a kijelentést, mint a gyenge/rossz 

államnyelvi kompetenciával rendelkezők (előbbiek: 14,89%-a, n=15; utóbbiak 7,25%-a, 

n=10). 

A tanulók kiemelkedően magas számban (73,67%, n=820) értenek egyet A székelyföldi 

városokban és falvakban egyaránt használják a nyelvjárást állítással. Csupán 9,17%-uk 

(n=102) utasítja el az igazságtartalmát. 14,73%-uk (n=164) nem tudja megítélni, 2,43%-uk 

(n=27) egyáltalán nem minősítette a kijelentést.  

A szociológiai változók szerint megállapítható, hogy a székely nyelvjárás falvakon és 

városokon egyaránt való használatával a tizenkettedikesek (78,01%, n=447, 9. osztályosok: 

69,08%, n=373; khi
2
=20,748, df=5, p=0,001), valamint a reál tagozatosok (79,44%, n=309; 

filológia tagozatosok/szakközépiskolások: 72,36%, n=267/68,73%, n=244; khi
2
=35,461, 

df=10, p<0,0002) közül értenek egyet leginkább.  
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A törzsváltozókon kívül a tanulók állandó lakóhelyének típusa is meghatározó 

(khi
2
=23,345, df=10, p=0,010): a városi tanulók közül többen (76,28%, n=465) fogadják el az 

állítást, mint a falun élő társaik (70,66%, n=354). 

A Bármely nyelvjárás ismerete és használata többlettudást, gazdagodást jelent 

kijelentést a tanulók több mint kétharmada (69,73%, n=776) elfogadja, 10,51%-a (117) 

viszont elutasítja. 17,43%-uk (194) a 3-as értéket, vagyis a „nem tudom” kategóriát rendeli 

hozzá, míg 2,34%-uk (n=26) egyáltalán nem minősíti az állítást.  

A nyelvjárás ismeretének pozitívumait a leginkább a tizenkettedikesek (73,47%, n=421, 

kilencedikesek 65,74%, n=355; khi
2
=12,364, df=5, p=0,030), a reál tagozatosok (75,32%, 

n=293, humán tagozatosok 70,19%, n=259, szakközéspiskolások 63,1%, n=224; khi
2
=29,318, 

df=10, p=0,001), a magyar nyelv- és irodalomból jó érdemjegyű tanulók (74,25%, n=398, 

gyengék/közepesek: 65,12%, n=56/64,52%, n=280; khi
2
=36,137, df=15, p=0,002), illetve a 

Kovászna megyeiek (72,25%, n=375, Hargita megyeiek: 67,51%, n=401; khi
2
=19,865, df=5, 

p=0,001) ismerik el. 

A nyelvjárás a köznyelv romlott változata sztereotípiát a tanulók 64,42%-a (n=717) 

elutasítja, 9,89%-a (n=110) elfogadja, viszont 23,54%-a (n=262) nem tudja megítélni, azaz 

bizonytalan a válaszadásban. A megkérdezettek 2,16%-a (n=24) egyáltalán nem minősítette a 

kijelentést.  

A nyelvjárás alacsony presztízsét feltételező kijelentést legtöbben a tizenkettedikesek 

(70,86% n=406, 9. osztályosok: 57,59%, n=311; khi
2
=27,897, df=5, p<0,0001), a reál 

tagozatosok (73,27%, n=285, humán tagozatosok/szakközépiskolások: 67,48%, 

n=249/51,55%, n=183; khi
2
=51,052, df=10, p<0,0001), a magyar nyelv- és irodalomból jó 

tanulók (72,76%, n=390, közepes/gyenge éremjegyűek: 56,45%, n=245/52,32%, n=45; 

khi
2
=56,556, df=15, p<0,0001), valamint a nyelvjárásban is beszélők (71,54%, n=372, 

nyelvjárásban nem beszélők: 58,16%, n=321; khi
2
=36,745, df=10, p<0,0001) utasították el. A 

törzsváltozókon kívül a tanulók román nyelvtudása a meghatározó (khi
2
=43,795, df=25, 

p=0,011): a gyenge/rossz román nyelvtudású tanulókhoz képest a nagyon jó/jó államnyelvi 

tudással rendelkezők jelentősen nagyobb arányban tagadják az állítást (előbbiek 43,56%-a, 

n=54; utóbbiak 58,05/-a, n=99). 

A nyelvjárás/köznyelv használatának szokásait vizsgáló kérdések/kijelentések 

kiegészítéseképpen rákérdeztem arra is, hogy milyen körülmények között tartják 

helyénvalónak a nyelvjárás használatát (Szerinted milyen körülmények között lehet 

használni a nyelvjárást?) a megkérdezett diákok. A fentebb bemutatott kérdés (Szerinted a 

magyar anyanyelvűek hol, milyen körülmények között használják a nyelvjárást?) 
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eredményeivel azonos adatokat kaptunk a leggyakoribb válaszkategóriákban: a legtöbben 

(24,35%, n=271) „bármilyen körülmények között” elfogadják a nyelvjárás használatát. A 

helyénvalósági listán azonban már alig szerepel a falusi környezet, mint tájnyelv-használati 

színtér, helyébe az informális, családias miliő került második helyezettként (21,65%, n=241). 

A beszédhelyzet, beszédpartner szerepe szintén erőteljesebben érvényesül (11,95%, n=133; 

szemben: 7,64%, n=85), valamint bekerült egy új kategória „a hivatalos helyeken kívüli” 

(3,59%, n=40) beszédhelyzet, mint vernakuláris nyelvhasználati helyszín. Egyéb 

beszédkörülményeket említett 80 tanuló (7,19%). Az adatközlők 23,99%-a (n=267) nem 

válaszolt a kérdésre. 

A megkérdezettek válaszaiból szemezgetve, az általam felállított kategóriákba sorolt 

válaszokat ismertetem, csökkenő sorrendben: 

1. A legtöbben a „bárhol”, „bármikor” (24,35%, n=271) általános beszédkörülményt 

nevezték meg helyénvaló tájnyelv-használati színtérként, azonban nagyon sokan 

megemlítettek olyan társadalmi sztereotípiákat is, amelyek miatt – véleményük szerint – 

körültekintően célszerű alkalmazni a nyelvjárást: „Bármikor használható a nyelvjárás, ha az 

nem hátráltató”, „Mindenhol lehet használni, de általában vidéken szokták”, „Szerintem 

udvariasan mindenhol használható!!!”, „Sosem szabad szégyellni és használni kell”, 

„Minden körülmények között lehet használni, csak lehet, hogy egyesek elítélnek és 

«elmaradott falusinak» tartanak érte”, „Bárhol lehet használni, szerintem fel kell vállalni, aki 

nyelvjárásiasan beszél, az is tud intelligensen, szépen, érthetően és tagoltan beszélni”, „A 

nyelvjárás egy népcsoport «bélyege» egy adott területen, az csak természetes, hogy így 

beszélnek, ezen nem kell változtatni, ha ők nem akarják”, „Szerintem bárhol lehet használni, 

erre nem vonatkozik szabály”, „Mindenhol lehet használni, de nem szép”, „Bármilyen 

körülmények között lehet használni, én még hivatalos helyen is használom”, „Minden 

körülmény között kellene használni, de van, amikor nem, mert kinevetnek érte”, „Bárhol, ahol 

úgy érzed, hogy nincs szükséged a köznyelvre”, „Szerintem mindenki használja mindenhol, de 

van, aki szégyelli és próbál változtatni rajta”, „Szerintem mindenki maga érzi, ha vállalja és 

nem szégyelli a nyelvjárását, és nem is akar változtatni rajta, akkor beszéljen úgy, ahogy neki 

tetszik”, „Szerintem aki nyelvjárásban beszél, úgy nőtt fel, azt szokta meg, akkor az olyan 

személy szerintem mindenütt nyelvjárásban beszél”, „Szerintem bárhol lehet használni a 

nyelvjárást, nem kell szégyellni azt, hogy székely vagy, sőt!!!”, „Szerintem bármikor és bárhol 

lehet használni, az nem szégyen, ha valaki nyelvjárásban beszél”, „Bárhol, ahol vállalni 

mered, és ahol nem néznek le”, „Aki úgy érzi, ahhoz, hogy megőrizze identitását, vállalnia 

kell nyelvjárását, az bármilyen helyzetben beszélhet így”, „Lehet végül is mindenütt, hisz 
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alapvető joga az egyénnek, de nem mindig illik a helyzethez (hivatalos környezetben, 

médiában)”, „Szerintem körülményektől függetlenül lehet használni; aki nem használja, mert 

fél, hogy elítélik, az szégyellhetné magát, hogy letagadja származását”, „Bármilyen 

körülmények között használható. Véleményem szerint a nyelvjárás nem beszédhiba. A 

színésznek, médiában dolgozónak előnyösebb a köznyelv használata, azért, hogy mindenki 

könnyebben értse”, „Ha nem túlzottan nyelvjárásias, bármikor használható”, „Szerintem 

bárhol és bármikor, főleg, ha az illető ahhoz van szokva, és ritkán használja a köznyelvet”, 

„Bárhol, feltéve, ha a hallgató tökéletesen megérti, eljutott arra a műveltségi szintre, hogy ezt 

ne kiröhögje”, „Mikor egyértelműen kell beszélni”, „Minden körülmények között, ha ez a 

természetes”, „Szerintem az, aki nyelvjárásban beszél, minden helyzetben azt használja, mert 

ő ezt a beszédmódot szokta, tanulta meg”, „Általában bármilyen körülmények között, főleg, 

ha az illető nem ismeri a köznyelvet, de bizonyos helyzetekben inkább jobb a köznyelvet 

használni”, „Mindig, de csak ott, ahol nem kezelik le az egyént, aki használja”, „Minden 

körülmények közt, de lehetnek nehézségeid”, „Bármilyen körülmény között lehet használni, 

mert a magyar anyanyelvűek úgyis megértik”, „Bárhol, bármikor lehet használni a 

nyelvjárást. Aki lenézi a nyelvjárásban beszélőket, az figyeljen először magára”, „Mindenütt, 

ahol nem szólnak meg miatta és nem tartanak parasztnak”, „Bármilyen körülményben, csak 

lehet következményei lesznek”, „Minden helyzetben, amennyiben az illető vállalja ezt (viszont 

ilyeneket nem vesznek fel tévé-, rádióbemondónak)”, „Szerintem Erdélyben bárhol, mert 

mindenki, ha nem is nagymértékben, de használja”, „Nyelvjárást szinte bármilyen 

körülmények között lehet használni, de viszont vannak olyan körülmények a mindennapokban, 

mikor szükséges a köznyelv használata”, „Bárhol használhatjuk, de nem biztos, hogy az majd 

előnyünkre fog válni. Pl. egy munkahelyen jobb, ha köznyelven beszélünk, mert hanem 

felhívjuk magunkra a figyelmet és az nem mindig jó”; 

2. informális, családias, meghitt, fesztelen környezetben (21,65%, n=241): „Szerintem a 

nyelvjárást inkább otthon, barátokkal használjuk, ha lehetséges hivatalos helyeken próbáljuk 

meg a köznyelvet beszélni”, „Szerintem a nyelvjárást családi, baráti környezetben lehet 

használni”, „Szerintem, csakis szűk társaságban, közeli emberek közt”, „Mikor ismerősökkel 

vagy”, „Családon belül, barátok között, az adott vidék határain belül”, „Bensőséges, meghitt 

körülmények, fölszabadult hangulat közepette használható”, „Szerintem otthon, családban, 

barátok közt lehet használni”, „A családban, barátokkal és minden olyan személlyel, akivel 

közvetlen az ember”, „A nyelvjárás használata megengedett otthon, hétköznapokban, 

barátaiddal, ám pl. egy interjún már kerülendő”, „Barátaid körében, szüleiddel, 

ismerőseiddel «nyitott, szabad» körülmények között, ezalatt értem az utcát, az otthont, a 
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szórakozóhelyet”, „Inkább olyan körülmények között, ahol otthon érzem magam és 

felszabadult vagyok. pl. otthon vagy a barátaimmal”, „Szabad, felszabadult körülmények 

között, ahol nem állunk senki befolyása alatt”, „Barátokkal, családban, végeredményben 

hivatalos helyeken is lehet, csak az a gond manapság, hogy elítélik, lenézik azokat, akik 

nyelvjárásban beszélnek”, „Szerintem egy lazább környezetben pl. barátok közt, ha 

szórakozunk, vagy otthon. De a legtisztább, ha az ember szépen próbál beszélni”, „Ott 

használhatod, ahol te jól érzed magad, tőled és a környezetedtől függ, pl. iskolában, otthon, 

szűkebb baráti társaságban”, „Azokkal az emberekkel szemben lehet használni, akik ismerik 

az adott nyelvjárást, és a beszélgetés is fesztelenül, nem hivatalos keretek között folyik”, 

„Amikor nem kell visszafogni magadat”; 

3. beszédhelyzettől, beszédpartnertől függ (11,95%, n=133): „Mindig a helyzettől és a 

beszélgetőtárstól függ a használata”, „Ha az, akivel beszélgetsz nyelvjárással beszél, akkor 

lehet”, „Ha olyan helyen vagyunk, ahol mások is nyelvjárást használnak”, „Olyan 

helyzetekben, ahol nem tesznek különbséget a nyelvjárás és a köznyelv között”, „Csakis olyan 

helyeken, ahol tudjuk, hogy mások is használják azokat a szavakat, és értik, hogy miről 

beszélünk”, „Egy ember akkor használjon nyelvjárást, ha a körülötte levő emberek ugyancsak 

tájszólásban beszélnek”, „Környezettől függ, hogy éppen hol vagyok, de egy környezet 

kedvéért nem szoktam nyelvjárásban beszélni, csak, ha épp úgy van kedvem, vagy jól esik!”, 

„Azokkal, akik nyelvjárásban beszélnek és nem csúfolnak ki, ha valamit rosszul mondtam”, 

Minden olyan helyzetben, ahol nem a köznyelv az illendő”, „Olyan helyen, ahol nem várják el 

azt, hogy a köznyelvet használjam csak”, „Nem arról van szó, hogy hol lehet. Senkit nem 

ismerek, aki tud köznyelven beszélni, mégis nyelvjárást használ. Mindenki azt használja, amit 

tud”, „Most már elég gyengén lehet érvényesülni vele, de még mindig sokan használják”, 

„Olyan körülmények között, amelyben nem követelik meg a köznyelvet”; 

4. „Más beszédkörülmények” kategóriába soroltam azokat a válaszokat, amelyek gyakorisága 

30 főnél/nyelvi adatnál kevesebbszer fordult elő (7,19%, n=80):  

– falun, vidéken használható a nyelvjárás (26 nyelvi adat): „Mivelhogy a falvakban 

még elég sokan használják a nyelvjárást, ezért szerintem ők bármilyen körülmények 

között a beszédnek ezt a formáját fogják használni”, „Szerintem, mikor az ember 

elmegy falura és találkozik egy falusi emberrel, akkor ő is használja a nyelvjárást, ha 

tudja”, „Vidéki környezetben lehet nyugodtan használni”, „Ha falusiak között 

vagyok, és nyelvjárással beszélnek, akkor én is próbálok alkalmazkodni utánuk”; 

– idősek társaságában (20 nyelvi adat): „Nagyszülőknél használható a nyelvjárás”, 

„Szerintem idősebb, öreg emberekkel való beszélgetéskor”; 
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– hagyományőrzés céljából (13 nyelvi adat), például magyarórán, illetve különböző 

hagyományőrző rendezvényeken: „Magyar nyelvű tanórákon, magyar nyelvű 

versenyeken”, „Egy házidolgozat elkészítésénél, ahol ezt jobban pontozzák, és régies 

előadásokban”, „Hagyományőrző napokon, és minden olyan rendezvényen, vagy 

helyen, ahol egy vidékről valóak az emberek, vagy elfogadott a nyelvjárás”, „Népies 

jellegű rendezvényeken, vidéki területeken, vagy olyan helyeken, ahol éppen erről 

van szó, példáznunk kell a nyelvjárást”, „Néprajzi régió hiteles bemutatásának 

esetén”, „Bizonyos ünnepeken, népi ünnepeken”, „A nyelvjárást a népies írók 

használják, a szereplőik tökéletesebb megrajzolása, leírása céljából – az ott nagyon 

helyes”; 

– tréfálkozásból (7 nyelvi adat): „Amikor viccelődve beszélünk”, „Ha viccelni akarunk 

egy társaságban, esetleg, amikor viccet mondunk”, „Amikor szórakoztató”, 

„Előadásban lehet utánozni egy falusi nyelvjárást”, „Poénos helyzetekben”, „A 

barátokkal ki lehet hozni vicces szituációkat”; 

– a regionális köznyelviség jelenségét érzékelik, a kettősnyelvűséget szorgalmazzák 

néhányan (6 nyelvi adat): „Minden körülmények között, vigyázva a jellegzetes 

szavakra, helyettük lehet használni a köznyelvből”, „Nem használom a nyelvjárást, 

csak néha-néha bekavarodik a köznyelvbe”, „Ha a városiak nyelvjárással beszélnek 

és köztük vagyok, én is úgy beszélek”, „Attól függ, hogy milyen nyelvjárásról van 

szó. Szerintem a városi székely is nyelvjárással beszél, mégis különbözik a falusi 

beszédmódtól”, „Szerintem mindenkinek van egy nyelvjárása és akkor használja, 

amikor akarja, viszont kell tudni a köznyelvet is”, „Néhány ízes, nyelvjárásbeli 

kifejezést nem árt, ha használjuk, de azért jó, ha mindenki tudja és gyakorolja a 

köznyelvet”; 

– semmilyen beszédkörülmények között sem helyénvaló a tájnyelv használata (5 

nyelvi adat): „Egyáltalán nem lehet használni, semmilyen esetben sem”, „Én 

próbálom minden helyzetben elkerülni”, „A mai világban érdemes kerülni”, 

„Szerintem lassan már el lehetne hagyni a nyelvjárást, semmi bajom nincs vele, ne 

értsenek félre, de közbe idegesítő”, „Szerintem jobb, ha nem használjuk, mert nem 

valami szép”; 

– érzelmi kitörés során (2 nyelvi adat): „Akkor lehet használni a nyelvjárást, amikor az 

ember felmérgelődik”, „Odahaza vagy veszekedésben lehet használni”; 

– Magyarországon (1 nyelvi adat): „Ha pl. Magyarországon tartózkodsz, evvel mutatod 

saját helybeli hagyományaid”; 
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5. Hivatalos helyeken kívül tartják helyénvalónak a nyelvjárás használatát (3,59%, n=267): 

„Hivatalos helyeken nem ajánlott, máshol szerintem mindenhol lehet”, „Minden körülmény 

között lehet használni a nyelvjárást, csak a hivatalos ügyintézésnél nem”, „Bárhol lehet 

használni a hivatalos helyeken kívül”, „Mivel az iskolában általában megtanulsz helyesen 

beszélni, az, ha nyelvjárással intézik el a hivatalos dolgokat, iskolázatlanságukat 

bizonyítják”, „Hivatalos helyeken nem kéne, de, aki úgy tud, az mindenhol azt használja”, 

„Csak hivatalos helyen kerülendő szerintem”, „Hivatalos helyeken, rendezvényeken nem 

lehet, de barátokkal, családban, iskolában igen”, „Minden körülmény között, de hivatalos 

helyzetekben ajánlatos köznyelvet használni”, „Szerintem a hivatalos helyeken és orvosi 

rendelőken kívül, bárhol lehet használni a nyelvjárást”, „Hivatalos ügyek (Polgármesteri 

Hivatal, Bíróságok, tárgyalások) rendezésénél előnyösebb kerülni, mert lehet, hogy nem értik 

meg azt, hogy mit szeretnénk mondani”. 

A számadatok függvényében a legkiemelkedőbb különbségek a válaszok és a változók 

között az alábbiak: 

– a nyelvjárás használatának bármilyen körülmények közötti helyénvalóságát a 

szakközépiskolások (30,99%, n=110, filológia/reál tagozatosok: 21,95% , 

n=81/21,95%, n=81; khi
2
=76,938, df=12, p<0,0001) és a magyar nyelvből gyenge 

tanulók (34,88%, n=30, közepesek: 27,19%, n=118, jók: 20,71%, n=111; 

khi
2
=44,025, df=18, p=0,001) említik; 

– informális, családias, baráti, meghitt közegben elfogadhatónak a tájnyelvet a 

filológia tagozatosok (28,46%, n=105, reál szakosok/szakközépiskolások: 21,08%, 

n=82/15,21%, n=54), a Hargita megyeiek (24,58%, n=146, Kovászna megyeiek: 

18,30%, n=95; khi
2
=32,361, df=6, p<0,0001) és a nyelvjárásban beszélő tanulók 

(29,42%, n=153, nyelvjárásban nem beszélők: 15,04%, n=83; khi
2
=89,782, df=12, 

p<0,0001) tartják;  

– a kérdésre egyáltalán nem válaszolók leginkább a háromszékiek (30,44%, n=158; 

khi
2
=59,286, df=18, p<0,0001), így a Kovászna megyeiek (30,44%, n=158; Hargita 

megyeiek: 18,35%, n=109) közül kerülnek ki.  

Az adatközlőknek – a nyelvjárás használati körülményeinek körüljárása után – meg 

kellett nevezniük a nyelvjárási beszélőket (Kik beszélnek nyelvjárásban?) is. A válaszok 

alapján hat beszélőközösség különíthető el. A tájnyelv használói közül első helyen a falusiak 

szerepelnek (29,92% szerint, n=333), őket követi az általános „mindenki, bárki” (25,16%, 

n=280) kategória, majd az idősek (13,84%, n=154), a „nyelvjárási környezetben élők” (5,3%, 

n=59) és az „iskolázatlanok, műveletlenek” (1,98%, n=22) csoportja. A csupán néhány 
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válaszadó által megnevezett jellemzőket a „más beszélőközösségek” kategóriába soroltam 

(6,92%, n=68). Nem adott választ a kérdésre a tanulók 17,7%-a (n=197). 

Az adatközlők határozottan fogalmazták meg véleményüket a nyelvjárást használók 

kilétéről: 

1. falusiak, vidékiek (29,92%, n=333): „A falun élő emberek, és azok, akik hazalátogatnak 

falura használják a nyelvjárást”, „Általában vidékiek és közülük is az idősebbek beszélnek 

nyelvjárásban”, „Székelyföldön többnyire a vidékiek használják a nyelvjárást”, 

„Nyelvjárásban az idősebbek és a falun élők beszélnek”, „Én is nyelvjárásban beszélek. De 

inkább az, aki faluról jött”, „Akik nehezen szoknak le róla, pl. a vidékiek”, „Falusiak, 

összetartozóbb közösségek stb.”, „A vidéken élő emberek és a vidékről városra jövő emberek 

használják”, „Az elszigetelt falusi emberek”, „Szerintem inkább a falusiak beszélnek 

nyelvjárásban, mert a városiak szégyellik és kerülik a nyelvjárást”, „Mindenki, aki vidéken 

lakik”; 

2. mindenki, bárki (25,16%, n=280): „Szerintem Székelyföldön majdnem mindenki 

nyelvjárásban beszél”, „Szerintem majdnem minden ember”, „Idősek, fiatalok egyaránt 

mindenki, csak nem egyforma mértékben”, „Szinte mindenki, de idővel elkezdik a köznyelvet 

használni”, „Bárki beszélhet nyelvjárásban, az a helytől függ”, „Mifelénk mindenki 

nyelvjárásban beszél”, „Szerintem mindenki, aki tudja és nem szégyelli, nyelvjárásban 

beszél”, „Szerintem mindenki beszél nyelvjárásban, ki többet, ki kevesebbet”, „Bárki 

beszélhet nyelvjárásban, függetlenül attól, hogy városon vagy falun él”, „Mindenki 

nyelvjárásban beszél, még a városiak sem beszélnek rendes magyar nyelvet”, „Valamilyen 

szinten mindenki, csak nem egyformában és van, ahol szembetűnőbb”, „Szerintem az emberek 

legnagyobb része beszél nyelvjárásban. Úgy a tanárok, mint a paraszt emberek”, „Az 

értelmiségieken kívül, szinte mindenki használja a nyelvjárást”, „Mindenki beszél 

nyelvjárásban, megfelelő környezetben”, „Mindenki használja, csak az a különböző, hogy 

milyen mértékben”, „Mindenki beszél nyelvjárásban, csak nem mindenki veszi észre”, 

„Akárki használhatja, hisz lényegében nem nagy a különbség a köznyelv és nyelvjárás között, 

és nekünk az a természetes”;  

3. idősek (13,84%, n=154): „Nagyszülők, szülők beszélnek nyelvjárásban”, „A mai világban 

inkább az idősebbek használják a nyelvjárást”, „Nyelvjárásban az öregebb falusi emberek 

beszélnek”, „Öregek és a falusiak beszélnek nyelvjárásban”, „Az idős falusi emberek 

beszélnek tájszólásban”, „Általában a hagyományőrzők, az idősebbek, nagyszülők, idősek 

beszélnek nyelvjárásban”, „Az öregebbek, a csángók, a székelyek, idősebb emberek, mindenki 

a saját nyelvjárását használja, és a sajátját tekinti normálisnak”, „Az idős emberek, meg 
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akiknek alapfokú végzettsége van”, „Most már inkább az idősebb korosztály beszél 

nyelvjárásban”; 

4. nyelvjárási környezetben felnövekvők, élők (5,3%, n=59): „Akik abban nőttek fel, és a 

nyelvjárást tanulták meg”, „Akik olyan településen nőttek fel, ahol nyelvjárást használnak”, 

„Azok, akik olyan térségben élnek, amelyre jellemző egy bizonyos nyelvjárás”, „Azok, akik 

olyan helyen nevelkedtek, ahol nyelvjárásban beszélnek”, „Akik azt tanulták meg”, „Akik úgy 

beszélnek születésük óta”, „Akik úgy tanultak meg beszélni. Nekik fel sem tűnik, hogy 

másképp beszélnek”,„Akik úgy szokták meg, és a környezetük is nyelvjárásban beszél”, „Azok 

használják a nyelvjárást, akik olyan környezetben nőttek fel, ahol így hallották beszélni az 

embereket. Aki így tanulta meg anyanyelvét az minden helyzetben így beszél”;  

5. „iskolázatlan”, „műveletlen”, „köznyelvet nem ismerő”, „egyszerű” emberek (1,98%, 

n=22): „Azok beszélnek nyelvjárásban, akik nem jártak iskolába”, „A műveletlen és a falusi 

emberek”, „Az alacsonyabb végzettségűek használják a nyelvjárást”, „Azok, akik nem 

ismerik a köznyelvet, irodalmi nyelvet”, „Az egyszerűbb emberek, akiknek nem szükséges, 

hogy válogatottan, «urizálva» beszéljenek”, „A tanulatlan emberek, de nem csak ők, akár a 

tanultabbak is!”, „A kevésbé műveltek, akik nem tudják a köznyelvet”, „Akik kevésbé ismerik 

a köznyelvet, vidékiek legtöbb esetben, akik másképp nem tudnak”, „Szegényebb rétegből 

származó emberek”;  

6. más beszélőközösségek (6,1%, n=68): 

– néhányan konkrét régió, település lakóit nevezték meg nyelvjárási beszélőként 

(n=21): „a székelyek, a moldvai csángók beszélnek nyelvjárásban”, „A 

kalotaszegiek, a csángók, a csíkiak beszélnek tájszólásban”, „Általában az 

erdélyiek, pl. a székelyek, csíkiak, az udvarhelyiek”, „A csángók, a dunántúliak, a 

kalotaszegiek és a keresztúriak beszélnek nyelvjárásban”, „A Maros megyében 

élők gyakrabban beszélnek nyelvjárásban”, „Szerintem rajtam kívül vannak, akik 

nyelvjárásban beszélnek, de Gyergyóban nincs nyelvjárás”, „A más községbeliek 

beszélnek nyelvjárásban”, „A csángók, a csíszékiek, a gyergyószékiek, a 

sepsiszékiek, a bánságiak beszélnek tájszólásban”, „A vidékiek (Gyimes), de a 

városiak is (Udvarhely) beszélnek nyelvjárásban”, „Az anyaországon kívül 

élők”; 

– falusiak, városiak egyaránt (n=20): „Általában a faluról jött emberek, de kisebb 

városokban is gyakori”, „A vidékiek inkább, a kisvárosiak kevésbé, a 

nagyvárosiak még kevésbé”, „Leginkább a gazdálkodó-vidéki emberek, de 

vannak olyan városlakók is, akik élvezettel használják a szülőföldük tájnyelvét”, 
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„Beszélhet nyelvjárással városi és vidéki is”, „Falun élő emberek beszélnek 

nagymértékben nyelvjárásban, de a városlakókra is enyhén jellemző”, „A falun 

és kisebb városokon élő, hagyományokat őrző emberek”, „Beszélhet 

nyelvjárással vidéki, de városi is”, „Nehéz behatárolni. A városiak is pont úgy, 

mint a falusiak beszélnek nyelvjárásban”; 

– 14 fő a fiatalokat, 13 fő a kisebbségben élőket említi nyelvjárást használókként. 

Akárcsak a köznyelv használóinak a körét, a vernakuláris nyelvváltozat beszélőit is 

sokkal egyértelműbben körülírják, mint magát a használati körülményt.   

Az egyes részminták válaszai jelentős összefüggést mutatnak a nyelvjárást használók 

megnevezésével. Az első három leggyakoribb kategória esetében vizsgálom a korrelációt. A 

tagozat szerinti megoszlás azt mutatja (khi
2
=35,402, df=12, p<0,0005), hogy a „mindenki, 

bárki” kategóriát a legtöbben a filológusok (30,62%, n=113), a legkevesebben a 

szakközépiskolások közül (20,28%, n=72) választották. Ez utóbbiak jóval nagyobb arányban 

(34,93%, n=124) gondolják azt, hogy a falusiak beszélnek inkább nyelvjárásban, mint a reál, 

vagy a filológia tagozatosok (előbbiek: 29,05%-a, n=113; utóbbiak 26,02%-a, n=96). Az 

időseket a legtöbben a filológia tagozatosok (17,34%, n=64), a legkevesebben a 

szakközépiskolások (10,42%, n=37) említik. A szakközépiskolások jóval bizonytalanabbak a 

válaszadásban, közülük 22,54% (n=80) nem válaszolt egyáltalán a kérdésre. A filológia és 

reál tagozatosok ugyanolyan arányban nem válaszoltak a kérdésre (előbbiek 15,45%-a, n=57; 

utóbbiak 15,42%-a, n=60). 

A középiskolások megyék és székely nyelvjárási kistájak szerinti elkülönülése is 

jelentős (előbbi esetben: khi
2
= 73,380, df=6, p<0,0001; utóbbi esetben: khi

2
=110,241, df=18, 

p<0,0001) a nyelvjárást használók megnevezésében. A „mindenki, bárki” kategóriában 

elenyésző a különség a Hargita és Kovászna megyei tanulók válaszai között (előbbiek 

esetében: 23,06%, n=137; utóbbiak esetében: 27,55%, n=143), viszont annál jelentősebb az 

eltérés a másik két kategória (falusiak/idősek) tekintetében. A Hargita megyei diákok közül 

számottevően többen (38,22%, n=227) vélekednek úgy, hogy a falusiak beszélnek inkább 

nyelvjárásban, mint a Kovászna megyeiek (20,42%, n=106). Ez utóbbiak közül, az idősekre, 

mint nyelvjárást használó beszélőközösségre, valamivel több mint másfélszer annyian 

(17,53%, n=91, Hargita megyeiek: 10,61%, n=63) voksolnak. A Hargita megyei tanulók 

viszont jóval határozottabbak a válaszadásban, közülük csupán 12,12% (n=72) nem válaszolt 

a kérdésre, míg a Kovászna megyeiek közül 24,08% (n=125).  

A székely nyelvjárási kistájak megoszlása szerint a tanulók válaszai mindhárom 

elemzett válaszkategóriában releváns elkülönülést mutatnak. A gyergyószékiek közül állítják 
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a legtöbben (több mint egyharmaduk: 35,90%, n=42) azt, hogy mindenki, bárki használhatja a 

nyelvjárást. Őket követik a háromszéki és a csíkszéki tanulók (előbbiek 27,55%-a, n=143; 

utóbbiak 22,22%-a, n=36), a legkevesebben pedig az udvarhelyszékiek közül (18,73%, n=59) 

vélekednek hasonlóképpen. A tájnyelv falusiak általi használatát a legtöbben a csík- (46,30%, 

n=75) és udvarhelyszékiek (39,68%, n=125) közül, a legkevésbé a gyergyó- (23,08%, n=27) 

és háromszéki (20,42%, n=106) tanulók közül nevesítik. 

A magyar nyelv- és irodalomból megszerzett érdemjegyek alapján is releváns korreláció 

tapasztalható (khi
2
=28,952, df=15, p=0,016): a gyenge osztályzatú tanulók vélekednek 

nagyobb számban (29,07%, n=25) úgy, hogy bármilyen körülmények között használható a 

nyelvjárás, míg a jó tanulók közül többen gondolják azt, hogy falusi, vidéki és családias 

közegben jellemzőbb a tájnyelv használata (előbbi esetben 24,25%, n=130, utóbbi esetben: 

18,10%, n=97). A nyelvjárás használatának körülményeit legkevésbé a gyenge (29,07%, 

n=25), a leginkább a jó (16,23%, n=87) tanulók tudták megfogalmazni. 

Az önbevallás szerint nyelvjárásban is beszélő, illetve tájnyelvet nem használó tanulók 

válaszai között is számottevő különbség észlelhető (khi
2
=106,393, df=12, p<0,0001). A saját 

bevallás szerint nyelvjárásban beszélő tanulók jóval nagyobb arányban (33,08%, n=172) 

választották a „mindenki, bárki” kategóriát, mint a tájszólást nem használók (18,30%, n=102). 

A nyelvjárásban is beszélő társaikhoz képest (27,5%, n=143) ez utóbbiak közül többen 

(33,15%, n=183) a falusiakat nevesítették nyelvjárási beszélőként. A válaszadásban a 

nyelvjárásban nem beszélők a legbizonytalanabbak, közülök 20,29% (n=112) nem adott 

választ a kérdésre. 

A törzsváltozókon kívül az anyák iskolai végzettsége és a tanulók román nyelvtudása 

meghatározó a válaszadásban (előbbi esetben: khi
2
=30,541, df=18, p=0,033; utóbbi esetben: 

khi
2
=47,334, df=30, p=0,023). Az anyák iskolai végzettsége tekintetében a legszembetűnőbb 

a különbség a falusi beszélők nevesítésében: minél magasabb iskolázottságú az édesanya, 

gyereke annál inkább a vidéken élőket tartja nyelvjárási beszélőknek (felsőfokú 

végzettségűeknek a 35,16%-a, n=64, a középfokúaknak a 29,83%-a, n=253, míg az alacsony 

iskolázottságúaknak a 16,92%-a, n=11). Az időseket, mint tájnyelven beszélőket, az alapfokú 

képesítésű anyák gyerekei közül említik a legtöbben (26,15%, n=17, középfokú/felsőfokú 

végzettségűek: 13,09%, n=111/12,64%, n=23). 

Ugyan a fenti nyitott kérdésre (Kik beszélnek nyelvjárásban?) adott válaszok között 

egyáltalán nem fordult elő azon lehetőség, miszerint a magyarországiak is beszélnének 

nyelvjárásban, az alábbi kijelentés A magyarországiak nem beszélnek nyelvjárásban 

megítélése mégis árnyaltabb képet mutat. Az állítást csupán 18,69% (n=208) fogadja el, 
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47,26% (n=526) elutasítja, 31,90% (n=355) nem tudja minősíteni (a „nem tudom” jelentést 

kifejező 3-as értéket jelölték meg), 2,16% (n=24) pedig egyáltalán nem értékeli. Mivel az 

adatok megoszlása nagy szórást mutat, nem lehetséges egyértelmű következtetést levonni, 

mégis azt gondolom, hogy a kijelentéssel egyetértők csoportja a magyarországiak 

nyelvhasználatát nem azonosítja a köznyelvvel (l. Sándor Anna eltérő eredményeit, 2000: 35), 

ugyanis az erdélyi nyelvhasználatot szebbnek vélők közül (l. 3.1. fejezet) csupán 17,95% 

(n=161) véli úgy, hogy nem beszélnek nyelvjárásban Magyarországon. Továbbá a fentebb 

olvasható Kik használják a köznyelvet? kérdés eredményeiből is azt látjuk, hogy a 

magyarországiakat, mint köznyelvet használókat, csupán a tanulók 0,44%-a (n=5) említi. 

A gimnazistákhoz viszonyítva (filológusok: 52,58%, n=194, reálos tagozatosok: 

52,45%, n=204; khi
2
=50,137, df=10, p<0,0001) a szakközépiskolások közül jóval kevesebben 

(36,05%, n=128) nem értenek egyet a kijelentés valóságtartalmával, azaz közülük többen 

gondolják azt, hogy nincs nyelvjárás Magyarországon. Míg a szakközépiskolásoknak a 

23,94%-a (n=85), a filológia és reál tagozatosoknak csupán 16,53%-a (n=61), illetve 15,93%-

a (n=62) fogadja el a kijelentés valóságtartalmát. Az évfolyam (khi
2
=12,799, df=5, p=0,025) 

és az érdemjegy (khi
2
=54,399, df=15, p<0,0001) szerinti megoszlás is releváns összefüggést 

mutat a kijelentés megítélésével. A kilencedikesekhez képest (41,86%, n=226) az idősebb 

korosztály tagjai közül többen (52,36%, n=300) utasítják el a kijelentést, azaz állítják azt, 

hogy az anyaországban is használják a regionális nyelvváltozatot. A magyar nyelvből jó 

érdemjegyű tanulók tiltakoznak legmarkánsabban az állítás valótlansága ellen: közülük több 

mint fele (55,59%, n=298) úgy véli, hogy igenis Magyarországon használják a tájnyelvet. 

Őket követik gyakoriságban a közepes tanulók (40,78%, n=177), majd legvégül a gyenge 

tanulók (29,07%, n=25), akik kisebb arányban utasítják el a tagadó állítást. 

A középiskolások megyék szerinti megoszlása (khi
2
=26,748, df=5, p<0,0001) azt 

mutatja, hogy a Hargita megyei diákok jelentősen többen (53,54%, n=318) utasítják el az 

állítást, mint a Kovászna megyeiek (40,08%, n=208). 

A törzsváltozókon kívül mind az apák iskolázottsága is meghatározónak bizonyult, 

hiszen a részminták közt szignifikáns eltéréseket eredményezett (előbbiek: khi
2
=30,259, 

df=15, p=0,011). Az iskolázottabb apák gyerekei jóval nagyobb számban (56,71%, n=131) 

fejezték ki egyet nem értésüket a kijelentéssel kapcsolatban, mint a közepes (454,46%, 

n=360), illetve alacsony végzettségűek (41,66%, n=25).  

A nyelvjárás és köznyelv használati körülményeinek körüljárása után a „Melyek a 

nyelvjárásod jellegzetességei? Írj példát!” nyitott kérdéssel találkoztak az adatközlők. A 

kérdés valamelyest beugratós, ugyanis nemcsak azok számára tettem fel, akik önmagukat 
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nyelvjárási beszélőknek tartják magukat, hanem minden adatközlő számára. Az eredmények 

alapján a várakozásomnak megfelelően reagáltak a tanulók, hiszen igen magas a kérdésre 

egyáltalán nem válaszolók aránya (az adatközlőknek közel fele: 48,25%, n=537). 

Valószínűleg ők azok közül kerültek ki, akik nem tartják magukat nyelvjárási beszélőnek 

(49,60%, n=552). Illetve a kérdés kapcsán még hozzájuk csatlakozott 13,93% (n=155), aki 

explicite kinyilvánítja, hogy nem használja a vernakuláris beszédmódot, vagyis nincs 

sajátossága nyelvjárásának.  

A legtöbben (15,36%, n=171) a hangtani sajátosságokat említik saját nyelvjárásuk 

jellegzetességeként, különösen az a, á, e és ö magánhangzók különféle kiejtésbeli realizációit, 

illetve az ö-zést, mint fonémagyakoriságot. A szókincsbeli jellemzőket csupán a tanulók 

9,61%-a (n=107) nevesítette. A megkérdezettek 7,19%-a (n=80) a kérdésben szereplő 

„nyelvjárásod jellegzetességei” bemutatása helyett egyéni nyelvhasználati jellemzőket, 

idiolektusokat sorolt fel. Azokat az ismertetőjegyeket (általában alaktani jelenségeket), 

amelyeket csupán egy-két tanuló említett (összesen 5,66%, n=63) „más jellegzetességek” 

kategóriával aposztrofáltam. Ide soroltam például a süksükölést, amelyre csupán 7 tanuló 

utalt. 

Az alábbi példákkal illusztrálták adatközlőim nyelvjárásuk specifikumait: 

1. a magánhangzók kiejtésbeli különségeit (89 nyelvi adat) így fogalmazták meg: „A székely 

nyelvjárás jellegzetessége a magánhangzók mélyebben ejtése”, „A magánhangzókat sokkal 

mélyebben mondjuk, ezért egy kissé dörmögősnek hangzik”, „Szerintem a szavak 

hangsúlyozása, illetve a többféle magánhangzó ejtése a legjellemzőbb”, „Elsősorban 

kiejtésben más. A székely nyelvjárás azonban használ olyan szavakat, amelyek csak a mi 

régiónkra jellegzetesek. Ezek a szavak általában a mindennnapi élettel, foglalkozásokkal 

kapcsolatosak”, „Nagyon ë betűsen beszélek, amely az udvarhelyi nyelvjárásra jellemző”, 

„Az e betű kiejtésekor egyből kitűnik, hogy én nem Magyarországi vagyok, és ők is egyből 

észreveszik ezt rajtam”.  

A legtöbben az e fonéma ejtésvariációját érzékelik (n=52): „zárt e-vel ejtsük a 

szavakat”, „Székelyudvarhely környékén a zárt ë az elterjedt és ezt mindenki 

használja”,„Egyedi az udvarhelyi «e» betű, amit zárt «e»-nek neveznek és ë-vel jelölik”, 

„Udvarhelyen van egy jellegzetes «ë», amit mindenki másképp ejt, mint más területek népei”, 

„Az e és a zárt e is jelen van, kétféle e, az egyik gyakran közelít az Á-hoz”, „egyes szavakat 

«é» betűsen ejtek ki pl. kényér, mégyék, hégy-hegy, Kérésztúr, vénni-vásárolni, énni-enni, 

ménni-menni”. 
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Az e hang nyíltabb realizációjáról (ä) így írnak (26 nyelvi adat): „Az e betű helyett néha 

a-t használok”, „A magánhangzók eltompítása. Pl. az Elemér név már majdnem Álámérnek 

hangzik”, „Az e hangot néha á-nak ejtjük”, „Nálunk az e betűt a-sabbnak ejtik mint máshol 

Erdély területén”, „Az e betűket «a»-sítja, a hangsúly gyakran eltolódik az utolsó előtti 

szótagra”, „Gyakori, hogy az e betű helyett á betűt használnak, főleg az idősebbek”, „A 

gyergyóalfalviak «a-betűsen» beszélgetnek”, „egy picit a betűsek vagyunk egyesek szerint”, 

„Az «e» betűt nem úgy ejtem mint pld. a Marosvásárhely környékiek. Én olyan «áe»-sen 

ejtem”, „Az e betűt «á»-nak ejtjük. Mi ezt nem vesszük észre, de pl. a Magyarországiak igen”, 

„A székely nyelvjárás jellegzetességei: nyílt e, ä”. 

Az a, á mély(ebb) ejtése (csupán 4 nyelvi adat): „Az á magánhangzó mélyen való 

ejtése”, „Az á betűket mélyebben ejtik, de vannak saját szavaik is pl. pityóka, köpice”, „Az 

«a» betűket mélyebben ejtjük”, „A magánhangzókat mélyebben ejtem, főleg az a betűt”.  

Hat tanuló – az ö-zéshez képest – az „e-zést” (l. „kecskebeszéd”, Balázs 2000: 16) 

tartja jellemzőnek: „Eléggé e betűsen beszélek, mivel édesapám Marosvásárhelyi és tőle 

megszoktam, és abban a környezetben nevelkedtem fel”, „Sok helyen «ö» helyett «e»-t 

használunk vödör-veder (vider)”, „Az ö betűt gyakran e-vel helyettesítem”, „Hát az, hogy «e» 

betűsön beszélünk, pl. eszek, veszek”, „A mi vidékünkön nagyon «e» betűsen beszélnek; pl. 

veder, cseber, seper, essze”, „A városom és környékén jellemző az e-zés, ami például egy 

egyszerű példában is megnyilvánul: errefele szívesebben használják az e betűs szavakat pl. 

veder (vödör helyett)”.  

Az ö veláris irányú elmozdulását, „romános” ejtését egy tanuló említi: „Az e betűim 

zártabbak, az ö-t úgy ejtem néha, mint a román az ă-t”.  

2. A fonémagyakoriság közül a hangsúlyos és hangsúlytalan helyzetben megnyilvánuló ö-zés 

a legszembetűnőbb számukra (82 nyelvi adat): „Saját nyelvjárásom jellegzetessége az «ő» 

betűs beszédmód”, „A saját nyelvjárásom jellegzetesége az «ő» betűzés pl: Körösztúr”, „Itt 

Keresztúr és Udvarhely környékén az «ő» betűzés a gyakori, a jellemző. Néha a 

mássalhangzók elhagyása. Pl. mönyök, högy, főd, honap, öszök, lögyön, töszök-vöszök”, „Az 

apácaiak általában az ö betűt használják, egyes idősebb személyek még mindig használják. pl. 

embör, retök, gyertök”, „Aki nyelvjárásosan beszél, a helyesen megírt magánhangzókat 

teljesen a szokása szerint ejti ki pl. embör”, „Falumban az emberek gyakran a szavak végére 

az e betű helyett ö betűt mondanak. Pl: embör”, „Az e betű néhol kicserélődik ö-re embör” 

„Az «ö» betűsön való beszéd. Például: vödör, szög (szeg)”, „Mönyök a högyön, hogy 

hamarább lögyön, s hogy a medve meg ne ögyön”, „A sok ő betü használata: pl. igen-igön”, 
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„Pl: amikor a szavak magánhangzóját kicserélik «ő» betűre, vagyis «őznek»: mönyök, 

vöszöm, vödör”.  

Az ö-zésre felhozott példák közül a leggyakoribbak a mönyök (13 nyelvi adat)/ mögyök 

(6 nyelvi adat) ’megyek’, embör (11 nyelvi adat) ’ember’ és a vödör (8 nyelvi adat)/ vidör (3 

nyelvi adat) ’veder’. Más példák, amelyek csupán egyszer fordulnak elő: ezör ’ezer’, eszök 

’eszem’, férög ’féreg’, gyertök ’gyertek’, högyön ’hegyen’, igön ’igen’, kérdözi ’kérdezi’, 

Körösztúr ’Keresztúr’, mögöttem ’megettem’, nézöm ’nézem’, péntök ’péntek’, önni ’enni’, 

szeretöm ’szeretem’, retök ’retek’ , szöbb ’szebb’, töszök ’teszek’.  

3. A szókincsbeli jellemzők (107 nyelvi adat) közül a legtöbben az alaki tájszavakra hoznak 

fel példát (44 nyelvi adat), melyet – gyakoriság tekintetében – csökkenő sorrendben a valódi 

tájszavak (28 nyelvi adat), a román eredetű szavak (23 nyelvi adat), és legvégül a jelentésbeli 

tájszavak (12 nyelvi adat) követnek.  

Az alaki tájszavak közül (44 nyelvi adat) a leggyakoribbak az es ’is’(23 nyelvi adat), a 

vót ’volt’ (9 nyelvi adat), valamint a mű ’mi’ (7 nyelvi adat), bé ’be’ (6 nyelvi adat), tű ’ti’ (5 

nyelvi adat) variációk. Négy-négy nyelvi adat szerepelt a főd ’föld’, bót ’bolt’ szavak 

esetében. Egy-egy példát találunk az alábbiakra: csiklint ’csiklandoz’, csipor ’csupor’, 

csucsonkázni ’csúszkálni’, csürke ’csirke’, disznyó ’disznó’, duvad, suvad ’süpped, süllyed’, 

eccer ’egyszer’, eridj ’eredj’, esment ’ismét’, eztet ’ezt’, fészi ’fejsze’, gilincs ’kilincs’, 

hanyigál ’hajigál’, hetfü ’hétfő’, hezzád ’hozzád’, hújzad ’húzzad’, itten ’itt’, kégyó ’kígyó’, 

kinyér ’kenyér’, kócs ’kulcs’, künt ’kint’, lik ’lyuk’, máma ’ma’, mána ’málna’, meghót 

’meghalt’, mensz ’mész’, menyek ’megyek’, mük ’mi’, nohogy ’nehogy’, ottan ’ott’, pire 

’püré’, szereda ’szerda’, té ’tej’, tennap ’tegnap’, vider ’veder’.  

Néhányan így fogalmaznak: „Néha az is kifejezés helyett szoktam használni es 

kifejezést”, „Különösebben jellegzetessége nincs nyelvjárásomnak, legfeljebb pár apróság, 

mint pl. az «is» helyett azt mondom «es»”, „Vannak olyan szavak, amiket teljesen másként 

mondok, pl. «a ne dobigálj» helyett azt mondom «ne hanyigálj»”,„Az is helyett es-t mondok. 

Az ásványvizet borvíznek mondom”, „Gyakran mondom, ha nem érzem jól magamat, hogy: 

«Nem vagyok jól belé», vagy nem azt mondom, hogy mész valahova, hanem mensz, vagy 

álmos helyett álmast mondok”, „Az i helyett ű-t mondok, de ez ritkább: pl. mű, tű”.  

A valódi tájszavak közül a legtöbben (28 nyelvi adat) a pityóka ’burgonya’ névbeli 

tájszót nevezik meg. Ezt követi gyakoriságban a borvíz ’ásványvíz’ (7 adat). Az alábbi valódi 

tájszavakat csak egyszer említik: ejsze ’talán’, ehejt ’itt’, keccmag ’tökmag’, bütü ’sarok’, 

lajtorja ’létra’, „megnyuvad” ’megfullad’, kicsikkan ’kificamodik’, paszuly ’bab’, fuszulyka 

’bab’, pánkó ’fánk’, feszt ’állandóan, mindig’, köpice ’kis boglya’, kulyak ’ököl’. 
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A tanulók így vélekednek nyelvjárásukról (főként névbeli és fogalmi típusú valódi 

tájkszavakra utalva): „Ásványvíz helyett borvizet mondok, burgonya helyett pityókát”, „Egyes 

szavakat másképp mondunk: pityóka (krumpli), megnyuvad, kicsikkant a bokám, szvetter, 

paszuly”, „A székely nyelvjárásnak megfelelő szavakat használok, pl. murok, pityóka, 

fuszulyka”, „A krumplit pityókának, a sárgarépát muroknak nevezem”, „Lehet, hogy példáim 

még más tájnyelvnél is megtalálhatók, pl: pánkó, a vider, lajtorja, duvadni (leesni), féreg, hiu 

(padlás)”, „A krumplit pityókának,a padlizsánt vinetének, a vágódeszkát lapítónak nevezem”. 

Nyolc tanuló a regionális köznyelviség jelenségét is érzékeli: „Hát néha én is 

használom a székely nyelvjárás szavait, pl. pityóka, murok, vineta, stb. Megpróbálok azért 

irodalmi magyar nyelvet beszélni”, „A székelyföldi városi nyeljárásában keveredik a 

nyelvjárás a köznyelvvel, a falusias a városiassal”, „Hát inkább az általános szavakat 

használom, pld. pityóka, murok”, „Én a köznyelvet használom, de így is van eltérés pl. 

krumpli-pityóka”, „Én a köznyelvet használom, de előfordul az is, hogy pár szó beékelődik a 

székely nyelvjárásból is”, „Azon kívül, hogy a pityókát, a laskát használom, nem érzem, hogy 

külön jellegzetességei volnának”, „Többnyire a köznyelvet használom ritkán egy-két 

nyelvjárásból átvett szóval”. 

A román nyelvi interferencia jelenségét 23 tanuló nevezte meg. Csupán egy tanuló 

érzékeli nagymértékűnek a környezeti nyelv jelenlétét: „Erőteljes a román hatás”. A többiek 

elnézőbbek a román nyelvi hatásokkal: „Szégyen vagy nem, de román nyelvből átvett szavak, 

szócsoportok jellemzik nyelvjárásomat. Ellenben tiszteletben tartom a magyar nyelv 

szépségeit”, „Mivel Romániában élek, itt a magyarok több szót átvettek a román nyelvből, így 

pl. vinete-padlizsán, murok-sárgarépa, kalorifer-fűtőtest, blokk-tömbház”, „Egy kicsit 

elrománosodott, sok szót átvett a román nyelvből. pl. vinete-padlizsán, fűtőtest-kalorifer”, 

„Jellemző a román szavak belekeverése a magyar közé”, „A nyelvjárásom átvett a románból 

szavakat: pix, árdé, stb. Ezeket a szavakat csak a mi környékünkön használják”, „Tisztán 

beszélek magyarul, de vannak kifejezések, amiket átvettünk románból. pl. árdé-paprika”, 

„Igyekszem minél több magyar szót használni, nem átvett szavakat, mint pl: számítógép 

computer helyett, golyóstoll pix helyett stb.”, „A románból átvett, magyarosított szavak: 

karióka, flakon, vinetta”, „Szerintem a nyelvjárásomnak jellegzetességei nincsenek. Nagyon 

kevés szónak a román változatát mondom (nem mindig). Pl.: polic, pix stb”, „Használom 

sokszor a még szót: pl. Mit még csinálni?, Hogy még vagy?” „Nálunk más a hangsúly, mint a 

magyarországiaké, és vannak olyan szavak, amiket mi használunk, de ők nem: pityóka, szukk, 

punga”, „Murok-sárgarépa, vinetta-padlizsán, borvíz-ásványvíz, tészta-sütemény. Ezek és 
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még sok szó jellegzetes a székely nyelvjárásban, melyek jelentését a magyarországiak nem 

ismerik”. 

A szláv eredetű, román nyelvből átvett murok ’sárgarépa’ az első helyet foglalja el a 

román szóátvételek rangsorában: 24-szer fordul elő. A második helyen a vinete (10 nyelvi 

adat)/ vineta/vinetta (4 nyelvi adat) ’padlizsán’ szerepel, majd négy-négy nyelvi adattal az 

árdé ’paprika’, a pix ’golyóstoll’ és a punga ’nejlonzacskó’ következik. Egy-egy példát 

említenek az alábbiakról: borkán ’befőttesüveg’, buletin ’személyigazolvány’, blokk 

’tömbház’, buksza ’pénztárca’, kalorifer ’fűtőtest’, karioka ’színes filctoll’, polic ’rendőr’, 

remorka ’pótkocsi, utánfutó’, szukk ’üdítőital’, zakuszka ’zöldségkrém’. 

A jelentésbeli tájszavak közül (12 nyelvi adat) 5-ször fordul elő a tészta ’sütemény’ 

jelentésben, valamint 3-szor a laska ’tészta’ jelentésben. Egy-egy tanuló említi a kas ’kosár’, 

lapító ’vágódeszka’, féreg szó ’egér’, hiu ’padlás’jelentését.  

A szókincsbeli specifikumok számadatai szerint részösszegzésként megállapítható, hogy 

a legtöbb tanuló által érzékelt, köznyelvtől eltérő változatok a következők: a névbeli pityóka 

’burgonya’ (32 nyelvi adat) tájszó, a szláv eredetű murok ’sárgarépa’ (24 nyelvi adat) és az es 

’is’ alaki tájszó. Előbbi két szókészleti elem, minden bizonnyal a székelység regionális 

köznyelvi – a szóbeliségben megnyilvánuló – változataiként számítanak (l. Zsemlyei 2002). 

4. A tanulók 7,19%-a (n=80 fő) saját egyéni nyelvhasználati jellemzőket, idiolektusokat 

nevezett meg (ifjúsági nyelvből): „Sajnos nekem is, és a velem egykorú fiataloknak is 

nyelvjárási sajátossága az, hogy egyre csúnyábban beszélünk. Különböző töltelékszavakat 

használunk egyre gyakrabban: pl: izé, hát, s, hogy, stb.”, „A papírzsepkendő nálam pézsé”, 

„A barátaim vagy a családom körében nem beszélek választékosan, sokat használom az «izé»-

t”, „Diák nyelvjárásban beszélek, pl. megyek suliba, bemegyünk a didzsibe egyet dzsiggelni 

stb.”, „A hátrányom a beszélgetésben, hogy túl sokat magyarázkodom: mivel, hiszen, és ez 

nem helyes”, „Nincs különösebb nyelvjárásom! Pl. Így jártál!, Na, barátom!, Dikk má no!”, 

„A piafáját - ezt szoktam mondani, mikor mérges vagyok”, „A beszédemben gyakran 

használom a következő szavakat: «király», «profi», «azta hé»,, «lehajlás», «úgy szeretlek»”, 

„Legtöbb a diákszóhasználatból került ki. Ilyenek a tantárgyak nevei: filó, biosz, töri, 

infománia”, „Szeretek tisztán és értelmesen beszélni a családommal, barátaimmal”, „Nem 

használok csúnya szavakat és nem átkozódok. Próbálok kedves és barátságos szavakat 

használni”, „Én használok modern szavakat is, amelyeket más nyelvből vettünk át és 

diáknyelvet, pl. suli, haver, fater, ok, hello”, „Kissé dallamosan, énekelve beszélek; van 

néhány olyan kifejezés, amely csak az én térségemre jellemző, néha elhagyjuk a szóvégi 

betűket”, „Sokat használom a szívás szót, pl. ha valami nem jön össze”, „Nem igazán ismerek 
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ilyet, talán kicsit gyorsan beszélek”, „A saját nyelvjárásomban általában sajátos szavakat, 

esetleg nagyszüleimtől tanult szavakat használok pl. írjuk fel a táblára helyett rittyencsük fel a 

táblára”, „Ez bejön-tetszik, király-tetszik, gádzsi-lány, csá-szia, cső-szia”, „Új szavak: pzs, 

zsepi, sorry, stb. Új szavak régiekkel keveredve, fordulatos, humoros”, „Az állatok bevonása 

a beszédembe. Pl. azt a kutyamindenit, macska rúgja meg”. 

5. „Más, egyéb jellegzetességek” kategóriába soroltam azokat a nyelvi jelenségeket, 

amelyeknek gyakorisága 10-nél kevesebbszer fordult elő (összesen 63 nyelvi adat). Ezek az 

alábbiak voltak: 

– -e kérdőszó gyakori használata (10 nyelvi adat): „Az «e», kérdőszócska pl. látod-

e?, ízlik-e? – a magyarországiak nagyon csodálkoztak ezen, ők egyszerűen azt 

kérdik látod? ízlik? – számukra fura volt az az «e» kérdőszócska használata”; 

– összetett múlt idejű alakok (10 nyelvi adat): elment volt ’elment’, elment vala 

’elment’, megette vót ’megette’, megitta vót ’megitta’; 

– -s kötőszó (9 nyelvi adat) gyakori használata az és kötőszó helyett (olyan 

helyzetekben is, ahol hangtorlódás fordul elő; Pásztor Emil műszavával 

„sesegés”-nek nevezett jelenség, 2003: 9): „siess, s menjünk”; 

– -val/-vel instrumentális-comitativusi esetrag v-je nem hasonul (8 nyelvi adat): „A 

teljes hasonulást nem ejtik, sőt nem is veszik figyelembe, hogy az van egy 

bizonyos szónál. Pl: szekérrel, szekervel”. Másik példa: lovakval ’lovakkal’; 

– suksükölés, csukcsükölés (7 nyelvi adat): „Néhány igét kijelentő mód helyett 

felszólító módban használok (kijavítjuk-kijavítsuk), a tj helyett ss-et mondok: 

látjuk-lássuk”, „Néha nem beszélek helyesen, de ez nem nyelvjárás. pl. kihajcsa 

és helyesen kihajtja”. Más példák: adhassuk ’adhatjuk’, ehessük ’ehetjük’, lássuk 

’látjuk’, kijavítsuk ’kijavítjuk’;  

– az egytagú -t végű igék rövid alakú használata (7 nyelvi adat): futtam ’futottam’, 

süttem ’sütöttem’;  

– az elbeszélő múlt használata, elsősorban a közelmúlt kifejezésére (6 nyelvi adat): 

elmene ’elment’, megevé ’megette’;  

– magán- és mássalhangzó rövidülés/nyújtás (4 nyelvi adat): „A hosszú magán- 

vagy mássalhangzó helyett rövidet mondanak, ír-ir, színész-szinész, bosszúálló-

boszuálló”, eggyetem ’egyetem’; 

– -ni családi helyhatározórag használata (2 nyelvi adat): Sándorékni mentünk 

’Sándorékhoz mentünk’. 
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Észrevehetjük, hogy az utóbbi két évtizedben gyakorta vizsgált suksük-ölést, 

csukcsük-ölést, alig érzékelik néhányan, vagyis kevésbé stigmatizált jelenségnek 

tartják. A szükszük-ölésre egyetlen példát sem találunk (vö. Kontra–Váradi 1991: 

61–70; Kontra 1997: 225). 

6. A tanulók 13,93%-a (n=155) azt állítja, hogy nem beszél nyelvjárásban: „Én 

Székelyudvarhelyen élek és szerintem itt nincsen nyelvjárás. Mi a köznyelvet beszéljük. Igaz, 

hogy a környező településeken van, de az nem érint bennünket, és ami fontos, hogy nem is 

zavar”, „Nekem nincs nagyon nyelvjárásom, én mindenhol egyformán beszélek”, „Nem 

nyelvjárást beszélek, hanem köznyelvet, esetleg egy-két székely tájszót használok”, „Nekem a 

nyelvjárásom olyan, mint más nyelvjárásban beszélő embereké, nincs különös jellegzetessége 

a beszédemnek”, „Nincs különösebb jellegzetessége, mert én a köznyelvet beszélem”, 

„Nincsen különösebb jellegzetessége. Nagyszülőkkel úgy beszélek, hogy ők is értsék, de 

amúgy úgy beszélek, mint a többi csíkszeredai ember”, „Én a környezetemből adódóan, de 

főleg neveltetésemből és városi lakosként is a szép köznyelvet használom, néha 

megmosolygom magamban a kérésztúrias nyelvjárást pl: Én megyek az iskolába – használom 

én, míg a keresztúri: – Én mönyök az iskolába”, „Nem igazán használok nyelvjárást, csak 

amikor viccet mesélek”, „Nem nyelvjárásban beszélünk. Általában a falusi településeken 

beszélnek úgy. Szerintem mi helyesen beszélünk, mint a legtöbb magyar ember”, „Igyekszem 

értelmesebben, okosabban beszélni, nem használok közszavakat pl. pityóka”, „Szerintem a 

saját nyelvjárásunk jellegzetességét nem annyira vesszük észre, inkább a más nyelvjárások 

érdekességei, különlegessége tűnik fel”. 

A gyakorisági mutatók összegzése után a szociológiai változók és a kérdésre adott 

válaszok összefüggéseit vizsgáltam. A hangtani sajátosságokat a tizenkettedik osztályosok 

(19,20%, n=110, kilencedikesek: 11,30%, n=61; khi
2
=36,146, df=5, p<0,0001), a gimnazisták 

(filológia/reál: 17,62%, n=65/17,22%, n=67; szakközépiskolások: 10,99%, n=39; 

khi
2
=35,356, df=10, p<0,0002), az udvarhelyszékiek (22,86%, n=72, gyergyóiak: 6,84%, n=8; 

khi
2
=62,160, df=15, p<0,0001), a Hargita megyeiek (18,18%, n=108, Kovászna megyeiek: 

12,14%, n=63; khi
2
=30,289, df=5, p<0,0001), a jó tanulók (20,34%, n=109, gyenge 

érdemjegyűek: 9,30%, n=8; khi
2
=45,616, df=15, p<0,0001) és a nyelvjárási beszélők 

(21,54%, n=112, nyelvjárásban nem beszélők: 9,78%, n=54; khi
2
=110,741, df=10, p<0,0001) 

érzékelik a leginkább.  

A kérdésre egyáltalán nem válaszolók leginkább a fiúk közül kerülnek ki (54,39%, 

n=223, lányok: 44,40%, n=309; khi
2
=18,745, df=10, p=0,044). 
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A törzsváltozókon kívül a szülők foglalkozása (apák esetében: khi2=59,813, df=30, 

p=0,001; anyák esetében: khi
2
=47,655, df=30, p=0,021), az anyák származási helyének típusa 

és a tanulók általános iskolájának típusa (anyák esetében: khi
2
=29,373, df=10, p=0,001; 

tanulók esetében: khi
2
=28,520, df=15, p=0,019) mutat jelentős összefüggést a nyelvjárási 

jellemzőkre adott válaszokkal. A tanár foglalkozású anyák és a magánvállalkozó apák 

gyerekei, valamint a falun szocializálódó tanulók (általános iskolában falun járó) ismerik fel 

leginkább a hangtani jelenségeket; a városi származású anyák gyerekei közül többen vélik 

úgy, hogy ők nem használják a tájnyelvet, ezért nincs jellegzetessége nyelvjárásuknak. 

  

Részösszefoglalás: 

A tanulók metanyelvi tudása a standard : vernakuláris nyelvváltozat kapcsolatáról 

differenciált képet mutat. Mivel két síkon vizsgáltam a tanulók nyelvről való ismereteit (1. 

köznyelv-/nyelvjárás-használati szokások megnevezése – megfigyeléseik alapján, 2. a két 

azonnyelvi változat használatának helyénvalósága, illendősége – véleményük alapján), olyan 

attitűdüket sikerült feltárni, amelyek előrevetítik a nyelvi/nyelvjárási változás tendenciáit.  

Az adatközlők a magyar köznyelv/nyelvjárás használati körülményeinek és 

helyénvalóságának megnevezésében bizonytalanok, a legtöbben – a tanulók megközelítőleg 

egynegyede – mindkét nyelvváltozat esetében a „bárhol, bármikor” átfogó kategóriát említik. 

Második leggyakoribb beszédkörülmény a köznyelv/nyelvjárás használati szokásait illetően a 

„hivatalos helyeken”, illetve „vidéken, falun”. A nyelvjárás helyénvalósági listáján tájnyelv-

használati színtérként azonban már alig szerepel a falusi környezet, viszont előtérbe kerül az 

informális közeg. Vagyis a nyelvjárási beszédmódot a tanulók 21,65%-a (n=241) a meghitt, 

családias miliőre korlátozná.  

A nyelvhasználati körülmények behatárolásától eltérően, a nyelvhasználók csoportjának 

körülírásában már valamelyest határozottabbnak bizonyultak a diákok. A standard 

nyelvváltozat használói között első helyen szintén a „mindenki, bárki” gyűjtőkategória fordult 

elő, azonban a tájnyelv-használók között már a falusi beszélőközösséget említik a legtöbben 

(29,92%, n=333). Elhanyagolható azok száma, akik köznyelv-használókként a városi és a 

magyarországi beszélőket nevesítik (a megkérdezettek kevesebb, mint 4%-a). Vagyis nem 

azonosítják sem a városi, sem a magyarországi nyelvhasználatot a standarddal. A 

magyarországiak nem beszélnek nyelvjárásban kijelentés nagymértékű elutasítása (a tanulók 

47,26%-a, n=526) is azt igazolja, hogy az anyaországi nyelvváltozatot nem azonosítják a 

köznyelvvel (18,69%-uk, n=208 ért egyet az állítás tartalmával). A tanulók egytizede (9,52%-

a, n=106) a köznyelv fogalma alatt a hétköznapokban használt  nyelvváltozatot érti. 
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A köznyelv/nyelvjárás használati körülményeire, szokásaira, használóira irányuló nyílt 

kérdésekre adott válaszokhoz viszonyítva az attitűdkijelentések megítélése, jellegükből 

adódóan, egyértelműbb képet nyújt a tanulók normatudatáról. A kijelentések értékeléséből 

kirajzolódó hozzáállás teljes mértékben koherens a nyitott kérdésekben kifejtett válaszokkal, 

csupán súlyozottabban tükrözik a tanulók véleményét. A regionális köznyelviség 

jelenségének érzékelésére utal, hogy a tanulók több mint fele (53,1%, n=591), valamint 

73,67%-a (n=820) úgy véli, hogy Székelyföldön a táji színezetű beszédmód bármilyen 

körülmények között elfogadható, illetve városokban és falvakban egyaránt jellemző a 

nyelvjárás használata. 

A nyelvjárások iránt a középiskolások attitűdje pozitív, annak használatát 

presztízsértékűnek tekintik, ön- és csoportazonosságuk kifejezőjeként vélik (vö. Kenesei 

2004: 118; Csernicskó 2009: 411–2), ugyanis több mint kétharmaduk (69,73%-a, n=776) a 

tájnyelv ismeretét és használatát előnyként, többletként értékeli. Hasonló arányban (64,42%, 

n=717) utasítják el azon sztereotípiát, miszerint a nyelvjárás a köznyelv romlott változata 

lenne.  

A tanulók metanyelvi ismereteinek, valamint nyelvi érzékenységének fokmérőjeként a 

nyelvjárás meghatározásának képessége és a saját nyelvjárás jellemzőinek bemutatása 

szolgált. Kimagasló azok száma (86,7%, n=965), akik megpróbálták definiálni a tájnyelvet. 

Legtöbben (74,01%, n=714) a kommunikációs funkcióját és területiségét (vidékiségét), 

valamint az identifikáló szerepét (19,52%, n=189) hangsúlyozták. Archaikus jellegére csupán 

6,37%-uk (n=62) utalt. A székely nyelvjárás legjellemzőbb sajátosságaként a magánhangzók 

különböző realizációit nevezték meg. 

A tanulók metanyelvi tudása a standard : vernakuláris nyelvváltozat kapcsolatáról, 

ismérveiről szignifikáns különbségeket mutat az egyes változók szerinti részmintákkal. A 

leghatározottabbak az azonnyelvi változatok használati körülményeinek elhatárolásában a 

tizenkettedikesek, a gimnazisták, a lányok, a magyar nyelv- és irodalomból jó tanulók és a 

Hargita megyei diákok. 
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4.1.1. A nyelvjárásokhoz és a nyelvjárási beszélőkhöz való viszonyulásmódról 

Bármely közösség kollektív tudatában/tudatalattijában fellelhetőek azon sztereotípiák, 

ideológiák, prekoncepciók a nyelvhasználókkal kapcsolatosan, amelyek erőteljesen 

befolyásolják, nemcsak a beszélő egyénről, hanem az általa használt nyelvváltozatról való 

diskurzusokat is (vö. Chambers–Trudgill 1988: 87; Tolcsvai 2004a: 268; Buchstaller 2006: 

362–81).  

A nyelvjárási beszélők személyiségének, jellemtulajdonságainak megítélése gyakorta 

dichotomikus megközelítésű: egyrészt negatív értéktartományba tartozó elemek 

(elmaradottak, műveletlenek, alacsony iskolázottságúak stb.), másrészt romantikus, idealizált, 

emocionálisan túlfűtött értékítéletek különíthetőek el. Természetesen a kérdés az, hogy ebben 

az erőteljesen bipoláris felfogásban milyen köztes fokozatok ragadhatóak meg, illetve azok 

milyen intenzitásúak.  

A továbbiakban az adatközlőknek a nyelvjárási beszélőkről („Mi a véleményed azokról, 

akik mindig és mindenhol nyelvjárásban beszélnek? X-szel jelöld be azt a kijelentést, 

amellyel a legnagyobb mértékben egyetértesz!”) megfogalmazott öt attitűdkijelentést kellett 

megítélniük. A megkérdezettek közül legtöbben (60,65%, n=675) a Bátran vállalják 

hovatartozásukat, legkevesebben (13,84%, n=154) az Elmaradottnak, „falusiasnak„ tartom 

kijelentést fogadták el. Ugyanakkor a Nem ismerik a köznyelvet, illetve a Helytelen, ugyanis 

vannak beszédhelyzetek, ahol a nyelvjárás használata kerülendő kijelentéseket is 

nagymértékben (előbbi esetben: 82,75%, n=921; utóbbi esetben: 51,03%, n=568) 

elutasították. 38,27-uk (n=426) gondolja úgy, hogy Nincs szükségük rá, hogy másképpen 

beszéljenek.  

Az „egyéb” válaszlehetőséggel kibővíthették az attitűdsort. 1) A legtöbben az elsődleges 

nyelvi szocializációra utaltak. Pl: „Ilyen környezetben nőttek fel, és ez a természetes nekik”, 

„Azt szokták meg kiskoruktól kezdve”, „Ők is emberek, ha másképp beszélnek is, elfogadjuk 

őket”. 2) Néhányan az iskolázottság, műveltség hiányát okolják: „Iskolázatlanok, 

műveletlenek”, „Nem olyan műveltek, nincs végzettségük és vidéken laknak, de nem azt jelenti, 

hogy tiszteletlenek”, „Még lehet igen úriasnak tartják a köznyelv használatát”. 3) Mások a 

köznyelv presztízsére, fontosságára hivatkoznak: „Néha azért jó, ha a köznyelvet használják, 

ez csak előnyükre vállhat”, „Mindennek megvan a helye és az ideje. Szerintem a 

nyelvjárásban beszélő emberek is tudnak normálisan beszélni, hogyha szükséges, és persze, 

ha akarnak, mert nem mindegy egy meghallgatáson (pl. állás) vagy interjú stb. készítésekor, 

hogyan beszélünk”, „Saját hasznukra válna, ha megtanulnák a köznyelvet is, de nem szabad 
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megkülönböztetni őket, mert anyanyelvünk egy tájnyelvi változatát használják”, „Szerintem 

egy öreg székelyember ne szégyellje nyelvjárását, de van, amikor egy kicsit kéne változtatni”. 

Az attitűdkijelentések megítélése alapján megállapíthatjuk, hogy a tanulók pozitívan 

viszonyulnak a nyelvjárási beszélőkhöz, ugyanis a negatív értékítéletű kijelentéseket a 

legtöbben elutasítják. 

A változók megoszlása azt mutatja, hogy a kilencedikesekhez (80,93%, n=437) 

viszonyítva a tizenkettedikesek közül jelentősen többen (86,74%, n=497) utasítják el az 

„elmaradott, falusias” jelzőt azon beszélőkre, akik körülménytől függetlenül, nyelvjárásban 

beszélnek (khi
2
=9,387, df=2, p=0,009). Előbbiek azonban határozatlanabbak a kijelentés 

megítélésében, a végzős tanulókhoz képest több mint kétszer annyian nem válaszoltak a 

kérdésre (3,33%, n=18, versus 1,22, n=7). A tagozat szerinti megoszlás alapján jól látható, 

hogy a szakközépiskolások értenek nagyobb arányban egyet a kijelentéssel (18,87%, n=67), 

míg a legkevésbé a reál tagozatosok (10,28%, n=40). Köztes helyet foglalnak el az egyetértés 

tekintetében a filológia szakosok (12,74%, n=47; khi
2
=18,208, df=4, p=0,001). Érdekes, hogy 

a lányok közül többen (86,64%, n=603) utasítják el a kijelentést, mint a fiúk (79,27%, n=325; 

khi
2
=13,632, df=4, p=0,009). Az önbevallásuk szerint nyelvjárában nem beszélők nagyobb 

arányban (16,67%, n=92) fogadják el a kijelentést, mint a nyelvjárásban is kommunikáló 

tanulók (11,15%, n=58). Azaz, a vernakuláris nyelvváltozatot használók közül többen 

(87,50%, n=455) utasítják el az állítás igazságértékét, mint a saját bevallás alapján, 

nyelvjárásban nem beszélő diákok (81,52%, n=450; khi
2
=65,171, df=4, p<0,0001). Továbbá a 

székely nyelvjárási kistájak szerinti elkülönítésből kiderül (khi
2
=29,460, df=6, p<0,0001), 

hogy a gyergyószékiek (17,09%, n=20) vélik leginkább úgy, hogy azok, akik mindig és 

mindenhol nyelvjárásban beszélnek, elmaradottak, „falusiak”. Az állítással a csíkszékiek 

(90,12%, n=146) nem értenek egyet a leginkább. 

A törzsváltozókon kívül még három változó mutat jelentős összefüggést a kijelentés 

megítélésével: az anyák foglalkozása (khi
2
=25,741, df=12, p=0,012), az apák származási 

helyének típusa (khi
2
=13,763, df=4, p=0,008), illetve a tanulók román nyelvtudása 

(khi
2
=21,206, df=10, p=0,020). A kijelentést legnagyobb arányban a tanár és az egyéb 

szellemi foglalkozású anyák gyerekei utasítják el (előbbiek: 90,54%, n=67; utóbbiak: 82,30%, 

n=386). Legtöbben a magánvállalkozó anyák gyerekei közül értenek egyet az állítással, 

egyharmaduk (33,33%, n=3) elmarasztalja a nyelvjárásban beszélőket.  

A második állítás (Helytelen, ugyanis vannak beszédhelyzetek, ahol a nyelvjárás 

használata kerülendő) csupán két törzsváltozóval mutat szignifikáns különbséget, éspedig a 

nyelvjárás használatával/kerülésével (khi
2
=69,553, df=4, p<0,0001) és a középiskolások 
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nyelvjárási régiók szerinti elkülönülésével (khi
2
=14,386, df=6, p=0,026). Azon tanulók 

helyeslik a nyelvjárás általános használatát nagyobb arányban, akik nyelvjárásban is 

beszélőknek tartják magukat (52,54%, n=290, míg a tájnyelvet nem használók 45,83%, 

n=253). Továbbá az állítással az udvarhelyszékiek több mint fele (50,79%, n=160) egyetért, 

míg a gyergyószékieknek csupán 41,03%-a (n=48). 

A harmadik kijelentés (Bátran vállalják a hovatartozásukat) négy törzsváltozóval 

korrelál jelentősen. A gimnáziumok és szakközépiskolák kilencedikes tanulói jóval nagyobb 

arányban értenek egyet az állítással, mint a végzős társaik (előbbiek: 63,52%, n=343; 

utóbbiak: 57,94%, n=332; khi
2
=10,420, df=2, p=0,005), vagyis a középiskolai tanulmányaikat 

éppen elkezdő diákok, a nyelvjárás bármilyen körülmények közötti használatát az 

önazonosság, az identitás kifejeződésével kapcsolják össze. 

A tagozatok szerinti elkülönülés rámutat arra, hogy a szakközépiskolások közül 

jelentősen többen (67,04%, n=238) tartják identitáskomponensnek a nyelvjárásias 

nyelvhasználatot, mint a filológia (60,16%, n=222) vagy a reál (55,27%, n=215) tagozatosok 

(khi
2
=16,700, df=4, p=0,002). A saját bevallás alapján nyelvjárásban beszélő tanulók nagyobb 

arányban fogadják el az állítást, mint a tájnyelvet nem használók (előbbiek: 62,69%, n=326; 

utóbbiak: 58,33%, n=322; khi
2
=67,843, df=4, p<0,0001). 

A nyelvjárási kistájak szerinti csoportosítás jól mutatja, hogy az állítással arányaiban 

közel kétszer annyian nem értenek egyet a csíkszékiek közül (48,77%, n=79), mint a 

gyergyószékiek közül (25,64%, n=30; khi
2
=33,972, df=6, p<0,0001). 

59. ábra. Mi a véleményed azokról, akik mindig és mindenhol nyelvjárásban 

beszélnek? – Bátran vállalják a hovatartozásukat – a középiskolások székely nyelvjárási 

kistájak szerinti megoszlása alapján (%); N=1113 

 

Az önbevallásuk szerint nyelvjárásban beszélő tanulók – a tájnyelvet nem használó 

társaikhoz (80,07%, n=442) viszonyítva – nagyobb arányban (86,15%, n=448; khi
2
=69,929, 

df=4, p<0,0001) utasítják el azt a feltételezést, mely szerint nem ismernék a köznyelvet azon 
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nyelvjárási beszélők, akik – körülményektől függetlenül – a tájnyelvet használják. Ugyanezt 

az álláspontot képviseli a csíkszékiek döntő többsége (88,27%, n=143) is a gyergyószékiekkel 

(75,21%, n=88; khi
2
=24,367, df=6, p<0,0005) szemben. 

Az ötödik állítás (Nincs szükségük rá, hogy másképpen beszéljenek) megítélése 

rávilágít arra, hogy a középiskola első évfolyamos diákjai közül többen (43,15%, n=233) 

vélik természetes jelenségnek a nyelvjárás teljeskörű használatát, mint a végzős tanulók 

(33,68%, n=193).  

60. ábra. Mi a véleményed azokról, akik mindig és mindenhol nyelvjárásban 

beszélnek? – Nincs szükségük rá, hogy másképpen beszéljenek – évfolyam szerinti 

megoszlás alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=18,292, df=2, p<0,0002 

A tagozat szerinti elkülönülés szerint a szakközépiskolások közül többen (42,82%, 

n=152) értenek egyet az állítással, mint a filológia (37,13%, n=137) vagy a reál (35,22%, 

n=137) tagozatosok (khi
2
=11,027, df=4, p=0,026). 

A nyelvjárási kistájak esetében leginkább a csíkszékiek (66,05%, n=107) cáfolják, hogy 

a nyelvjárás állandó használata általános, természetes jelenség volna, míg az állítással a 

legtöbben az udvarhelyszékiek közül értenek egyet (40,32%, n=127; khi
2
=27,042, df=6, 

p<0,0002). 

A következő zárt kérdés (Hogy viszonyulsz saját nyelvjárásodhoz?) öt kategória 

segítségével térképezi fel a tanulók saját nyelvjárásukhoz való viszonyulásmódját, attitűdjét. 

A legtöbben, a tanulók 91,64%-a (n=1020) a rossznak, helytelennek tartom, majd a 

minden más nyelvváltozatnál jobban szeretem (77,90%, n=867) és a helyi érdekességnek 

tartom (65,77%, n=732) válaszlehetőséget utasították el. A szeretem a nyelvjárást, de a 

köznyelvet is állítással közel azonos arányban értenek egyet, illetve helytelenítik (előbbi 

esetben 52,56%, n=585, utóbbi esetben 42,68%, n=475). A nem érdekel opciót csupán 

10,24% (n=114) jelölte meg. 
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Az állítások minősítéséből a legszembetűnőbb, hogy a legnagyobb ellenállást a 

nyelvjárás alacsony presztízsét feltételező sztereotípia váltott ki. A nyelvjárás köznyelvvel 

való egybevetése bizonytalanná teszi a tanulókat, a nyelvjárás kedveltségi foka már nem 

olyan erőteljes. 

A minden más nyelvváltozatnál jobban szeretem viszonyulásmódot a csíkszékiek 

(87,04%, n=141, szemben a háromszékiek: 74,95%, n=389; khi
2
=20,378, df=6, p=0,002), a 

szeretem a nyelvjárást, de a köznyelvet is kategóriát a tizenkettedikesek (46,77%, n=268, 9. 

osztályosok: 38,33%, n=207; khi
2
=11,749, df=2, p=0,003), illetve a rossznak, helytelennek 

tartom negatív minősítést az önbevallás szerint nyelvjárásban beszélők (61,35%, n=319, 

tájnyelvet nem használók: 89,13%, n=492; khi
2
=52,441, df=4, p<0,0001) közül utasították el 

legtöbben. 

A nyelvjáráshoz való viszonyulás témaköréről a fiúk (15,12%, n=62, lányok: 7,47%, 

n=52; khi
2
=17,684, df=4, p=0,001), illetve a – saját bevallás szerint – nyelvjárási 

kompetenciával nem rendelkezők (16,30%, n=90, tájnyelvet használók: 4,23%, n=90; 

khi
2
=94,370, df=4, p<0,0001) mutatkoztak a legközömbösebbnek. 

A Szerinted, ha valaki csak nyelvjárásban beszél Székelyföldön – könnyen boldogul, 

lehetnek nehézségei, vagy nem érvényesül? kérdésre adott válaszok azt mutatják, hogy a 

legtöbb adatközlő (72,78%, n=810) szerint a kódváltásra nem képes nyelvjárási beszélők 

nehézségekbe ütközhet nyelvhasználatuk miatt. A tanulók közel 20%-a (18,96%, n=211) úgy 

véli, hogy a nyelvjárási beszélők könnyen boldogulnak régiójukban, míg 3,77% (n=42) 

szerint egyáltalán nem tud érvényesülni a kizárólagosan vernakuláris nyelvváltozatot 

használó. A tanulók 4,49%-a (n=50) nem válaszolt a kérdésre. 

61. ábra. Szerinted, ha valaki csak nyelvjárásban beszél Székelyföldön, könnyen 

boldogul, lehetnek nehézségei, vagy nem érvényesül? (%); N=1113 

 

A változók hatása a nyelvjárási beszélők székelyföldi érvényesülését tekintve négy 

törzsváltozóval áll jelentős összefüggésben. A tagozat szerinti megoszlás alapján 
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megállapítható (khi
2
=18,987, df=6, p=0,004), hogy a filológia tagozatosok közül állítják 

legtöbben (79,95%, n=295) azt, hogy nehézségeik lehetnek a nyelvjárásban beszélőknek 

Székelyföldön. A reál tagozatosoknak 72,24%-a (n=281), míg a szakközépiskolásoknak 

csupán a 65,92%-a (n=234) vélekedik hasonlóképpen. Ez utóbbiak közül számottevően 

többen (24,43%, n=86) gondolják azt, hogy könnyen boldogulnak nyelvjárásban, mint a reál 

(18,51%, n=72) vagy a filológia (14,36%, n=53) tagozatosok. A filológusokhoz viszonyítva 

(2,44%, n=9) a reál tagozatosok (4,11%, n=16) és a szakközépiskolások (4,79%, n=17) 

nagyobb arányban vélik úgy, hogy Székelyföldön „nem érvényesül” a dialektust használó 

egyén.  

A lányok közül többen feltételezik, hogy lehetnek nehézségeik a nyelvjárási 

beszélőknek, mint a fiúk (előbbiek: 75,86%, n=528; utóbbiak: 67,80%, n=278). A fiúk viszont 

nagyon arányban (23,41%, n=96) választották a „könnyen boldogul” kategóriát, mint a lányok 

(16,09%, n=112). Csupán egy százalékos a nemek közötti eltérés a „nem érvényesül” opció 

választásában (lányok esetében: 4,02%, n=28; fiúk esetében: 3,41%, n=14). 

62. ábra. Szerinted, ha valaki csak nyelvjárásban beszél Székelyföldön, könnyen 

boldogul, lehetnek nehézségei, vagy nem érvényesül? – a nemek szerinti megoszlás 

alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=13,829, df=6, p=0,032 

Az érdemjegyek tekintetében is szembetűnő a különbség, különösen a „lehetnek 

nehézségei” kategória esetében: a magyar nyelv- és irodalomból jó tanulók közül, a gyenge és 

közepes tanulókhoz viszonyítva (előbbiek esetében: 68,60%, n=59; utóbbiak esetében: 

68,89%, n=299) számottevően többen (77,43%, n=415) tekintik az egyéni érvényesülés 

hátráltatójának a nyelvjárási beszédet. Legkevésbé a jó tanulók (14,74%, n=79) választották a 

„könnyen boldogul” opciót. A „nem érvényesül” válaszlehetőség nem mutat kiemelkedő 

különbségeket az érdemjegyek tekintetében. 
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63. ábra. Szerinted, ha valaki csak nyelvjárásban beszél Székelyföldön, könnyen 

boldogul, lehetnek nehézségei, vagy nem érvényesül? – az érdemjegy szerinti megoszlás 

alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=19,787, df=9, p=0,019 

A bevallásos alapon tájnyelvet használók nagyobb arányban (21,15%, n=110) 

választották a „könnyen boldogul” kategóriát, mint a nyelvjárásban nem beszélők (17,21%, 

n=95; khi
2
=49,008, df=6, p<0,0001). Ez utóbbiak közül többen (5,07%, n=28) látják a 

személyes boldogulás akadályozatatását a dialektus használata miatt, mint a saját bevallás 

szerint nyelvjárásban beszélő tanulók (2,69%, n=14). A „lehetnek nehézségei” opció 

megjelölésében elenyésző az említett változók különbsége. 

A fent bemutatott kérdésre adott válaszok kontrolljaként, beiktattam egy 

attitűdkijelentést (A hétköznapokban nehezen érvényesül az, aki mindenhol és mindenkivel 

nyelvjárásban beszél), melyet az adatközlőknek 1–5-ig terjedő (1–egyáltalán nem értek egyet, 

5–nagymértékben egyetértek) skálán kellett értékelniük. Nagyfokú határozatlansággal, 

bizonytalansággal találkozunk: a tanulók 37,56%-a (n=418) egyetért a kijelentéssel, 29,29%-a 

(n=326) tartózkodik az állásfoglalástól, mert nem tudja megítélni a kijelentés 

valóságtartalmát, 31,44%-uk (n=350) pedig jóváhagyja azt. 

Az eredmények alapján úgy tűnik, hogy a „kontrollkijelentés” betöltötte szerepét, 

ugyanis az előző kérdés eredményeivel összevetve, még inkább felszínre került a tanulók 

határozatlansága. Az egyéni boldogulást akadályozó tájnyelv-használat megítélésének aránya 

teljesen eltérő: az előző kérdés esetében a tanulók 72,78%-a (n=810), jelen állítás esetében a 

diákoknak csupán 37,56%-a ért egyet vele. 

A tagozat szerinti és nembeli elkülönülésből (khi
2
=44,069, df=10, p<0,0001; 

khi
2
=25,465, df=10, p=0,005) kiderül, hogy a szakközépiskolások és a fiúk nagyobb arányban 

(előbbiek: 37,75%-a, n=134, utóbbiak 16,14%-a, n=140) utasítják el az állítást, mint a 
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filológia (29,27%, n=108) vagy a reál tagozatosok (27,76%, n=108), illetve a lányok (29,6%, 

n=206).  

Mindezek fényében a következőkben arra keresem a választ, hogy melyek azok a 

beszédhelyzetek, amelyekben a tanulók elfogadhatónak tartják a táji színezetű 

nyelvhasználatot (Mennyire érzed zavarónak a nyelvjárási beszédet az alábbi 

helyzetekben!). Kilenc előre megadott kommunikációs körülményt illetően (családban, 

barátokkal, iskolában, üzletben, nyilvános beszédben, templomban, televízióban/rádióban, 

orvosi rendelőben, illetve rendezvényeken) kellett eldönteniük – egy hármas értékelési skálán 

–, hogy mely használati színtéren nagyon zavaró, kicsit zavaró, vagy teljesen elfogadható a 

dialektus használata. 

A tanulók nagy része a familiáris megnyilatkozásokban helyénvalónak tartja a 

nyelvjárás használatát, míg a formálisabb szituációkban helyteleníti azt. A gyakoriságszámítás 

eredményei kiválóan igazolják azon feltételezésemet, mely szerint az informális 

beszédhelyzettől való eltávolodással párhuzamosan csökken a nyelvjárás elfogadottsága.  

A nyelvjárás használatát „egyáltalán nem zavaró”-nak a legtöbben az alábbi 

szituációkban tartják (a gyakorisági mutatók csökkenő sorrendjében felsorolva): családban – 

72,51% (n=807), barátokkal – 61,28% (n=682), üzletben – 38,36% (n=427), iskolában – 

35,94% (n=400), templomban – 30,01% (n=334), orvosi rendelőben – 26,86% (n=299), 

rendezvényeken – 18,15%, n=202, nyilvános beszédben – 16,35% (n=182), televízióban, 

rádióban – 15,90% (n=177). 

3. táblázat. A beszédhelyzet nyelvjárásiasságának elfogadottsága az „egyáltalán 

nem zavaró” kategóriában (%); N=1113 

Beszédhelyzet  A nyelvjárás „egyáltalán nem 

zavaró” (%) 

Fő 

1. családban 72,51  807 

2. barátokkal 61,28 682 

3. üzletben 38,36 427 

4. iskolában 35,91 400 

5. templomban 30,01 334 

6. orvosi rendelőben  26,86 299 

7. rendezvényeken 18,15 202 

8. nyilvános beszédben 16,35 182 

9. televízióban, rádióban 15,90 177 
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A nemstandard nyelvváltozat használatát a legtöbben a televízióban, rádióban (52,56%, 

n=586) vélik nagyon zavarónak, elfogadhatatlannak. Az elutasítás gyakorisága sávosan oszlik 

meg: kiugróan magas azok száma (a résztvevők több mint fele), akik a médiában utasítják el a 

leginkább a vernakuláris nyelvhasználatot, őket követi azon tanulók csoportja, akik a 

nyilvános beszédben (42,41%, n=472) és rendezvényeken (42,86%, n=477) helytelenítik a táji 

színezetű megnyilvánulásokat. A következő jelentősebb százalékos ugrással (10-12%) azon 

adatközlők csoportja különíthető el, akik a templomban (32,17%, n=358) és az orvosi 

rendelőben (29,74%, n=331) nem tartják helyénvalónak a nyelvjárás használatát, majd 

számottevően kevesebb azon tanulók száma, akik az üzletben (15%, n=167) és az iskolában 

(14,38%, n=160) kifogásolják a vernakuláris beszédmódot. Legkevesebben a baráti (5,93%, 

n=66) és a családi (2,16%, n=24) körben nehezményezik a dialektális megszólalásokat. 

A legtöbben kicsit zavarónak, ám elfogadhatónak vélik a nyelvjárás használatát 

iskolában (45,46%, n=506) és üzletben (42,14%, n=469), orvosi rendelőben (38,90%, n=433), 

valamint nyilvános beszédben (36,84%, n=410). A sor alján, a korábbi adatokból 

következően, értelemszerűen a családdal (21,20%, n=236) és a barátokkal (28,12%, n=313) 

történő kommunikációs helyzet nyelvjárásiasságának elfogadottsága áll. 

A különböző beszédhelyzetekben használatos regionális dialektus helybenhagyását a 

független és egyéb változók perspektívájából is elemeztem. A kilenc vizsgált körülmény 

közül kiragadom a családban, az iskolában és a médiában használt nyelvjárás 

elfogadottságának részminták szerinti megoszlását.  

Lényeges különbség látható a családi környezetben használt nyelvjárási beszédmód 

elfogadását illetően – a bevallásos alapon – nyelvjárásban is beszélő, illetve a vernakuláris 

nyelvváltozatot nem használó tanulók válaszai között. A nyelvjárásban is beszélők a 

nyelvjárási kompetenciával nem rendelkező társaikhoz viszonyítva (65,04%, n=359) 

feltűnően (és érthetően) magas arányban (82,31%, n=428) állítják azt, hogy egyáltalán nem 

zavarja őket familiáris közegben a tájnyelvi elemek megléte. Előbbiek 26,27%-a (n=145) is 

elnéző magatartást tanúsít a családon belüli dialektus-használattal: ugyan kicsit zavarja őket, 

mégis elfogadhatónak tartják. A legelutasítóbb válaszlehetőséget, azaz „nagyon zavar, 

elfogadhatatlannak tartom” opciót a családban használatos nyelvjárás megítélésében egyetlen 

nyelvjárásban beszélő tanuló sem választotta, míg a köznyelvet használóknak is csupán a 

3,99%-a (n=22) rosszalja a dialektus familiáris közegben történő előfordulását. 
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64. ábra. Mennyire érzed zavarónak a nyelvjárási beszédet családban? – a 

nyelvjárás használata szerinti megoszlás alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=96,736, df=6, p<0,0001 

Ezen törzsváltozón kívül három változóval jelentős az összefüggés a családi 

környezetben használt nyelvjárás elfogadásában/elutasításában: az apák iskolai végzettségével 

(khi
2
=19,726, df=9, p=0,020), az anyák foglalkozásával (khi

2
=29,943, df=18, p=0,038) és a 

tanulók román nyelvtudásának mértékével (khi
2
=33,665, df=15, p=0,004).  

Minél alacsonyabban iskolázott a tanulók édesapja, annál nagyobb a nyelvjárás 

használatát – informális közegben – elfogadó diákok aránya. Míg az általános iskolai 

végzettségű apák gyerekeinek a 81,67%-a (n=49) akceptálja a családban a nyelvjárás 

használatát, addig a középfokú képesítésűeknek csak a 73,61%-a (n=583), illetve a felsőfokú 

képzettségűeknek csupán a 68,83%-a (n=159). A meghitt, családias környezetben előforduló 

nyelvjárás használatát teljesen elutasítók nagyobb számban (3,46%, n=8), szemben az 

alacsony (1,67%, n=1) és a középfokú (1,77%, n=14) végzettségűekkel, a magasan kvalifikált 

apák gyerekei közül kerülnek ki. A vezetői pozíciót betöltő anyák gyerekeinek közel 90%-át 

(89,66%, n=26) egyáltalán nem zavarja, ha valaki a családban nyelvjárásban beszél, kicsit 

zavarja, de elfogadhatónak tartja a magánvállalkozók egyharmada (33,33%, n=3), és teljesen 

elutasítja a tanár szülők gyerekeinek a 4,05%-a (n=3). 

A környezeti nyelv birtoklásának mértéke is meghatározza a családban használt 

nyelvjárás jóváhagyását/elutasítását: a nagyon rossz román nyelvtudású tanulók – a 

kiváló/nagyon jó államnyelvi kompetenciájú diákokhoz képest (64,91%, n=37) – 

kiemelkedően magas arányban (80,65%, n=25) vélik teljes mértékben elfogadhatónak. Míg ez 

utóbbiak 5,26%-át (n=3) nagyon zavarja a nyelvjárási beszéd családi környezetben való 

használata, addig előbbiek közül senkit sem.  

Az iskolában használt táji színezetű beszéd egyáltalán nem zavarja a 

szakközépiskolások 44,23%-át (n=157), vagyis jóval toleránsabbak az iskolai nyelvjárás-
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használattal, mint a gimnazisták (ugyanis reál tagozatosok esetében: 34,19%, n=133; 

filológusok esetében: 29,38%, n=110). A reál és szakközépiskolásokhoz képest (előbbiek 

esetében: 43,96%; utóbbiak esetében: 43,10%, n=153) kicsit zavarónak, mégis 

elfogadhatónak leginkább a filológusok (49,32%, n=182) tekintik a nyelvjárás használatát 

iskolai közegben. A szakközépiskolások közül tartják elfogadhatatlannak legkevésbé 

(10,14%, n=36; míg a filológusok esetében: 16,53%, n=61; reál tagozatosok esetében: 

16,20%, n=63), ha oktatási intézményükben nyelvjárási megnyilatkozást hallanak.  

65. ábra. Mennyire érzed zavarónak a nyelvjárási beszédet iskolában? – a tagozat 

szerinti megoszlás alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=23,623, df=6, p=0,001 

A saját bevallás szerint nyelvjárásban is beszélők nagy részét (40,96%, n=213) 

egyáltalán nem zavarja, ha valaki az iskolában nyelvjárást használ. Viszont a tájnyelvet nem 

használó tanulók közül kétszer annyian (18,30%, n=101) rosszallják a nyelvjárás 

előfordulását iskolai környezetben, mint a nyelvjárásban beszélők (9,81%, n=51).  

66. ábra. Mennyire érzed zavarónak a nyelvjárási beszédet iskolában? – a 

nyelvjárás használata szerinti megoszlás alapján (%); N=1113 
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Az anyák foglalkozása (khi
2
=33,730, df=18, p=0,014) és az apák iskolai végzettsége 

(khi
2
=24,145, df=9, p=0,004) is jelentősen befolyásolja a tanulók válaszát. A szellemi munkát 

végző anyák és a felsőfokú végzettségű apák gyerekei fogadják el nagyobb arányban 

(előbbiek: 38,52%-a, n=94; utóbbiak: 37,66%-a, n=87) az iskolai vernakuláris 

nyelvhasználatot, míg a legelutasítóbbak a magánvállalkozó anyák és az alacsonyan iskolázott 

apák gyerekei (előbbiek: 44,44%-a, n=4; utóbbiak: 16,67%-a, n=10). 

A médiában előforduló nyelvjárás elfogadottsága öt törzsváltozóval mutat szignifikáns 

összefüggést.  

A tévében, rádióban használt nyelvjárást a leginkább a végzős diákok nehezményezik 

(56,02%, n=321), míg – előbbiekhez viszonyítva (12,74%, n=73) – a középiskola első 

évfolyamos tanulói azok, akik közül nagyobb arányban (19,26%, n=104) fogadják el teljes 

mértékben ezen nyelvváltozat felcsendülését a tömegkommunikációban (khi
2
=10,759, df=3, 

p=0,013). 

A tagozat szerinti megoszlás alapján nyilvánvaló, hogy a filológia tagozatosokat zavarja 

a leginkább (62,33%, n=230), kevésbé a reál tagozatosokat (56,81%, n=221), és legkevésbé a 

szakközépiskolásokat (37,75%, n=134) a nyelvjárás előfordulása a médiában. Ez utóbbiak 

28,45%-át (n=101), míg a reál tagozatosoknak a 11,05%-át (n=43), illetve a filológusoknak 

csupán a 8,94%-át (n=33) nem zavarja egyáltalán a nyelvjárásias megnyilvánulás a szóban 

forgó kommunikációs csatornákon. 

67. ábra. Mennyire érzed zavarónak a nyelvjárási beszédet a televízióban, 

rádióban? – a tagozat szerinti megoszlás alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=78,572, df=6, p<0,0001 

A lányok számottevően nagyobb arányban (58,91%, n=410) kifogásolják a médiában 

felhangzó nem köznyelvi felszólalást, mint a fiúk (41,46%, n=170). 
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68. ábra. Mennyire érzed zavarónak a nyelvjárási beszédet a televízióban, 

rádióban? – a nemek szerinti megoszlás alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=34,273, df=6, p<0,0001 

A középiskolások megyék szerinti részmintái azt jelzik (khi
2
=12,350, df=3, p=0,006), 

hogy a Hargita megyei tanulók nagyobb arányban (56,57%, n=336) helytelenítik a 

vernakuláris megnyilatkozást, mint a Kovászna megyeiek (47,98%, n=249). Ez utóbbiaknak a 

19,27%-át (n=100), míg előbbieknek csupán a 12,96%-át (n=77) nem zavarja egyáltalán, ha 

valaki a televízióban, rádióban nyelvjárásban beszél.  

A médiában elhangzó regionális dialektust a legtöbben a magyar nyelv- és irodalomból 

gyenge érdemjegyű tanulók közül helyeslik (27,91%, n=24). Az érdemjegyek csökkenésével 

fordítottan arányos a nyelvjárásiasság elfogadottsága: a jó tanulóknak az 58,02%-a (n=311), a 

közepeseknek a 49,08%-a (n=213), míg a gyenge tanulóknak a 38,37%-a (n=33) hagyja jóvá 

a többnyire egyirányú kommunikációban a táji színezetű beszéd előfordulását. 

69. ábra. Mennyire érzed zavarónak a nyelvjárási beszédet a televízióban, 

rádióban? – az érdemjegy szerinti megoszlás alapján (%); N=1113 
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2
=32,677, df=9, p<0,0002 
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A törzsváltozókon kívül az apák származási helyének típusa és legmagasabb iskolai 

végzettsége befolyásolja szignifikánsan (előbbi változó esetében a szignifikancia értéke: 

khi
2
=13,146, df=6, p=0,041, utóbbi esetében: khi

2
=19,790, df=9, p=0,019) a tanulók 

vélekedését. A falusi apák gyerekeihez képest (50,96%, n=345) a városiak nagyobb arányban 

(54,39%, n=186) helytelenítik, az alacsonyan kvalifikált apák gyerekei közül pedig kétszer 

annyian (30%, n=18) helyeslik a nyelvjárás használatát a médiában, mint a közepesen vagy 

magasan képzett apák gyerekei (előbbiek 15,28%-a, n=121; utóbbiak 13,85%-a, n=32).  

A továbbiakban, a nyelvjárási beszélőkhöz való viszonyulásmód minél pontosabb 

megragadása érdekében, a köztudatban elterjedt prekoncepciókon, sztereotípiákon és 

lingvicizmuson alapuló – ötfokú Likert skálával összekapcsolt – kijelentéseket kellett 

minősíteniük az adatközlőknek: 

a) A városiak lenézik a falusiakat tájszólásuk miatt. 

b) A falusiak büszkék saját nyelvjárásukra. 

c) A műveletlenebbek, kevésbé iskolázottabbak beszélnek nyelvjárásban. 

d) Az iskolázottabbak általában elítélik a nyelvjárásiasságot, nyelvjárási beszédet. 

e) A nyelvjárásban beszélő ember jóindulatú, barátságos, segítőkész.  

A tanulók több mint fele (55,07%-a, n=613) egyetért A városiak lenézik a falusiakat 

tájszólásuk miatt kijelentéssel. 30%-uk (n=334) azonban elutasítja, 13,66%-uk (n=152) nem 

tudja megítélni, 1,26%-uk (n=14) egyáltalán nem minősíti az állítást. A leginkább a filológia 

tagozatosok (58,57%, n=215, a szakközépiskolások 54,93%, n=195, a reál tagozatosok: 

52,17%, n=203; khi
2
=26,948, df=10, p=0,003), a közepes érdemjegyűek (60,13%, n=261, a jó 

tanulók 51,68%-a, n=277, a gyengék 47,68%-a, n=41; khi
2
=28,569, df=15, p=0,018), a 

csíkszékiek (63,58%, n=103, háromszékiek: 57,61%, n=299, udvarhelyszékiek: 49,53%, 

n=156, gyergyószékiek: 47,01%, n=55; khi
2
=30,332, df=15, p=0,011), a falun élő (63,68%, 

n=319, a városiak 48,12%-a, n=294; khi
2
=59,898, df=10, p<0,0001), az egykor falusi 

általános iskolában tanulók (63,14%, n=293, a városi általános iskolában járók 49,3%-a, 

n=318; khi
2
=47,631, df=15, p<0,0001), valamint a falusi származású apák gyerekei (58,94%, 

n=399, városiak 48,83%-a, n=167; khi
2
=18,697, df=10, p=0,044) közül értenek egyet ezzel a 

nyelvi sztereotípiával. Ez utóbbi három szociológiai változó részmintáiból egyértelműen 

látszik, hogy a falusi környezetben felnövő tanulók fogadják el leginkább az állítást. 

Valószínűleg nyelvjárásiasságuk miatt – a városiak részéről – érte őket negatív élmény. 

A falusiak büszkék saját nyelvjárásukra kijelentéssel a megkérdezettek 55,7%-a 

(n=620) ért egyet, 10,24%-uk viszont elutasítja. Nem képes állásfoglalásra a tanulók 32,70%-

a (n=364). 
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A kilencedikesek (57,22%, n=309, tizenkettedikesek 54,28%, n=311; khi
2
=11,830, 

df=5, p=0,037), a fiúk (59,52%, n=244, a lányok 53,88%-a, n=375; khi
2
=18,356, df=10, 

p=0,049), a Hargita megyei (59,42%, n=353, a Kovászna megyeiek 51,45%-a, n=267; 

khi
2
=18,792, df=5, p=0,002), a gyergyószéki tanulók (66,67%, n=78, háromszékiek: 51,45%, 

n=267; khi
2
=26,698, df=15, p=0,031), illetve a tanár foglalkozású apák gyerekei (60,87%, 

n=14, míg a magánvállalkozók 41,17%-a, n=7; khi
2
=44,182, df=30, p=0,046) közül fogadják 

el számottevően többen a kijelentést. A falusi tanulók közül jelentősen többen kerülnek ki az 

állítással egyet nem értők (13,17%, n=66, városiak 7,86%, n=48; khi
2
=21,192, df=10, 

p=0,020). 

Azon nyelvi sztereotípiát, mely szerint A műveletlenebbek, kevésbé iskolázottabbak 

beszélnek nyelvjárásban a tanulók fele (50,31%-a, n=560) elutasítja, 27,58%-a (n=307) 

elfogadja. Nem tudja megítélni 19,77% (n=220)-uk.  

A kijelentést elutasítók leginkább a tizenkettedikesek (57,94%, n=332, kilencedikesek 

42,22%, n=228; khi
2
=31,107, df=5, p<0,0001), a gimnazisták (reál/humán tagozatosok: 

56,56%, n=220/54,74%, n=202; khi
2
=36,953, df=10, p<0,0001), a lányok (53,45%, n=372, a 

fiúk 44,64%-a, n=183; khi
2
=23,027, df=10, p=0,011), a Hargita megyeiek (53,54%, n=318, 

Kovászna megyei tanulók 46,62%, n=242; khi
2
=13,960, df=5, p=0,016), a csíkszékiek 

(61,73%, n=100, háromszékiek: 46,62%, n=242; khi
2
=29,271, df=15, p=0,015), a jó tanulók 

(56,71%, n=304, gyengék 47,67%, n=41, közepesek 43,32%, n=188; khi
2
=40,250, df=15, 

p<0,0005), a nyelvjárásban beszélők (56,54%, n=294, tájnyelvet nem használók 44,75%, 

n=247; khi
2
=22,982, df=10, p=0,011), valamint a felsőfokú végzettségű szülők gyerekei 

(anyák esetében: 58,79%, n=107; khi
2
=27,733, df=15, p=0,023; apák esetében: 54,11%, 

n=125; khi
2
=27,654, df=15, p=0,024). 

Az iskolázottabbak általában elítélik a nyelvjárásiasságot, nyelvjárási beszédet 

kijelentés megítélésében igencsak megoszlik a vizsgált beszélőközösség: ugyan legtöbben 

(37,82%, n=421) nem értenek egyet vele, hasonló arányban utasítják el (31%, n=345) azt, 

illetve nagyon sokan (29,02%, n=323) nem tudják minősíteni az állítást. 2,16%-uk (n=24) 

egyáltalán nem értékelte a kijelentést. Az attitűdkijelentést elutasítók leginkább a gimnazisták 

(filológia/reál tagozatosok 39,84%/39,85%-a, n=147/155, míg a szakközépiskolások 33,53%, 

n=119; khi
2
=34,521, df=10, p<0,0002), a Hargita megyeiek (41,08%, n=244, Kovászna 

megyeiek: 34,10%, n=177; khi
2
=12,461, df=5, p=0,029) és a jó tanulók (42,16%, n=226, 

gyengék 36,05%, n=31, a közepesek 32,95%, n=143; khi
2
=41,148, df=15, p<0,0004) közül 

kerülnek ki. 
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A tájnyelvet használók pozitív személyiségjegyeire utaló A nyelvjárásban beszélő 

ember jóindulatú, barátságos, segítőkész kijelentés megítélésében nagyfokú a 

bizonytalanság, a tanulók 42,86%-a (n=477) nem tudja minősíteni. 35,4%-uk (n=394) 

egyetért vele, 19,41%-uk (n=216) elutasítja, egyáltalán nem minősíti 2,34% (n=26). A 

szociológiai változók megoszlásából azt látjuk, hogy a filológia tagozatosok (23,31%, n=86, 

reál tagozatosok 17,23%, n=67, a szakközépiskolások 17,75%, n=63; khi
2
=21,256, df=10, 

p=0,019), a csíkszékiek (25,31%, n=41, udvarhelyszékiek: 17,14%, n=54; khi
2
=20,036, 

df=15, p=0,038) és a magánvállalkozó, illetve falusi származású apák gyerekei 

(magánvállalkozók esetében 47,06%, n=8, vezető pozíciót betöltők esetében 15,19%-a, n=12; 

khi
2
=46,325, df=30, p=0,029 illetve falusi apák esetében 21,27%, n=144, városi apák 

esetében 17,24%, n=59; khi
2
=20,383, df=10, p=0,026) nem értenek egyet az állítással 

leginkább. A kijelentéssel egyetértők részmintái között szignifikáns a különbség a tanulók 

állandó lakóhelyének típusával (khi
2
=21,123, df=10, p=0,020) és az apák iskolai 

végzettségével (khi
2
=29,042, df=15, p=0,016). A falun élő tanulók 38,53%-a (n=193, 

városiak 32,73%-a, n=200), illetve az alacsony iskolázottságú apák gyerekeinek a 48,33%-a 

(n=11, felsőfokúaknak a 32,47%-a, n=75) fogadja el az állítás valóságtartalmát. 

 

4.1.2. A köznyelvnek és a köznyelv használóinak a megítéléséről 

A magas presztízsű standard nyelvváltozat és azok beszélőinek a megítélésével 

kapcsolatban négy – nyelvi sztereotípiákat tartalmazó – kijelentést minősítettek az 

adatközlők: 

1. A köznyelvet a művelt, iskolázott emberek beszélik. 

2. Értelmesebb, műveltebb az, aki a köznyelvet beszéli. 

3. A köznyelv ismerete és használata előnyös. 

4. A köznyelv a nyelvjárás továbbfejlesztett változata. 

Az első attitűdkijelentés tartalmával a tanulók közel kétharmada (64,96%, n=723) nem 

ért egyet, 19,85%-uk (n=516) viszont egyetért. Nem tudott állást foglalni az adatközlők 

13,48%-a (n=396), egyáltalán nem minősítette az állítást 1,71%-uk (n=19). Leginkább a 12. 

osztályosok (69,11%, n=396, 9. osztályosok: 60,55%, n=327; khi
2
=17,869, df=5, p=0,003), a 

filológia tagozatosok (69,11%, n=255, reál tagozatosok 66,83%, n=260; khi
2
=40,207, df=10, 

p<0,0001) és a magyar nyelvből jó tanulók (70,52%, n=378, közepes érdemjegyűek 60,83%, 

n=264, gyengék 55,82%, n=48; khi
2
=48,414, df=15, p<0,0001) közül utasították el jelentősen 

nagyobb arányban azon állítást, mely szerint a köznyelv használói az értelmiségi réteg tagjai. 
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Azon nyelvi sztereotípiát, mely szerint a köznyelv használata az iskolázottság, a 

műveltség fokmérője a tanulók 43,66%-a (n=486) elutasította, több mind egynegyedük 

azonban elfogadta (28,93%, n=322). Nem tudott állást foglalni 25,52% (n=284), egyáltalán 

nem minősítette a kijelentést 1,89% (n=21).  

A kilencedikesek (33,7%, n=182, tizenkettedikesek 24,44%, n=140; khi
2
=27,921, df=5, 

p<0,0001), a szakközépiskolások (34,09%, n=121, filológia tagozatosok 29%, n=107, reál 

tagozatosok 24,16%, n=94; khi
2
=38,232, df=10, p<0,0001), a magyar nyelv- és irodalomból 

közepes/gyenge tanulók (35,72%/33,72%, n=155/29, jó tanulók 22,94%, n=123; khi
2
=36,915, 

df=15, p=0,001) és a nyelvjárásban nem beszélők (33,33%, n=184, nyelvjárásban is beszélők 

23,65%, n=123; khi
2
=20,411, df=10, p=0,026) közül fogadták el legtöbben a kijelentés 

tartalmát.  

A köznyelv ismerete és használata előnyös kijelentéssel a középiskolások túlnyomó 

többsége (76,82%-a, n=855) egyetért. A megkérdezettek 7,18%-a (n=80) elutasítja, 14,11%-a 

(n=157) nem tudja megítélni az állítás igazságtartalmát. Nem minősítette egyáltalán az állítást 

1,89% (n =21). Leginkább a gimnazisták (reál tagozatosok 80,21%, n=312, filológiai 

tagozatosok 79,68%, n=294, szemben a szakközépiskolások 70,14%-ával, n=249; 

khi
2
=28,111, df=10, p=0,002), a jó tanulók (80,97%, n=434, a közepesek 72,35%, n=314, 

gyengék 75,58%-a, n=65; khi
2
=25,986, df=15, p=0,038) és a csíkszékiek (86,42%, n=140, 

udvarhelyszékiek: 73,02%, n=230; khi
2
=31,504, df=15, p=0,008) közül értenek egyet a 

köznyelv-használat előnyösségével. 

Nagyfokú a bizonytalanság A köznyelv a nyelvjárás továbbfejlesztett változata állítás 

megítélésében: a tanulók több mint kétharmada (38,19%, n=425) a 3-as értékkel jelölt „nem 

tudom” kategóriát választotta, vagyis nem tudott állást foglalni a kérdésben. 34,51%-uk (384) 

egyetértett a kijelentéssel, 24,98%-uk (n=278) viszont elutasította, 2,34%-uk egyáltalán nem 

minősítette azt.  

A leghatározatlanabbak a tizenkettedikesek (30,72%, n=176, kilencedikesek 18,89%-a, 

n=102; khi
2
=26,080, df=5, p<0,0001), a reál tagozatosok (29,82%, n=116, filológia 

tagozatosok 24,67%, n=91, míg a szakközépiskolások 20%-a, n=71; khi
2
=33,369, df=10, 

p<0,0003), a városiak (28,15%, n=172, míg a falusiaknak a 20,95%-a, n=105; khi
2
=23,031, 

df=10, p=0,011), illetve a tanár foglalkozású apák gyerekei (43,48%, n=10, szemben a fizikai 

dolgozók 21,79%-ával, n=129; khi
2
=52,019, df=30, p=0,008). 
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Részösszefoglalás 

A tanulók viszonyulásmódja a nyelvjárásokhoz és beszélőikhez instabil alapokon 

nyugszik. A köztudatban élő nyelvi sztereotípiákat tartalmazó állítások megítélése kétirányú 

tendenciát mutat, és két síkon csapódik le.  

Azon kijelentéseket, amelyek negatív színben tüntetik fel a nyelvjárásokat és a 

nyelvjárási beszélőket, a diákok jelentős hányada elutasítja. Például nagymértékű ellenállást 

tapasztalhatunk a saját nyelvjárásukhoz való viszonyulásmód előcsalogatására szolgáló 

rossznak, helytelennek tartom sztereotípia esetében, ugyanis a tanulók 91,64%-a (n=1020) 

elutasítja azt. Valamivel alacsonyabb gyakorisággal, de szintén magas arányban (83,92%, 

n=934) helytelenítik az anyanyelvük területi változatát – kizárólagosan – használó beszélőkre 

az elmaradottnak, falusiasnak tartom nyelvi alapú diszkriminációra (vö. Kontra 2008a: 14), 

illetve a nem ismerik a köznyelvet (82,75%, n=921) iskolázatlanságra, tudatlanságra utaló 

állításokat. A körülményektől függetlenül mindig és mindenhol nyelvjárást használókra 

irányuló, a nyelvjárás identitásmegtartó, identitásképző funkciójára utaló Bátran vállalják a 

hovatartozásukat kijelentéssel is többnyire (60,65%, n=675) egyetértenek. 

Mintegy pálfordulással megtörik ez a pozitív, magas emotív-affektív töltetű hozzáállás 

akkor, amikor a tanulóknak általában a nyelvjárás szükségességét kell megítélniük, illetve 

amikor saját nyelvjárásukhoz való viszonyulásmódjukat kell kifejezniük a köznyelv 

megközelítéséből. Ekkor eluralkodik a teljes bizonytalanság, tanácstalanság. Közel fele-fele 

arányban vélekednek úgy, hogy nem szükséges, illetve szükséges – bizonyos 

beszédhelyzetekben – a kódváltás, vagyis a nyelvjárás kerülése, mások éppen a Nincs 

szükségük rá, hogy másképpen beszéljenek kijelentést utasítják el nagyobb arányban 

(59,48%, n=662). 

Személyes érintettségük megközelítéséből (Hogyan viszonyulsz saját nyelvjárásodhoz?) azt 

látjuk, hogy a köznyelv/tájnyelv kedveltsége ingatag: nagymértékben (77,90%, n=867) 

elutasítják a minden más nyelvváltozatnál jobban szeretem a nyelvjárást viszonykategóriát, 

ugyanakkor a szeretem a nyelvjárást, de a köznyelvet is kijelentéssel már csak 52,56%-uk 

(n=585) ért egyet. A látszólagos ellentmondást az is okozhatja, hogy az előbbi kijelentésben 

szereplő „más nyelvváltozat” kifejezést nem a köznyelvvel, hanem a diáknyelvvel azonosítják 

(habár kevés a valószínűsége ebben a kontextusban). A megkérdezettek nagy hányada 

(65,77%, n=732) nem tartja helyi érdekességnek nyelvjárását. Két lehetséges indokkal 

magyarázhatjuk ezen elutasítást: egyrészt, és ez a rosszabbik verzió, tájnyelvüket nem tartják 

különlegesnek, másrészt a nyelvjárás használati funkcióját tekintik elsődlegesnek, nem a 

kuriózum jellegét. 
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Látható, hogy a nyelvjárás rejtett presztízse akkor bukkan elő a leginkább, amikor 

provokáljuk a tanulókat, hiszen beindulnak az „énvédő” mechanizmusok. A nyelvjárás 

megbélyegzése önmagában, viszonyítás nélkül, erőteljes ellenállást szül, azonban a használati 

funkciójának megítélésében – köznyelv-kontrasztív szemléletben – már sokkal 

differenciáltabb, bizonytalanabb képet kapunk.  

Mindezek fényében eltöprenghetünk, hogy a székely társadalom a mindennapi 

kommunikációban elvárja a köznyelv használatát és a nyelvjárás negligálását, vagy ez csupán 

a többnyire még az iskola falain belül szocializálódó tanulók gondolat- és érzelemvilágában 

fogalmazódik meg. Honnan eredeztethetőek ezek az előítéletek? Vajon az oktatási 

intézmények főszereplőitől, a pedagógusoktól származhatnak? 

További inkongruenciát fedezhetünk fel a tanulók vélekedésében az anyanyelvjárású 

beszélők társadalmi boldogulását illetően: míg a Nincs szükségük rá, hogy másképpen 

beszéljenek állítást csupán a tanulók 38,27%-a (n=426) helyesli, addig a lehetnek nehézségei 

kijelentéssel a tanulók 72,78%-a (n=810) egyetért. Viszont az biztató, hogy a – könnyen 

boldogul, lehetnek nehézségei, és nem érvényesül opciók közül, ez utóbbit csupán a tanulók 

3,77%-a (n=42) választotta. Azonban nem ennyire egyértelmű a tanulók hozzáállása, mint 

ahogyan első olvasatra tűnik. A hétköznapokban nehezen érvényesül az, aki mindenhol és 

mindenkivel nyelvjárásban beszél kijelentés megítéléséből kiderül, hogy teljeskörű a tanulók 

bizonytalansága. Mintha nem is értenék a probléma- és kérdésfeltevést: 29,29%-uk (n=326) 

nem tud állást foglalni, 37,56%-uk (n=418) elfogadja, 31,44%-uk (n=350) elutasítja. 

A nyelvjárás használatát a legtöbben a privát, familiáris szférában tartják 

elfogadhatónak, helyénvalónak. A baráti, családi beszédhelyzettől való eltávolodás a 

nyelvjárás használatának csökkenését vonja maga után.  

A nemstandard nyelvváltozat médiában történő előfordulását vélik a legzavaróbbnak, a 

tanulók több mint fele (52,56%, n=586) elfogadhatatlannak tartja a táji színezetű 

médiaszereplők (elsősorban bemondók) megnyilvánulását. Az iskolai közegben használt 

vernakuláris nyelvváltozat elfogadottságának mértéke – a teljes elutasítás és feltétel nélküli 

elfogadás végpontok között – köztes helyet foglal el a gyakoriságsorban: kicsit zavarónak, de 

elfogadhatónak 45,56%-uk (n=506), egyáltalán nem zavarónak 35,94%-uk (n=400), illetve 

nagyon zavarónak 14,38%-uk (n=160) tartja a tájszólás használatát a közoktatási 

intézményekben. 

A többnyire sztereotípiákon és nyelvi alapú megkülönbözetéseken nyugvó 

attitűdkijelentések megítéléséből megismerhettük, hogy a tanulókban milyen elképzelések, 

képzetek élnek a nyelvjárási és köznyelvi beszélők személyiségével, jellemtulajdonságaival 
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kapcsolatosan. Ugyanakkor azt is megtudhattuk, hogy mely nyelvi mítoszok a 

legelterjedtebbek körükben.  

A nyelvjárási nyelvhasználókra vonatkozó attitűdkijelentések közül a legtöbben, a 

tanulók több mint fele, azt a két állítást fogadta el megegyező arányban, amelyek a falusi 

beszélők nyelvjárásukra való büszkeségére, valamint a városiak – tájnyelvhasználatuk miatt – 

falusiakat megbélyegző magatartására utalnak. Ugyanakkor a tanulók megközelítőleg fele 

(50,31%-a, n=560, illetve 43,66%-a (n=486) elutasítja azon sztereotípiákat, melyek szerint a 

tájnyelvhasználat alacsony iskolázottsággal, műveletlenséggel, valamint a köznyelv-használat 

magasabb műveltséggel társulna. A tanulók másik fele úgy oszlik meg, hogy közel 

egynegyed-egynegyed arányban egyet értenek a kijelentések tartalmával, illetve teljes 

mértékben bizonytalanok az állásfoglalásban. 

Ha összevetjük a köznyelvre/nyelvjárásra és beszélőikre vonatkozó attitűdkijelentések 

gyakorisági mutatóit, azt vesszük észre, hogy a standard nyelvváltozatról, valamint 

beszélőiről jóval határozottabban vélekednek a tanulók. Vagyis sokkal több információval, 

tárgyi tudással rendelkeznek a standardról, mint a vernakuláris nyelvváltozatról. 

A szociológiai változók részmintáiból összességében azt látjuk, hogy a regionális 

dialektus presztízse a kilencedikesek, a szakközépiskolások, a fiúk, az önmagukat nyelvjárási 

beszélőknek is valló tanulók, illetve a magyar nyelv- és irodalomból gyenge diákok körében 

magasabb. 
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4.2. Egyéni nyelvhasználati szokások a standard : vernakuláris nyelvváltozat 

kontinuumában 

Valamely természetes nyelv/nyelvváltozat fennmaradásának egyik záloga a minél 

változatosabb kommunikációs tereken történő használata. Az 1950-es évek egyes nyelvészeti 

előrejelzései szerint a magyar nyelvjárások megszűnését a nyelvváltozatcsere, a 

köznyelvesítés idézi elő (l. Kiss 2001a: 246–7). Már egy jó ideje közismert, hogy a standard : 

vernakuláris tengelyen azonban nem csupán kezdő- és végpont létezik, hanem több olyan 

állomás, fokozat, átmenet, amely jellegében vagy egyik, vagy másik változathoz közelít. 

Továbbá a magyar nyelvterület tekintetében (különösen a Kárpát-medencei kisebbségben), 

nemcsak lineáris irányú (időbeli) mozgások figyelhetőek meg, hanem a nyelvi szétfejlődés 

sajátságaként, a vízszintes tengelytől elmozduló, de nem elszakadó föl-alá tendáló rezgések is, 

melyek amplitúdója nyelvterületenként (a környezeti nyelv hatásának erősségétől is függően) 

különbözik. Jelen értekezésben, mellőzve a kétnyelvűségi helyzetből adódó sajátosságokra 

való kitérést, azt gondolom, hogy kisebbségi helyzetben a tengelytől való kilengések 

egyensúlyi állapotának megtartásában, az anyanyelvváltozathoz való pozitív 

viszonyulásmódon túlmenően, a használati színterek gazdagságának központi szerep jut. 

A múlt század óta a magyar nyelvterület egészére a nyelvjárások térvesztése jellemző. 

A nyelvjárások visszaszorulásának, funkcióvesztésének mértéke azonban kisebbségi 

körülmények között lassúbb ütemben zajlik. Így van ez Székelyföldön is, ahol a magyar 

standardhoz viszonyított nyelvi lemaradás elsősorban nem hátrányként, hanem előnyként 

csapódott le, és éppen a beszélőközösség önazonosságának, regionális/lokális 

identitástudatának megerősödését eredményezte (l. 3.1. fejezet). Anyanyelvjárásuk 

megtartását és kiterjedt színtéren való használatát, a helyi közgondolkodásban és 

hagyományokban fellelhető romantikus, mitikus nyelvi sztereotípiákon alapuló pozitív 

attitűdök mellett, a tömbben élés is nagymértékben elősegítette.  

Ezen fejezetben a székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási tudatosságát a 

nyelvhasználati szokásaikról alkotott vélekedéseik alapján vizsgálom. A kérdőív azon nyelvi 

adatait elemzem, amelyek a beszédhelyzet és a nyelvhasználat összefüggéseit tárják fel. Így a 

nyelvi viselkedés, nyelvi identitástudat, nyelvhasználat témakörét az alábbi aspektusokból 

próbálom megragadni:  

1) A tanulók – önbevallásuk szerint – képesek-e, készek-e a kódváltásra, 

kódválasztásra? Ha igen, milyen szociológiai és szociokulturális tényezők befolyásolják a 

nyelvváltozatváltást, a nyelvváltozat-váltogatást?  
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2) Mely azonnyelvi változatokat (regionális köznyelv, székely nyelvjárás) használják 

gyakrabban; milyen beszédhelyzetekben, nyelvhasználati színtereken? A nyelvjárási 

tudatosság, valamint a nyelvi kontroll mennyire erőteljes nyelvhasználatukban? A standard : 

nyelvjárás viszonylatában tapasztalható-e funkciómegoszlás?  

3) Hogyan vélekednek saját nyelvjárási és köznyelvi kompetenciájukról, illetve a 

nyelvjárások használati helyénvalóságáról? 

Az azonnyelvi kódváltási, kódválasztási szokások egyrészt a beszélő nyelvi 

kompetenciáját igazolják, másrészt tájékoztatnak a nyelvváltozatokhoz társuló presztízs 

mértékéről (vö. Kiss 2001a: 252, 2002a: 210; Langman 2002: 147–8; Wardhaugh 2005: 98).  

Az azonnyelvi, ún. belső kódváltás, nyelvváltozatváltogatás feltétele a funkció- és 

presztízskülönbségen alapuló kettősnyelvűség, kétnyelvváltozatúság (l. Szépe 1985: 269; Kiss 

2002a: 232; Lanstyák 2002a: 140). Ezen nyelvi készség önbevallás szerinti „mérését” jelen 

fejezetben a tanulók szabálykövető magatartásának és nyelvhasználati tudatosságának 

feltárásával próbálom megtenni, négy – logikailag egymásra épülő, az általánostól a konkrét 

felé haladó – kérdésre adott válaszok alapján. 

Az adatközlők kódváltási szokásainak feltárását egy ráhangoló kérdéssel (Szerinted 

mindenkivel és minden helyzetben egyformán beszélsz?) indítom. A válaszok azt bizonyítják, 

hogy az adatközlők 65,59%-a (n=730), önbevallása szerint, különbözőképpen beszél bizonyos 

beszédhelyzetekben. 33,78% (n=376) úgy véli, hogy – körülményektől függetlenül – azonos a 

nyelvhasználata, vagyis feltételezhetően kizárólag egyetlen nyelvváltozatot ismer. A tanulók 

0,63%-a (n=7) nem válaszolt a kérdésre.  

A beszédhelyzet-függő kódváltás legfőképpen a filológia és a reál tagozatosokra 

jellemző (előbbiek esetében: 71,27%, n=263; utóbbiak esetében: 68,64%, n=267), legkevésbé 

a szakközépiskolásokra (56,34%, n=200). A szakközépiskolások közül markánsan többen 

(42,25%, n=150) állítják azt, hogy nem szokták váltogatni beszédmódjukat, mint az elméleti 

líceum tagjai (reál tagozatosok esetében: 31,11%, n=121; filológusok esetében: 28,46%, 

n=105). 
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70. ábra. Szerinted mindenkivel és minden helyzetben egyformán beszélsz? – a 

tagozat szerinti megoszlás alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=23,504, df=4, p<0,0002 

Önbevallásuk alapján a nyelvjárásban is beszélő tanulók hajlamosabbak a kódváltásra, 

hiszen közülük jóval nagyobb arányban (71,35%) állítják azt, hogy másként beszélnek 

bizonyos beszédhelyzetekben, mint a tájnyelvet nem használók (60,51%, n=334). Ez utóbbiak 

feltételezhetően önellentmondásba kerültek, vagy másfajta kódhasználatra gondoltak (pl. 

román nyelv, diáknyelv stb.). 

71. ábra. Szerinted mindenkivel és minden helyzetben egyformán beszélsz? – a 

nyelvjárás használata szerinti megoszlás alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=73,321, df=4, p<0,0001 

Az iskolai tanulmányok előrehaladásával párhuzamosan növekszik a kódváltók aránya: 

a középiskola utolsó évfolyamos diákjai számottevően többen (69,98%, n=401) képesek a 

nyelvváltozatok beszédhelyzet szerinti váltogatására, mint a kilencedikesek (60,93%, n=329). 

Ez utóbbiak nagyobb arányban (38,70%, n=209) állítják azt, hogy minden beszédhelyzetben 

azonosan kommunikálnak, mint a tizenkettedikesek (29,14%, n=167). 
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72. ábra. Szerinted mindenkivel és minden helyzetben egyformán beszélsz? – az 

évfolyam szerinti megoszlás alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=12,111, df=2, p=0,002 

A magyar nyelv és irodalomból szerzett érdemjegyek alapján is jelentősen elkülönülnek 

a válaszok: minél jobb tanuló valamely tanuló magyarból, annál nagyobb a valószínűsége, 

hogy képes a kódváltásra. A 9–10-es osztályzatú (jó) tanulók jelentősen többen (70,71%, 

n=379) állítják azt, hogy beszédszituáció-függő a nyelvhasználatuk, mint a közepes (63,59%, 

n=276) vagy a gyenge (52,33%, n=45) tanulók. A magyarból szerzett érdemjegyek 

növekedésével egyenes arányban növekszik a kettősnyelvűek száma: míg a jó tanulóknak 

csak a 28,92%-a (n=155), addig a közepes osztályzatúaknak a 36,18%-a (n=157) és a gyenge 

tanulóknak a 46,51%-a (n=40) vélekedik úgy, hogy nem függ külső körülményektől 

nyelvhasználata.  

73. ábra. Szerinted mindenkivel és minden helyzetben egyformán beszélsz? – az 

érdemjegyek szerinti megoszlás alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=37,462, df=6, p<0,0001 

A lányok jóval nagyobb arányban képesek a kódváltogatásra, a nyelvi viselkedésre, 

mint a fiúk. Előbbieknek a 69,25%-a (n=245), utóbbiaknak csupán az 59,76%-a (n=482) 

törekszik megnyilatkozásainak kontrollálálására. 
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74. ábra. Szerinted mindenkivel és minden helyzetben egyformán beszélsz? – a 

nemek szerinti megoszlás alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=12,730, df=4, p=0,013 

A közigazgatásilag különböző megyék középiskolás tanulói másként vélekednek saját 

nyelvhasználati szokásaikról. A Hargita megyei tanulók közül jelentősen nagyobb arányban 

(72,05%, n=428) állítják azt, hogy másként váltanak szót különböző beszédhelyzetekben, 

mint a Kovászna megyeiek (58,19%, n=302). 

75. ábra. Szerinted mindenkivel és minden helyzetben egyformán beszélsz? – a 

középiskolások megyék szerinti megoszlása alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=25,852, df=2, p<0,0001 

A székely nyelvjárási kistájak szerinti elkülönülés is szignifikáns eltérést mutat: 

leginkább a háromszékiek (41,43%, n=215) vélik úgy, hogy mindenkivel és minden 

helyzetben egyformán beszélnek. Az állítást legtöbben a csíkszékiek (73,46%, n=119) közül 

utasították el. 
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76. ábra. Szerinted mindenkivel és minden helyzetben egyformán beszélsz? – a 

középiskolások székely nyelvjárási kistájak szerinti megoszlása alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=33,665, df=6, p<0,0001 

Mivel a kódváltás több összetevő együttes hatásától függ (pl. a közlési helyzettől, a 

kommunikációs partnertől, az egyén nyelvi kompetenciájától és nyelvi attitűdjétől) a kérdés 

alpontjában (Ha nem: Mitől függ a beszédmódod?) rákérdeztem, a saját bevallás szerint 

kettősnyelvű tanulók esetében, a nyelvhasználatukat befolyásoló tényezőkre. Az általuk 

(n=730) megadott tényezők alapján öt kategória-csoportot állítottam fel, melyeket – 

megoszlási gyakoriságuk szerint – csökkenő sorrendben ismertetem, példákkal kiegészítve. 

77. ábra. Mitől függ a beszédmódod? (%); N=730 

 

1. Amint a fenti grafikonból látható, a legtöbben (62,88%, n=459) a beszédpartnert 

tekintik meghatározónak a nyelvhasználatban. Pl: „Attól függ, hogy kivel beszélek”, „Attól 

függ, ki az illető”. 

2. Ezt követi – számottevő különbséggel (20,14%, n=147) – a beszédpartner és a 

körülmény, az élethelyzet együttes szerepe: „Attól függ  kivel és hol beszélek”.   

3. A pillanatnyi lelkiállapot is befolyásolja beszédmódjukat (8,36%, n=61): „Néha függ 

a kedvemtől”, „Attól függ, milyen a hangulatom.” 
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4. Önmagában csupán a helyszínt kevésbé meghatározónak vélik (4,93%, n=36): „Attól 

függ, hol beszélek”. 

5. Legkisebb hatásfoka a beszédtémának van (3,70%; n=27): „Attól függ, hogy milyen 

kapcsolatban állok az illető személlyel, és mi a beszéd témája”.  

Az önbevallás alapján nyelvjárásban is beszélők nagyobb arányban (23,99%, n=89) 

állítják azt, hogy a beszédpartner és a beszédhelyzet együttesen befolyásolják a 

nyelvhasználatot, mint a – bevallásos alapon – nyelvjárási kompetenciával nem rendelkező 

tanulók (15,27%, n=51; khi
2
=22,226, df=8, p=0,005). A tagozat szerinti megoszlás 

legszembetűnőbb különbséget a „lelkiállapot- és hangulatfüggő” indoklás esetében 

eredményezett (khi
2
=46,705, df=8, p<0,0001): a szakközépiskolások kimagaslóan többen 

(16%, n=32) tartják meghatározónak a kódválasztásban a pillanatnyi érzelmi hangulatot, mint 

az elméleti líceum tanulói (reál tagozatosok esetében: 5,62%, n=15; filológusok esetében: 

5,32%, n=14). Ebből az eredményből arra következtethetünk, hogy a gimnazistákhoz 

viszonyítva a szakközépiskolások nyelvi tudatossága alacsonyabb, kódválasztásuk elsősorban 

emocionális alapú. A évfolyamok közötti részminták a „beszédpartner és a beszédhelyzet” 

együttes indoklásánál jelentősek (khi
2
=15,092, df=4, p=0,005): a fiatalabbakhoz képest 

(14,29%, n=47) a végzős hallgatók nagyobb arányban (24,94%, n=100) tekintik mindkét 

szempontot meghatározónak. 

Két indíték esetében jelentős (khi
2
=42,251, df=12, p<0,0001) a különbség az 

osztályzatok szempontjából. A magyar nyelv és irodalomból gyenge érdemjegyű diákok 

nagyobb arányban tartják a lelkiállapotot felelősnek a beszédmódhasználatban, mint a 

közepes (9,78%, n=27) vagy a jó (6,33%, n=24) tanulók. Ez utóbbiak közül viszont többen 

(26,39%, n=100) voksoltak a beszédhelyzet és beszédpartner együttes hatására, mint a 

közepes (14,13%, n=39) vagy a gyenge (6,67%, n=3) tanulók. A nemek részmintái között is 

eltérés tapasztalható: a lányok nagyobb arányban (26,14%, n=126) állítják azt, hogy a 

nyelvhasználatot a beszédpartner és a beszédhelyzet együtt határozza meg, mint a fiúk 

(8,16%, n=20). A kommunikációs partner kódváltásra gyakorolt befolyását a fiúk 

hangsúlyozzák leginkább (69,39%, n=170; lányok: 59,75%, n=288). 
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78. ábra. Mitől függ a beszédmódod? – a nemek szerinti megoszlás alapján (%); 

N=730 

 

khi
2
=42,140, df=8, p<0,0001 

A középiskolások megyék szerinti elkülönülése is számottevő különbséget mutat 

(khi
2
=19,809, df=4, p=0,001): a Hargita megyei tanulók közel háromszor annyian (11,42%, 

n=49) állítják azt, hogy a lelkiállapotuk befolyásolja nyelvhasználatukat, mint a Kovászna 

megyei diákok (3,99%, n=12).  

A diákok körében a székely nyelvjárási régiók szerint is szignifikáns elhatárolódás 

mutatható ki a „beszédpartner és beszédhelyzet”, illetve a „lelkiállapot” kategóriákban. A 

legtöbben a csíkszékiek közül (26,05%, n=31) vélik úgy, hogy beszédmódjuk leginkább a 

kommunikációs partnertől, illetve a szituációtól együttesen függ. Ezt arányaiban az 

udvarhelyszékiek (13,60%, n=31) gondolják így legkevésbé. A lelkiállapot és hangulat 

meghatározó erejét azonban legfőképp az udvarhelyszéki diákok (14,47%, n=33) emelik ki, 

legkevésbé a háromszékiek (3,99%, n=12). 
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79. ábra. Mitől függ a beszédmódod? – a középiskolások székely nyelvjárási 

kistájak szerinti megoszlása alapján (%); N=730 

 khi
2
=37,458, df=12, p<0,0002 

Azon tanulók körében, akik a beszédpartnert tekintik nyelvhasználat-befolyásoló 

tényezőnek, azt is megvizsgáltam, hogy a kommunikációs partner mely jellemzőit tekintik 

mérvadónak a beszédhelyzetben. A válaszokat kategóriákba soroltam (néhány csoport között 

azonban átfedés van).  

80. ábra. A nyelvhasználatot befolyásoló beszédpartner tulajdonságai (%) 

N=309 

 

1. Amint az ábra mutatja, leggyakoribb meghatározó tényező a beszédpartnerrel való 

kapcsolat jellege, milyensége; a szimpátia-viszonyok (43,04%, n=133). Válaszaikban öt 

jelentős referenciacsoport különíthető el: barátok, család (testvérek, szülők/nagyszülők), 

tanárok, idegenek és magyarországiak. Pl.: „A barátaimmal és a családommal nyíltabban 

beszélek, a tanáraimmal hivatalosabb módon”, „Nem egyformán beszélek a tanáraimmal, a 

szüleimmel vagy barátaimmal. A tanárokkal irodalmi nyelven, míg a szülőkkel és barátokkal 

bátran beszélhetek nyelvjárásban is”, „Tanáraimmal illedelmesen beszélek, diáktársaimmal 

közvetlenebb vagyok. Tanároknak, felnőtteknek nem mondom pl. suli, hanem iskola”. 
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2. A következő kategória – a beszédpartner életkora (23,95%, n=74) – szorosan 

összefügg az előbbivel, mégis érdemesnek találtam elkülöníteni. Pl. „A beszédmódomat 

aszerint választom meg, hogy ki az a személy akivel beszélek, pl. velem egykorú személlyel 

barátságosabban beszélek, mint egy idősebbel”, „Ha egy felnőttel beszélek, jobban 

odafigyelek a beszédmódomra, ha egy kisgyerekkel, akkor «lealacsonyodok» az ő szintjére”, 

„A barátaimmal másképp beszélek, mint a szüleimmel, a tanáraimmal vagy bármely felnőttel, 

mert több tiszteletet érdemelnek kortársaimnál”, „Ha egy  felnőttel beszélek, akkor 

tiszteletben tartom a korkülönbséget, tisztelettudóan és visszafogottan beszélek, de a 

barátaimmal felengedettebb vagyok”.  

3. A beszédpartner státusa, valamint a kommunikációs partnerek közötti hierarchikus 

viszonyok is befolyással vannak a kódválasztásban (12,94%, n=40): „Attól függ, hogy kivel 

beszélek, az a személy hozzám képest milyen rangban van”, „A tanárokkal, fontos emberekkel 

szépen beszélek, szebben, mint ha egy baráttal beszélnék”, „A partnertől függ. Például egy 

tanárommal, vagy igazgatómmal nem használom azt a nyelvezetet, amit egy diáktársammal”. 

4. A beszédpartner által közvetített magatartásforma, a beszédpartner modora is 

meghatározó: (10,03%, n=31): „A másik ember viselkedésétől, mimikájától, gesztusaitól 

függ”. 

5. A beszédpartner iskolázottsága, műveltségi szintje is hatással van a tanulók 

nyelvváltozat-választására (4,85%, n=15): „Ha műveltebb vagy idősebb egyénnel beszélek, 

jobban odafigyelek a nyelvhasználatomra”, „Az illető környezettől és annak a személynek a 

tanultságától függ a beszédmódom”, „Tanárokkal, műveltebb emberekkel, igyekszem 

választékosan beszélni”. 

6. Alacsony gyakorisággal ugyan, de a beszédpartner lakóhelyének típusa, helye is 

meghatározónak bizonyul – különös tekintettel az anyaországi beszélők nyelvhasználatára, 

illetve a nyelvjárási beszélőkre (3,88%, n=12): „A beszédmódom attól függ, hogy a személy 

városi vagy falusi, magyarországi vagy székelyföldi”, „A magyarországiakkal 

választékosabban beszélek, mivel félek attól, hogy nem értik meg azt, amit mondani 

szeretnék”, „Próbálok úgy beszélni, hogy megértsenek, pl. egy magyarországinak nem 

mondok olyan szavakat, amiket nem ért meg, pl. murok, pityóka”. 

7. A gyakorisági sorban utolsó helyen a beszédpartner neme szerepel (1,29%, n=4): „A 

lányokkal szebben beszélek, mint a fiúkkal, és a szép lányokkal is szebben, mint a 

csúnyákkal”, „Attól függ, kivel beszélek: egy Mariskával biztos nem úgy beszélek, mint egy 

haverommal”, „Ha ismerem a személyt rendesen, cimboráson beszélek, ha udvarlok, akkor 

kedvesebben”.  
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Az eredmények alapján megállapítható, hogy az adatközlők nyelvhasználati szokásai – 

összességében tekintve – személyorientáltak; illetve ebben az életkorban a beszédpartnerhez 

való érzelmi viszonyulás különösen meghatározza a nyelvi viselkedést, ugyanis a legtöbb 

tanuló (43,04%, n=199) nyelvhasználatát a beszédpartnerhez fűződő kapcsolata, a szimpátia-

viszonyok befolyásolják. 

Közismert, hogy a nyelvi variabilitás egyénenként is eltérő különbségeket mutat (l. Kiss 

2002a: 59), melyeket jól érzékelnek is a vizsgált adatközlők (l. 4.1. fejezet). A standard : 

vernakuláris kontinuumban azonban különösen izgalmas, hogy a székelyföldi tanulók, egyéni 

nyelvhasználatuk megítélése alapján hová helyezik el nyelvváltozatukat: (regionális) standard 

közelinek, vagy inkább nyelvjárásinak vélik azt. Nyelvhasználati kompetenciájukról 

megfogalmazott reflexióikat csalogatja elő a Te is tudod használni a köznyelvet?, illetve Te 

beszélsz nyelvjárásban? kérdéspárt.  

A nyert adatokból megtudjuk, hogy a tanulók igen magas aránya (95,78%-a, n=1066) 

képes használni a köznyelvet/regionális köznyelvet. 2,25%-uk (n=25) úgy nyilatkozott, hogy 

nem rendelkeznek köznyelvi kompetenciával. Nem válaszolt a kérdésre: 1,98% (n=22).  

81. ábra. Te is tudod használni a köznyelvet? (%); N=1113 

 

A köznyelv használatának képessége statisztikailag szignifikáns különbséget mutat a 

standard változatot nem beszélők körében. Mivel fajlagosan igen alacsony azok száma, akik – 

önbevallásuk szerint – nem birtokolják a köznyelvet, ezért a részminták közötti különbségek 

értékét nem ismertetem, viszont a körvonalazódó tendenciákat igen. Arányaiban többen (ez 

legfeljebb 4–5%-nyi eltéréssel) a szakközépiskolások, a Kovászna megyeiek, a nyelvjárást 

nem beszélők, illetve a magyar nyelv- és irodalomból gyenge tanulók közül állítják azt, hogy 

a közmagyart nem használják. 

A Te beszélsz nyelvjárásban? kérdésre adott válaszokból megtudjuk (továbbá l. 2. 

fejezet), hogy közel fele-fele arányban oszlik meg a vizsgált közösség: saját bevallásuk szerint 

a tanulók 46,72% (n=520) beszél nyelvjárásban, az adatközlők 49,60%-a (n=552) viszont azt 

állítja, hogy nem használja a tájnyelvet. Nem válaszolt a kérdésre a tanulók 3,68%-a (n=41).  
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Meglepő, hogy csak egyetlen változóval mutat szignifikáns összefüggést a nyelvjárási 

kompetencia birtoklása, éspedig a magyar nyelv- és irodalomból szerzett érdemjegy 

minőségével (khi
2
=16,943, df=6, p=0,009). Még különösebb a részminták közötti megoszlás: 

előzetes feltételezésemtől eltérően nyelvjárásban – önbevallásuk szerint – a jó tanulók közül 

számottevően többen (51,12%, n=274) beszélnek, mint a közepes (44,24%, n=192) vagy a 

gyenge (36,05%, n=31) osztályzatú diákok. Vagyis ez utóbbiak kimagaslóan többen (60,47%, 

n=52) állítják azt magukról, hogy nem beszélnek nyelvjárásban, mint a közepes (53,23%, 

n=231) vagy a jó (44,78%, n=240) osztályzatú tanulók. 

A köznyelv/regionális köznyelv és a nyelvjárás használatának intenzitását, gyakoriságát 

vizsgáló kérdés (Melyik nyelvváltozatot használod általában: a magyar köznyelvet, székely 

nyelvjárást, más nyelvjárást?) eredményei azt mutatják, hogy – önbevallásuk szerint – a 

tanulók több mint fele (58,76%, n=654) a köznyelvet, 34,41%-a (n=383) a székely nyelvjárást 

használja gyakrabban. 3,59% (n=40) mindkét nyelvváltozatot bejelölte. Nem válaszolt a 

kérdésre 3,23% (n=36). Néhány tanuló a székely nyelvjárási régió nyelvjáráscsoportját 

nevezte meg általában használt nyelvváltozataként, így az udvarhelyit, az alcsíkit, felcsíkit, az 

erdővidékit és a gyergyóit.  

82. ábra. Melyik nyelvváltozatot használod általában? (%); N=1113 

 

Csupán négy törzsváltozóval mutat lényeges összefüggést a standard : vernakuláris 

nyelvhasználat gyakorisága: a tanulók – önbevallás szerinti – nyelvjárásiasságával, az 

életkorával, a nemével és a nyelvjárási térségek eloszlásával. Legmarkánsabb a különbség a 

nyelvjárási kompetenciák tekintetében: az önbesorolásuk alapján nyelvjárást nem beszélők 

majdnem kétszer annyian (75,91%, n=419) használják általában a köznyelvet, mint a 

nyelvjárási beszélők (42,12%, n=219). Ezen eredmény azt mutatja, hogy bevallásos alapon 

nyelvjárási kompetenciával nem rendelkező tanulók önellentmondásba kerülnek, ugyanis 

közülük többen állítják azt, hogy általában a székely nyelvjárást használják.  
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83. ábra. A köznyelv : nyelvjárás használatának gyakorisága – a nyelvjárás 

használata szerinti megoszlás alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=177,817, df=6, p<0,0001 

Az iskolai tanulmányaikkal előrehaladottabbak – a középiskola első évfolyamosaihoz 

viszonyítva (54,07%, n=292) – nagyobb arányban (63,18%, n=362) beszélnek köznyelven a 

mindennapjaikban. A kilencedikesek közül többen (39,81%, n=215) használják a székely 

nyelvjárást, mint a tizenkettedikesek (29,32%, n=168). Ez utóbbiak közül nagyobb számban 

(5,06%, n=29) használják azonos intenzitással mindkét nyelvváltozatot, mint előbbiek 

(2,04%, n=11). A kilencedikesek – az idősebb korosztály tagjaihoz képest (2,44%, n=14) – 

jóval határozatlanabbak (4,07%, n=22) az eldöntendő kérdés megválaszolásában. 

84. ábra. A köznyelv : nyelvjárás használatának gyakorisága – évfolyam szerinti 

megoszlás alapján (%); N=1113 

  

khi
2
=22,179, df=3, p<0,0001 

A nyelvhasználatbeli különbségek kiválóan körvonalazódnak a nemi megoszlás 

tekintetében: a lányok jelentősen többen (63,22%, n=440) használják a köznyelvet, mint a 

fiúk (50,98%, n=209). A fiúk tehát előszeretettel beszélnek székely nyelvjárásban (40,98%, 

n=168). Saját megítélés alapján a lányoknak csupán 30,75%-a (n=214) használja általában a 

42,12 
50,19 

5,58 2,12 

75,91 

19,57 

1,45 3,08 

0 

20 

40 

60 

80 

magyar 

köznyelvet 

székely 

nyelvjárást 

köznyelvet és 

nyelvjárást is 

nem értékelhető 

válasz 

Nyelvjárásban beszélők Nyelvjárásban nem beszélők 

54,07 

39,81 

2,04 4,07 

63,18 

29,32 

5,06 2,44 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

magyar 

köznyelvet 

székely 

nyelvjárást 

köznyelvet és 

nyelvjárást is 

nem értékelhető 

válasz 

9. osztályos tanulók 12. osztályos tanulók 



182 

 

tájnyelvet a hétköznapi kommunikációban, ugyanakkor ők vélik kevésbé (3,30%, n=23, míg a 

fiúk: 4,15%, n=17) azt, hogy mindkét nyelvváltozatot egyaránt használják.  

85. ábra. A köznyelv : nyelvjárás használatának gyakorisága – a nemek szerinti 

megoszlása alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=19,966, df=6, p=0,003 

A középiskolások nyelvjárási kistájak szerinti megoszlása is szignifikáns különbséget 

mutat: leginkább a gyergyószéki tanulók (40,17%, n=47) állítják, hogy mindennapjaikban a 

székely nyelvjárást használják (szemben csíkszékiek: 27,16%, n=44). A magyar köznyelvet 

általánosságban legfőképpen a csíkszékiek (70,37%, n=114) használják (szemben 

gyergyószékiek: 50,43%, n=59). 

86. ábra. A köznyelv : nyelvjárás használatának gyakorisága – a középiskolások 

székely nyelvjárási kistájak szerinti megoszlása alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=24,073, df=9, p=0,004 

A szülők iskolázottsága erőteljesen befolyásolja (apák esetében: khi
2
=28,474, df=9, 

p=0,001; anyák esetében: khi
2
=21,182, df=9, p=0,012) a diákok nyelvhasználatát. Minél 

magasabb végzettségű a szülő, a tanulók közül annál többen (felsőfokú végzettségű apák 
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esetében: 68,40%, n=158; felsőfokú végzettségű anyák esetében: 67, 03%, n=10) 

kommunikálnak (regionális) köznyelven. A válaszadásban legbizonytalanabbak az egyetemi, 

főiskolai diplomával rendelkezőkhöz viszonyítva (apák esetében: 2,60%, n=6; anyák 

esetében: 2,20%, n=4) a nyolc osztályt végzett szülők gyerekei (anyák esetében: 10,77, n=7; 

apák esetében: 6,67%, n=4). Az adatközlők lakóhelyének típusa is szignifikáns eltérést mutat 

(khi
2
=13,079, df=6, p=0,042) a nyelvváltozatok gyakoriságával: a városiak közül többen 

(61,54%, n=376) használják a köznyelvet, mint a falusiak (55,29%, n=277). Ez utóbbiak 

nagyobb arányban beszélnek tájszólásban (39,52%, n=198, szemben a városiakkal: 30,28%, 

n=185). A városiak közül mégegyszer annyian (4,42%, n=27; szemben a falusiakkal: 2,59%, 

n=13) vélik azt, hogy képesek a kódváltásra, azaz a mindennapi kommunikációban mindkét 

nyelvváltozatot egyaránt használják. 

Székelyföldön a többi magyar kisebbségi helyzetben élőkhöz hasonlóan a regionális 

köznyelvi és tájnyelvi elemek beszédhelyzet-függő használata lazább szabályok alapján 

működik, a beszélőközösség nyilvánosabb helyeken is elfogadhatónak véli a táji színezetű 

megnyilvánulást.  

 

A Melyik nyelvváltozatot használod a kettő közül az alábbi helyzetekben? 

feleletválasztós kérdés a beszédhelyzet és a nyelvhasználat összefüggéseit vizsgálja, 

olymódon, hogy – táblázatos formában – felsorakoztatja két pólus (privát-familiáris és 

közéleti-nyilvános) lehetséges beszédhelyzeteit. A tanulóknak be kellett jelölniük a két 

nyelvváltozat (nyelvjárás és magyar köznyelv) közül azt, amelyikről úgy vélik, hogy 

leggyakrabban használják az adott szituációban. Ezzel a megoldással, az előbbi kérdésben 

megnevezett „általában” használt nyelvváltozatok megoszlásától jóval árnyaltabb képet 

kapunk. 

Az eredmények világosan szemléltetik, hogy a nyelvjárások használati színterei a 

privát-familiáris területre szorultak vissza, ugyanis a legtöbb tanuló (44,56%-a, n=469) azt 

gondolja, hogy családi környezetben használja leginkább a nyelvjárást. Ebben a 

beszédhelyzetben közel azonos arányban használják a vernakuláris nyelváltozatot, illetve a 

(regionális) köznyelvet, azaz az adatközlők közel fele (47,62%-a, n=530) köznyelven, 

44,56%-a (n=496) pedig nyelvjárásban beszél. A köznyelvet használók száma csupán 3%-al 

haladja meg a nyelvjárás használatát ezen a színtéren.  

A nyelvjárási nyelvhasználat gyakoriságát tekintve második helyen – ugyan iskolai 

közegben –, de a barátokkal, osztálytársakkal való kommunikáció (38,63%, n=430) 

következik, melyet – habár az előbbiekhez képest nagyobb százalékbeli különbséggel – a 
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nyilvános, ám közvetlenebb nyelvhasználatot megkívánó szórakozóhelyen történő 

nyelvhasználat (25,25%, n=281) követ. Idegen magyarajkúakkal (19,23%, n=214), 

lelkésszel/pappal (19,23%, n=214), magyarországiakkal/Magyarországon (16,80%, n=187), 

illetve üzletben (16,71%, n=186) hasonló százalékos megoszlásban – 20% körül – használják 

a nyelvjárást. A tanulók kevésbé beszélnek nyelvjárásban tanáraikkal (11,86%, n=132), a 

magyartanárukkal (11,68%, n=130), illetve orvosi rendelőben (10,69%, n=119). Legkevésbé 

(csupán 7,37%, n=82) hivatalos helyen (rendőrségen, polgármesteri hivatalban) használják a 

nyelvjárást, ami – valószínűleg – a román államnyelv használatával is összefüggésben áll, 

még tömbmagyarság esetén is.  

Az eredmények alapján kijelenthetjük, hogy a székelyföldi középiskolások – 

önbevallásuk szerint – a formális, közéleti-nyilvános beszédhelyzetekben a regionális 

köznyelvet, míg az informális, fesztelen, bizalmas környezetben a nyelvjárást használják. Az 

alábbi táblázatban kiemelt (félkövér betűtípussal szedett) arányok kiválóan szemléltetik az 

informális/formális színtereken a nyelvjárás visszaszorulását, illetve a köznyelv előretörését. 

Látható, hogy a standard : vernakuláris tengelyen a tanulók kódváltása, beszédhelyzettől 

függően, vagy egyik, vagy másik irányba mozdul el. Ahogyan távolodik az egyén a szűk, 

családi életterétől, úgy közeledik nyelvhasználata a (regionális) köznyelv felé. A köznyelv és 

a nyelvjárás beszédhelyzetbeli előfordulásának gyakorisági rangsora azt mutatja, hogy a táji 

színezetű nyelvváltozatot elsősorban otthon (44,56%, n=496), majd iskolában barátokkal 

(38,63%, n=430), illetve rendezvényen, szórakozóhelyen (25,25%, n=281) használják a 

tanulók, míg a köznyelvet a legtöbben hivatalban (87,96%, n=838), orvosi rendelőben 

(84,55%, n=941), valamint tanáraikkal (82,21%, n=915; magyartanárokkal: 81,85%, n=911) 

beszélik. 
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4. táblázat. A beszédhelyzet és a nyelvváltozatok (nyelvjárás, magyar köznyelv) 

használati megoszlása (%); N=1113 

Beszédhelyzet Nyelvjárás 
Magyar 

köznyelv 

1. otthon, családi, baráti környezetben 44,56  47,62 

2. iskolában: barátokkal, osztálytársakkal 38,63 53,37 

3. szórakozóhelyen 25,25 68,28 

4. idegenekkel, más településről származó 

magyarajkúakkal folytatott beszélgetésben 

19,23 75,29 

5. lelkésszel, pappal 19,23 74,75 

6. magyarországiakkal, Magyarországon  16,80 76,64 

7. üzletben  16,71 77,81 

8. tanárokkal 11,86 82,21 

9. magyartanárával 11,68 81,85 

10. orvosi rendelőben 10,69 84,55 

11. hivatalos helyen: polgármesteri 

hivatalban, rendőrségen stb. 

7,37 87,96 

 

 Amint fentebb említettem, a kódváltást, a nyelvváltozatváltási szokásokat számos 

tényező együttállása is befolyásolja, mint például a beszédhelyzet, a kommunikációs partner, 

a hozzá fűződő viszony jellege, valamint a beszélő egyén nyelvi kompetenciája. A 

továbbiakban azt vizsgálom, hogy a privát és nyilvános nyelvhasználati színterek (vö. 

Trudgill 1997: 81; Kiss 2002a: 68) kódválasztására mely – szociológiai és egyéb – változók 

hatnak a leginkább, hiszen egyénenként változhat a standard : vernakuláris irányú elmozdulás. 

A változók szerinti részminták bemutatása során az általam elemzett 12 beszédkörülmény 

közül a 1. családban, 2. iskolában: barátokkal, 3. tanárokkal, 4. magyartanárral és 5. 

magyarországiakkal, Magyarországon beszédszituációkat emelem ki. A változók szerinti 

különbségek taglalásakor elsősorban a nyelvjárás használatára fókuszálok.  

Igen szembetűnő – az önbevallás szerint – nyelvjárásban is beszélő tanulóknak a 

nyelvhasználata, hiszen több mint kétharmaduk (70,77%, n=368) informális, familiáris 

környezetben kizárólag nyelvjárásban beszél, míg a nyelvjárási kompetenciával nem 

rendelkező társaiknak csupán 20,65%-a (n=114) használja a tájnyelvet ezen a színtéren. Ez 

utóbbiak – a nyelvjárási beszélőkhöz viszonyítva (21,15%, n=110) – otthoni környezetben 
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markánsan kiemelkednek a regionális köznyelv használatával, hiszen 73,55%-uk (n=406) 

vélekedik úgy, hogy familiáris közegben is általában a standardot használja.  

87. ábra. Az otthoni, családi, baráti környezetben használt nyelvváltozat – a 

nyelvjárás használata szerinti megoszlás alapján (%); N=1113 

 

 

khi
2
=414,362, df=6, p<0,0001 

A tagozat szerinti megoszlás azt mutatja, egy kissé eltérően az előzetes 

feltételezéseimtől, hogy a köznyelvet családias környezetben leginkább (53,47%, n=208) a 

reál tagozatosok használják, őket követik a szakközépiskolások (45,63%, n=162), és legvégül 

a filológusok (43,36%, n=160; khi
2
=21,748, df=6, p=0,001). Megemlítendő, hogy a kérdés 

megválaszolásában a leghatározatlanabbak a szakközépiskolások: közülük 7,04% (n=25) nem 

válaszolt a kérdésre, míg a filológia és reál tagozatosok közül csupán 2,98% (n=11), illetve 

2,06% (n=14).  

A tanulók életkora, valamint ezzel párhuzamosan az iskolai előrehaladás lényeges 

befolyást gyakorol a nyelvváltozatok használatára. Azon tendencia figyelhető meg, hogy 

minél fiatalabb a megkérdezett diák, annál jellemzőbb a vernakuláris nyelvváltozat használata 

baráti társaságban, informális közegben: a kilencedikeseknek a fele (n=270), míg a 

tizenkettedikeseknek 39,44%-a (n=226) beszél nyelvjárásban otthoni környezetben. 

Látványosabb a különbség a két nyelvváltozat azonos mértékű használatában: a 

tizenkettedikesek közül kétszer annyian (5,06%, n=29) beszélik mindkét változatot familiáris 

szituációban, mint a kilencedikesek (2,59%, n=14). 
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88. ábra. Az otthoni, családi, baráti környezetben használt nyelvváltozat – az 

évfolyam szerinti megoszlás alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=18,874, df=3, p<0,0003 

A középiskolások nyelvjárási kistájak szerinti megoszlása is összefüggést mutat a 

tanulók informális, családi közegben használt beszédmódjával. Míg a gyergyószéki 

tanulóknak több mint fele (52,99%, n=62) jelöli a nyelvjárás használatát a családban, addig az 

udvarhelyszéki diákok közül csupán 41,27%-a (n=130). Ugyanez az arány figyelhető meg 

(értelemszerűen a két kistérség közt felcserélve) a köznyelv kedveltsége esetében is 

(udvarhelyszéki tanulók: 52,38%, n=165, gyergyószéki tanulók: 41,03%, n=48). Legtöbben a 

csíkszékiek (9,26%, n=15, szemben udvarhelyszékiek: 1,59%, n=5) közül választották azt a 

lehetőséget, hogy mindkét beszédmódot használják a privát szférán belül. 

89. ábra. Az otthoni, családi, baráti környezetben használt nyelvváltozat – a 

középiskolások székely nyelvjárási kistájak szerinti megoszlása alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=28,647, df=9, p=0,001 

A szülők iskolázottsága is nagymértékben (anyák esetében: khi
2
=25,970, df=9, p=0,002; 

apák esetében: khi
2
=31,562, df=9, p<0,0003) befolyásolja a tanulók nyelvhasználatát: minél 

iskolázottabb valamely szülő, gyereke annál inkább igyekszik otthoni közegben is (regionális) 

standard nyelvváltozatban beszélni. Míg az alacsonyan iskolázott szülők gyerekeinek több 
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mint fele (anyák esetében: 52,31%, n=34; apák esetében: 50%, n=30), addig a felsőfokú 

végzettségű szülők gyerekeinek csupán szűk egyharmada (anyák esetében: 33,52%, n=61; 

apák esetében: 31,17%, n=72) beszél nyelvjárásban familiáris életterében.  

Továbbá az otthoni nyelvhasználat releváns eltérést mutat a szülők, valamint a tanulók 

származási és lakóhelye szerinti részmintákkal (anyák esetében: khi
2
=18,155, df=6, p=0,006; 

apák esetében: khi
2
=14,558, df=6, p=0,024; tanulók esetében: khi

2
=14,083, df=6, p=0,029): a 

városon élő (39,93%, n=244) és a városi származású szülők (anyák esetében: 39,41%, n=134; 

apák esetében: 39,77%, n=136) gyerekeihez viszonyítva a falusi származású szülők 

gyerekeinek közel fele (anyák esetében: 47,57%, n=353; apák esetében: 47,42%, n=321), 

illetve a falun élő tanulók fele (50,10%, n=251) privát-familiáris színtéren tájnyelven beszél.  

A nyilvánosság fokának tágulásával csökken a vernakuláris kommunikáció gyakorisága 

is. A hivatali szféra, mely a tanulók számára egyben a legmagasabb közéleti tér is, igencsak 

befolyásolja a tanulók kódválasztását. A tagozat szerinti elkülönülés kiválóan szemlélteti, 

hogy a szakközépiskolások kiemelkedően nagyobb arányban (12,11%, n=43) terjesztik ki a 

vernakuláris nyelvhasználatot a közéleti beszédhelyzetekre is, mint az elméleti líceumok 

tanulói (filológia szakosok esetében: 5,69%, n=21; reál szakosok esetében: 4,63%, n=18). 

90. ábra. A hivatalban használt nyelvváltozat – a tagozat szerinti megoszlás 

alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=25,998, df=6, p<0,0003 

Formális beszédhelyzetekben – a gyenge és közepes tanulókhoz viszonyítva 

(előbbieknél: 11,63%, n=10; utóbbiaknál: 9,45%, n=41) – legkevésbé a jó tanulók váltanak 

szót nyelvjárásban (5,04%, n=27). Az adatközlők neme is lényeges befolyással van a 

nyelvváltozatok hivatali használatára. Az a tendencia figyelhető meg, hogy a lányok nagyobb 

arányban (89,51%, n=623) hajlamosak köznyelven beszélni formális beszédhelyzetben, mint 

a fiúk (85,61%, n=351; khi
2
=14,425, df=6, p=0,025).  
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Az adatközlők területi megoszlása is különbséget eredményezett: a Kovászna megyei 

tanulókkal szemben (83,62%, n=434), a hivatali helyeken köznyelvet használók közül a 

Hargita megyeik aránya magasabb, hiszen több mint 90%-uk (91,75%, n=545) azt állítja, 

hogy standard nyelvváltozatban beszél ezen a színtéren. 

91. ábra. A hivatalban használt nyelvváltozat – a középiskolások megyék szerinti 

megoszlás alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=21,199, df=3, p<0,0001 

Lényeges még a székely nyelvjárási kistájak szerinti elkülönülés is: majdnem az összes 

csíkszéki tanuló (97,53%, n=158) köznyelven beszél hivatalos színtereken; legkevésbé a 

háromszékiek közül (83,62%, n=434) használják a standardot hivatalokban. Ugyanakkor ez 

utóbbiak közül beszélnek a legtöbben nyelvjárásban (10,98%, n=57, szemben a csíkszékiek: 

1,23%, n=2). 

92. ábra. A hivatalban használt nyelvváltozat – a középiskolások székely 

nyelvjárási kistájak szerinti megoszlása alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=30,454, df=9, p<0,0004 

A tanárokkal való kommunikációs szituációban használt nyelvváltozatválasztást a 

tagozat, az évfolyam és az érdemjegyek milyensége is befolyásolja. Tanáraikkal legtöbben 
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nyelvjárásban a szakközépiskolások közül beszélnek: közel háromszor annyian (19,15%, 

n=68), mint a filológia (8,94%, n=33) vagy a reál (7,97%, n=31) tagozatos társaik. 

93. ábra. Tanárokkal használt nyelvváltozat – tagozat szerinti megoszlás alapján 

(%); N=1113 

 

khi
2
=35,977, df=6, p<0,0001 

Az iskolai előrehaladás is rányomja bélyegét a pedagógusokkal való 

megnyilatkozásokra: a középiskola első évfolyamosai kétszer annyian használják tanáraikkal 

a regionális dialektust, mint a tizenkettedikesek (8,55%, n=49). 

94. ábra. Tanárokkal használt nyelvváltozat – az évfolyam szerinti megoszlás 

alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=16,733, df=3, p=0,001 

A tanulmányi eredmények növekedésével egyenes arányban csökken az anyanyelvjárás 

használata az iskolai közegben: míg a gyenge tanulóknak a 22,09%-a (n=19), addig a jó 

tanulóknak csupán a 8,21%-a (n=44) beszél nyelvjárásban oktatóival. A közepes tanulók 

köztes helyet foglalnak el, közülük 13,59% (n=59) kommunikál nyelvjárásban tanáraival. 
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95. ábra. Tanárokkal használt nyelvváltozat – az érdemjegy szerinti megoszlás 

alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=28,393, df=9, p=0,001 

Az adatközlők neme lényeges befolyást gyakorol a diák-tanár kommunikációban: a fiúk 

jóval nagyobb arányban (18,29%, n=75) használják a tájnyelvet tanáraikkal, mint a lányok 

(8,19%, n=57). 

96. ábra. Tanárokkal használt nyelvváltozat – a nemek szerinti megoszlás alapján 

(%); N=1113 

 

khi
2
=33,610, df=6, p<0,0001 

A két székelyföldi megye tanulóinak válaszai is eltérőek: a Kovászna megyei diákok 

többen (15,61%, n=81) beszélnek nyelvjárásban tanáraikkal, mint a Hargita megyeiek (8,59%, 

n=51). 
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97. ábra. Tanárokkal használt nyelvváltozat – a középiskolások megyék szerinti 

megoszlás alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=18,865 df=3, p<0,0003 

A székely nyelvjárási régiók szerint leginkább a csíkszékiek (93,21%, n=151) 

használják a köznyelvet tanáraikkal szemben, míg legkevésbé a háromszéki tanulók (77,07%, 

n=400). 

98. ábra. Tanárokkal használt nyelvváltozat – a középiskolások székely nyelvjárási 

kistájak szerinti megoszlás alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=33,081, df=9, p<0,0002 

A következő vizsgált helyszín ugyan iskolai közegben zajlik, mégis familiárisabb 

jellegű, hiszen a barátokkal, osztálytársakkal megvalósuló beszédhelyzetet helyezi górcső alá.  

Az önmagukat nyelvjárási beszélőnek is nevező tanulók markáns többsége (több mint 

fele: 56,92%, n=296) vernakuláris nyelvhasználatban beszél barátaival az iskolában (szemben 

a nyelvjárásban nem beszélők 22,64%-val, n=125). Újabb ellentmondás áll fenn: azok, akik 

bevallásos alapon nyelvjárásban nem beszélnek, mégis bizonyos színtereken, állításuk szerint 

azt használják. 
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99. ábra. Iskolában: barátokkal használt nyelvváltozat – a nyelvjárás használata 

szerinti megoszlás alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=268,756, df=6, p<0,0001 

A különböző osztálytípusok szerinti részminták is relevánsak: legtöbben nyelvjárásban 

a szakközépiskolások (44,79%, n=159), legkevesebben a filológia (37,94%, n=140) és a reál 

(33,68%, n=131) tagozatosok közül beszélnek. 

100. ábra. Iskolában: barátokkal használt nyelvváltozat – a tagozat szerinti 

megoszlás alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=29,487, df=6, p<0,0001 

Az „idősebb” (tizenkettedikes) korosztály tagjaihoz képest (33,68%, n=193) a 

fiatalabbak nagyobb hányada (43,89%, n=237) választja barátaival iskolai közegben a 

nyelvjárásias beszédmódot. Mindkettőt, vagyis a standard és a regionális nyelvváltozatot 

egyaránt a tizenkettedikesek használják nagyobb arányban (6,11%, n=35, szemben a 9. 

oszályosokkal: 2,41%, n=13) barátaikkal. 
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101. ábra. Iskolában: barátokkal használt nyelvváltozat – az évfolyam szerinti 

megoszlás alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=23,913, df=3, p<0,0001 

Eltérőek a nemek szerinti adatok. A fiúk nagyobb arányban beszélik anyanyelvjárásukat 

osztálytársaikkal, mint a lányok (36,06%, n=251). 

102. ábra. Iskolában: barátokkal használt nyelvváltozat – a nemek szerinti 

megoszlás alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=16,146, df=6, p=0,013 

A törzsváltozók közül még a középiskolások székely nyelvjárási kistájak szerinti 

elkülönülése is jelentősnek bizonyult. Az iskolai baráti közegben leginkább az 

udvarhelyszékiek (60,63%, n=191) használnak köznyelvet, legkevésbé a gyergyószékiek 

(44,44%, n=52). 
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103. ábra. Iskolában: barátokkal használt nyelvváltozat – a középiskolások székely 

nyelvjárási kistájak szerinti megoszlása alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=23,241, df=9, p=0,006 

A szülők iskolázottsága is meghatározó a két nyelvváltozat használatában (anyák 

esetében: khi
2
=18,515, df=9, p=0,030; apák esetében: khi

2
=20,996, df=9, p=0,013): minél 

iskolázottabb valamelyik szülő, gyereke annál kevésbé beszél nyelvjárásban barátaival. 

Legtöbben az alapfokú képesítésű (38,33%, n=23, apák esetében; 46,15%, n=30, anyák 

esetében) és középesen (apák esetében: 41,41%, n=328; anyák esetében: 40,45%) iskolázott 

szülők gyerekei közül beszélnek nyelvjárásban. A felsőfokú végzettségű apák és anyák 

gyerekei teljesen megegyező arányban (28,57%, n=66, apák, illetve n=52 anyák esetében) 

választják a tájnyelvet kortársaikkal. Magyartanáraikkal nyelvjárásban leginkább a 

szakközépiskolások (18,31%, n=65), legkevésbé a filológia (10,84%, n=40) és a reál (6,43%, 

n=25) tagozatosok közül beszélnek (khi2=45,096, df=6, p<0,0001). 

Megfigyelhető, hogy a középiskola első évfolyamos diákjai nagyobb számban (13,52%, 

n=73) használják magyartanáraikkal is a nyelvjárást, mint a végzős tanulók (9,95%, n=57).  

104. ábra. A magyartanárral használt nyelvváltozat – az évfolyam szerinti 

megoszlás alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=8,310, df=3, p=0,040 
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A tanulmányi eredmények növekedésével csökken a nyelvjárás használata a 

magyartanárral (khi
2
=18,701, df=9, p=0,028): a gyenge tanulók közel 20%-a (19,77%, n=17), 

a közepeseknek a 13,59%-a (n=59), míg a jó tanulóknak csupán a 8,96%-a (n=48) kísérli meg 

a regionális dialektus használatát. 

A fiúk kétszer annyian (17,07%, n=70) beszélnek nyelvjárásban magyartanárukkal, mint 

a lányok (8,69%, n=60).  

105. ábra. A magyartanárral használt nyelvváltozat – a nemek szerinti megoszlás 

alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=28,447, df=6, p<0,0001 

A Hargita megyei tanulók közül számottevően kevesebben (7,41%, n=44) beszélnek 

nyelvjárásban magyartanáraikkal, mint a Kovászna megyeiek (16,57%, n=86). 

106. ábra. A magyartanárral használt nyelvváltozat – a középiskolások megyék 

szerinti megoszlás alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=29,169, df=3, p<0,0001 

Továbbá legtöbben a csíkszékiek közül (93,21%, n=151) választották a köznyelvet, 

mint a magyartanárokkal használt beszédmódot, legkevesebben a háromszéki diákok 

(75,53%, n=392). 
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107. ábra. A magyartanárral használt nyelvváltozat – a középiskolások székely 

nyelvjárási kistájak szerinti megoszlása alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=40,825, df=9, p<0,0001 

Az anyaországiakkal, illetve magyarországi kommunikációs szituációban a 

nyelvárásban is beszélő tanulók nagyobb arányban (20%, n=104) beszélnek nyelvjárásban, 

mint a – bevallásos alapon – tájnyelvet nem használó társaik (13,59%, n=75). 

108. ábra. Az anyaországiakkal használt nyelvváltozat – a nyelvjárás használata 

szerinti megoszlása alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=80,188, df=6, p<0,0001 

Az elméleti líceum tanulóihoz viszonyítva (reál tagozatosok esetében: 11,31%, n=44; 

filológusok esetében: 14,09%, n=52) a szakközépiskolások közül jelentősen többen (25,63%, 

n=91) használják nyelvjárásukat magyarországi beszélőkkel. 
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109. ábra. Az anyaországiakkal használt nyelvváltozat – a tagozat szerinti 

megoszlás alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=41,521, df=6, p<0,0001 

A magyar nyelv és irodalomból szerzett érdemjegyek növekedésével, illetve 

csökkenésével egyenes arányban és mértékben növekszik/csökken a köznyelvet, valamint a 

nyelvjárást használók száma. Míg a gyenge tanulóknak a 67,44%-a (n=58) és a közepes 

érdemjegyűeknek a 72,35%-a (n=314), addig a jó tanulóknak több mint 80%-a (81,90%, 

n=439) beszél köznyelven az anyaországbeliekkel. A magyar nyelv és irodalomból gyengén 

és közepesen teljesítők (előbbiek: 22,36%-a, n=20; utóbbaik 20,28%-a, n=88) használják 

nagyobb arányban a nyelvjárást a jó tanulókhoz képest (12,69%, n=68). 

110. ábra. Az anyaországiakkal használt nyelvváltozat – az érdemjegy szerinti 

megoszlás alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=23,123, df=9, p=0,006 

A nembeli megoszlás azt mutatja, hogy a lányok nagyobb arányban (79,74%, n=555) 

beszélnek köznyelven magyarországiakkal, mint a fiúk (71,46%, n=293; khi
2
=17,446, df=6, 

p=0,008). 
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A két székelyföldi megye tanulóinak nyelvhasználata is releváns eltérést mutat: a 

Kovászna megyei tanulók nagyobb arányban (21,77%, n=113) beszélnek nyelvjárásban 

magyarországiakkal, mint a Hargita megyei diákok (12,46%, n=74).  

111. ábra. Az anyaországiakkal használt nyelvváltozat – a középiskolások megyék 

szerinti megoszlása alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=18,154, df=3, p<0,0005 

A székely nyelvjárási kisrégiók elkülönülése alapján elmondható, hogy leginkább a 

csíkszéki diákok (88,89%, n=144), legkevésbé a háromszéki tanulók (71,29%, n=370) 

használják a köznyelvet a magyarországiakkal történő beszédszituációban.  

112. ábra. Az anyaországiakkal használt nyelvváltozat – a középiskolások székely 

nyelvjárási kistájak szerinti megoszlása alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=33,213, df=9, p<0,0002 

A törzsváltozókon kívül az anyák iskolázottsága befolyásolja jelentős mértékben 

(khi
2
=17,200, df=9, p=0,046) gyerekeik beszédmódját. Az alacsonyan, illetve közepesen 

iskolázott édesanyákhoz viszonyítva (előbbiek esetében: 24,62%, n=16; utóbbiak esetében: 

17,45%, n=148) jóval kevesebben beszélnek nyelvjárásban anyaországi magyarokkal a 

felsőfokú végzettségű anyák gyerekei közül (11,54%, n=21). Ez utóbbiak jelentősen többen 
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(82,97%, n=151) használják a standardot, mint a középiskolai, illetve az általános iskolai 

végzettségű anyák gyerekei (előbbiek: 75,47%-a, n=640; utóbbiak: 73,85%-a, n=48). 

 

Részösszefoglalás 

Az egyéni nyelvhasználati jellemzők alakulása a standard : vernakuláris nyelvváltozatok 

viszonyrendszerében azt mutatja, hogy a nyelvjárási alapnyelvű (nyelvjárási elsődleges 

anyanyelvváltozatú) székelyföldi középiskolások jó része (65,59%-a, n=730) – önbevallása 

alapján – képes a kódváltása. A megkérdezettek 95,78%-a (n=1066) úgy véli, hogy tudja 

használni a (regionális) köznyelvet. A nyelvjárási(as) beszédmód tekintetében jóval silányabb 

gyakorisági mutatóval találkozunk: csupán a tanulók fele (46,72%, n=520) beszél 

nyelvjárásban.  

A két változat használati intenzitása tekintetében azt látjuk, hogy a székelyföldi diákok 

58,76%-a (=654) általában, vagyis a mindennapi szóbeli kommunikációban a standardot 

részesíti előnyben.  

Azon túlmenően, hogy kódválasztásukat főként a beszédpartnerhez fűződő viszonyuk 

befolyásolja, körvonalazódik azon tendencia is, hogy informálisabb beszédhelyzetekben 

beszélik elsősorban anyanyelvjárásukat. Annak ellenére, hogy családi környezetben a tanulók 

72,51%-át (n=807) egyáltalán nem zavarja a nyelvjárási beszédmód (l. 4.1.1. fejezet), saját 

nyelvválasztási szokásaik arról árulkodnak, bevallásos alapon, hogy a privát/familiáris 

színtéren is, arányaiban kevesebben (44,56%, n=496) használják a vernakuláris 

nyelvváltozatot, mint a (regionális) standardot (47,62%, n=530). Általánosságként 

megfogalmazható: minél formálisabb valamely beszédhelyzet (pl. polgármesteri hivatal), 

annál nagyobb gyakorisággal (közel 90%-uk) állítják a tanulók, hogy köznyelven beszélnek, 

vagyis a nyelvjárás hivatali közegben teret veszít. 

Az iskolai körülmények közötti nyelvváltozatválasztás két szinten különíthető el: az 

osztálytársakkal, barátokkal, illetve a tanárokkal, magyartanárral való kommunikációs 

szituációk szerint. Az eredmények kiválóan tükrözik a különbségeket: míg osztálytársaikkal, 

az iskola falai között, a diákok közel 40%-a a vernakuláris nyelvváltozatot használja, addig 

tanáraikkal (és magyartanárukkal is) alig 12%-uk beszél tájnyelven, vagyis nagyrészük a 

regionalitás köznyelv használatára törekszik.  

Mivel jelen kérdőíves vizsgálat nem tér ki arra, hogy az egyénenkénti 

nyelvváltozatváltoztatás a nyelvhasználat mely szintjeire terjed ki, csupán a saját résztvevői 

megfigyelésemre támaszkodva fogalmazhatom meg észrevételeimet (ezek benyomások, 

statisztikaliag nem alátámasztottak).  
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Az általuk választékosabb, emelkedettebb nyelvváltozatra  (regionális köznyelvre) való 

váltás jelensége elsősorban a helyi tájszavak köznyelvire való felcserélését jelenti és csak 

elvétve jelentkezik a kiejtésben, vagyis a székely nyelvjárás különböző kistájainak 

nyelvhasználata a jellegzetes fonémarealizációkban örökítődik, hagyományozódik. Annak 

ellenére, hogy a változás/változtatás mértéke nem körvonalazódik jelen kutatás keretében, 

mégis megállapítható, hogy erőteljes korreláció észlelhető az egyes változók részcsoportjai és 

a nyelvi változatok használati szokásaival. A kódváltásra, a beszédhelyzethez igazodó 

funkcionális-szituatív kettősnyelvűségre leginkább a gimnazisták, a tizenkettedikesek, a jó 

tanulók és a Hargita megyei tanulók képesek, őnekik magasabb a nyelvi tudatosságuk, tárgyi 

tudásuk; nyelvváltozatválasztásuk során többnyire racionális indokokra támaszkodnak.  

Az is megfigyelhető, hogy az egyes tanulók kódváltogatási szokásai 

beszédhelyzetenként eltérőek, a standard : vernakuláris kontinuumban más-más 

intervallumon, távolsági fokon belül mozognak: például a magyartanárukkal nyelvjárásban 

beszélők legtöbben a fiatalabbak (9. osztályosok), a szakközépiskolások, a fiúk, a gyenge 

tanulók, a Kovászna megyeiek és a csíkszékiek közül kerülnek ki.  
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4.2.1. A regionális dialektus szándékos kerülése; dicséret és kigúnyolás a nyelvjárásias 

nyelvhasználat miatt 

A nyelvjárási egyesnyelvűség helyénvalóságának, az egyéni társadalmi boldogulást 

meghatározó szerepének a megítélésével teljes bizonytalanság tapasztalható a tanulók 

részéről: hol elmarasztalóan, hol éppen pozitívan értékelik a jelenséget. Evidencia, hogy a 

nyelvjárási közösségekben a nyelvjárás használata önmagában sem előnyt, sem hátrányt nem 

jelent, hiszen ez a természetes (l. Kiss 2001b: 202). A vernakuláris nyelvváltozat 

használatának előnyös, vagy hátrányos jellege mindig kontextus-függő.  

A következő kérdés segítségével (Előfordul, hogy szándékosan kerülöd a 

nyelvjárásias nyelvhasználatodat? Ha igen: Nevezz meg olyan helyzeteket, amikor igyekszel 

elkerülni a nyelvjárásias nyelvhasználatodat?) megpróbáltam feltárni nyelvhasználati 

tudatosságukat, illetve, esetlegesen azokat a körülményeket, amelyek anyanyelvjárásuk 

mellőzésére késztetik a középiskolásokat. Annak ellenére, hogy 72,78%-uk (n=810), egy 

másik kérdés kapcsán (Szerinted, ha valaki csak nyelvjárásban beszél Székelyföldön – 

könnyen boldogul, lehetnek nehézségei, vagy nem érvényesül?, l. 4.1.1 fejezet), azt 

nyilatkozta, hogy a nyelvjárási egyesnyelvű beszélők egyéni boldogulásuk során 

nehézségekbe ütközhetnek, a tanulók saját nyelvi kontroll képességét vizsgáló jelen kérdés 

esetében éppen azt látjuk, hogy 59,75%-uk (n=665) szándékosan nem kerüli regionális 

nyelvhasználatát, vagyis nem jellemző rájuk a nyelvhasználati alkalmazkodás (vö. Bartha 

1992: 27). A tanulók 38,27%-a (n=426) viszont bizonyos beszédhelyzetekben igyekszik 

változtatni nyelvjárási beszédmódján. A két kérdés eredményeinek egybevetéséből világossá 

vált, hogy a tanulókban él egyfajta prekoncepció a kizárólagos nyelvjárás-használattal 

kapcsolatban, viszont saját nyelvhasználatukra vetítve már érvényét veszíti. 

A szignifikáns törzsváltozók közül hattal mutat jelentős eltérést a nyelvjárás tudatos 

kerülése: az évfolyam, a tagozat, a nembeli, a magyar nyelv- és irodalomból megszerzett 

érdemjegy, a nyelvjárási kompetenciák megléte/hiánya, illetve a székely nyelvjárási kistájak 

szerinti részmintákkal. A nyelvjárási nyelvhasználatukat mellőzők nagyobb arányban 

kerülnek ki a tizenkettedikesek (42,06%, n=241, 9. osztályosok: 34,26%, n=185), a filológia 

tagozatosok (43,90%, n=162, reál tagozatosok/szakközépiskolások: 40,10%, n=156; 30,42%, 

n=108), a lányok (42,96%, n=299, fiúk 30,73%-a, n=126), a magyar nyelv és irodalomból jó 

tanulók (46,46%, n=249, közepesek 32,03%-a, n=139, gyengék 18,60%-a, n=16), a 

nyelvjárási beszélők (54,23%, n=282, szemben a saját bevallás szerint tájnyelvi színezet 

nélkül beszélők 24,64%-ával, n=136), valamint a csíkszékiek (50%, n=81, udvarhelyszékiek: 

41,59%, n=131, háromszékiek: 33,91%, n=176, gyergyószékiek: 32,48%, n=38) közül. 
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A tájnyelvi beszédmódjukat hanyagolók – a Melyik nyelvváltozatot használod a kettő 

közül az alábbi helyzetekben? (l. 4.2. fejezet) kérdés eredményeivel megegyezően – hivatalos 

helyen, iskolában (különösen magyarórán), idegenekkel, városiakkal, magyarországiakkal, 

valamint műveltebb, iskolázottabb beszédpartnerrel való kommunikációs helyzetben 

óvakodnak a nyelvjárás használatától. Így nyilatkoznak erről: „Kerülöm a tanáraim 

társaságában; doktornál, polgármesteri hivatalban nem használom, és nem is illik ott 

nyelvjárást alkalmazni”, „Kerülöm a nyelvjárást, ha az osztályban vagyok, mert túl sok ott a 

városi”, „Kerülöm az iskolában a barátokkal való beszélgetésnél; ez nehezebb, mert 

közvetlenebbek vagyunk, és néha a családban megszokott módon beszélünk”, „Kerülöm, ha 

okos emberekkel beszélgetek”, „Órákon igyekszem elkerülni, pl. nem mondom, hogy 

szalmapityóka, hanem szalmakrumpli”, „Kerülöm olyan helyzetben, ahol esetleg emiatt 

lenéznének vagy kiközösítenének egy bizonyos társaságból”, „Igyekszem elkerülni 

nyelvjárásias beszédemet, pl. magyarórán”, „Van, amikor a magyarországiak előtt igyekszem 

a köznyelvet használni, mert félek, hogy lenéznek”, „Amikor olyan emberek között vagyok, 

akik biztos, hogy kicsúfolnának beszédem miatt”, „Amikor az iskolában vagyok, próbálkozom 

elkerülni, mert a barátok kinevetnek, ha nyelvjárásban beszélek”. 

A felsorakoztatott válaszokból nyilvánvaló, hogy azon tanulók, akik igyekeznek 

elkerülni a nyelvjárásias nyelvhasználatot, önvédelmi reflexből teszik, hiszen igen nagyfokú a 

kigúnyolástól, a kiközösítéstől való szorongás- és félelemérzetük. A nyelvjárási beszédmód 

helyénvalóságáról való metanyelvi ismereteiket a szűkebb és tágabb közösségük írott és 

íratlan viselkedési szabályaiból eredeztetik, amelyek – sajnos – bővelkednek nyelvi 

sztereotípiákkal, előítéletekkel, stigmatizáló nézetekkel. 

Mivel az egyéni nyelvhasználati szokások változását, illetve a nyelvi attitűd alakulását 

befolyásolják a kívülről érkező – nyelvjárási nyelvhasználattal kapcsolatos – visszajelzések, 

ezért a tanulók saját, ezirányú, pozitív és negatív tapasztalataira kérdeztem rá két 

kérdéscsoport segítségével: Előfordult-e, hogy megdicsérték a nyelvjárásias beszédmódodat? 

Ha igen: Kik voltak azok, és mivel indokolták?, illetve Előfordult-e, hogy kigúnyolták a 

nyelvjárásias beszédmódodat? Ha igen: Kik voltak azok, és mivel indokolták? 

A kérdésekre adott válaszok százalékos megoszlása nagymértékű megegyezést mutat: 

ugyanannyian részesültek dicséretben (15,09%, n=168), mint amennyian kigúnyolásban 

(15,45%, n=172). Nem kapott pozitív megerősítést nyelvjárási nyelvhasználata miatt a 

tanulók 82,84%-a (n=944), illetve kellemetlen élményben sem részesült a megkérdezettek 

82,66%-a (n=920). 
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Felfigyelhetünk arra a jelenségre, hogy nemcsak az önmagukat nyelvjárási beszélőknek 

nevezők részesültek kellemes élményben vernakuláris nyelvhasználatuk miatt, hanem a saját 

bevallás szerint nyelvjárási kompetenciával nem rendelkezők is. A két részminta közötti 

eltérés szignifikáns (khi
2
=154,941, df=4, p<0,0001): a nyelvjárásban is beszélőknek a 

20,19%-át (n=105), az anyanyelvjárást (önbevallásuk szerint) nem használóknak a 9,96%-át 

(n=55) illették elismerő szavakkal nyelvjárásuk miatt. 

A dicséretben részesülőket főként az anyaországbeliek (turisták – szegediek, nádasiak, 

szegediek, pestiek; a különböző médiák munkatársai) méltatták nyelvjárási nyelvhasználatuk 

miatt: „Magyarországiak, a jellegzetes akcentus miatt és a régies szavak miatt”, 

„Magyarországon élő emberek, akik televízióknál dolgoztak”, „Magyarországiak mondták, 

hogy milyen szépen és érthetően beszélek magyarul”, „Előfordult Magyarországon, nagyon 

élvezték, nagyon tetszett, ahogy beszéltem”, „A Duna TV táborban, ahol szórványból érkezett 

fiatalok voltak”, „A magyarországi vendégeinknek nagyon tetszett a nyelvjárásom”, 

„Magyarországon egy áruházban”.  

A tanulók nyelvjárási beszédmódját megdicsérők, tetszésüket az alábbiakkal indokolták: 

„Szerintük nagyon érdekes a székely nyelvjárás”, „Tetszett nekik, hogy mennyire 

megőriztük”, „ízes, tömör nyelvjárás a székely beszéd”, „nagyon eredeti és különleges”, 

„Csak az «E» betűimet kedvelték ilyen-olyan szóban”, „Azt mondta, hogy nagyon szereti 

hallgatni a székelyes beszédemet”, „Nagyon tetszett, hogy (majdnem) úgy beszéltem vele, 

mint itthon, tiszta a kiejtésem és nem töröm a nyelvem”, „Tetszett nekik ez a tipikus székely 

beszéd, ami számomra észrevehetetlen”. 

A nyelvjárási nyelvhasználatuk miatt megszégyenített tanulók leginkább a lányok 

(17,96%, n=125; fiúk 11,46%, n=47; khi
2
=9,817, df=4, p=0,044), a magyar nyelv- és 

irodalomból jó tanulók (18,28%, n=98, a gyenge tanulók 9,30%, n=8; khi
2
=17,254, df=6, 

p=0,008), valamint a saját bevallásuk szerint tájnyelvi színezettel beszélők (24,04%, n=125, 

nyelvjárásban nem beszélők 7,61%, n=42; khi
2
=148,036, df=4, p<0,0001) közül kerültek ki. 

Ez utóbbiak tájnyelvhasználati tudatossága – a dicséretben részesülőkhöz hasonlóan – 

alacsony. 

A törzsváltozókon kívül a tanulók államnyelvi tudásával és az apák származási 

helyének típusával jelentős a korreláció (szignifikancia értéke előbbi esetében: khi
2
=11,484, 

df=4, p=0,022; utóbbi esetében: khi
2
=24,737, df=10, p=0,006). A gyenge/nagyon rossz román 

nyelvtudású tanulókat (41,78%, n=50, míg a jó/nagyon jók 21,38%-át, n=48) és a falusi apák 

gyerekeit (17,43%, n=118, szemben a városiak 12,57%-ával, n=43) gúnyolták ki a leginkább 

tájnyelvhasználatuk miatt.  
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A kigúnyolók többnyire az osztálytársak (elsősorban városiak), a barátok és a haverok 

közül kerültek ki. Továbbá más tájegységről valóktól, magyarországiaktól és tanáraiktól is 

kaptak megvető szavakat. A tanulók így nyilatkoztak erről: „9. osztályban az osztálytársaim 

kinevettek, ha véletlenül «másként» beszéltem (De nem sértettek meg annyira, inkább csak 

vicc volt)”, „Az osztálytársaim, de csak vicceltek, mivel én nem nagyon beszélek 

hagyományos nyelvjárásban”, „Osztálytársaim, mert sok a városi, és lenézik a falusiakat”, 

„Első osztályban az osztálytársaim (a fiúk), mert bizonyos szavakat másképp mondtam, mint 

ők”, „Például az új osztálytársaim, és nem indokolták meg, hanem utánoztak és kinevettek”, 

„Mikor faluról városba kerültem iskolába”, „Néha a barátaim esetleg osztálytársaim is. De 

néha a testvérem is”, „A barátaim, de azért nem haragszom, sőt inkább szóljanak meg. Az 

indok, hogy csúnyán hangzik, és igazuk van”, „Általában a nagyobb városi fiatalok, akik úgy 

elvannak magukkal, mindenkit lenéznek”, „Városiak voltak, akik kigúnyolták 

beszédmódomat”, „Más faluba vagy városba, ha elmentem és kezdtem beszélni, mindig 

kigúnyoltak”, „Igen, előfordult már, hogy Magyarországról jött diákok nevettek 

beszédmódunkon”, „A kigúnyolták, kicsit durva kifejezés, de voltam olyan helyzetben, amikor 

megjegyezték a Háromszékről hozott nyelvjárásomat. Háromszéken pedig az Udvarhelyen 

«megtanult» nyelvjárásomat”, „Sokan kigúynoltak, például egyes tanárok az általános 

iskolában”, „Városiak, magyarországiak, azt mondták, hallatszik már a beszédemről, hogy 

falusi vagyok”. 

A tájnyelvi színezettel beszélő tanulókat az alábbi jellemzők miatt gúnyolták ki: 

–  a kiejtés (fonémagyakoriság, magánhangzók hangszínárnyalata), illetve a 

beszédhangsúly miatt: „Egy haver gúnyolt, mert ő-betűsön beszéltem. De engem nem zavar, 

mert nincs mit szégyelljek”, „E betűsön beszélgetek, kikacagtak a Keresztúriak”, „Nekünk, 

falusiaknak, azt mondják parasztok vagyunk, és ha véletlenül «ö» betűsön mondunk valamit, 

kigúnyolnak”, „Túlságosan «a» betűsön beszéltem”, „Mert ők másképp ejtik ki az «e» 

magánhangzót! Én is tudtam az övékén kacagni! Szerintem egyikünknek sem volt igaza, s 

mindkettő helyes is”, „Azt mondták, hogy á betűzünk”, „Az ë hangzásomat gúnyolták. 

Szerintük ők szebben beszélik anyanyelvüket”, „az udvarhelyi «ë» miatt”, „Voltak olyan 

külföldiek (magyaroroszágiak), akik belekötöttek abba, hogyan ejtek ki egyes magánhangzót”, 

„Mondták, hogy az Endrét nem e-vel, hanem zárt e-vel kell ejteni, holott felénk mindenki e-vel 

ejti”, „Azért mert más hangsúllyal beszélek. Kicsit durvábban”; 

–  szóhasználati, szókincsbeli jellemzők miatt: „Nem tetszett neki, hogy azt mondtam 

«pityókástokány»”, „Van, amikor kikacagnak, hogy a pityóka az krumpli és a murok az 

sárgarépa, meg, hogy az «és» helyett az «s»-t használom”, „Első osztályban az 
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osztálytársaim (a fiúk), mert bizonyos szavakat másképp mondtam, mint ők”, „Azzal 

indokolták: 1. mert szerintük nem helyes, 2. mert szokatlan és néhány szó ismeretlen volt 

számukra (pl. lapító, murok)”, „«Tipikus» udvarhelyi beszédmódot, a kérdéseknél feltett 

«ugy-e?», «igaz-e?» e hangot gúnyolták ki, ugyanis a környező városok (települések) lakói ezt 

nem használják”, „Kigúnyoltak, mert az isnek azt mondtam es. Például én es. Ezért többet 

nem mondok csak ist”; 

–  csúnyának, „parasztosnak”, falusiasnak ítélték: „Azok, akik más beszédmódot 

használnak, azzal indokolták, hogy az övék szebb és kevésbé «parasztos»”, „Azzal indokolták, 

hogy úgy beszélek, mint egy falusi”, „Mert falusiasan beszéltem, «csobánul»”, „Tájszólásos 

beszédnek csúfolták”, „Azzal indokolták, hogy «túl parasztosan» beszélek”, „Csúnyának és 

parasztnak tartották”   

–  a román nyelvi interferenciákra utaltak: „Azt állították, hogy a beszédmódom 

elrománosodott, és nem tisztán beszélek magyarul”, „Romániából jöttél!”, „Azt mondták: 

«Mintha nem is magyarul beszélnétek»”, „Azzal indokolták, hogy román vagyok”. 

A tanulókat ért sérelmek iránti érdeklődésemet követően a kódválasztási szokásaikra is 

rákérdeztem. Az Előfordult-e veled, hogy bizonyos személy(ek) megjelenésének hatására 

nyelvjárásias beszédről köznyelvre váltottál? (vagy fordítva: köznyelvről nyelvjárásra). Ha 

igen, írj példát! kérdés válaszaiból kitűnik, hogy a magyar anyanyelvű beszédpartnerek 

hatására a tanulók túlnyomó többsége (73,23%-a, n=815) nyelvileg közömbösen reagál, 

vagyis a megszokott módon kommunikál. A megkérdezettek 21,92%-a (n=244) viszont 

változtat nyelvhasználatán. Ők jellemzően az elméleti középiskolások (filológia/reál 

tagozatosok esetében: 25,75%, n=95/24,42%, n=95, szakközépiskolások: 15,21%, n=54; 

khi
2
=16,546, df=4, p=0,002), a Hargita megyeiek (24,41%, n=145, Kovászna megyeiek: 

19,08%, n=99; khi
2
=7,370, df=2, p=0,025), a nyelvjárásban beszélők (33,27%, n=173, a 

tájnyelvet nem használók 11,41%-a, n=63; khi
2
=141,638, df=4, p<0,0001) közül kerülnek ki. 

A legtöbben a vernakuláris nyelvváltozatról a standardra váltanak bizonyos 

beszédpartnerek megjelenésekor (193 nyelvi adat). Néhány példát olvashatunk a tanulók 

tollából: 

–  a megkérdezettek többsége (102 nyelvi adat) magyarországiak társaságában vált át 

nyelvjárásásias beszédről köznyelvre (regionális köznyelvre): „Ha magyarországiakkal kellett 

beszéljek, akkor nyelvjárásias beszédről köznyelvre változtattam, mert másképp nem értettek 

volna meg”, „Ha magyarországival beszélek igyekszek köznyelven beszélni. Ha más vidéken 

vagyok, akkor is”, „Például, mikor Magyarországon voltam és beszélgettünk az erdélyi 

diákokkal, ha odajött egy ottani személy, hirtelen mindenki másképp kezdett beszélni”, „Egy 
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testvériskolai kirándulás alkalmával, mikor egy makói lányt fogadtam, nyelvjárásról 

köznyelvre váltottam”, „Amikor Magyarországon voltam megpróbáltam úgy beszélni, mint 

ők, de nem nagyon sikerült”, „Amikor magyarországiak voltak vendégségben nálunk muszáj 

volt vigyázzak a tájszavakra, mert nem értették”, „Magyarországiakkal, rendkívül művelt 

emberekkel, de ez a váltás automatikusan jön a beszélőpartnertől függően”, „A 

magyarországiak nem értették meg, hogy mi van a kulyakommal, amíg ökölnek nem neveztem. 

Tehát csak apró változásokról van szó”, „Nem váltottam egyből köznyelvre, de a 

magyarországi vendégeink sok mindent nem értettek, ezért el kellett ismételnem 

mondanivalómat egy kicsit átfogalmazva, hogy megértsék” „A magyarországi rokonaimmal 

nem beszélhetek nyelvjárásom szerint, mert nem értik meg”, „Átváltottam például, ha 

észrevettem, hogy a magyarországi rokonaim nem szívlelik, ha nyelvjárásban beszélek”, 

„Amikor kint voltam a magyaroknál, akkor meg kellett gondoljam, hogy beszélek, hogy ők is 

értsék meg”, „Ha hivatalos helyen vagyok, vagy ha Magyarországi emberrel beszélek 

átváltok, mivel a nyelvjárásra elég furcsán néznek”, „Átváltottam, pedig nem kellett volna, 

főleg hogy nem szeretem a magyarországiak beszédét. S mikor megjelennek átváltok, de 

többet nem fogok!”; 

–  mások hivatali alkalmazottak, orvosok, tanárok, magyartanárok, idegenek, 

lelkészek, vezetői pozíciót betöltők, városiak, iskolázott személyek társaságában igyekszik 

mellőzni nyelvjárását (86 nyelvi adat): „A szüleimmel az utcán beszélgettem nyelvjárásban és 

jött egy tanárom, ezért a nyelvjárásias beszédről köznyelvre váltottam”, „Például otthon az 

ebéd mellett nyelvjárásban beszéltem, és megérkezett egy vendég, akinek hatására rögtön 

köznyelvre váltottam”, „Ha egy külföldi vagy egy hivatalos ember megjelenik, akkor átváltok, 

mert nem szeretném, hogy kinevessenek, mert nagyon sokan, még a hivatalos emberek is 

kinevetik azokat az embereket, akik nyelvjárásban beszélnek”, „Amikor a barátokkal 

beszélgettem és megjelent a magyartanár, egyből köznyelven kezdtünk beszélgetni”, 

„Hivatalos helyeken nyelvjárásról köznyelvre váltok”, „Hivatalos ember jelenlétekor 

igyekszek választékosabban beszélni”, „Idegenek jelenlétében mindig köznyelvre váltok, ha 

közeli ismerőssel találkozok, nyelvjárásban beszélek vele”, „Ha tanárral beszélek, akkor a 

köznyelvet használom, otthon pedig a tájnyelvet, de csak részben”, „Nem tartom helyesnek 

egyes személyekkel a nyelvjárást. Amikor az iskola területén beszélgetek valakivel, s egy tanár 

bekapcsolódik a beszélgetésbe, köznyelvre váltok”, „Ha egy barátommal beszélgettem és 

megjelent egy tanár vagy egy lelkész”, „Amikor a családommal beszélgettem, és az 

osztályfőnöknőm jött családlátogatóba, akkor nyelvjárásból köznyelvre váltottam”, „Pl., ha 

otthon vagyok és egy nem várt idegen érkezik nálunk (értelmiségi), nyelvjárásból rögtön 
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köznyelvre váltok”, „Tanult emberek társaságában átváltok nyelvjárásról köznyelvre”, 

„Beszélgettünk egy barátnőmmel és megjelent egy volt magyartanárnőm, aki mindig 

megszólított, ha nem helyesen mondtunk valamit”, „Az orvosi rendelőben az orvossal. Az 

iskolában a titkárnővel köznyelvre váltok”, „Az iskolában az osztálytársaimmal nyelvjárással 

beszélek, de mikor a tanár bejön órára, köznyelvre váltok”, „Otthon beszélgettünk és 

megérkezett apumnak a főnöke, egyszerre mindenki köznyelvet kezdett használni”, „Pl., akkor 

vátok, amikor egy magyarországival beszélek vagy egy városi emberrel, aki szépen beszél”; 

–  néhányan a potenciális udvarló, barátnő megjelenésekor hajlandók a 

regiszterváltásra (5 nyelvi adat): „A barátnőmmel beszélgettem éppen, mikor odajött hozzánk 

a sármos, jóképű unokatestvére. Féltem, nehogy lenézzen, esetleg kinevessen nyelvjárásom 

miatt, ezért próbáltam köznyelven beszélni tovább, kerültem a tájszavakat”, „Mikor fel 

akartam egy csajt szedni”. 

Köznyelvről nyelvjárásra vált 18 tanuló, főként idős személyekkel, falusiakkal való 

beszédhelyzetben (18 nyelvi adat): „Ha a nagymamám társaságába vagyok, köznyelvről 

átváltok nyelvjárásra”, „Amikor falun vagyok sokat, használok és ejtek ki úgy szavakat, 

ahogy nem szoktam”, „Dédnagyszüleimmel mindig nyelvjárásban beszélek”, „Falun az 

idősebb emberek előtt régebb próbáltam nyelvjárásban beszélni”, „Pl. falura utazva a 

köznyelvről nyelvjárásra vált az ember, hanem azt hallom: «úgy beszélsz, mint egy 

kisasszony»”, „Például, amikor egy magyarországi vendégemmel beszélgettem köznyelven és 

a haverom odajött. Abban a pillanatban véletlenül nyelvjárásra váltottam a vendéggel 

szemben is”, „Ha egy külföldi barátommal vagyok, próbálok szebben beszélni, de ha 

megjelennek az ithoni barátok, újra nyelvjárásban beszélek, mert még azt hiszik, hogy 

urizálok”. 

Az Előfordult, hogy félreértették/nem értették meg nyelvjárásias beszédmódodat, 

kifejezéseidet kijelentés segítségével azt vizsgáltam, hogy milyen arányban okozott megértési 

nehézségeket a tanulók nyelvjárásias megnyilvánulása. A megkérdezettek több mint fele 

(52,29%, n=582) egyetértett az állítással, vagyis akadtak ilyen jellegű problémáik. 31,71%-

ukkal (n=353) viszont nem fordult elő, 13,57%-uk (n=151) pedig nem tudott állást foglalni a 

kérdésben. Egyáltalán nem minősítette a kijelentést 2,43%-uk (n=27).  

Tájnyelvi színezetű beszédük miatt megértési nehézségekkel főként a filológia 

tagozatosok (55,83%, n=206; reál tagozatosok 51,16%, n=199, szakközépiskolások 49,86%, 

n=118; khi
2
=22,205, df=10, p=0,014), a lányok (54,17%, n=377, fiúk 49,27%, n=202; 

khi
2
=22,404, df=10, p=0,013), az önmagukat nyelvjárásban is beszélőnek vallók (60,96%, 

n=317, a tájnyelvet nem használók 43,84%, n=242), illetve a gyergyószéki tanulók (58,12%, 
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n=68, szemben az udvarhelyszékiek 49,53%-ával, n=55; khi
2
=27,950, df=15, p=0,022) 

találkoztak. 

A továbbiakban megpróbáltam feltárni, hogy a székelyföldi középiskolások mennyire 

érzékenyek, toleránsak az idősebbek nyelvjárási megnyilvánulásaira. Az Előfordult-e, hogy 

kijavítottad nagyszüleid vagy szüleid nyelvjárásias beszédmódját? Ha igen: Milyen 

helyzetben? kérdésre adott válaszokból azt látjuk, hogy az adatközlők több mint kétharmada 

(69,90%-a, n=778) természetesnek veszi az idősek tájszólását. A tanulók 28,84%-a (n=321) 

viszont alkalomadtán kijavítja nagyszülei tájnyelvi megnyilatkozásait. A megkérdezettek 

1,26%-uk (n=14) nem válaszolt a kérdésre. 

A nembeli hovatartozás, a nyelvjárási kompetencia megléte/hiánya, az apák származási 

helyének típusa, valamint a tanulók román nyelvi tudása jelentős összefüggésben áll a 

nyelvjárási elemek tudatos korrekciójával (a szignifikancia értéke sorrendben: khi
2
=22,138, 

df=4, p<0,0002, khi
2
=115,155, df=4, p<0,0001, khi

2
=9,814, df=4, p=0,044, khi

2
=42,769, 

df=10, p<0,0001). Leginkább a lányok (33,48%, n=233, szemben a fiúk 20,73%-ával, n=85), 

az önbevallásuk szerint nyelvjárásban nem beszélők (30,07%, n=116, szemben a tájnyelvet 

használók 27,88%-ával, n=145), a városi apák gyerekei (32,16%, n=110, míg a falusi apák 

gyerekeinek a 26,59%-a, n=180) és a jó/nagyon jó államnyelvi tudású diákok (76,33%, 

n=120, szemben a gyenge/nagyon rossz román nyelvtudásúak 38,45%-ával, n=55) javítják ki 

jelentősen többen az idősebbek kommunikációjában előforduló tájnyelvi kifejezéseket. 

 

Részösszefoglalás 

A székelyföldi középiskolások megközelítőleg kétharmada (59,75%, n=665; 73,23%, 

n=815) úgy nyilatkozik, hogy alig fordult elő olyan beszédkörülmény, ahol szándékosan 

mellőzte volna anyanyelvjárását (pl. bizonyos beszédpartner hatására, vagy beszédhelyzet 

változása következtében). A beszédkörülmény és kommunikációs partner befolyására 

regionális standardra váltó tanulókkal (38,27%, n=426; 21,92%, n=244) a 

nyelvváltozatváltoztatás leggyakrabban hivatalos helyeken és iskolában, illetve városi, 

magyarországi, tanár, magyartanár, valamint iskolázott beszédpartnerek jelenlétében fordult 

elő. Habár a korábban vizsgált kérdésekhez viszonyítva alacsonyabb azok száma, akik a 

nyelvjárás beszédhelyzet-függő kerülését nyilatkozzák, mégis érzékelhető a nyelvhasználati 

színtér nyilvánossági fokának emelkedésével a regionális köznyelv térnyerése és a táji 

színezetű beszédmód visszaszorulása. 

Az informális/privát: formális/nyilvános nyelvhasználati színtereken a köznyelvre 

váltást az egyes változók szerinti részcsoportok erőteljesen meghatározzák. A familiáris 
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nyelvváltozat elmozdítására a standard irányába, vagyis a funkcionális-szituatív 

kettősnyelvűségre leginkább a lányok, a gimnazisták, a jó tanulók és a tanulmányaikkal 

előrehaladott (12. osztályosok) tanulók hajlamosak.  

 Ugyan dicséretben, illetve megróvásban is a középiskolások 15%-a (n=168, n=172) 

részesült táji színezetű beszéde miatt, kiemelendő, hogy pozitív megerősítést kizárólag az 

anyaországbeliektől (elsősorban idősebbektől), míg negatív visszajelzést éppen a saját 

(városi) osztálytársaiktól, barátaiktól és tanáraiktól kaptak. 
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4.2.2. Nyelvi viselkedés iskolai közegben 

A szociolingvisztikai szakirodalom szerint a másodlagos szocializációnak nagy szerep 

jut a nyelvi viselkedés, az önazonosságtudat kialakításában. Számos magyarországi és határon 

túli kutatás látott napvilágot (l. 1.4. fejezet), amelyek átfogó képet nyújtanak a közoktatási 

színtereken tanulók nyelvhasználati szokásairól.  

A romániai magyar oktatási rendszer a helyi anyanyelvváltozatok és a helyi 

identitástudat viszonyára kevés hangsúlyt fektet, elsősorban a standard elsajátítására, a 

nemstandard nyelvváltozat kiküszöbölésére törekszik. Azonban ezen erőteljes 

sztenderdizációs irányultság, mindamellett, hogy a nyelvi külön- és szétfejlődés 

visszaszorulását eredményezi, befolyásolhatja a fiatalság saját nyelvváltozatához való 

viszonyulását, akár annak megbélyegzését és mellőzését is kiválthatja. Kívánatos lenne az 

erdélyi magyartanárok, pedagógusok körében megismertetni a határtalanítási programot (vö. 

Lanstyák 2004; Eőry 2007; Kolláth 2007; Péntek 2007b: 115–23, 2008b: 699–722; 

Szabómihály 2007; Tolcsvai Nagy 2007; Vörös 2007; Benő 2011; Benő–Péntek 2011), mely 

az anyanyelvi biztonságtudat növelését, a kisebbségi nyelvváltozatokat, kontaktusjelenségeket 

megbélyegző magatartás enyhülését (Kontra 2008a: 10; Kolláth 2005, 2008: 98; l. még a 

többközpontúság vitáit összefoglalóan Kontra–Saly 1998) szolgálhatja. 

Az iskolai anyanyelvhasználat, nyelvi viselkedés jellemzőit jelen fejezetben öt – nyílt és 

eldöntendő – kérdéssel, valamint három attitűdkijelentéssel vizsgáltam.  

Az adatközlők iskolai nyelvhasználatára vonatkozó első kérdés Úgy beszélsz az 

iskolában, ahogyan otthon? eredményei azt mutatják, hogy a tanulók 75,56%-a (n=841), 

önbevallása szerint, az otthonival azonos beszédmódot használ iskolai környezetben. Csupán 

22,82%-uk (n=254) változtatja meg nyelvhasználatát. Nem válaszolt a kérdésre: 1,62% 

(n=18). 

113. ábra. Úgy beszélsz az iskolában, ahogyan otthon? (%); N=1113 
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Azon tanulók, akik képesek a kódváltásra, megkülönböztetik – iskolai közegben – a 

beszédpartner személyét, így másként beszélnek a barátokkal, mint a tanárokkal: „A helyzettől 

függ: ha tanárral beszélek, akkor megpróbálom a köznyelvet használni, de ha a barátaimmal, 

akkor nyugodtan használom a nyelvjárást”, „Az iskola nem családi környezet, nem beszél az 

ember olyan meghitten vagy szabadon, mint a közeliekkel; tanárokat pedig külön tisztelettel 

illeti az ember (nem úgy beszél, mint egy haverral)”, „Az iskolában a köznyelvet használom, 

főleg a tanáraimmal szemben. Otthon pedig a nyelvjárást is szoktam”. 

Az iskolai nyelvhasználatot három változó befolyásolja szignifikánsan: a nyelvjárási 

kompetencia megléte/hiánya, a tanulók nyelvjárási kisrégiók szerinti elkülönülése, illetve a 

diákok román nyelvtudása. 

Az önbevallásuk szerint nyelvjárásban nem beszélő tanulókhoz viszonyítva (15,94%, 

n=88) a tájnyelvet használó tanulók közül állítják számottevően többen (26,92%, n=154) azt, 

hogy nem azonos az iskolai nyelvhasználatuk az otthonival.  

114. ábra. Úgy beszélsz az iskolában, ahogyan otthon? – a nyelvjárás használata 

szerinti megoszlás alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=116,826, df=4, p<0,0001 

A középiskolások nyelvjárási kistájak szerinti megoszlása tekintetében leginkább a 

csíkszékiek (29,01%, n=47, udvarhelyszékiek: 24,44%, n=77, háromszékiek: 21,39%, n=111, 

gyergyószékiek: 16,24%, n=19) állítják, hogy nem azonos az otthoni és az iskolai 

nyelvhasználatuk. 
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115. ábra. Úgy beszélsz az iskolában, ahogyan otthon? – a középiskolások székely 

nyelvjárási kistájak szerinti megoszlása alapján (%); N=1113 

 

khi
2
=13,234, df=6, p=0,039 

A román nyelvtudásuk is jelentősen befolyásolja a tanulók iskolai beszédmódját 

(khi
2
=30,594, df=10, p=0,001): azok közül beszélnek nagyobb arányban az otthoni 

nyelvváltozattal megegyező módon a közoktatási intézményekben, akik nagyon rossznak 

(87,10%, n=27) vagy gyengének (82,14%, n=184) minősítik államnyelvi kompetenciájukat. A 

„nagyon jó” és „jó” román nyelvtudásúaknak a 75,44%-a (n=43), illetve 74,84%-a (n=229), 

valamint a közepes nyelvtudásúaknak a 72,36%-a (n=356) vélekedik úgy, hogy azonos 

beszédmódot használ iskolai és otthoni környezetben egyaránt.  

Az iskolai színtéren használt nyelvváltozat vizsgálata során arra is kíváncsi voltam, 

hogy magyarórán, tanáraik, hogyan viszonyulnak a tanulók írásbeli feladataiban esetlegesen 

előforduló táji színezetű megnyilvánulásokhoz.  

A Magyartanáraid szóvá tették-e, hogy írásbeli feladataidban előfordultak tájszavak, 

tájnyelvi jelenségek? kérdésre adott válaszok azt mutatják, hogy a tanulók 75,92%-a (n=845) 

szerint nem fordult elő ilyen jellegű korrekció. 20,31%-uk (n=226) viszont úgy véli, hogy 

magyartanáraik felhívták figyelmüket a tájnyelvi jelenségekre. 3,77% (n=42) nem válaszolt a 

kérdésre. 

116. ábra. Magyartanáraid szóvá tették-e, hogy írásbeli feladataidban előfordultak 

tájszavak, tájnyelvi jelenségek? (%) 

N=1113 
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A vizsgált változók közül négy részminta különbsége is szignifikáns. Azon tanulók 

esetében fordult elő gyakrabban az írásban használt tájnyelvi elemek kijavítása, akik 

önbevallásuk alapján, rendelkeznek nyelvjárási kompetenciával (khi
2
=37,353, df=4, 

p<0,0001). Közülük 23,46% (n=122), míg a – bevallás alapján – nyelvjárásban nem beszélő 

tanulók esetében csupán 17,03% (n=94) állítja azt, hogy magyartanáraik felhívták 

figyelmüket a nyelvjárási jelenségekre. 

A középiskolai tanulmányaikat éppen elkezdők, nagyobb arányban (23,70%, n=128) 

találkoztak olyan esettel, amikor magyartanáraik kijavították nyelvjárásiasságukat, mint a 

tizenkettedikesek (17,10%, n=98; khi
2
=9,504, df=2, p=0,009). 

A középiskolások megyék szerinti részmintákból kitűnik, hogy a Kovászna megyeiek 

közül többen (25,24%, n=131) tapasztalták vernakuláris nyelvváltozatuk korrekcióját, mint a 

Hargita megyeiek (15,99%, n=95; khi
2
=17,819, df=2, p<0,0002). A nyelvjárási kistájak 

elkülönülése alapján pedig kiderül, hogy a háromszékiek (25,24%, n=131) vezető szerepe 

után a gyergyó- (17,95%, n=21), a csík- (16,67%, n=27) és az udvarhelyszéki tanulók 

(14,92%, n=47; khi
2
=22,670, df=6, p=0,001) körében közel azonos azok aránya, akiknek 

írásbeli tájnyelvi megnyilvánulásait magyartanáruk kijavította. 

A kérdés alpontjában megkérdeztem azon tanulóktól, akik megtapasztalták az írásban 

előforduló tájnyelvi elemek kijavítását, hogy a korrekció mellett „Magyartanárod felhívta-e a 

figyelmed a nyelvjárás használatának megfelelő körülményeire?”. 91,59%-uk (n=207) szerint 

magyartanáruk minden alkalommal elmagyarázta számukra a nyelvjárás használati 

helyénvalóságát.  

A Magyartanáraid hol javasolják/javasolták a köznyelv használatát? kérdés kapcsán 

négy válaszlehetőség közül választhattak az adatközlők: magyarórán, tanórákon általában, 

mindenütt, hivatalos helyeken. A négy opciók közül a gyakorisági sorrendben első helyen a 

„hivatalos helyeken” szerepelt (47,17%, n=525), ezt követte a „mindenütt” (40,88%, n=455), 

majd a „magyarórán” (36,75%, n=409) és legvégül a „tanórákon általában” (33,24%, n=370) 

beszédszituáció.  

Nemcsak a magyartanárok anyanyelvtanítási metódusairól érdeklődtem, hanem az 

általuk használt nyelvváltozatra is rákérdeztem (Van-e/volt-e olyan tanárod, aki 

nyelvjárásban beszélt?). A tanulók 58,13%-a (n=647) találkozott olyan pedagógussal, aki 

nyelvjárási kompetenciával rendelkezett. A megkérdezettek 37,83%-a (n=421) viszont nem 

ismert ilyet.  

Az iskolai közegben használatos nyelvváltozatok kapcsán három kijelentést kellett 

minősíteniük a megkérdezetteknek: 
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1. A tanórákon kizárólag köznyelven beszélek. 

2. Tudatosan kerülöm a nyelvjárás használatát az iskolában. 

3. Nem zavar, ha tanáraim nyelvjárásban beszélnek tanórán. 

A közepesen formális iskolai beszédhelyzetekben való nyelvi kontrollt kutató A 

tanórákon kizárólag köznyelven beszélek kijelentéssel az adatközlők több mint fele (50,02%-

a, n=579) nem ért egyet, 32,53%-uk (n=362) viszont elfogadja. A tanulók 13,75%-a (n=153) a 

„nem tudom” válaszkategóriát jelölte meg. 19 fő (n=1,71) egyáltalán nem minősítette a 

kijelentést. 

Egyes részminták között jelentős különbség mutatható ki a tanórai köznyelv-

használatról: leginkább a tizenkettedikesek (54,97%, n=315, szemben a kilencedikesek 

48,89%-val, n=264), a reál tagozatosok (56,55%, n=220, filológia tagozatosok 50,95%, 

n=188, míg a szakközépiskolások 48,17%-a, n=171), a lányok (53,16%, n=370, fiúk: 49,51%, 

n=203) és a nyelvjárásban nem beszélők (57,69%, n=300, nyelvjárásban beszélők: 47,46%, 

n=262) vannak azon a véleményen, hogy nemcsak a standard (magyar) nyelvváltozatot 

használják tanórákon.  

A megkérdezettek több mint fele (54,72%, n=609) nem ért egyet a Tudatosan kerülöm 

a nyelvjárás használatát az iskolában állítással, vagyis iskolai közegben használják 

anyanyelvjárásukat. A tanulók 27,41%-a (n=305) elfogadja a kijelentést, 15,45%-a (n=172) 

nem tudja megítélni, 2,43%-a (n=27) nem társított semmilyen értéket (5-ös skálán) hozzá. 

Érdekes, hogy éppen a lányok közül utasítják el többen (56,61%, n=394, fiúk 51,47%, n=211) 

a kijelentést (khi
2
=19,125, df=10, p=0,039), vagyis ők azok, akik inkább beszélnek tájnyelven 

iskolai közegben. A gyenge tanulók (18,6%, n=24, míg a jó tanulók 27,8%-a, n=122; 

khi
2
=27,892, df=15, p=0,022) és a nyelvjárásban nem beszélők közül (31,7%, n=175, 

nyelvjárási beszélők 23,27%, n=121) értenek egyet a legtöbben a kijelentéssel.  

A Nem zavar, ha tanáraim nyelvjárásban beszélnek tanórán kijelentéshez rendelt 

értékek alapján azt látjuk, hogy a tanulók közel egyharmada (63,79%-át, n=710) 

egyetért/nagymértékben egyetért annak igazságtartalmával, vagyis a tanulók többsége 

természetesnek veszi tanáraik táji színezetű megnyilvánulásait. 27,14%-uk (n=269) azonban 

nem tolerálja a nyelvjárásban megszólaló pedagógusokat, 9,79%-uk (n=109) határozatlan a 

véleménynyilvánításban, 2,25%-uk (n=25) nem minősítette a kijelentést. A kijelentést 

elutasítók leginkább a filológia tagozatosok (27,91%, n=103, reál tagozatosok 25,71%, 

n=100, szakközépiskolások 18,59%, n=66; khi2=41,614, df=10, p<0,0001), a lányok 

(27,01%, n=188, fiúk 19,51%, n=80; khi2=41,614, df=10, p<0,0001) közül kerültek ki 

számottevően többen, vagyis őket zavarja tanáraik táji színezetű beszéde. 
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Részösszefoglalás 

 A tanulók iskolai közegben való nyelvi viselkedése a korábbi eredményekhez képest 

jóval magasabb fokú toleranciáról tanúskodik a nyelvjárás használatáról: több mint 75%-uk 

(75,56%, n=841) az otthoni nyelvhasználattal azonos módon beszél a közoktatás színterein, 

ugyanakkor a tanulók több mint fele elutasítja azon kijelentéseket, melyek szerint kizárólag 

köznyelven beszélnének tanórákon, illetve tudatosan kerülnék a tájnyelv használatát az 

iskolában. Ugyanakkor tanáraik táji színezetű beszédét is a tanulók közel kétharmada 

(63,79%, n=710) elfogadja (58,13%-uk, n=647, találkozott olyan tanárral, akik nyelvjárásban 

is beszélt). A többség (75,92%, n=845) véleménye szerint magyartanáraik nem tették szóvá az 

írásbeli produktumaikban előforduló tájnyelvi jelenségeket, ugyanakkor a köznyelv 

használatát leginkább hivatalos helyeken javasolják. 
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4.3. Vélekedések a székely nyelvjárások jövőjéről 

Mivel a magyar nyelv erősen normaközpontú (vö. Tolcsvai Nagy 2004b; Kontra 2006, 

Sándor K. 2006; Laihonen 2009), a hagyományosan sztenderd nyelvi kultúrákra jellemző 

nyelvi kiegyenlítődés szerves részeként a magyar nyelvjárások változása is általános 

jelenségként határozható meg (l. Kiss 2001a: 248).  

Kisebbségi körülmények között, így Székelyföldön is, nagyon fontos megvizsgálnunk, 

hogy az adott beszélőközösség hogyan vélekedik nyelvének/anyanyelvjárásának 

fennmaradásáról, milyen nyelvi attitűdbeli változásokra kell számítani az elkövetkezőkben, és 

ezek a változások hogyan realizálódnak a beszélőközösség identitásának meghatározásában 

(vö. a szubjektív vitalitási faktorok fontosságát Allard–Landry 1986: 1–12; Appel–Muysken 

1987; Garami–Szántó 1991, 1992; Harwood–Giles– Bourhis 1994: 167–206; Köpf 1996; 

Kádár 2000).  

A középiskolások nyelvi tudatosságát vizsgáló empirikus kutatás eredményeit bemutató 

utolsó fejezetben azt próbálom feltárni nyílt, eldöntendő kérdés és attitűdkijelentés 

segítségével, hogy a vizsgált beszélőközösség tagjai milyen módon vélekednek a saját 

régiójuk nyelvhasználatát érintő nyelvi/nyelvhasználati változásokról, azok mértékéről, 

okairól, vagyis a székely nyelvjárás jövőjéről.  

A Mit gondolsz, milyen jövő vár a székely nyelvjárásra? Indokold meg válaszod! nyílt 

kérdésre adott válaszok eredményei sajnos azt mutatják, hogy a megkérdezett fiatalság 

borúlátó a székely nyelvjárás fennmaradását illetően: a tanulók 43,76%-a (n=487) úgy véli, 

hogy megszűnik a helyi vernakuláris nyelvváltozat. Csupán a tanulók 26,33%-a (n=293) 

prognosztizálja a fennmaradását (szemben Rancz eredményeivel vö. 2011: 161)3. A 

megkérdezettek 11,05%-a (n=123) nem bocsátkozik jóslásokba, vagyis a „nem tudom” választ 

adta, míg a tanulók 17,25%-a (n=192) egyáltalán nem válaszolt a kérdésre. 18 adatközlő 

(1,62%) a székely nyelvjárás változását vetíti elő, de annak irányultságára nem tér ki.  

A válaszok és az egyes részminták egybevetéséből az mutatható ki, hogy a filológia 

tagozatosok, a csíkszékiek és a magyar nyelv- és irodalomból jó tanulók közül 

prognosztizálják a legtöbben a székely nyelvjárás eltűnését (szignifikanciaértékek a felsorolás 

                                                           
3 Rancz Teréz szintén székelyföldi, ám felső-háromszéki – vegyes életkorú – mintán végzett kutatási eredményei 

számottevően pozitívabbak e téren: az adatközlők több mint kétharmada a székely nyelvjárás fennmaradását vetíti előre. 

Az általam nyert adatok valószínűleg összefüggésben állhatnak az életkor független változóval, tényezővel, tudniillik az 

általa vizsgált beszélőközösségben a nyelvjárás fennmaradásának kérdése szignifikáns különbséget mutatott az életkori 

megoszlás alapján: minél fiatalabb az egyén, annál pesszimistább jövőképet vízionál a tájnyelv megőrzéséről. Rancz 

eredményei szerint a 16–35 év közöttiek 51,9%-a (n=56), az idős nemzedéknek a 78%-a (n=92) bizakodik a nyelvjárás 

életképességében. 



218 

 

sorrendjében: khi
2
=26,149, df=8, p=0,001; khi

2
=43,118, df=12, p<0,0001; khi

2
=17,597, df=4, 

p=0,001; khi
2
=57,570, df=12, p<0,0001).  

A filológia tagozatosoknak a 44,44%-a (n=164, míg a szakközépiskolásoknak csupán a 

36,62%, n=130), a csíkszékieknek az 54,94%-a (n=89, szemben a háromszékiek 36,61%-val, 

n=190) és a jó tanulóknak a fele (50,37%-a; n=270, a gyengék 29,07%-a, n=25) a székely 

nyelvjárás megszűnését jósolja. 

A nyelvjárás fennmaradásának, illetve eltűnésének indoklását nagyon érzékletesen, 

plasztikusan, némelyek vehemensen, ám megszívlelendő igazságok felvillantásával 

fogalmazták meg. 

1) A székely nyelvjárás fennmaradását az alábbiakkal magyarázták (210 nyelvi adat): „A 

székely nyelvjárás megmarad, azonban sok idegen (román) szó ékeli be magát”, „Szerintem 

marad, amilyen volt, Székelyföldön mindig is székelyül fog beszélni a többség”, „Szerintem 

több mint valószínű, hogy fennmarad. Lehet, hogy csak pár szó. De, ha egy család pl. 

megszokta, hogy úgy mondja, hogy murok, akkor biztos gyermeke is megszokja”, „Itt a 

székelyföld szívében, Udvarhelyen nincs veszélyben még!”, „Folyamatosan változik, de nem 

fog eltűnni, mert itt mindig másképp fognak beszélni, mint Magyarországon”, „Remélhetőleg 

jó, de soha nem leszünk olyanok, mint a tápos magyarok”, „Székelyföldön belül szerintem 

megmarad, de Székelyföldön kívül kevésbé fog lehetni érvényesülni vele”, „Még sokáig 

fennmarad, mert elég sokan használják még a falvakban”, „Ha eddig megőrizték, ezután is 

megfogják őrizni, főleg a zártabb közösségekben”, „Megmarad!!! Hisz a szüleinktől átvettük 

a beszédet, és a gyermekeink, meg az unokáink is átfogják venni. Aki a székely földön fog 

felnőni, az biztos megtanulja”, „Még jó ideig meg fog maradni, hiszen nagyon jellegzetes és 

nincs akkora kitelepülési arány, ami aggodalmakra adna okot”, „Szerintem jó jövő vár rá. De 

sajnos vannak egyesek, akik megszólnak minket nyelvjárásunk miatt”, „Eddig is megéltek vele 

az emberek, és ezután is lehet majd tolerálni, élni vele, hiszen nem ez a legsúlyosabb 

probléma, ami megoldásra vár, már aki szemében probléma, mert engem egyáltalán nem 

zavar”, „Szerintem megmarad, mégha alakul is egy kicsit, mert itt nálunk, Székelyföldön, 

mindenki így beszél, s nincs szükségünk, hogy másként beszéljünk”, „A székely nép már 

bizonyította sokszor rátermettségét, szokásait és anyanyelvét nem adja fel. Szerintem ez a 

nyelvjárás nem jut el a feledés homályába”, „A székely ember megtartsa, és kiáll az ő 

beszédstílusa mellett”, „Amíg igazi székely van, addig a nyelvjárás is megmarad”, 

„Szerintem míg székely van a székely hegyek között, székely nyelvjárásunk soha el nem 

hallgat”, „Szerintem sosem hal meg. Remélem mindig fog akadni egy-két olyan ember, aki 

talpig székely, nem szégyelli, vállalja ezt a tényt, és mindannyi székely szót bátran enged ki 



219 

 

ajkán”, „Fennmarad egészen addig, amíg nem érzik szükségét kizárólag a köznyelv 

használatának, mert sokan büszkék rá, értéknek tartják”, „Szép, fényes jövő vár a székely 

nyelvjárásra. Miután különválunk Romániától és felvirágzik Erdély, a tápos magyarok 

könyörögni fognak, hogy fogadjuk be őket. Mi meg emlékeztetjük őket december 5-re”, „A 

székelyföldi nyelvjárások nagyon szépek, nagyon érdekesek. Azokat meg kell őrizni, 

szakszerűen le kell írni könyvekben, hogy maradjon meg; de igyekezni kell a köznyelv 

használatának a művelésére, mert hanem igen szétforgácsolódik a nyelv. A «Hargita népe» 

megyei közlapban minden héten van a «Helyesen magyarul» cikksorozat, amit érdemes 

elolvasni, megszívlelni, elgondolkozni rajta”. 

A székely nyelvjárás visszaszorulásának indoklásából világossá vált, hogy a 

középiskolások is érzékelik a helyi dialektus térvesztését. Ezt a nyelvi jelenséget, nagyon 

szemléletesen (a Székely himnuszra való áthallással), így fejezte ki az egyik tanuló: „Nincs 

jövője, mert «porlik mint a szikla»”. 

2) A nyelvjárás megszűnésének – tanulók által körülírt – okait, tényezőit (összesen 315 nyelvi 

adat) az alábbi kategóriákba (8 db.) csoportosíthatjuk (az egyes kategóriák között átfedés van, 

mégis egy-egy kategória esetében valamely aspektus erőteljesebben jut érvényre):  

a) a legtöbben a fiatalok „nyelvjárás-kerülésével” (vö. Kiss 2001a: 251) indokolják annak 

eltűnését (74 nyelvi adat): „A fiatal korosztály próbálja elhagyni a nyelvjárást. Mindenképpen 

kevesebb arányban fogják használni nyelvjárásias anyanyelvüket”, „A székely nyelvjárás egy 

idő után ki fog maradni, mivel a fiatalok már egyre inkább csak a köznyelvet használják, 

sajnos. De vannak olyan hagyományőrző csoportok, akik őrzik a nyelvjárást is”, „Ma még 

vannak nyelvjárást használó emberek Székelyföldön, de általában csak az idősebbek, ezért én 

úgy gondolom, hogy sajnos nem nagy jövő vár a székely nyelvjárásra. A fiatalok a 

köznyelvhez próbálnak alkalmazkodni”, „Hát szerintem egy pár év múlva ki fog halni, mert 

már a mostani fiatalság nem beszél úgy, de azért vannak települések, ahol élni fog”, 

„Szerintem egy idő után kihal, mert az öregek is meghalnak, a fiatalok pedig törekednek, hogy 

minél «szebben»” beszéljenek”, „A székely nyelvjárás kihalóban van. Már most is inkább az 

idősebbek használják”, „Kiveszőben van, főleg a falusi nyelvjárás, mivel csak az öregek 

gyakorolják”;  

b) más nyelvek, nyelvváltozatok hatása miatt szegényedik a székely nyelvjárás (53 nyelvi 

adat): „Sajnos nem túl jó jövő vár rá. Az idegen eredetű szavak egyre inkább eluralkodnak a 

nyelvjárásokon. Az unokák már nem akarják átvenni nagyszüleiktől, mert szégyellik”, „Ahogy 

most elnézem, hamar meg fog szűnni, mert az idegen erdetű szavak nagyon kezdenek bejönni 

divatba”, „Szerintem egy idő után a székely nyelvjárás is megváltozik, mert mostanában nagy 
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divat más nyelvekből szavakat átvenni”, „Egyre jobban kihal, mert mind új és külföldi 

szavakat használunk”, „Idővel ugyanaz következik be, mint a magyarországiakra: idegen 

nyelvből vesznek át szavakat és a végén elvesz a szép magyar nyelv.Egyre több idegen szót 

vezetnek be, ami nem mindig szép pl. muther”, „Szerintem a székely nyelvjárás egy idő után 

el fog tűnni és helyére a modernebb beszéd fogja átvenni”, „Ezek a szavak előbb-utóbb 

eltűnnek a beszédünkből. Átveszi a helyét a mai nyelv pl. diáknyelv”, „A falvakban még 

biztosan sokáig fenn marad, de a városokban már nem. Sok szó van, amit átveszünk más 

nyelvből (angol) és ezeket használjuk inkább”. 

A kontaktushatások nyelvi változást befolyásoló szerepét alábecsülik, alig érzékelik (a 

magyarországi/erdélyi nyelvhasználat egybevetésekor tapasztalt nyelvhasználati 

engedékenységgel találkozunk; l. 3.1. fejezet): az elrománosodást, a nyelvcsere lehetőségét 

csupán 19 tanuló említi: „Nem fog fennmaradni, mert, vagy túlságosan elmagyarosodunk, 

vagy túlságosan elrománosodunk”, „Hát nem a legszebb jövő vár rá, el fog csángósodni, ha 

nem lesz területi autonómia hamarosan!!!”, „Hát, ha így halad, egy új nyelv alakul ki belőle, 

mert keveredik a románnal vagy teljesen beleolvad és akkor eltűnik végleg”, „Szerintem 

hosszabb idő után el fog tűnni, mert a hivatalos nyelv, a román átveszi a helyét”, „Lehet, 

hogy meg fog maradni, de egyre több román kerül erdélybe, és szerintem ez is hatással lehet a 

nyelvjárásra”, „Túl sok román szót használunk, ezért lassan beolvadhat!”,  „A székely 

nyelvjárás a túlzott román hatás miatt elrománosodhat, ugyanakkor a tanítás következtében el 

is tűnhet”, „Pesszimistán gondolok erre, mert sajnos a nagyobb magyar városokban már 

egyre több a román és ennek hatására minden «elrománosodik» lassan (pl. Kolozsvár)”. 

c) a köznyelv terjedésére, térhódítására hasonló gyakorisággal utalnak, mint az idegen nyelvi 

hatásra (53 nyelvi adat): „Kihalóban van, mert már egyre kevesebben vannak, akik így 

beszélnek, mindenki próbál köznyelven beszélni”, „Egy idő után majd átveszi helyét a 

köznyelv, vagy talán sok év múlva a mai köznyelv fog nyelvjárásnak tűnni az akkori korban 

élőknek”, „El fog tűnni, mert mindenki az irodalmi nyelvre törekszik”, „El fog tűnni, már 

inkább csak az öregek használják. A fiatalok inkább a köznyelvet beszélik, mert a nyelvjárás 

már túl «falusiasnak» tűnik”, „Szerintem mostanában mindenki próbálja megváltoztatni 

nyelvjárását a köznyelvre. Olyan is van, aki büszke rá és büszkén használja és adja tovább. 

Még egy ideig biztos élni fog”, „Egyre többen és több helyen használják a köznyelvet és így 

lassan feledésbe merül a nyelvjárásunk", „Idővel eltűnik a nyelvjárás, mert minden területre 

betör a köznyelv”, „Szerintem lassan felváltja  a köznyelv”, „Talán majd átalakul köznyelvvé, 

mert már a legtöbb ember köznyelven beszél”; 
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d) a társadalmi mobilitás, migráció (különösen a Magyarországra való kijárás), az 

elvárosiasodás, a népességcsökkenés, az idősek kihalása miatt várható a székely nyelvjárás 

fokozatos pusztulása (49 nyelvi adat): „Szerintem hamarosan eltűnik, mert egyre több fiatal 

vándorol ki más országba, és hamarosan elfelejtik a székely nyelvjárást”, „Szerintem egy idő 

után megszűnik, mert most már több ember költözik be városba és lassan a köznyelv elnyomja 

a tájnyelvet”, „Szerintem kihal, mert a székely fiatalság külföldön keres munkát és így 

átveszik az adott ország nyelvezetét, ami beleolvad a székely nyelvjárásba és megváltoztatja 

azt”, „Véleményem szerint a székely nyelvjárás idővel, s nem is sokkal el fog tűnni, mivel az 

öregek lassan kihalnak, s a gyermekek, fiatalok már városon tanulnak, helyezkednek el, ahol a 

tájnyelvet nem igazán van kitől átvegyék. Azonban reménykedhetünk hogy ez a folyamat még 

nem gyors”, „Szerintem ki fog halni, mert a fiatalok elmennek külföldre és elfelejtik a 

nyelvjárásukat, az idősebbek meg lassan kihalnak”, „Szerintem kezd «kihalni». A fiatalok 

elmennek más helységekbe, városokba tanulni és tudatosan alakítják kiejtésüket, hogy 

könnyebben beilleszkedjenek. De ez még csak kezdet és lassú folyamat”, „Szerintem lassan 

eltűnik. A városiasodás velejárója”, „Szerintem a székely nyelvjárás el fog tűnni, mivel a 

fiatalok most Magyarországra mennek dolgozni, átveszik a magyarországi beszédet, akik 

itthon maradnak, pedig a román nyelv hatása alatt lesznek”, „Ha ilyen ütemesen fogy a 

magyar (székely ember Székelyföldön), velük együtt a nyelvjárás is eltűnhet”;  

e) a jobb érvényesülés, a beilleszkedés végett, valamint a kiközösítéstől, a lenézéstől, a 

kigúnyolástól való félelem miatt tűnhet el a székely tájnyelv (38 nyelvi adat): „A székely 

nyelvjárás kihalóban van, már mindenki törekszik javítani kiejtésén, beszédstílusán, hogy 

beilleszkedhessen egy adott csoportba, mert másképp kiközösítik, lenézik”, „Szerintem, mivel 

nem lehet esetleg annyira «érvényesülni» a nyelvjárással, ezért lassan próbálják 

megváltoztatni. A fiatalok próbálják a köznyelvet beszélni, s így lassan «kihalhat»”, 

„Szerintem lassan el fog tűnni. A fiatalok nem tartják szépnek, és érvényesülni sem lehet vele 

annyira”, „Kihal, mivel a mostani emberek nagy része tanult, és a jövőben nem akarja 

használni, mert azt hiszi, hogy ez hátrányos számára”, „Szerintem a székely nyelvjárás ki fog 

«múlni», mert falvakról a fiatalok városra költöznek és már nem használnak nyelvjárást, vagy 

cikinek tartják”, „Szerintem valamikor eltűnik majd teljesen, mert már egyre ritkábban 

beszélnek nyelvjárásban az emberek, és talán szégyellik is”, „Szerintem lassan gúnyolódás 

tárgya lesz (csak öregek használják), már a rádióban is megszólítják a betelefonálót, ha az 

tájnyelvet használ”, „Egyre homályosabb lesz, mert a fiatalok próbálnak «urizáltabban» 

beszélni, mert szerintük szégyen a nyelvjárás, és tudatlanságot mutat, ezért inkább 

megváltoztatják beszédmódjukat, és ez által önmagukat is”, „Szerintem lassan elveszti 
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jellegzetességét, mert nem trendi, és persze a fiatalok mind trendik szeretnének lenni. Így 

lassan ki fog halni”, „El fog veszni, mert a városiak lenézik a nyelvjárásban beszélőket, és így 

fokozatosan megszűnik majd”; 

f) a globalizáció hatására, valamint a környező világ és a technológia fejlődésének 

következtében „modernizálódik” a székely nyelvjárás is (17 nyelvi adat): „Szerintem ki fog 

halni, mert a fiatalság már el van nyugatiasodva”, „Nem biztos, hogy fennmarad. Idővel el 

fog europaisodni az ország, elhalványul a kultúra fontossága”, „Hát, hogyha a világ így 

halad előre, a székely nyelvjárás teljesen háttérbe fog szorulni, mert helyét átveszi a modern 

nyelv, s a székely ember helyét, a modern székely ember”, „el fog modernizálódni, és végül 

elvesz”, „Lassan eltűnik. Minél jobban fejlődik a világ, annál jobban fog ritkulni a 

nyelvjárás, hisz a köznyelv terjed a falvakban lassan”, „Elfelejtik, mert már a számítógépeké 

a világ”, „Kihal, mert az elnyugatiasodás kiöli a népből a helyes mentalitásukat, vele együtt 

nyelvjárásukat”; 

g) a média, az iskolázottság és a közoktatásban tanított standard nyelvváltozat okozza a 

nyelvjárás eltűnését (16 nyelvi adat): „Idővel a székely nyelvjárás el fog tűnni, már most nem 

beszélnek olyan székelyesen az emberek, ahogyan régebb tették. Ennek fő oka a televízió”, 

„Az elszigeteltebb helyeken megmarad még egy ideig, de a média hatására félő, hogy el 

eukonfortosodik a nyelvük”, „Falun még jó sokáig nyelvjárással fognak beszélni, mert a 

fiatalok is azt szokják meg, de városon lassan eltűnik, mert a köznyelv elterjedt. Köznyelvet 

hallunk a televízióban és a rádióban”, „Szerintem egy idő után el fog tűnni, mert a fiatalok 

már úgy beszélnek, ahogy a TV-ben hallják”, „el fog tűnni, mert a tévében, rádióban és 

mindenütt a köznyelvet használják”, „Előbb-utóbb el fog tűnni, csupán a néprajzi gyűjtések 

őrzik majd. Az iskola az, ami «magyar beszédre» tanítja a napjaink nebulóit. Ez a falvakra is 

érvényes... így csak idő kérdése”, „Idővel elveszik, mert «kiművelődünk»”, „Mivel több 

iskolázott ember lesz, annál inkább eltűnik a székely nyelvjárás is, mert mindenki próbál 

köznyelven beszélni”,  „Nagyon szomorú, ha a «tanult» emberek nem élnek vele. Használnunk 

kell olykor, mert a miénk. Törzsgyökeresen. Akár népdalaink. S ha ezt is elveszik, mi marad? 

Mitől leszünk «székely» magyarok? És őseink? Hogy «merünk» eléjük állni «egykoron»?”, 

„Szerintem olyan jövő vár a székely nyelvjárásra, hogy nem nagyon fogják használni, mert 

most úrias beszédre tanítják a kicsiket, főleg városokon”, „Szerintem évek multán eltűnik, 

mert a gyerekeket már köznyelvre tanítják”; 

h) a „magyarországias” és az „urizáló” beszéd terjedése is kiválthatja a nyelvjárás 

megszűnését (15 nyelvi adat): „A székely ember nyelvjárása is lassan nyakatekert lesz, mint a 

magyarországiaké”, „Ki fog halni, mert egyre többen beszélik a magyarországit”, „Ha a 



223 

 

magyarországias beszéd még jobban elterjed itt, akkor ki fog halni, mert már most is csak 

kevesen beszélik, és mindenki inkább az új beszédet használja”, „Rossz jövő vár rá, mert el 

fog menni a «tápos» magyar, a magyarországi felé”, „Hát nem vár túl fényes jövő, mert 

egyre több az  «elmagyarosodott» ember”, „Szerintem el fog tűnni, mert egyre több ember 

urizálva beszél, aki valójában székely”, „Szerintem a székely nyelvjárás egy bizonyos idő 

múlva ki fog halni, hiszen ma már nagyon sok nyelvtörő ember él itt, mi lesz 100 év múlva?”, 

„Szerintem a székely nyelvjárás fokozatosan eltűnhet, ha a fiatalok «urizálva» beszélnek, ha 

szégyellik a nyelvjárásias beszédüket“, „Ki fog halni, mert mindenki töri ki a nyelvét”. 

3) Néhányan (1,62%, n=18) a változás tényét fogalmazták meg: „Szerintem a nyelvünk 

folyamatos fejlődésnek van kitéve, ezáltal folyamatosan változni fog”. 

 A nyelvjárás eltűnésére utaló Egyre kevesebb fiatal beszél nyelvjárásban kijelentés 

minősítésének eredményei összhangban állnak a fenti kérdésre adott válaszokkal, megerősítik 

azokat, valamint koncentráltabban tükrözik a tanulók véleményét. A megkérdezettek 64,42%-

a (n=717) egyetért vele, 11,41%-a (127) elutasítja. Nem tudott állást foglalni 21,92% (n=244), 

egyáltalán nem minősítette 2,25% (n=25).  

Leginkább a filológiai tagozatosok (64,5%, n=238, reál tagozatosok 71,21%, n=277, 

szakközépiskolások 56,9%, n=202; khi
2
=32,138, df=10, p<0,0004), a lányok (67,81%, n=472, 

fiúk 59,02, n=242; khi
2
=25,774, df=10, p=0,004), a jó tanulók (69,03%, n=370, közepes 

tanulók 63,36%, n=175, gyengék 50%, n=43; khi
2
=31,234, df=15, p=0,008), valamint a 

nagyon jó román nyelvtudású diákok (63,16%, n=221, gyengék 55,36%-a, n=124; 

khi
2
=48,448, df=25, p=0,003) értenek egyet a kijelentéssel.  

A székely nyelvjárás jövőképének megítélését az érzelmek felől megközelítő kérdésre 

(Sajnálnád-e, ha kiveszne a székely nyelvjárás?) kérdésre zömében pozitív válaszok 

érkeztek: erősen kötődésről nyilatkoznak saját nyelvváltozatukhoz, az adatközlők 82,93%-a 

(n=923) sajnálná, ha anyanyelvük elveszíteni táji színezetét. A tanulók 10,60%-a (n=118), 

viszont nem sajnálná, ha megszűnne regionális nyelvváltozatuk; 6,47%-uk (n=72) nem 

válaszolt a kérdésre.  

A nyelvjárás fennmaradásáról ezen pozitív irányú jóslást elsősorban emocionális tényezők 

motiválták (l. megegyezően Kiss Mihályiban, Sándor A. Kolonban, illetve Lakatos 

Kárpátalján kapott eredményeivel; Kiss 1996a: 142; Sándor A. 2001: 90; Lakatos 2010: 99).  

A negatívan viszonyulók, vagyis azok, akik nem sajnálkoznának a székely nyelvjárás 

eltűnésén, legfőképpen a kilencedikesek (13,25%, n=71, 12. osztályosok 8,20%, n=47), a 

gyenge tanulók (15,12%, n=13, jók 8,96%, n=48), valamint a – saját bevallás szerint – 
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nyelvjárási kompetenciával nem rendelkezők (15,94%, n=88, nyelvjárási beszélők 5,19%, 

n=88) közül kerülnek ki. A felsorolt változók szignifikancia értéke kisebb mint 0,05. 

A kérdés alpontjában a tanulók megindokolták, hogy miért sajnálnák, vagy éppen miért 

szeretnék a székely nyelvjárás eltűnését.  

A fennmaradás szükségessége mellett érvelők az alábbiakkal támasztják alá állásfoglalásukat:  

– a székely nyelvjárás értékes, szép, egyedi, kincs, érdekes, különleges: „A székely 

nyelvjárás ízes, zamatos, sokszor furfangos észjárásra utal, az ősi kultúránk része, amit 

ránk hagytak elődeink. Nekünk kötelességünk megőrizni és ápolni a fenmaradásunk 

érdekében”, „Mert mindenért kár, ami valaha volt létezett és elveszett, megszűnt, 

lerombolták (persze csak, ha nem volt rossz); mindenből tanulni lehet, vagy van akinek a 

székely nyelvjárás emlék, érdekesség”, „Mert nagyon sok régi szó, régies szó van, amit ma 

már máshol egyáltalán nem használnak, és ezek a szavak nagyon nagy kincsei a magyar 

nyelvnek, irodalomnak”, „Mert ez a kultúránk része, egy helyi érdekesség, ez a miénk, 

amire vigyáznunk kell”, „Azért sajnálnám, mert a székely nyelvjárás nagyon szép, igaz, 

aki, nincs ilyen környezetben, nem nagyon érti meg ezt a nyelvjárást”, „Mert akkor a 

magyar nyelv és irodalom sokat veszítene szépségéből, értékéből. Nekünk már csak ez 

maradt, amit se zavazás, se egy kormányváltás nem tud elvenni tőlünk: székely magyar 

nyelv”, „érték, színesebbé teszi a magyar nyelvet”, „Azért, mert minden szó egy kincs. A 

nyelvjárás az őseink múltját idézi, és a tájnyelvnek sok szava több száz éves, ami 

hozzásegíti a tudósokat a nyelv fejlődésének a tanulmányozásához. A múlt századok 

klasszikus irodalmát is jobban megtudjuk érteni a tájnyelvek ismeretén keresztül (pl. szív/e-

szűv, szüve, teher-tereh”); 

– a nyelvjárásnak identifikáló szerepe van, eltűnése identitásvesztéssel járna (vö. Paunonen 

1984: 7): „A nyelvjárás egy népre jellemző, ha kiveszik, olyan, mintha a székelyek is 

kivesznének! Olyanok leszünk, mint bármilyen más nép”, „Mert minden népet jellemez a 

saját nyelvjárása, és, ha a székely nyelvjárás kivesz, akkor, már nem is mondhatják az 

emberek magukról, hogy vérbeli székelyek”, „Mert ez határoz meg minket”, „Mert nem 

lenne semmi jel, ami öregapáink életével összekötne”, „Mert része a kultúránknak, egy 

megkülönböztető jegy, ami a sajátunk”, „Ez egy jellegzetesség, a hovatartozás jegye, a 

székely nép jellegzetessége”, „Nem lenne jó, ha kiveszne a székely nyelvjárás, mert akkor 

mindenki egyformán beszélne, márpedig meg kellene őrizni a nyelv sokszínűségét”, „Ez 

egy jellegzetesség a székely magyarokról, sajnálnám, ha kiveszne, több ember kellene 

büszke legyen rá (annak ellenére, hogy én is azon törekszem, hogy ne beszéljek 

nyelvjárásban)”; 
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– hagyományőrző szerepe van (vö. Tolcsvai Nagy 1992: 168): „Mert jó, ha egy nép 

megtartja a régi szokásait, és nem modernizálódik el ennyire. Jó lenne, ha falvakon 

megmaradna a nyelvjárás”, „Azért sajnálnám, mert a nyelvjárásnak hagyományőrző 

szerepe van, és én nem szeretném, ha a hagyományok eltűnnének”, „Azért, mert a székely 

nemzet hagyománya veszne ki”, „A nyelvjárás nagy szerepet játszik a hagyományok 

fennmaradásában, ezek a tájszólások igazolják a székely nép és beszéd színességét, 

érdekességét”. 

A székely nyelvjárás eltűnését nem sajnálók közül a legtöbben a nyelvjárás használata 

miatti megszégyenülést, kiközösítést szeretnék megelőzni: „Nem sajnálnám, mert akkor a 

nagymenők nem csúfolnák a falusiakat nyelvjárásuk miatt”, „Mindenki egyformán beszélne, s 

így nem gúnyolnák ki egymást”, „Azért nem sajnálnám, mert, akkor mindenki egyformán 

beszélne és nem közösítenének ki senkit beszéde miatt”, „Azért, mert akkor mindenki egy 

közösségbe valónak fogja érezni magát”.  

Néhányan csúnyának, haszontalannak, helytelennek vélik a székely tájnyelvet: 

„Szerintem eléggé csúnya, ráadásul semmi hasznost nem találok benne! Nehezen tud 

érvényesülni a nyelvjárásban beszélő ember, és sok más gond, kellemetlenség keletkezhet 

belőle”, „Mert a nyelvjárással nem lehet Romániában érvényesülni”, „Én nem olyan 

környezetben nőttem fel, ahol használatos lenne a nyelvjárás, és emiatt talán nem is bánnám, 

hogyha kiveszne a székely nyelvjárás. Nem ismerem és nem látom a fontosságát”, „Nem 

tartom fontosnak, szerintem nem is hangzik jól”, „Mert szerintem az már nem szép, ha valaki 

nagyon eltérően beszél”, „Mert rendkívül sérti a fülemet, és egyáltalán nem tetszik”, 

„Kialakulna egy szebb és helyesebb magyar beszéd”, „Szebb a normális beszéd (magyar)”, 

„Mert helytelen, és úgy hangzik, mint valami műveletlen nyelv”.  

A nyelvjárásnak hagyományőrző szerepe van kijelentéssel az adatközlők döntő 

többsége (81,76%, n=910) egyetért. A tanulók 5,13%-a (n=57) elutasítja, 11,23%-a (n=125) 

nem tudja megítélni az állítás tartalmát (a 3-as „nem tudom” értéket jelölte be), 1,89%-a 

(n=21) egyáltalán nem minősíti azt.  

A tagozat és a nembeli hovatartozás szerinti részminták szignifikánsan különböznek 

(előbbiek esetében: khi
2
=29,029, df=10, p=0,001; utóbbiak esetében: khi

2
=22,252, df=10, 

p=0,014): a szakközépiskolások és a fiúk közül jóval kevesebben (szakközépiskolások 

77,18%-a, n=274, fiúk 78,05%-a, n=320) értenek egyet a kijelentéssel, mint a reál (85,35%, 

n=332),/filológia (82,39%, n=304) tagozatosok és lányok (84,34%, n=587). Vagyis a fiúk és a 

szakközépiskolások a nyelvjárás hagyományőrző szerepe mellett a mindennapi 

kommunikációban betöltött aktív szerepét hangsúlyozzák. 



226 

 

A magyar nyelvből megszerzett érdemjegy és a középiskolások székely nyelvjárási 

kistájak szerinti megoszlása is jelentősen (khi
2
=27,860, df=15, p=0,022; khi

2
=25,664, df=15, 

p=0,042) befolyásolja a kijelentés megítélését: a gyenge érdemjegyű  tanulók, illetve a 

gyergyószéki diákok közül értenek a legkevésbé egyet a kijelentéssel (gyenge tanulók 

76,74%-a, n=66, szemben a jó tanulók 84,51%-ával, n=453; gyergyószéki tanulók 76,93%, 

n=90, szemben a csíkszékiek 90,12%-ával, n=146). 

A megkérdezettek által prognosztizált nyelvi változás idődimenziójára is rákérdeztem a 

Szerinted akkor is nyelvjárásban fognak beszélni Székelyföldön, amikor Te 

nagymama/nagypapa leszel? eldöntendő kérdéssel. Emögött a kérdés mögött elsősorban azon 

feltételezés húzódik meg, hogy „a nyelvjáráshoz való negatív attitűd inkább tagadó, a pozitív 

inkább igenlő válaszokat indukál” (Kiss 1996a: 145). 

 A tanulók 59,21%-a (n=659) bízik abban, hogy egy emberöltőnyi idő alatt nem szűnik 

meg a nyelvjárás, vagyis nagyszülő korukban is a székely tájnyelvet fogják használni. Az 

adatközlők kevéssel több mint egyharmada (34,32%, n=382) azonban a székely nyelvjárás 

megszűnését jósolja. A tanulók 6,47%-a (n=72) nem válaszolt a kérdésre. A korcsoportok 

részmintái azt mutatják, hogy a fiatalabbak, vagyis a kilencedikesek közül nagyobb arányban 

jósolják a székely nyelvjárás megszűnését, mint a tizenkettedikesek (előbbiek 38,33%-a, 

n=207; utóbbiak 30,54%-a, n=175; khi
2
=10,340, df=2, p=0,006). A nembeli hovátartozás is 

meghatározó tényezőnek bizonyult (khi
2
=12,940, df=4, p=0,012): a lányok közül jóval többen 

(37,79%, n=116) predesztinálják, kb. fél évszázad távlatában, a tájnyelvi színezet 

megmaradását Székelyföldön, mint a fiúk (28,29%, n=263). A nyelvjárásban beszélők, 

szemben az önbevallásuk szerint tájnyelvet nem használó tanulókkal, számottevően többen 

vetítik elő a vernakuláris nyelvváltozat megszűnését (előbbik 38,41%-a, n=158; utóbbiak 

30,38%-a, n=212). Továbbá ehhez a csoporthoz tartoznak a csíkszéki diákok is (41,36%, 

n=67) a gyergyószékiekkel szemben (29,06%, n=34, khi
2
=13,889, df=6, p=0,031). 

A bemutatott négy szignifikáns törzsváltozón kívül az apák iskolázottsága is relevánsan 

(khi
2
=13,990, df=6, p=0,030) befolyásolja gyerekeik véleményét: minél alulképzettebb az 

édesapa, gyereke annál inkább a székely dialektus fennmaradásában hisz (az alapfokú 

iskolázottságú apák gyerekeinek 65%-a, n=39; a felsőfokúaknak az 59,31%-a, n=137). 

 

Részösszefoglalás 

A tanulók véleménye alapján bebizonyosodott, hogy érzékelik a nyelvjárási 

nyelvhasználat változását, funkciómegoszlását és a funkciókörök specializálódását. 

Felismerik a helyi nyelvváltozat azon funkcióját, amely az egyének társadalmi és területi 
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hovatartozását, a szűkebb közösséghez való tartozást és a vele való azonosulást jelzi. 

Ugyanakkor tapasztalják a nyelvjárás térvesztését is, mely a tanulók 82,93%-át (n=923) 

szomorúsággal tölti el. Erős érzelmi kötődésük ellenére, prognózisuk nem túlságosan pozitív: 

43,76%-uk (n=487) a székely nyelvjárás megszűnését jósolja, melynek legfőbb okát a 

nyelvváltozat áthagyományozódásának, átörökítésének hiányában látják. Önkritikával élve, 

úgy vélik, hogy elsősorban a fiatalok kerülik a leginkább a nyelvjárás használatát. Érdekes, 

hogy a magyar köznyelv és a más nyelvek terjedésének hatását ugyanolyan gyakorisággal 

említik a nyelvjárás visszaszorulásának indoklásaként, vagyis a magyar standard 

nyelvváltozattól jobban féltik nyelvhasználatukat, mint magától a környezeti nyelvtől, 

államnyelvtől. Ezen viszonyulásmódnak kiváltó oka lehet egyrészt a történelmi 

hagyományokból táplálkozó nyelvi mítosz, mely szerint Erdélyben, illetve Székelyföldön 

beszélnek a legszebben magyarul (l. 3.1. fejezet), másrészt az utóbbi két évtizedben a vizsgált 

beszélőközösség a tömegkommunikációs eszközök, valamint a társadalmi mobilitás 

növekedése révén, tapasztalatokat gyűjthetett az egyes régiók nyelvhasználatról. Mindezen 

ismeret- és tapasztalategyüttes a helyi nyelvváltozat közösségmegtartó, összetartó, 

csoportidentifikációs és önmeghatározó erejét erősíti, elsősorban affektív alapon. 

Összességében azt mondhatjuk, hogy a székely nyelvjárásnak a rejtett presztízse magas, 

értékesnek ítélik annak táji színezetét, pozitívan viszonyulnak hozzá, erőteljes 

ragaszkodásukat fejezik ki iránta. Azonban annak ellenére, hogy a megkérdezettek többsége 

sajnálná kipusztulását, mégis a használati értékének háttérbe szorulása miatt, pesszimista 

jóslásuk túlsúlyban van a nyelvjárás jövőjét illetően, kevesebb mint 50%-uk bízik 

nyelvjárásuk életképességében. Az anyanyelvjárás veszélyeztetettségét többnyire a filológia 

tagozatosok és a magyar nyelv- és irodalomból jó tanulók közül érzékelik.  
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5. A kutatási eredmények összegzése; következtetések és javaslatok 

 A székelyföldi középiskolások anyanyelvi tudatát és anyanyelvhasználatát a standard : 

vernakuláris nyelvváltozat kontinuumában a tanulók metanyelvi tudása alapján vizsgáltam. 

Kisebbségi helyzetben, ahol korlátozottabbak a magyar nyelv használati színterei, fontosnak 

véltem feltárni, a nyelvjárási elsődleges anyanyelvváltozatú székely fiatalság nyelvről való 

ismeretének mértékét, a nyelvi tudatosság szintjét, a helyi nyelvváltozatokhoz való 

viszonyulásmódját, valamint a nyelvi értékítéletek hierarchiáját, hiszen mindezek lényegesen 

meghatározzák a nyelvhasználati szokásokat és a nyelvi változások irányát, a nyelvjárás 

életképességét. Annak ellenére, hogy a nyelvet/nyelvváltozatot önmagában nem tekinthetjük 

identitásképző tényezőnek, mégis az attitűdvizsgálatra épülő helyzetfeltárás során igyekeztem 

rámutatni az anyanyelvjáráshoz való viszonyulásmód és a helyi, regionális identitástudat 

összefüggéseire is.  

A vizsgálati mintát Székelyföld központi nyelvjárási régióinak (Udvarhely-, Csík-, 

Gyergyó- és Háromszék; mai Hargita és Kovászna megyék) nagyobb városaiban tanuló 

középiskolások alkották. A kutatás koncepciójának kialakításakor abból az alaphelyzetből 

indultam ki, hogy Székelyföldön – a nyelvi szétfejlődés, a standardtól való távolság, a falusias 

berendezkedés és a kisebbségi léthelyzet következtében – a köznyelv, valamint a kisebb 

városok beszédmódja is erőteljesen táji színezetű, mely megmutatkozik a felnövekvő ifjúság 

nyelvhasználatában is.  

Mivel mindegyik alfejezet végén részletesen összefoglaltam az eredményeket, jelen 

fejezetben csupán a legmarkánsabbakat emelem ki. 

Az értekezés első fejezetében megfogalmazott hipotézisek – a számadatok alapján – 

igazolódtak, valamennyi érintett kérdéskörre kimerítő válaszokat kaptunk. A tanulók 

vélekedéseikből, reflexióiból két jelenségcsoport – mély és többszálú – egymásbafonódása 

különíthető el: egyrészt a regionális/lokális identitástudatot erősítő anyanyelvjárás emotív-

affektív, némi elfogultsággal társuló megközelítése, másrészt a standard : vernakuláris 

nyelvváltozat-páros kontrasztív szembeállításából és a formálódó önazonosságukból is 

eredeztethetően, a helyi nyelvjárás nagyfokú funkcióbeli bizonytalanságára (vö. Péntek 2002: 

174), már-már skizofréniára (vö. Kontra 2008a: 12) utaló magatartás. Ráadásul mindkét 

megfigyelt jelenségkört árnyalják, befolyásolják a független (szociológiai) és néhány, általam 

„egyéb” gyűjtőkategóriába besorolt változók, mint például a saját bevallás szerinti nyelvjárási 

kompetenciák megléte/hiánya, vagy az érdemjegy, osztályzat.  

A tömbmagyarságban élő székelyföldi középiskolások regionális nyelvváltozatokhoz 

való attitűdjéről, nyelvi mentalitásáról kijelenthetjük a számadatok tükrében, hogy 
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összességében pozitívan viszonyulnak saját régiójuk nyelvhasználatához, erős nyelvi 

identitástudattal rendelkeznek, öntudatosak; nyelvi attitűdjüket többnyire a racionális (l. G. 

Varga 1972: 225–7) és „egészséges” (vö. Kožík 2004a: 115) nyelvszemlélet jellemzi; nyelvi 

értékítéletüket áthatja a transzszilvanista életfelfogás, életérzés; érzékenyek a 

nyelvváltozatbeli különbségekre; nem azonosítják a köznyelvet a magyarországi 

nyelvhasználattal, csekély példaértéket tulajdonítanak neki; az anyaországi standard fölé 

helyezik saját nyelvváltozatukat, melyet mintaértékűnek, természetesnek és szépnek 

tekintenek; jövőképük a nyelvőrzésről, megmaradásról bizakodó, kifejezetten sajnálnák, ha 

anyanyelvjárásuk használati értéke megszűnne. Nyelvükben és kultúrájukban gyökerező 

önazonosságuk, önigazoló magatartásuk (vö. Péntek 2007a: 97; Veress 2000: 239–45) – a 

magyarországi kisebbségekhez és a hasonló életkorú kárpát-medencei magyarajkú fiatalokhoz 

viszonyítva (Homišinová: 2008: 74–5; Lakatos 2010; Sándor A. 2000, 2001) – életerősnek 

nevezhető.  

Saját nyelvváltozatuk iránti erőteljes ragaszkodásuk, pozitív érzelmi viszonyulásmódjuk 

igazolja, hogy anyanyelvjárásuk presztízs- és szimbolikus értéke magas, pozitív színezetű 

önképük pozitív hangoltságú identitástudatukból fakad (vö. Gereben 1998b, 1999: 96), mely 

hozzáállás kiinduló alapja lehet a nyelvmegőrző stratégiának. Nyilvánvalóan kisebbségi 

létmódban a nyelvjárás nagyfokú belső presztízse és a helyi identitás erőssége csupán egyik 

tényezője a nyelv és a közösség életképességének, versenyképességének (vö. Skutnabb-

Kangas 1981: 72; Gal 1990: 47–59; Borbély 2007: 57; Erb 2007: 61; Kiss 2009b: 16–8), 

mégis azt gondolom, hogy a másság kifejezőjeként a helyi nyelvváltozatoknak 

közösségmegtartó és nyelvmegőrző ereje megkérdőjelezhetetlen. 

Kedvelt, kitüntetett, presztízsértékű nyelvváltozatként, nyelvi mintaként a székelység és 

az erdélyi magyarság nyelvhasználatát tekintik. Azonban a regionális nyelvváltozatok 

megítélésénél megfigyelhető két szinten is a területiség – a mögötte meghúzódó társadalmi 

kontexussal –, egyrészt a megítélendő regionális nyelvváltozat földrajzi távolsága, másrészt a 

középiskolások nyelvjárási kistájak és közigazgatási egységek szerint elkülönülő 

viszonyulásmódja. Minél távolabbi perspektívából (pl. anyaországi/erdélyi) hasonlítják össze 

az adatközlők saját nyelvhasználatukat, annál határozottabban érvényesül regionális 

identitástudatuk. Amint szűkül a földrajzi távolság és a területi kiterjedtség az összemérendő 

nyelvváltozatok között, gyengül a középiskolások határozottsága, helyi identitástudata is.  

A székelyföldi nyelvváltozatok közül legstabilabb pozíciója, legmagasabb presztízse az 

udvarhelyszéki nyelvhasználatnak van, többféle megközelítésből is, egyöntetűen a preferencia 

lista élére helyezik. Megfigyelhető, hogy akár az anyaországi, akár az erdélyi/székelyföldi 
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nyelvváltozatok szépségét kell megítélniük és megindokolniuk, a nyelvi purizmus, az idegen 

nyelvi elemektől való mentesség az egyik legmeghatározóbb érv. Feltételezhetően hasonló 

megközelítés, éspedig az etnikai homogenitás elve, ideálja érvényesül a székelyföldi városok 

nyelvhasználatának rangsorolásakor is: messzemenően kimagaslik a kedveltségi listán az 

etnikailag legegyneműbb Székelyudvarhely (a román lakosság aránya csupán 2,91%), melyet 

nagy aránybeli különbséggel Csíkszereda, illetve Sepsiszentgyörgy követ, ahol a román 

nemzetiségűek aránya 17,30%, illetve 23,03% (l. Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 

2002). Ebben a viszonyítási struktúrában nem meglepő, hogy éppen Kovászna városának 

nyelvhasználatát kedvelik a legkevésbé, hiszen a térségben itt a legnagyobb a román etnikum 

aránya: a város lakosságának közel egyharmadát (32,30%) teszi ki.  

A helyi nyelvváltozatok megítélése során felszínre kerültek a középiskolások nyelvjárási 

kistájak és közigazgatási egységek szerinti véleménykülönbségei is: szembetűnő, hogy 

arányaiban legkevésbé kedvelik saját kistérségük nyelvhasználatát a háromszéki (Kovászna 

megyei) tanulók, valamint ők a legbizonytalanabbak az értékítélet meghozatalában is. 

Valószínűsíthetően kétféle érvrendszer húzódhat meg emögött: egyrészt saját 

nyelvhasználatukban több kontaktushatást vélnek felfedezni a magasabb román lakosság 

száma miatt, másrészt nyelvjárásibbnak ítélik nyelvhasználatukat. Ez utóbbi feltételezés a 

nyelvi külön- és szétfejlődéssel magyarázható. Mivel Háromszéken (Kovászna megyén) belül 

nem vizsgáltam külön az egyes nyelvjárási kistájakon és székely székekben élő tanulók 

vélekedéseit, elképzelhető, hogy a magyarországi centrumtól távoli, Székelyföld 

viszonylatában is periférikusabb kisrégiókban élő tanulók a lassúbb sztenderdizációs folyamat 

eredményeképpen – a centrálisabb elhelyezkedésű térségek nyelvhasználatához viszonyítva – 

táji színezetűbbnek érzik nyelvváltozatukat. Peremhelyzetükből adódóan vélhetően egyfajta 

lemorzsolódás, gyengébb lokális nyelvi (identitás)tudat jellemzi őket, mely különösen a keleti 

végeken figyelhető meg (vö. Rancz 2011).  

Jóllehet az egyes kistájak nyelvjárásiasságának mértékét jelen kutatás nem vizsgálta, hiszen 

túlságosan szétfeszítette volna az értekezés határait, a tanulók véleményéből kiderült, hogy 

Székelyföldön belül, a purista nyelvfelfogás mellett, azért tekintik mérvadónak, követendő 

mintának, (regionális) standard nyelvváltozatnak az udvarhelyszéki, különösen a 

székelyudvarhelyi nyelvhasználatot, mivel kevésbé érzik tájnyelvinek.  

Míg a területi nyelvváltozatok megítélésében általánosságban a helyi nyelvhasználathoz 

való pozitív és tudatos hozzáállás jellemző, addig – a standard : vernakuláris nyelvváltozat 

viszonyrendszerében – szembetűnő és számszerűsítve jól kimutatható a székelyföldi 

középiskolások saját nyelvhasználati szokásaik megítélésében tanúsított bizonytalansága, 
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határozatlansága, következetlensége, néhol egymásnak ellentmondó álláspontja, mely a 

tudatukban élő nyelvi preskripciók, ideológiák és mítoszok kavalkádjából, 

rendszertelenségéből, kiforratlanságából ered (vö. Szabó T. 2006b: 206). Például a tanulók 

közel fele-fele arányban állítják azt, hogy rendelkeznek/nem rendelkeznek nyelvjárási 

kompetenciával, mégis jóval magasabb azok száma, akik képesek a nyelvjárás: köznyelv 

beszédhelyzet-függő váltogatására, illetve, akik beszédkörülményektől függetlenül 

anyanyelvjárásukban beszélnek. Természetesen a saját beszédmódjukról és 

kettősnyelvűségükről alkotott egyéni vélemények nem tükrözik teljes mértékben a tényleges 

nyelvhasználatot: feltehetően köznyelvies beszédmódjukat és kódváltogatási 

kompetenciájukat túl-, nyelvjárási nyelvhasználatukat alábecsülik. Mindezekből arra is 

következtethetünk, hogy nyelvjárási tudatuk csupán részhalmaza, egyik komponense nyelvi 

tudatuknak. 

Voltaképpen a tanulók képesek egy bizonyos szintű kódváltásra, kódválasztásra, a 

funkcionális-szituatív kettősnyelvűségre, csupán az nem tudatos számukra, hogy a két 

végpont (nyelvjárás–köznyelv) közötti sávba tartozik nyelvhasználatuk, éspedig az erőteljesen 

nyelvjárási, táji színezetű, továbbá kontaktushatásokat is hordozó „köztes nyelvváltozat” 

(Zelliger Erzsébet 1998: 501; vö. Kiss 2002a), a regionális köznyelviség kategóriájába.  

A nyelvhasználati magatartásra vonatkozó nyelvi adatok ambivalenciájából mégis 

megfigyelhető azon tendencia, hogy a nyelvváltozatváltoztatás (nyelvjárásról regionális 

standardra) leggyakrabban hivatalos helyeken és közoktatási intézményekben fordul elő, 

vagyis a kommunikációs színtér nyilvánossági fokának növekedése maga után vonja a 

regionális köznyelv térnyerét, a nyelvjárás visszaszorulását a privát-familiáris/informális 

szituációkra. Megállapítható ugyanakkor, hogy a tanulók kódválasztási szokásaira a 

beszédpartner személye, státusa, iskolázottsága (műveltségi motívumok) nagyobb hatással 

van, mint maga a kommunikációs helyszín.  

 A funkciókörök specializálódását, a funkciómegoszlást és a székely nyelvjárás(ok) 

háttérbe szorulásának mértékét jelen kutatás nem méri, mégis azt gondolom saját résztvevői 

megfigyeléseimre támaszkodva, hogy aggodalomra egyelőre nincs okunk, a székelyek 

anyanyelvének, anyanyelvjárásának vitalitásfoka magas. Álláspontomat a tanulók metanyelvi 

megfigyelései is alátámasztják: a legtöbben kiválóan érzékelik a székely nyelvjárás 

legjellegzetesebb sajátosságait (főként hangtani jelenségeket, a, e, á fonémák különböző 

realizációit, vö. Gálffy 1956, 1971; Imre 1971; Kálmán 1966; Márton 1969; Juhász 2001: 

302–7; Murádin 2010), nemcsak az anyaországi/erdélyi nyelvváltozatok összehasonlításakor, 

hanem a saját, helyi nyelvjárási sajátosságaik és a szomszédos települések nyelvhasználatának 
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egybevetésekor is. Továbbá a tanulók közel fele az idősek beszédmódját tartja szebbnek a 

fiatalokéhoz viszonyítva, egynegyedük nem is tesz különbséget az életkor-preferenciás 

nyelvhasználat között. Ugyan az egyes területi nyelvváltozatok és a köznyelv közötti 

különbségeket csupán néhányan tudták szakkifejezéssel megnevezni, az észlelt, 

felismert/észrevétlen nyelvjárási sajátosságokból, következtethetünk azokra a jelenségekre, 

amelyek visszaszorulóban vannak, vagy éppen a regionális köznyelviség részeivé válnak. 

Nemcsak a nyelvhasználati szokásokról való explicit és implicit véleménynyilvánításuk 

hordoz kettősséget, hanem a nyelvi változásokat kiváltó jelenségekhez való 

viszonyulásmódjuk is. Míg a tömegkommunikációs eszközök által személytelenül közvetített 

standard nyelvváltozat hatásának pozitív értékminőséget tulajdonítanak, és elvárják a 

médiumok nyelvjárás-mentességét, addig a huzamosabb magyarországi tartózkodás után 

hazatérő egyéni újítókat, újításokat a többségük megveti, elmarasztalja, stigmatizálja. A 

nyelvjárás rejtett identitáskifejező presztízsére utal, hogy a helyi nyelvjárás használatának 

elhagyásában, elutasításában, a beszédmód megváltozásában a közösségtől való elfordulást, a 

származás, a csoporttagság megtagadását látják. A vizsgált beszélőközösségen belül tehát 

egyszerre körvonalazódnak az íratlan normákon nyugvó nyelvvédő attitűdök, hiszen 

veszélyeztetve érzik nyelvváltozatukat, és a standardizációs törekvések.  

A nyelvhasználati szokások és a nyelvváltozatok helyénvalóságának megítélése során 

kétféle mércével találkozunk: egy közösségen felülivel, éspedig a területi és társadalmi 

nyelvváltozatokat felülíró köznyelv magas presztízsértékével átitatott attitűddel, és egy 

közösségen belülivel, mely a nyelvjárás közösségi azonosságot jelölő funkciójából 

gyökerezik, és melyet íratlan szabályok befolyásolnak. Különösen a székely nyelvjárások 

jövőjével kapcsolatban figyelhetőek meg azon belső elvárások, amelyektől a nyelvjárás 

korábbi funkcióinak megerősödését, életképességének meghosszabbítását remélik. 

Válaszaikból azonban kirajzolódik, hogy a nyelvi változások megakadályozásában sem az 

anyanyelvjáráshoz való pozitív érzelmi hozzáállást, sem az erőteljes ragaszkodást nem tartják 

elégségesnek; a nyelvi változásokat szükségszerűen bekövetkező folyamatoknak tekintik. 

Kisebbségben a nyelvvédés, a nyelvmegőrzés a közösség megtartásának záloga. Itt kell 

megemlítenünk, hogy a magyarországi nyelvhasználatban előforduló idegen nyelvi elemek 

gyakoriságát felülértékelik, a saját nyelvváltozatukat ért államnyelvi kontaktushatásokat 

alábecsülik. Ezen hozzáállást, viselkedésmódot kétféleképpen is értékelhetjük: egyrészt a 

székely önazonosság, a székelység megmaradásának biztosítékát, másrészt a valóság 

megszépítését és egyben elferdítését, palástolását fedezhetjük fel benne. A tanulók jobban 

veszélyeztetve érzik nyelvváltozatukat a magyar standardtól, mint az államnyelvi hatásoktól. 
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A nyelvi tisztaság kapcsán újból felerősödik a köznyelviességük/nyelvjárásiasságuk 

mértékének becslésénél megtapasztalható elfogultságuk, nyelvi sztereotípiáktól befolyásolt 

erőteljes szubjektív benyomásuk, nyelvállapotukat idegen nyelvi elemektől mentesebbnek, 

vélik, mint amilyen valójában. Tömbben élésük, többségi helyzetük következtében saját 

nyelvváltozatukat nem az államnyelv, hanem az azonnyelvi nyelvváltozatok 

viszonyrendszerében értelmezik, a kontaktushatások nyelvi változásokra kiható szerepét 

csekélynek, elhanyagolhatónak, másodrendűnek érzékelik. Anyanyelvváltozatuk 

presztízsének erőteljesen emotív megközelítése, az interferenciákkal szemben tanúsított 

nyelvi engedékenység, a nyelvi hiány, a felszínes metanyelvi tudás, illetve a környezeti nyelv 

hatásáról való alacsony szintű tudása és kevésbé racionális hozzállása hozzájárulhat a minél 

nagyobb számú kontaktuselemek beszivárgására nyelvhasználatukba. 

Mivel az értekezés vezérfonalát mindvégig az egyes változók részmintái és a válaszok 

közötti összefüggések feltárása képezte, a konklúziók és javaslatok megfogalmazásakor is 

ezekre támaszkodom. A 16 vizsgált szignifikáns változó közül a hét leggyakoribb, ún. 

törzsváltozók – csökkenő sorrendben – a következők: 1. a tagozat típusa (filológia, reál, 

szakközép), 2. az önbevallás alapú nyelvjárási kompetenciák megléte/hiánya, 3. a 

középiskolások székely nyelvjárási kistájak szerinti megoszlása (Három-, Csík-, Udvarhely- 

és Gyergyószék), 4. magyar nyelv- és irodalomból megszerzett érdemjegy, 5. évfolyam (9. és 

12. osztály), 6. a középiskolások megyék szerinti megoszlása (Hargita, Kovászna), 7. nembeli 

hovatartozás. A függő és független változók egymásra hatásának összegzéseképpen, jelen 

fejezetben, csupán a kiemelkedőbb sajátságokat ismertetem.  

Az oktatással, a másodlagos szocializációval szorosan összefüggő változók (tagozat, 

évfolyam, érdemjegy) részmintái szerinti eredmények alapján általánosságban kijelenthető, 

hogy magasabb fokú nyelvi érzékenységgel, erősebb lokális és regionális identitástudattal, 

valamint funkcionális-szituatív kódválasztási kompetenciával a gimnazisták, a 

tizenkettedikesek és a jó tanulók (magyar és román nyelvből egyaránt) rendelkeznek. A 

szakközépiskolásokat, a kilencedikeseket és a gyenge tanulókat alacsonyabb metanyelvi 

tudás, nyelvi tudatosság jellemzi, értékítéletüket, viszonyulásmódjukat a bizonytalanság, 

határozatlanság jellemzi, mely összefüggésben állhat a nyelvről megszerzett tudásuk, 

ismeretük hiányosságaival is (pl. a szakközépiskolások kevesebb óraszámban tanulnak 

magyar nyelv- és irodalmat, mint a filológia tagozatosok). Ugyanakkor a nyelvi attitűdök 

affektív jellegét, illetve a nyelvi sztereotípiák hatását igazolja, hogy a humán tagozatosok 

közül tartják a legtöbben csúnyának saját településük nyelvhasználatát; az elméleti 

gimnáziumok diákjai ítélik el nagyobb arányban a vernakuláris nyelvhasználatot, míg a 
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szakközépiskolások emocionálisan erősebben kötődnek hozzá. A nyelvjárási 

megnyilvánuláshoz való pozitív viszonyulás az iskolai előrehaladással és az életkor 

növekedésével fordítottan arányos: a kilencedikes tanulók engedékenyebbek a nyelvjárás 

használatával, mint a végzős (tizenkettedikes) társaik. 

Az önbevallás alapú nyelvjárási kompetenciák megléte/hiánya második leggyakoribb 

változó produkálta a legtöbb meglepetést, ellentmondást. Kiválóan igazolják az eredmények, 

hogy az egyén saját nyelvhasználatáról kialakított képe és nyelvi attitűdje között mennyire 

szoros az együttmozgás, a kölcsönös egymásrahatás. Az önbesorolásuk szerint nyelvjárási 

beszélők érzékenyebbek a területi nyelvváltozatbeli különbségekre, az erdélyi, a falvak, 

valamint saját településük nyelvhasználatát tartják szebbnek, több falucsúfolót ismernek, míg 

az önmagukat (regionális) köznyelvi beszélőnek tartó társaik, lakóhelyük nyelvhasználatát 

csúnyának, a magyarországi nyelvváltozatot presztízsértékűnek tekintik. A saját 

nyelvhasználati szokásaik jellemzéséből azonban kiderül, hogy a – bevallásos alapon – 

tájnyelvi színezettől mentes beszédmódú tanulók felülbecsülték köznyelvi kompetenciájukat; 

legtöbb esetben válaszaikkal önellentmondásba kerültek.  

Kiegészítve a fentebb már érintett területiség (középiskolások megyék, nyelvjárási 

kistájak szerinti megoszlása) befolyását a nyelvi viszonyulásmódra, nyelvhasználati 

szokásokra, megemlítendő, hogy a Kovászna megyei (és egyben háromszéki) tanulók a 

standard : vernakuláris kontinuumban beszédmódjukat nyelvjárás-közelibbnek pozicionálják, 

helyi identitástudatuk, nyelvi tudatosságuk alacsonyabb a Hargita megyei diákokhoz 

viszonyítva. Annak ellenére, hogy az összmintát tekintve a Kovászna megyei tanulók 

többségben vannak, mégsem a saját régiójuk, kistérségük nyelvváltozatát, anyanyelvjárását, 

hanem az anyaországi, illetve a Hargita megyei udvarhelyi és környéki beszédet vélik a 

legszebbnek. A tanulók nyelvi mentalitásából ítélve, magasabb fokú nyelvi érzékenységgel, 

lokálpatrióta beállítódással – Hargita megyén belül – az udvarhelyszékiek rendelkeznek.  

A vizsgált 16 szignifikáns változó közül ezen két területiségen nyugvó tényező 

mutatkozott a legkoherensebbnek, vagyis megállapítható, hogy Székelyföldön belül is az 

egyes térségek nyelvhasználatában, nyelvi attitűdjében jelentős eltérések vannak. A két 

megye és az egyes kistérségek etnikai megoszlása igen eltérő: a román nemzetiségűek 

lélekszáma magasabb Kovászna megyében (23,28%, Hargita megyében: 14,06%; l. 

Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2002). 

 A nembeli hovatartozás szerint a lányok szigorúbbnak bizonyultak az alacsonyabb 

presztízsű, vernakuláris nyelvváltozattal szemben: sokkal inkább zavarja őket a használata, 

mint a fiúkat; a székely nyelvjárás fennmaradását illetően azonban éppen ők a bizakodóbbak, 
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valószínűleg jobban megérinti őket egy nyelvváltozat eltűnésének lehetősége, mint a fiúkat (l. 

Kiss 1989: 406–11, 1991: 86–9). A lányok hajlamosabbak a nyelvjárás korlátozottabb 

használatára, a nyelvváltozat különböző beszédhelyzetekhez való igazítására a fiúk kevésbé 

hajlandóak.  

 A törzsváltozókon kívül a lakóhely típusa is befolyásolja a megkérdezettek 

vélekedéseit, ám összességében jóval kevesebbszer mutat szignifikáns összefüggést a 

válaszokkal, mint a közigazgatási egységek szerinti részminták, vagyis Székelyföldön a 

falusi-városi szembeállítás nem annyira éles, mint a régióbeli, tájegységbeli elkülönülés. A 

városi tanulók nyelvérzéke kifinomultabb, saját lakóhelyük nyelvhasználatának megítélésénél 

magabiztosabbnak bizonyulnak. Azonban például a falucsúfolók, frazeologizmusok 

ismeretében a falusiak bizonyulnak tájékozottabbnak. 

A szülők iskolázottsága, kvalifikáltsága is befolyásolja gyermekeik nyelvi mentalitását, 

jobbára az adatközlők nyelvváltozatokhoz való viszonyulásmódját, kevésbé a nyelvhasználati 

szokásaikról alkotott véleményüket. Az iskolázottabb, szellemi foglalkozású és 

magánvállalkozó szülők gyerekeinek nyelvi identitástudata erősebb, értékítéletük kiforrottabb, 

saját régiójuk nyelvhasználatát tartják a legszebbnek, míg az alacsonyabb iskolázottságúak és 

fizikai munkás szülők gyerekei inkább a magyarországi nyelvhasználatot preferálják, 

valamint határozatlanabbak a válaszadásban. Az egyéni nyelvújítások kedvelői is az 

aluliskolázott szülők gyerekei közül kerülnek ki. Az iskolázattabb szülők gyermekei 

fogékonyabbak a nyelvhasználatbeli különbségek észlelésére. Minél alulképzettebb az 

édesapa, gyerekeik annál inkább reménykednek a székely dialektus fennmaradásában.  

Külön-külön az apák és anyák végzettsége, foglalkozása, valamint származási helyének 

típusa (a tanulók állandó lakóhelyének és általános iskolájának helye nagymértékben 

megegyezik az apák származási helyével) változók megoszlási gyakorisága között nagy 

eltérések mutatkoznak az apák javára, vagyis gyerekeik válaszát az apákhoz kapcsolódó 

jellemzők sokkal inkább meghatározzák. Ugyan már nem a nyelvészet körébe tartozik, de 

talán azt sejteti, hogy Székelyföldön még egy hagyományosabb, apa-központú családmodell 

él. 

A változók gyakorisági sorrendjét tekintve kiemelendő, hogy – a legtöbbször előforduló 

szignifikáns változók közül – három az oktatási rendszerhez köthető, kettő területi jellegű, 

egyik-egyik nem- és attitűdbeli. Mindezek alapján statisztikailag is igazolva kijelenthetjük, 

hogy a legfontosabb terrénum, ahol tennivalónk bőven akad, az a közoktatás, melynek a 

nyelvi szocializációban, a nyelvi mentalitás, a tudatos nyelvi tudat formálásában, a nyelvi 

normák tudatosításában, a nyelvhelyességi ismeretek elsajátításának folyamatában, a nyelvi 
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ízlésvilág alakításában a legfontosabb szerep jut (Mattheier 1980: 130, 1997: 410; Zilahi 

1984: 78; Benkő 1988: 15–33; Kiss 1998: 258; Péntek 2009: 32). Ezen a színtéren 

legnagyobb felelősség a magyartanárokra hárul (l. Benkő 1990: 13), hiszen – a lingvicizmus, 

a nyelvi alapú diszkrimináció enyhítésében – a felcserélő oktatás helyett, a hozzáadó (additív) 

kettősnyelvűség szemléletmóddal (vö. Kálmán 1953: 81; Szende 1990: 50, 1993: 286; l. még 

Guttmann 1995, 1999: 427; Kiss 1998: 269, 2001g: 15–6, 2001h: 149–52, 2002c: 263–9; 

Baugh 1999; Sándor K. 1995: 121–48; Antalné Szabó 2003: 293–7, Kolláth 2003: 349–54, 

Kontra 2003a: 334, 2003b: 355–8, 2008b: 8, 2010: 83, Hudson–Walmsley 2005; Posgay 

2007a: 213, 2007b: 263; Sándor A. 2007: 233–8; Csernicskó 2008a: 105–47; Beregszászi 

2009: 20–5), olyan érték-struktúrákat alakíthatnak ki, amelyek a székelyföldi, elsődleges 

nyelvjárási anyanyelvváltozatú diákok nyelvi komfortérzetét, nyelvjárási vitalitását javítaná.  

Mindehhez, természetesen megfelelő segédanyagokra van szükség, hiszen csupán a 

nyelvjárás-függő, nemstandard elemek írásbeli előfordulásával, törvényesítésével (Lanstyák 

1998c: 240–1), máris a nyelvjárás prezstízsnövekedését, a regionális köznyelviség 

tudatosulását, és a funkcionális-szituatív kettősnyelvűség megvalósulását segíthetjük elő. A 

székelyföldi anyanyelvoktatásban, anyanyelvi nevelésben olyan feladatgyűjteményekre, 

útmutatókra lenne szükség (kiváltképp általános iskolások számára), amelyek 

területspecifikusak, jól elkülönítve tartalmaznák a székely nyelvjárási régiók, kistájak, 

nyelvjáráscsoportok (vö. Juhász 2001: 302) sajátosságait, hiszen ezek egyrészt a fiatalság 

saját helyi nyelvváltozata iránti pozitív attitűdök kialakítását, a nyelvi sztereotípiák, 

prekoncepciók enyhítését szolgálnák, másrészt a helyi identitástudatot, a csoport-

összetartozást erősítenék (vö. Villó 1992: 20). A labovi – vizsgált közösséggel szembeni – 

adósság elvének betartása és a kutatási eredmények hasznosíthatósága érdekében, azt 

gondolom, kutatói és pedagógusi felelősségem, részt venni egy ilyen módszertani segédanyag 

elkészítésében. Ráadásul jómagam éppen annak a háromszéki közösségnek vagyok tagja 

(ugyan egy jó ideje fizikailag kevésbé), amelynek fiataljai – Székelyföld többi régiójához 

képest – beszélt nyelvváltozatukhoz kisebb presztízsértéket társítanak, illetve alacsonyabb 

nyelvi tudatossággal, helyi identitástudattal rendelkeznek (vö. Rancz felső-háromszéki 

eredményeit, 2011). Számos jó példát találunk – magyar nyelvterületen belül és (főként) kívül 

– hasonló kezdeményezésekre (vö. Sieber–Sitta 1994; Menyhárt–Presinszky–Sándor 2008; l. 

még Ausztria, Svájc, részben Németország példaértékű kisebbségi nyelvpolitikájáról és 

anyanyelvoktatásáról: Szabó 2000: 109–20, 2003: 64–75, 2004a: 159–70, 2004b: 291–8, 

2005: 59–70). Továbbá támaszkodhatunk a segédanyag összeállításában viszonylag friss 
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gyűjtési anyagokra (például a feldolgozás alatt álló Új magyar nyelvjárási atlasz – ÚMNyA. – 

adataira; saját gyűjtéseimre), illetve viszonylag új tájszótárakra (Sántha 2004, Rancz 2007b).  

Székelyföld fiatalságának nyelvi mentalitása tehát regionálisan nem egységes. Némely 

vidéken apró repedések gyengítik a tanulók anyanyelvváltozatukhoz való pozitív attitűdjét, 

nyelvi identitástudatát, melyeket nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Ebben a 

környezetben az anyanyelv(járás)nak a kommunikációs funkcióján túl, erős 

csoportidentifikációs szerepe van, ezért már kisgyermekkorban, az elsődleges szocializáció 

során, el kell kezdeni a nyelvben, nyelvjárásban gyökerező közösségi öntudat, önazonosság 

kialakítását, különösen az egyre globalizálódó világunkban, mely az info-kommunikációs 

technológiai eszközök segítségével, a világháló használatán keresztül, a korábban viszonylag 

zártabb székely közösségeket, zömmel fiatalokat is elért az elmúlt két évtizedben. 

Nyilvánvalóan a sztenderdizációs törekvések következtében bizonyos nyelvjárási elemek 

visszaszorulnak a székelység nyelvhasználatában, mások a regionális köznyelv részeivé 

válnak. A tanulók nyelvi szocializációjuk során érzékelik is a nyelvi változásokat, a 

nyelvhasználati különbözőségeket, csupán azt kell bennük még inkább tudatosítani 

(különösen a háromszéki, Hargita megyei diákokban), hogy az általuk beszélt helyi 

nyelvváltozat szép, természetes, értékes, a maga helyén helyénvaló. Olyan használandó 

hungarikum, mely megkülönböztető funkciójú, magas használati értéket képvisel (vö. Péntek 

1999c: 78–89). 

A kutatás során a tanulók saját táji színezetű nyelvváltozatuk használati 

helyénvalóságának megítélésében nagyfokú bizonytalanságról, óvatosságról, szorongásról 

tettek tanúságot. Következtetésként megfogalmazhatjuk, hogy az elsődleges 

anyanyelvváltozatú székely gimnazisták esetében elsősorban nem a nyelvjárásokhoz való 

pozitív attitűd kialakítása szükséges, hiszen közösségükben ez a természetes nyelvváltozat, 

hanem a használati színterek, a funkciók tudatos elkülönítése, olyannyira, hogy képesek 

legyenek a gördülékeny, a „spontán reflexként működő” kódváltásra (Kiss 2004: 243), a 

funkcionális-szituatív kettősnyelvűségre. Elsősorban a magyartanárokra hárul a felelősség: rá 

kell mutatniuk a családi körben elsajátított anyanyelvjárás és a (regionális) köznyelvi norma 

közötti funkcióbeli különbségekre, valamint tudatosítaniuk kell ezek helyes alkalmazását (l. 

Kiss 2004: 241; Antalné Szabó 2004: 413; É. Kiss 2004: 723; Kristóné 2010: 105). Mindezt 

megfelelő megfelelő szakértelemmmel, tapintattal és pedagógiai érzékenységgel lehet 

hatékonyan megvalósítani. A nyelvjárási öntudat, az anyanyelviotthonosság-érzetének a 

fejlesztésével (Kiss 2000), a pozitív és előítéletmentes anyanyelvhasználat, kiegyenlítő-

funkcióelkülönítő attitűd, stabil értékrend kialakításával a lingvicizmus személyiségromboló 
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erejét csökkenthetnék. Ehhez azonban szemléletváltozásra van szükség, nemcsak a 

pedagógusok körében, hanem a közgondolkodásban is.  

Ideális állapot lenne, ha nemcsak a magyartanári képzésben, hanem a tanárképzésben is 

dialektológiát, szociolingvisztikát, szociodialektológiát tanulhatnának a főiskolások, 

egyetemisták (vö. Czibere 2008: 79). Jómagam egyelőre kivitelezhetetlennek találom 

Székelyföldön a teljes pedagógusképzésbe ezen tárgyak bevezetését, az apró lépések és a 

specifikus, célirányos cselekedetek híveként úgy vélem, hogy kiindulásképpen sokat lendítene 

a szemléletváltáson, ha a tanító- és óvódapedagógus képzésben az anyanyelvpedagógia 

tantárgy keretében nagyobb hangsúlyt kapna a regionális köznyelviség, a nyelvi attitűd és 

kisebbségi identitástudat összefonódása. Ráadásul ebben a közegben érhetjük el 

legintenzívebben a jövendőbeli női pedagógusokat, akik anyákként is sokat tehetnek a jövő 

nemzedék regionális nyelvi identitástudatának megerősítésében.  

A nyelvről való tudás elterjesztésére (vö. Mühlhäusler 2002: 170), a nyelvi 

ismeretterjesztésre, tudománynépszerűsítésre, a nyelvi babonák, hiedelmek szétoszlatására, a 

tudatformálásra napjainkban is nagy szükség mutatkozik Székelyföldön (l. jó példaként 

szülők és pedagógusok számára Csernicskó–Göncz 2009). A nyelvváltozatok sokféleségének, 

a nyelvi variabilitásnak tudatosítása egy differenciáltabb nyelvi szemléletmód formálódását 

eredményezheti, mely kihatással lehet a nyelvváltozatok beszédhelyzet szerinti váltogatására. 

Megemlítésre méltónak találom azt az aluról jövő, civil, helyi fiatalok által készített Székely 

ektiviti elnevezésű társasájátékot, mely 2010 novembere óta hódít a székely fiatalság körében, 

és amelynek kiváló nyelv- és értékmegőrző, székely önazonosságot erősítő szerepe van. Az 

eredendően angol Activity játék adaptációja olyan székely és csángó szavakból, 

szófordulatokból áll, melyek összeállításában az ötletgazda Tamási Áron, Nyírő József 

műveiből, Tánczos Vilmos néprajzkutató gyűjtéseiből, valamint anekdotákból válogatott. 

Ugyan elsősorban a szórakoztatás funkcióját tölti be a feladványgyűjtemény, mégis nagy 

szerepet játszhat az ifjú nemzedék nyelvi önazonosságtudatának fejlesztésében. 

Zárszóként megfogalmazhatjuk, hogy az anyanyelvjárásból táplálkozó székely öntudat 

megtörésére, manipulálására irányuló külső, makrokörnyezeti hatások mindaddig 

tompíthatóak, amíg hasonló helyi kezdeményezésekkel találkozunk. 
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2. Kísérőlevél magyartanárok részére 

 

KÍSÉRŐLEVÉL 

Tisztelt Magyartanár! 

 

A székelyföldi anyanyelvtanítás helyzetét, a középiskolások nyelvhasználati szokásait, 

valamint a tanulók köznyelvhez, illetve nyelvjáráshoz való viszonyulásmódját vizsgálom. 

Ehhez kérem magyartanár kollégáim segítségét.  

A tanulóknak összeállított kérdőív két összefüggő részből áll. Ezeket két különböző – 

lehetőleg egy tanítási héten belül – magyaróra kezdetén töltsék ki a 9-es és a 12-es tanulók. 

Egy adott osztály minden tanulója töltse ki.  Ha Ön elméleti líceumban tanít, összesen 4 

osztály tanulóival töltesse ki: 

2 filológia szakirányú osztállyal, azaz: egy 9. osztállyal és egy 12. osztállyal, valamint 

2 reál szakirányú osztállyal, azaz: egy 9. osztállyal és egy 12. osztállyal. 

Ha Ön szakközépiskolában tanít, az Ön által tetszőlegesen kiválasztott szakirányú két 

osztályban: egy 9-es és egy 12-es osztállyal töltesse ki. A két osztály szakja különbözhet.  

Nagyon fontos:  

1. minden tanuló adjon magának saját jeligét, amelyet mindkét kérdőív esetében 

feltüntet a kijelölt helyen. Hívja fel a figyelmüket, hogy mindkét kérdőívre ugyanazt a jeligét 

írják. 

2. ugyanazon tanulók töltsék ki a kérdőív mindkét részét, hiszen csupán egyik kitöltött 

kérdőív a másik nélkül számomra feldolgozhatatlan és érvénytelen, mivel tartalmilag egy 

teljes egészet alkotnak. A kérdőívek kitöltési ideje összesen: kb. 45–50 perc. 

Kérem, figyeljen arra, hogy kitöltéskor egymásról ne másoljanak a tanulók, ugyanis 

minél reálisabb képet szeretnék kapni mindegyikük nyelvi viselkedésmódjáról, 

nyelvhasználati szokásairól.  Segítséget csak különleges esetekben adjon! Ezek is utasítás és 

eligazítás jellegűek (pl. ha az egész osztály számára érthetetlen egy bizonyos kérdés 

megfogalmazása), ne tartalmiak legyenek.  

Az Önnek összeállított kérdőív az anyanyelvtanítás gyakorlatára, módszertani 

kérdéseire vonatkozik leginkább. 

A kérdőív kitöltése névtelen, biztosítom, hogy a kérdőív illetéktelen személy kezébe 

nem kerül, kizárólag tudományos célra használom fel. 

Köszönöm a közreműködését és segítségét, valamint azt, hogy feláldozza 

magyaróráinak egy részét a kérdőív kitöltése végett. 

 

 

Tisztelettel: 

Lukács Csilla, III. éves PhD hallgató, ELTE Budapest 

 

Az Ön elérhetősége:                                              elérhetőségem: 

Telefonszám:                                                        telefonszám:+36-30-2135582 

Ímélcím:                                                            ímélcím: lukacsilla@freemail.hu 
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60. ábra.  Mi a véleményed azokról, akik mindig és mindenhol nyelvjárásban beszélnek? – 

Nincs szükségük rá, hogy másképpen beszéljenek – évfolyam szerinti megoszlás 

alapján 152 
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61. ábra. Szerinted, ha valaki csak nyelvjárásban beszél Székelyföldön, könnyen boldogul, 

lehetnek nehézségei, vagy nem érvényesül? 153 

62. ábra. Szerinted, ha valaki csak nyelvjárásban beszél Székelyföldön, könnyen boldogul, 

lehetnek nehézségei, vagy nem érvényesül? – a nemek szerinti megoszlás alapján 

154 

63. ábra. Szerinted, ha valaki csak nyelvjárásban beszél Székelyföldön, könnyen boldogul, 

lehetnek nehézségei, vagy nem érvényesül? – az érdemjegy szerinti megoszlás 

alapján 155 

64. ábra. Mennyire érzed zavarónak a nyelvjárási beszédet családban? – a nyelvjárás   

használata szerinti megoszlás alapján 158 

65. ábra.  Mennyire érzed zavarónak a nyelvjárási beszédet iskolában? – a tagozat szerinti  

megoszlás alapján 159 

66. ábra. Mennyire érzed zavarónak a nyelvjárási beszédet iskolában? – a nyelvjárás  

használata szerinti megoszlás alapján 159 

67. ábra.  Mennyire érzed zavarónak a nyelvjárási beszédet a televízióban, rádióban? – a  

tagozat szerinti megoszlás alapján 160 

68. ábra.  Mennyire érzed zavarónak a nyelvjárási beszédet a televízióban, rádióban? – a 

nemek szerinti megoszlás alapján 161 

69. ábra.  Mennyire érzed zavarónak a nyelvjárási beszédet a televízióban, rádióban? – az  

érdemjegy szerinti megoszlás alapján 161 

70. ábra. Szerinted mindenkivel és minden helyzetben egyformán beszélsz? – a tagozat 

szerinti megoszlás alapján 171 

71. ábra.  Szerinted mindenkivel és minden helyzetben egyformán beszélsz? – a nyelvjárás 

használata szerinti megoszlás alapján 171 

72. ábra.  Szerinted mindenkivel és minden helyzetben egyformán beszélsz? – az évfolyam 

szerinti megoszlás alapján 172 

73. ábra.  Szerinted mindenkivel és minden helyzetben egyformán beszélsz? – az érdemjegyek 

szerinti megoszlás alapján 172 

74. ábra  Szerinted mindenkivel és minden helyzetben egyformán beszélsz? – a nemek szerinti 

megoszlás alapján 173 

75. ábra. Szerinted mindenkivel és minden helyzetben egyformán beszélsz? – a 

középiskolások megyék szerinti megoszlása alapján 173 

76. ábra. Szerinted mindenkivel és minden helyzetben egyformán beszélsz? – a 

középiskolások székely nyelvjárási kistájak szerinti megoszlása alapján 174 

77. ábra.  Mitől függ a beszédmódod? (N=730) 174 

78. ábra.  Mitől függ a beszédmódod? – a nemek szerinti megoszlás alapján (N=730) 176 

79. ábra.  Mitől függ a beszédmódod? – a középiskolások székely nyelvjárási kistájak szerinti 

megoszlása alapján (N=730) 177 

80. ábra.  A nyelvhasználatot befolyásoló beszédpartner tulajdonságai (N=309) 177 

81. ábra.  Te is tudod használni a köznyelvet? 179 

82. ábra.  Melyik nyelvváltozatot használod általában? 180 

83. ábra.  A köznyelv : nyelvjárás használatának gyakorisága – a nyelvjárás használata szerinti 

megoszlás alapján 181 

84. ábra. A köznyelv : nyelvjárás használatának gyakorisága – évfolyam szerinti megoszlás 

alapján 181 

85. ábra. A köznyelv : nyelvjárás használatának gyakorisága – a nemek szerinti megoszlása 

alapján 182 

86. ábra. A köznyelv : nyelvjárás használatának gyakorisága – a középiskolások székely 

nyelvjárási kistájak szerinti megoszlása alapján 182 
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87. ábra. Az otthoni, családi, baráti környezetben használt nyelvváltozat – a nyelvjárás 

használata szerinti megoszlás alapján 186 

88. ábra. Az otthoni, családi, baráti környezetben használt nyelvváltozat – az évfolyam 

szerinti megoszlás alapján 187 

89. ábra.  Az otthoni, családi, baráti környezetben használt nyelvváltozat – a középiskolások 

székely nyelvjárási kistájak szerinti megoszlása alapján 187 

90. ábra.   A hivatalban használt nyelvváltozat – a tagozat szerinti megoszlás alapján 188 

91. ábra.  A hivatalban használt nyelvváltozat – a középiskolások megyék szerinti megoszlás 

alapján 189 

92. ábra.  A hivatalban használt nyelvváltozat – a középiskolások székely nyelvjárási kistájak 

szerinti megoszlása alapján 189 

93. ábra.  Tanárokkal használt nyelvváltozat – tagozat szerinti megoszlás alapján 190 

94. ábra.  Tanárokkal használt nyelvváltozat – az évfolyam szerinti megoszlás alapján 190 

95. ábra.  Tanárokkal használt nyelvváltozat – az érdemjegy szerinti megoszlás alapján 191 

96. ábra.  Tanárokkal használt nyelvváltozat – a nemek szerinti megoszlás alapján 191 

97. ábra. Tanárokkal használt nyelvváltozat – a középiskolások megyék szerinti megoszlás 

alapján 192 

98. ábra. Tanárokkal használt nyelvváltozat – a középiskolások székely nyelvjárási kistájak 

szerinti megoszlás alapján 192 

99. ábra. Iskolában: barátokkal használt nyelvváltozat – a nyelvjárás használata szerinti 

megoszlás alapján 193 

100. ábra. Iskolában: barátokkal használt nyelvváltozat – a tagozat szerinti megoszlás alapján 

193 

101. ábra. Iskolában: barátokkal használt nyelvváltozat – az évfolyam szerinti megoszlás 

alapján 194 

102. ábra. Iskolában: barátokkal használt nyelvváltozat – a nemek szerinti megoszlás alapján 

194 

103. ábra. Iskolában: barátokkal használt nyelvváltozat – a középiskolások székely nyelvjárási 

kistájak szerinti megoszlása alapján 195 

104. ábra. A magyartanárral használt nyelvváltozat – az évfolyam szerinti megoszlás alapján 

195 

105. ábra. A magyartanárral használt nyelvváltozat – a nemek szerinti megoszlás alapján 196 

106. ábra. A magyartanárral használt nyelvváltozat – a középiskolások megyék szerinti 

megoszlás alapján 196 

107. ábra. A magyartanárral használt nyelvváltozat – a középiskolások székely nyelvjárási 

kistájak szerinti megoszlása alapján 197 

108. ábra. Az anyaországiakkal használt nyelvváltozat – a nyelvjárás használata szerinti 

megoszlása alapján 197 

109. ábra. Az anyaországiakkal használt nyelvváltozat – a tagozat szerinti megoszlás alapján 

198 

110. ábra. Az anyaországiakkal használt nyelvváltozat – az érdemjegy szerinti megoszlás 

alapján 198 

111. ábra. Az anyaországiakkal használt nyelvváltozat – a középiskolások megyék szerinti 

megoszlása alapján 199 

112. ábra. Az anyaországiakkal használt nyelvváltozat – a középiskolások székely nyelvjárási 

kistájak szerinti megoszlása alapján 199 

113. ábra. Úgy beszélsz az iskolában, ahogyan otthon? 211 

114. ábra. Úgy beszélsz az iskolában, ahogyan otthon? – a nyelvjárás használata szerinti 

megoszlás alapján 212 
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115. ábra. Úgy beszélsz az iskolában, ahogyan otthon? – a középiskolások székely nyelvjárási 

kistájak szerinti megoszlása alapján 213 

116. ábra. Magyartanáraid szóvá tették-e, hogy írásbeli feladataidban előfordultak tájszavak, 

tájnyelvi jelenségek? 213 
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