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Miről lesz szó?

Dialektometria 

MNyA. + RMNyA. kutatópontok adatainak összevetése a 
köznyelvi változatokkal (482 térképlap) 

A MNSZV “Hol beszélnek a legszebben/legcsúnyábban 
magyarul?” kérdéseire adott válaszok összevetése a 
dialektometriai elemzés eredményével



Köszönet Kontra Miklósnak, hogy használhattam az 
MNSZV adatait! 
!

Köszönet Kocsis Zsuzsannának a MNyA. és a RMNyA. 
adatbevitelében és ellenőrzésében végzett munkájáért!



Dialektometria

nyelvjárási adatok kvantitatív vizsgálata 

hasonlósági mátrix alapú interaktív térképek 

Goebl (munkatérképek manuális csoportosítással) 

Nerbonne, Heeringa (Levenshtein algoritmusa)



denevér (MNyA., RMNyA.)



Adatok összevetése Levenshtein 
algoritmussal



A “köznyelvi” “kutatópont”

magyar egyezményes lejegyzésben 

általában az MNyA.-címszónak megfelelően 

figyelembe véve a kérdőfüzetben szereplő címszót is 

ha a címszótól eltérő változat jelentősen gyakoribb, azt is 
fölvettem  

pl.: burgonya ‒ krumpli, innám ‒ innék, bajusza ‒ bajsza



Magyar nyelvjárások távolsága a 
köznyelvtől (mellékjelek is)

+–

MNyA. 
RMNyA.



Magyar nyelvjárások távolsága a 
köznyelvtől (mellékjelek nélkül)

+–

MNyA. 
RMNyA.



A köznyelvhez legközelebbi 
kutatópontok (MNyA.)

Mellékjelek nélkül: 

Erdőhorváti (O-2, Zemplén) 

Fony (L-10, Abaúj ) 

Hernádkércs (L-14, Abaúj) 

Tállya (L-18, Zemplén) 

Alsódobsza (L-17, Zemplén)

Mellékjeles adatokból: 

Nagyszalánc (Cssz-25, Abaúj) 

Deregnyő (Cssz-26, Zemplén ) 

Alsódobsza (L-17, Zemplén) 

Nagybózsva (O-1, Abaúj) 

Gyón (E-19, Pest)



A köznyelvtől legtávolabbi 
kutatópontok (MNyA. és RMNyA.)

Mellékjelek nélkül: 

Szabófalva (RMNyA. H: 1) 

Bogdánfalva (RMNyA. N: 1 ) 

Diószeg (RMNyA. U: 8) 

Pusztina (RMNyA. N: 2) 

Kórógy (MNyA. Ju-7)

Mellékjeles adatokból: 

Szabófalva (RMNyA. H: 1) 

Bogdánfalva (RMNyA. N: 1 ) 

Diószeg (RMNyA. U: 8) 

Pusztina (RMNyA. N: 2) 

Kórógy (MNyA. Ju-7)



Hol beszélnek legszebben, 
legcsúnyábban magyarul?



Péntek János, 2009

„Kazinczynak a nyelvre is kiterjesztett szellemi 
arisztokratizmusa az egységesülés és a felemelkedés 
irányában hatott, hosszabb távon azonban szerepe volt 
abban, hogy a magyarok nyelvi tudatában kialakult, és a 
mai napig is él a nyelvváltozatoknak egy vélt érték 
szerinti rangsorolása. Ezért mondhatta Lotz János, hogy 
a magyar – más nyelvekhez viszonyítva – túlságosan 
“köznyelvközpontú”, a szakma és a nagyközönség 
jelentős része nem csak elismeri – tehetjük ehhez hozzá 
–, hanem misztifikálja is a kodifikálással egyre inkább 
leszűkített, kimerevített, a változatosság színeitől 
megfosztott köznyelvet.”



Imre Samu: Hol beszélnek legszebben 
magyarul? (Nyr. 1963)

hangtan alapján 

a MNyA. adatközlőinek értékítéleteit ismertetve, de nem mindig 
alkalmazva (pl. ö-zés) 

az egyes hangtani jelenségek szubjektív esztétikai értékelése 
nyomán (leginkább a köznyelvi kiejtési “normához” viszonyítva) a 
legszebben beszélő területek: 

1. Sárospatak környéke 

2. Budapest 

3. Budapest környéke



A Magyar nemzeti szociolingvisztikai 
vizsgálat (MNSZV) tanulságai (1988)

Az ország különböző pontjain különbözőképpen beszélnek az emberek. Melyik 
vidéken beszélnek a legszebben? És hol a legcsúnyábban? 

Lehetséges válasz: konkrét tájegység, megye, település. 

Tanulságok: 

Budapesten beszélnek a legszebben. 

Általában a saját nyelvváltozatukat ítélik legszebbnek az adatközlők. 

A nyugati nyelvjárásterületen a legerősebb az önstigmatizáció: itt a 
legtöbben a Vas megyei beszédet ítélték legcsúnyábbnak.



Legcsúnyább a saját vs. nem az a 
legcsúnyább
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Köznyelvhez való hasonlóság 

Akik a saját nyelvváltozatukat ítélik legcsúnyábbnak és akik egy másikat 

más csúnya 
saját csúnya 



Legcsúnyább a saját, %-ban

n = 62
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Köznyelvhez való hasonlóság 

Saját nyelvváltozatukat csúnyának ítélő adatközlők a köznyelvhez való 
hasonlóság függvényében 

saját csúnya 

n = 62



saját nyelvváltozat a legcsúnyább
máshol csúnyábban beszélnek

MNSZV
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Köznyelvhez való hasonlóság 

Saját és más nyelvváltozatot legszebbnek ítélő adatközlők a köznyelvhez való 
hasonlóság függvényében 

máshol szép 
saját szép 

Legszebb a saját vs. nem az a legszebb

n = 546
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Köznyelvhez való hasonlóság 

Saját és más nyelvváltozatot legszebbnek ítélő adatközlők a köznyelvhez való 
hasonlóság függvényében 

saját szép 

Legszebb a saját %-ban

n = 263



saját nyelvváltozat a legszebb
máshol szebben beszélnek

MNSZV



Budapesten beszélnek a legszebben

MNSZVn = 96



Budapesten beszélnek a legcsúnyábban

MNSZVn = 48



Szegeden beszélnek a legszebben

MNSZVn = 63



Szegeden beszélnek a legcsúnyábban

MNSZVn = 44



Debrecenben beszélnek a legszebben

MNSZVn = 28



Debrecenben beszélnek a legcsúnyábban

MNSZVn = 44



Szolnokon beszélnek a legszebben

MNSZVn = 23



Győrben beszélnek a legszebben

MNSZVn = 5



Minorizálódás a Nyugat-Dunántúlon

A “minorizáció”, “minorizálódás” fogalma elsődlegesen kisebbségi 
nyelvek esetében merül föl. 

A minorizálódás, minorizálás folyamatában a beszélők 
interiorizálják a nyelvükről (vagy nyelvjárásukról) mások által 
megfogalmazott negatív értékítéleteket. ➞ Maguk is negatívan ítélik 
meg saját nyelvváltozatukat. 

A minorizálódás legfőbb oka esetünkben feltehetőleg a Kazinczy-
féle norma presztízsének más változatok negatív megbélyegzésével 
együtt járó kialakítása.

Léglise, I. – Alby, S. 2006, Patrick, D. 2010



Szombathely

SZÉPBESZ CSÚFBESZ

— SZABOLCS

BUDAPEST BARANYA

BUDAPEST SZEGED

PEST ZALA

BUDAPEST VAS

DEBRECEN VAS

ALFOLD VAS



A minorizálódás hatása a 
nyelvhasználatra a Ny.-Dunántúlon

A fiatalabbak igyekeznek eltérni az idősebbek nyelvhasználatától: 

ikes ragozás elhagyása 

korábban egyalakú ragok többalakúvá válása 

á utáni o-zás elhagyása 

í-zés elhagyása 

nákolás terjedése 

suksükölés terjedése
Kiss J. 1990, 1998



MNyA. hangf.

51 évnél fiatalabbak
60 évnél idősebbek

51 – 60 évesekszíník



MNyA. hangf.

színék 51 évnél fiatalabbak
60 évnél idősebbek

51 – 60 évesek



MNyA. hangf.

színák 51 évnél fiatalabbak
60 évnél idősebbek

51 – 60 évesek



Konklúzió helyett

„Akárcsak a nyelvekre, a nyelvváltozatokra 
nézve is el kell ismernünk, hogy nincsenek 
közöttük értékesek és értéktelenek. Ennek 
alapján a mai nyelvhasználatban is a termé-
szetes változatosságot, a változatosságban 
megvalósuló összhangot lehet eszményinek 
tekinteni.”

Péntek János, 2009



Köszönöm a figyelmet!


