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ELŐSZÓ

A kötet a Kétnyelvűség térben és időben című, 2016. november 11-én
Pozsonyban rendezett konferencia előadásainak szerkesztett szövegeit
tartalmazza. Köszönet illeti a szervezőket – a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének és a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet Gramma Nyelvi Irodájának munkatársait –, ill.
az előadókat, hogy felismerve a közösségi kétnyelvűség több szaktudományt érintő népesedéspolitikai, művelődéspolitikai, sőt gazdaságpolitikai jelentőségét, megmutatták, hogy milyen témák megvitatása,
kutatása vezetne egy olyan európai szintű interetnikai tudományos párbeszédhez, amely a kontinens kulturális sokszínűségének fenntartásához feltétlenül szükséges.
A tanulmányok szerzői történészek, nyelvészek, néprajzi, oktatásés iskolatörténeti kérdésekkel foglalkozó kutatók, akik a kétnyelvűség
jelenségét történelmi, társadalmi, politikai, nyelvi és oktatási aspektusokból közelítik meg, miközben értelmezési tartományuk ugyanaz
a közösség és ugyanaz az állam. Az olvasó értékeli, hogy a vizsgálatokat végző szakemberek a kétnyelvűség-kutatás aktuális eredményeit
kívánják közvetíteni, valamint hogy képesek új feladatok kitűzésére, ill.
új együttműködési módok keresésére is.
Amikor egy politikus nemzetről, annak államáról beszél, nem mindig tudjuk, melyik „nemzet” fogalmat érti alatta a lehetséges háromból: az etnikait, a kulturálist vagy a politikait. Ahhoz, hogy ezek mai
megvalósulását tisztázni tudjuk, felettébb nagy szükség van arra, hogy
az anyaország határain kívül élő magyar beszélőközösségekkel, azok
kétnyelvűségi helyzetével minden érintett közösség foglalkozzon, ne
csak a kisebbségben élő nemzetrészek képviselői, intézetei. Ugyanis ha
a közösségi kétnyelvűség a térségben továbbra is a kisebbségi nemzet-
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részek elvárt jelensége marad, ennélfogva egyirányú lesz ezután is, az
asszimilációk felgyorsulnak, és beteljesedik a herderi jóslat, legfeljebb
nem az általa megjósolt nyelvi irányban. Hogy ez ne történhessen meg,
további kutatásokra s lehetőség szerint anyaországi és más utódállamokbeli szakemberekkel való együttműködésre buzdítom e tanulságos
kötet szerzőit.
Vörös Ottó
nyugalmazott főiskolai tanár
Szombathely

Simon Attila

Jog és gyakorlat
Hivatali magyar nyelvhasználat
az első Csehszlovák Köztársaság
időszakában (1918–1938)

Absztrakt: Az első csehszlovák köztársaság demokráciájának leggyengébb láncszemét a nemzeti kisebbségek nyelvi jogainak biztosítása
jelentette. A jelen tanulmány elsősorban azt vizsgálja, hogy a magyar
lakosságnak milyen lehetőségei voltak a hivatali nyelvhasználatban
anyanyelvét használni, s azt járja körül, hogyan érvényesültek az első
Csehszlovák Köztársaságban a szlovákiai magyar kisebbség nyelvi jogai. A szerző konkrét példákon keresztül mutatja be a magyar nyelv
használatának nehézségeit a bíróságokon és az élet más területein.
Kulcsszavak: magyar kisebbség, Csehszlovákia 1918–1938, nyelvi jogok, hivatali nyelvhasználat
„A közönség – sokszor kényelemszeretetből és bizony oportunitásból,
majd megriadva a magyar beszéd hallatára a hivatalokban reá szegeződő barátságtalan, s haragos tekintettől és ugyanilyen szótól, csakhogy ügye mielőbbi és lehető kedvező elintézését biztosítsa – mellőzi
a magyar beszédet és aki teheti, megszólal – németül“1 – írta le 1923
decemberében a pozsonyi Híradó szerkesztője a magyar nyelv hivatali használatával kapcsolatos véleményét, amely sorok a mai olva1

Híradó, 1923. december 1, 1.
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só számára is ismerősnek tűnhetnek. Azzal a különbséggel, hogy ma
a szlovákiai magyar nem németre vált, hanem szlovákra, s persze az
is eltérés, hogy míg 1923-ba Pozsonyban volt mindez megfigyelhető,
ma Komáromban, Érsekújvárott, Rimaszombatban, Dunaszerdahelyen mindennaposak az ilyen kis megalkuvások. Az első köztársaság
nyelvpolitikáját és főleg nyelvhasználati gyakorlatát sokszor idézzük fel
követendő példaként, ám mint sok más esetben, a nosztalgiát jórészt az
azóta eltelt idő megszépítő ereje okozza, miközben látnunk kell, hogy
a hivatali magyar nyelvhasználat akkor sem volt problémáktól mentes.
Sőt elmondható, hogy a korabeli felvidéki magyar – ha magyarul akart
megszólalni valamilyen hivatalos eljárás során – ugyanazokkal a gondokkal került szembe, mint mai utódai, s mai problémáink jórészt az
első köztársaság idealizált világába vezethetők vissza.
A jelen tanulmányban elsősorban nem arra keresem a választ, milyen volt a kisebbségi nyelvhasználatot illető csehszlovák törvénykezés,
hanem inkább azt próbálom bemutatni, hogy milyen volt a magyar
nyelv használatának lehetősége a gyakorlatban, s milyen nehézségekkel kellett szembenéznie annak, aki magyarul akart megszólalni a bíróságokon vagy épp a hivatalokban.
Egy kisebbségi sorba kényszerült közösség nyelvhasználati gyakorlatát számos tényező befolyásolja: a nyelvi jogok éppúgy, mint a közösség tagjainak a nyelvi öntudata vagy a többségi nemzet reakciója, de
a demokrácia általános szintje sem mellékes tényező. Ez utóbbi szempontjából a körülmények kedvezőek voltak, hiszen a Csehszlovákia liberális demokráciának volt tekinthető, ahol nagyrészt érvényesültek az
alapvető polgári szabadságjogok, s ahol a polgárok az általános választójognak köszönhetően – anyanyelvre és nemzetiségre való tekintet
nélkül – lehetőséget kaptak a közélet formálására. Ha a fejlett nyugati
demokráciákkal vetnénk össze a korabeli csehszlovák államot, az bizonyára több szempontból is rosszul jönne ki az összehasonlításból, ám
a közép-európai régiót tekintve mindenképp a legdemokratikusabb
államról volt szó.
Fontos tényező volt az, hogy az első világháborút lezáró békeszerződések addig nem tapasztalt módon megkötötték az aláíróik kezét,
hiszen a monarchia utódállamainak vállalniuk kellett, hogy a nemzetközi kisebbségvédelmi előírások elsőbbséget fognak élvezni a nemzeti
jogalkotással szemben. Igaz ezt szuverenitásuk csorbításaként értel-
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mezték, miközben arra már nem volt megfelelő eljárás, hogy a vállalásokat a nemzetközi szervek be is tartassák. Mindenesetre az utódállamok közül épp Csehszlovákia volt az, amely az általa 1919. szeptember
10-én Saint Germain-ben aláírt nemzetközi kisebbségvédelmi kötelezettségek jó részét beépítette a jogrendjébe, s nagyrészt tiszteletben is
tartotta azt.
A csehszlovák demokráciának azonban voltak erős és gyengébb
pontjai is, s a nemzeti kisebbségek jogai még akkor is az utóbbi csoportba tartoztak, ha némely szempontból ma is megállnák a helyüket.
Nem hiába érezte és rögzítette több korabeli neves felvidéki magyar
értelmiségi azt az érzését, hogy a demokrácia sok tekintetben csak
a többségi társadalmon belül érvényesült, de a kisebbségekkel szemben
nem. Ezt fejezik ki a neves katolikus értelmiségi, Pfeiffer Miklós sorai
is, aki szerint „a felvidéki magyar kettőt tanult: megtanulta a cseheken,
mit jelentenek a demokratikus vívmányok, ha azokat végrehajtják. De
a saját kisebbségi helyzetében sokszor azt is kénytelen volt megtanulni, hogy mit jelent egy nép számára, ha reá vonatkozóan a demokratikus intézményeket csak mostohán alkalmazzák.”2 Ezt a jogos érzést
nyilvánvalóan azok a kézzelfogható sérelmek éltették, amelyekkel egy
szlovenszkói magyar óhatatlanul is szembetalálkozott: az állami munkahelyek betöltésénél tapasztalt hátrányos megkülönböztetés; a magyar nemzeti szimbólumok használatának, a magyar nemzeti ünnepek
megülésének, a magyar államiság emlékezetének a tiltása és büntetése;
a magyarságot sújtó gazdasági nacionalizmus és protekcionizmus; és
persze a jelen dolgozat tárgyát képező nyelvhasználati sérelmek is.
Mindezek mögött alapvetően a mindenkori csehszlovák politikai
elit nemzetállami elképzeléseit és törekvéseit kell keresni. Azt a fajta
gondolkodást, amely szerint Csehszlovákia a – az amúgy fiktív (SA)
– csehszlovák nemzet törekvéseinek eredménye, s így kizárólag ők jogosultak annak jellegét is meghatározni. Márpedig egy állam nemzeti
jellegét mi más tükrözné leginkább kifelé, mint az állam nyelvpolitikája. Ebben a tekintetben egyébként a Karel Kramář típusú „héják” és
a nemzetiségek barátjaként számon tartott T. G. Masaryk között sem
volt nagy különbség, csupán annyi, hogy míg Kramářék az erő pozíci-

2

Új Élet, 1939. január 1, 1.
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ójából, addig Masaryk és társai finomabb eszközökkel kívánták a csehszlovák nyelv kizárólagos dominanciáját megvalósítani.3
Az 1920. február 29-én elfogadott 122/1920. sz. alkotmánylevél,
amelyet általában csak nyelvtörvényként szoktunk emlegetni, lényegében a csehszlovák demokráciának és a már vázolt nemzetállami berögződésnek az elegyeként született meg, ami azt eredményezte, hogy
a törvénynek voltak alapvetően előremutató és liberális mozzanatai, ám
szellemisége alapvetően mégis a csehszlovák nemzeti dominancia biztosítását, és a nemzetállam építését szolgálta. Amely szándékot a csehszlovák legfelsőbb bíróság egyik végzése az alábbi módon fogalmazta
meg: „A nemzetállamnak jogában áll érvényesíteni saját nemzeti jellegét, a kisebbségek nem igényelhetik, hogy nemzeti és különösen nyelvi
szempontból minden tekintetben a csehszlovák nemzet jogait bírják.”4
A nyelvtörvény már említett liberális jellege leginkább abból fakadt,
hogy a magánélet, a sajtó vagy a könyvkiadás terén semmiféle akadályt
nem gördített a nemzeti kisebbségek nyelvének használata elé. A hivatali nyelvhasználatot azonban bonyolult szabályrendszerhez kötötte, s csak azokban a bírósági járásokban tette lehetővé, ahol legalább
20% azonos, nem csehszlovák nyelvű állampolgár lakott.5 A törvény
paragrafusai szerint az ilyen járásokban a hivatalok kötelesek voltak
a nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgároktól saját nyelvükön írt
beadványaikat elfogadni, s a választ azon a nyelven kiadni, valamint
a hivatalos hirdetményeiket is a kisebbség nyelvén közzétenni.
A nyelvtörvénnyel, amelynek alapfilozófiája – mint már jeleztük
– a korántsem a nyelvi egyenlőségre épült, legalább három további
	Vö. Kučera, Jaroslav: Koncepce národního státu Čechů a Slováků a jeho
realita v životě první republiky. In Valenta, Jaroslav, Voráček, Emil, Harna,
Josef (red.): Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě.
Sborník z mezinárodní vědecké konference. Díl 2. Praha, Historický ústav AV
ČR, 1999, 605.
4
	Idézi Tóth, Andrej – Novotný, Lukáš – Stehlík, Michal: Národnostní menšiny
v Československu 1918-1938. Od státu národního ke státu národnostnímu?
Praha, Filozofická fakulta UK Praha, 2012, 25.
5
Zákon ze dne 29. února 1920 podle § 129 ústavní listiny, jímž se stanoví zásady
jazykového práva v republice Československé. § 2.
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=1703&Section=1&IdPara=1&Par
aC=2. Letöltve: 2017. június 17.
3
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alapvető kifogásunk lehet: Egyrészt az, hogy a nemzeti kisebbségek
egy részét, diszkriminálta, hiszen csak az olyan járásokban lakó polgárok élhettek vele, ahol az adott kisebbség aránya elérte a 20%-ot. Ezzel
a territoriális elvvel szemben viszont a többségi nemzet számára perszonális elvek alapján nyújtott jogokat. Másrészt olyan gumitörvényről beszélhetünk, amely tág teret adott a különféle, akár az egymásnak
is ellentmondó értelmezéseknek. Harmadrészt azért is, mivel éveken
keresztül nem készült el hozzá az a végrehajtó rendelkezés, amelynek
híján a közigazgatás és az igazságszolgáltatás különféle szereplői meglehetősen önkényesen alakíthatták ki saját nyelvhasználati gyakorlatukat. S mivel a 17/1926. sz. kormányrendeletet csupán 1926-ban fogadták el, addigra már egy olyan gyakorlat honosodott meg a szlovákiai
közigazgatásban, amely a kisebbségi jogok esetében az érvényes törvények restriktív értelmezésén alapult.6 Így a rendelet a nyelvtörvényben
a nemzeti kisebbségek számára megfogalmazott jogok szűkítő jellegű
értelmezését juttatta érvényre, 7 miközben az államnyelv még a döntő
többségében kisebbségek által lakott régiókban is jelentős kiváltságokkal rendelkezett.
Az igazi kérdés persze az, hogyan nyilvánult meg a nyelvtörvény
a gyakorlatban, s milyen nyelvi jogokkal élhetett a szlovákiai magyarság? A kép ebből a szempontból is felemás, hiszen a szlovenszkói
magyar polgár a hivatalokban szinte mindig meg tudta értetni magát
anyanyelvén, s ez nem feltétlenül csak a magyar többségű járásokra
volt igaz, hiszen a két háború közötti időszakban a szlovák lakosság
jó része, legalábbis a középrétegek értették a magyart, és beszélték is.
Sőt, ahol az állam érdeke úgy diktálta, ott tolerálta a magyarok hiányos
szlovák nyelvi ismereteit, s alkalmazkodott a helyzethez. Így például
a cseh országrészek távoli vidékeire besorozott magyar katonák számára nyelvtanfolyamokat szerveztek, sőt a magyar állományú szakaszokat
irányító cseh tisztek is igyekeztek elsajátítani a magyar nyelvet, szükséges esetben azt alkalmazva kiképzési és vezényleti nyelvként is.

6

7

Petráš, René: Menšiny v meziválečném Československu. Právní postavení národnostních menšín v první Československé republice a jejich mezinárodněprávní ochrana. Praha, Karolinum, 2009, 204–205.
Uo.
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Ezeket a pozitívumokat viszont ellentételezte, hogy a szudétanémet
régiókkal ellentétben, ahol szinte maréktalanul érvényesült a német
nyelvhasználat, a dél-szlovákiai postahivatalokban és vasútállomásokon hiányoztak a magyar információs táblák, s a vasútállomások neve
is csak szlovákul volt kiírva. Sérelmet szenvedett a nyelvrendelet végrehajtó intézkedésében előírt hivatalos nyelvhasználat is, hiszen a járási
hivatalok a magyar többségű falvakkal is szlovákul leveleztek, a hivatalok a magyar nyelvű beadványokra általában szlovák nyelven válaszoltak, az anyakönyvi kivonatokat az előírásokkal ellentétben még a színmagyar településeken is csak államnyelven adták ki. S nem hagyható
figyelmen kívül az sem, hogy a kormányzat a közigazgatási határok
céltudatos módosításával több régióban is olyan változásokat idézett
elő az egyes bírósági járások nemzetiségi összetételében, amelyek szűkítették a 20%-os nyelvhasználati jog érvényesítésének lehetőségeit.
A nyelvrendelet egyik sajátos vonását jelentette, hogy a kisebbségi
nyelv használata az ügyfél személyéhez kötődött, nem pedig annak jogi
képviselőjéhez.8 Vagyis egy dél-szlovákiai járásban a magyar nemzetiségű ügyvéd csak egy magyar nemzetiségű személy ügyében használhatta anyanyelvét a bíróság előtt, szlovák vagy német nemzetiségű
személyt védve már nem. Ez persze furcsa helyzeteket teremtett, hiszen
a polgárok nemzetiségi hovatartozása nem mindig volt nyilvánvaló.
Nem beszélve a jogi személyek nyelvi hovatartozásának megállapításáról, amelyek esetében azt általában a hatósághoz intézett beadvány
nyelve alapján határozták meg. A szlovák nyelvű beadványok szerzőit
a csehszlovák nemzethez, a magyar nyelvű beadványok szerzőit a magyar nyelvi közösséghez tartozónak könyvelték el. Hacsak a hatóságoknak nem támadtak kétségei. Mint például a többségében magyar ügyfelekkel bíró Dunabank dunaszerdahelyi fiókja esetében volt, amely
egy illető ellen magyar nyelven tett feljelentést a dunaszerdahelyi já-

8

Vládní nařízení ze dne 3. února 1926, jímž se provádí ústavní zákon jazykový
pro obor ministerstev vnitra, spravedlnosti, financí, průmyslu, obchodu a
živností, veřejných prací a veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, pro veřejné
korporace, podléhající těmto ministerstvům v republice Československé, jakož i
pro úřady místní samosprávy. čl. 17. https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?I
d=4091&Section=1&IdPara=1&ParaC=217/1926 Sb. Letöltve: 2017. június 17.
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rásbíróságon 9 A járásbíróság azonban arra hivatkozva, hogy a bank
cégbejegyzése szlovák nyelven történt meg, s így nem teljesül a nyelvi
hovatartozás kritériuma, visszautasította a magyar nyelvű beadvány
elfogadását. A bank jogi képviselője hiába hivatkozott arra, hogy bár
a cégbejegyzés szlovák nyelvű (hiszen azt követelték meg a hatóságok),
de a bank belső tárgyalási nyelve a magyar – ez a pozsonyi kerületi
bíróság számára nem bizonyult eléggé erős érvnek, s így jóváhagyták
a dunaszerdahelyi járásbíróság azon ítéletét, amellyel az elutasította
a magyar nyelvű beadvány elfogadását.
A bíróságok előtti nyelvhasználat amúgy is az egyik legtöbbet vitatott területe volt a kisebbségek nyelvi jogainak. Hiába engedélyezték
ugyanis a törvények a kisebbségi nyelvek bíróságok előtti használatát,
ha a gyakorlat teljesen más volt: az idézéseket általában csak államnyelven küldték ki, a végzéseket szintén, mint ahogy az ügyész a vádiratot
szintén csak csehül vagy szlovákul ismertette. A bírósági tárgyalásokon
a magyar nyelv általában csak az ügyvéd védőbeszédében jelent meg,
s ott sem mindig. Aminek persze logikus oka volt, hiszen a törvények
nem garantálták, hogy az esküdtek értsenek a kisebbségek nyelvén.
Vagyis védhette az ügyvéd magyarul az ügyfelét, ám, ha olyanok döntöttek az ítéletről, akik a magyart nem értették, akkor háromszor is
meggondolta, hogy ragaszkodik-e ehhez a jogához.
Érdekes vita bontakozott ki erről a korszak egyik nagy figyelmet
kiváltó perében, az Esterházy Lujza ellen folytatott eljárás kapcsán. Az
akkor 24 éves grófnőt 1923. december 4-én tartóztatták le, és idegen állam részére való kémkedéssel és a köztársaság védelméről szóló törvény
többrendbeli megsértésével vádolták meg.10 Ügyét a nyitrai törvényszék
tárgyalta, amely 1924 decemberében bűnösnek mondta ki a grófnőt és
egy évi börtönbüntetésre és 20 ezer korona bírságra ítélte. A fellebbezést követően az ügy a pozsonyi ítélőtábla elé került, ahol egy olyan háromtagú bírói testület (Drbohlav táblabíró elnök, Čech táblabíró, Herr
táblabíró) tárgyalta az ügyet, amelynek tagjai közül csak egyetlen személy tudott magyarul. Mint, ahogy nem bírta a magyar nyelvet a vádat
megfogalmazó ügyész sem. Esterházy Lujzát Jabloniczky János pozso	Národní archív České republiky, Praha (NA ČR), fond Ministerstvo
spravedlnosti (f. MS), karton 808.
10
Híradó, 1923. december 11, 3. és 13, 3.
9
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nyi ügyvéd (nemzetgyűlési képviselő) védte. Az előadó a nyitrai ítéletet
és indoklását államnyelven az ügyész a vádiratot szintén államnyelven
olvasta fel, míg Jabloniczky magyarul mondta egyórás védőbeszédét.11
Ezt a bíróság elnöke félbeszakította, s kérte, hogy az ügyvéd csak röviden beszéljen, mivel a szenátus két tagja amúgy sem ért magyarul,
a harmadik pedig ilyen hosszú szöveget nem tud lefordítani. De Jabloniczky ragaszkodott a jogához és elmondta az előre tervezett teljes
védőbeszédét. A végeredmény azonban az lett, hogy helyben hagyták az
elsőfokú ítéletet. Erre az ügyvéd semmisségi panaszt nyújtott be a brünni legfelső bírósághoz. Panaszában arra hivatkozott, hogy csupán az
ítélőtábla egyik tagja tudott magyarul, a másik kettő nem, így mintha
ott sem lettek volna.12 Ám a legfelső törvényszék 1925. július 15-én
elutasította a panaszt és helybenhagyta a korábbi ítéleteket.
Az ügy kapcsán a magyar sajtóban is vita bontakozott ki, igaz politikailag motivált, amelyben Jabloniczky és az Országos Keresztényszocialista Párt éléről épp távozóban lévő Lelley Jenő nyitrai ügyvéd csapott
össze, arról, hogy milyen nyelvi magatartást kövessenek a magyar ügyvédek az ilyen és hasonló perekben. A vitában Lelley azt az álláspontot
képviselte, miszerint az ügyfél érdekében a védőnek inkább az államnyelvet kell használnia: „az jobb magyar-e, aki a magyarul nem értő
bíróság előtt magyar honfitársát juszt is, csupa elvből magyarul védi és
azt becsukják, vagy az, aki a cseh bírákat az általuk értett tót nyelven
meggyőzi…” – érvelt. Ezzel szemben Jabloniczky azt képviselte, hogy
az védőügyvédnek ragaszkodnia kell a törvények által biztosított jogokhoz, s minden esetben magyar nyelven kell védenie a magyar ügyfelet.
Szerinte ugyanis a megalkuvás nem kifizetődő, másrészt, ha az Esterházy-perben „őt (a grófnőt - SA) maga aranyszájú szent János hamisítatlan csehszlovák nyelven védte volna” akkor is elítélik.13
Mindenestre, mint azt egy 1923-ban a pozsonyi Híradó c. lapban megjelent írás is igazolja, a korabeli magyar közvélemény és sajtó meglehetősen kritikusan szemlélte a nyelvhasználati jogok visszaszorulását. Észlelte ugyan azt, hogy az államfordulat utáni sérelmek
egy része megszűnt (a posta akadálytalanul továbbította a magyar
11
12
13

Híradó, 1925. március 17, 3–4.
Híradó, 1925. március 22, 5.
Híradó, 1925. április 12.
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címzésű küldeményeket, a vasúton pedig lehetett magyarul is jegyet
kérni), ám látta azt is, hogy kevés az előrelépés: „Még nem tartunk
ottan, hogy a póstán magyar nyelvű nyomtatványokat is adjanak ki
a közönség használatára, amelyeket az ki tudna pontosan tölteni. Még
nem vagyunk ott, ahol a németek, kik elérték azt, hogy a postai nyomtatványok kétnyelvűek.”14 Különösen a bíróságokkal és a közigazgatás
különböző szintjeivel szemben volt erős az elégedetlenség: „Csallóközi
községek tiszta cseh vagy szlovák nyelven állítanak ki községi és illetőségi bizonyítványokat. Ezeknek a községeknek a belső ügykezelése
is teljesen el van magyartalanítva. Jegyzőkönyveiket, iktatókönyveiket
igen sok helyen nem vezetik már magyarul, ami teljesen önkényes dolog és a legnagyobb sérelme a magyarságnak.”15
Az ilyen és hasonló sérelmeket persze a szlovenszkói magyar politika is nyilván tartotta, amit az nem kis számú interpelláció is igazol,
amelyet Szent-Iványék a csehszlovák nemzetgyűlésben nyelvi sérelmek ügyében a kormányhoz vagy annak valamely tagjához intéztek.
A mintegy 80%-ban magyarok által lakott Feledi Járásbíróság nyelvi
gyakorlatával kapcsolatban például 1934-ben Törköly József, 1935-ben
pedig Jaross Andor interpellált az igazságügyminiszternél,16 szóvá téve,
hogy az érintett bíróság a végzéseket, ítéleteket, idézéseket csak államnyelven adja ki, a telekkönyvet csak államnyelven vezeti, s a tárgyalások még akkor is csak szlovákul folynak, ha mindkét fél magyar nyelvű. A két interpellációban érintett sérelmek jogosságát a kassai kerületi
bíróság elnöksége vizsgálta meg, amely végül kénytelen volt leszögezni,
hogy „a feledi járásbíróság nem tartja be a nyelvhasználati előírásokat
és nem tartja tiszteletben a magyar nyelvi jogokat. A járásbíróság saját
nyelvi gyakorlatát teljes mértékben a nyelvtörvény és annak végrehajtó
rendelkezésére való tekintet nélkül alakította ki.“17
Hasonló sérelmeket sorolt fel az a memorandum is, amelyet az
Egyesült Magyar Párt 1936 végén a nyelvi sérelmek ügyében a kormányzathoz és a köztársasági elnökhöz is eljuttatott, s amely az első
olyan sérelmi beadvány volt, amellyel a kormányzat érdemben is
Híradó, 1926. november 13, 1–2.
Uo.
16
	NA ČR, f. MS, k. 808
17
Uo.
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foglalkozott.18 S bár memorandum véleményezésére felkért minisztériumok a beadvány jogosságát tagadták, azt azonban még az igazságügy-minisztérium értékelése is megállapította, hogy „a szlovákiai és
kárpátaljai közigazgatás bizonyos területein a kisebbségi nyelvi jogok
nincsenek olyan mértékben érvényesítve, mint a történelmi országrészekben.”19 A memorandum kormányzati értékeléséből egyértelműen
kiderült, hogy Prága tisztában volt a nyelvi előírások be nem tartásával, sőt mint az egyik dokumentum meg is fogalmazta, azt is látta,
hogy a memorandumban összegzett kifogások nagy része a „nyelvtörvény és végrehajtó rendelkezései megfelelő alkalmazása esetén tárgytalanná válna.”20
Bár a gyakorlat a törvényeket általában szűkítő értelemben írta felül,
olykor azonban ellenkezőjére is akadt példa, amikor a magyar nyelvűség a törvényeken felül is érvényesült. Erre volt példa Pozsony város
nyelvi helyzete is, ahol az 1930-as népszámlálás eredményeire hivatkozva – mivel a magyar lakosság számaránya hivatalosan 20% alá esett –
a város képviselőtestülete az 1933. október 21-én megtartott rendkívüli
ülésén kimondta a magyarság nyelvhasználati jogának megszüntetését.21
Ám a magyar nyelvű ügyintézés mégsem tűnt el teljes mértékben, hiszen a városháza hivatalnokainak jó része rendelkezett megfelelő nyelvi kompetenciával,22 s így – bár a nyelvtörvénynek ez ellentmondott
– magyar nyelven is ügyintéztek. Ami persze nem mindenkinek tetszett. A városi jegyzői hivatal helyettes vezetője, Dr. Sommer például
Angyal Béla: Érdekvédelem és önszerveződés. Fejezetek a csehszlovákiai
magyar pártpolitika történetéből 1918–1938. Galánta–Dunaszerdahely,
Fórum Intézet–Lilium Aurum, 2002, 220.
19
	NA ČR, fond Předsedníctvo ministerské rady (PMR), k. 575, 4648/1937.
20
	NA ČR, f. PMR, k. 575, 858/1937.
21
Popély Gyula: Népfogyatkozás. A csehszlovákiai magyarság a népszámlálások
tükrében 1918–1945. Budapest, Regio, 1991, 109.
22
Még akkor is, ha a 673 városházi tisztviselő közül 576, vagyis 85%-uk volt
csehszlovák nemzetiségű, s csupán a hivatalnokok 9%, illetve 6%-a vallotta magát
magyarnak vagy németnek. Vö. Fogarassy László: Pozsony város nemzetiségi
összetétele a 20. században a népszámlálási adatok és a választási eredmények
tükrében. Új Mindenes gyűjtemény, 10, 1993, 126–127. Valószínűsíthető
azonban, hogy a magát csehszlováknak vallók közül jelentős volt azok száma,
akik számára a magyar nyelv sem volt ismeretlen.
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1938-ban rendeletben tiltotta el a hivatal alkalmazottait a magyar nyelv
használatától, a tilalom megszegőit pedig büntetéssel fenyegette.23 A kibocsátott körlevél azonban komoly felháborodást váltott ki a városban,
s a botrány hamarosan országos üggyé dagadt. Esterházy János audienciát kért Milan Hodža miniszterelnöktől, aki meghallgatva a magyar
politikus panaszát, annak jelenlétében utasította a belügyminisztert
a rendelet visszavonására. A miniszterelnök közbelépésének gyorsan
meg volt a hatása: a városi főjegyző új körlevelet adott ki, amellyel hatálytalanította Sommer rendeletét, s egyben előírta, hogy a tisztviselők
kötelesek azoknak a feleknek, akik szlovákul vagy németül nem értenek, magyar nyelven is megadni az információkat.”24
Igaz ez 1938 késő nyarán történt, amikor már új helyzet állt elő a térségben, s amikor már kéznyújtásnyira volt a trianoni határok részleges
revíziója.25 Az első köztársaság utolsó évében amúgy is fontos változások indultak el a hivatali magyar nyelvhasználat terén, amelyek első lépéseként jelent meg 1938. március 4-én a Vasút- és Postaügyi Minisztérium rendelete, amely kétnyelvű, szlovák–magyar nyelvhasználatot
írt elő Dél-Szlovákia vasútállomásain és postahivatalaiban. A rendelet
értelmében kétnyelvűen kellett feltüntetni a vasútállomásokon lévő
tájékoztató táblákat, a menet- és poggyászjegyeket, a szállítóleveleket,
a heti munkás- és diákigazolványokat.26 A rendelet azt is tartalmazta,
hogy a magyar többségű vidékeken szolgálatot teljesítő vasúti és postai
alkalmazottak kötelezőek lesznek elsajátítani a magyar nyelvet. Hasonló módon kétnyelvű feliratokkal kellett ellátni a rendelet hatálya alá eső
postahivatalokat, valamint az itt használt nyomtatványokat is.
Ám a kormány intézkedésének a tényleges hatása meglehetősen
kicsi volt. A rendelet hatálya ugyanis csak azokra a községekre vonatkozott, amelyekben a magyar lakosság aránya meghaladta az 50%-ot
23

24
25

26

Magyar Nemzeti Levéltár - Országos Levéltár (MNL-OL), Külügyminisztérium,
Politikai Osztály Iratai, K-63; 64. cs. 7/4 t. 241/pol.1938
Új Hírek, 1938. szeptember 13, 1.
Az 1938-as év dél-szlovákiai eseményeivel kapcsolatosan lásd Simon Attila:
Egy rövid esztendő krónikája. A szlovákiai magyarok 1938-ban. Somorja,
Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010.
Archív Ministerstva zahraničných věcí, Praha (AMZV), f. III. sekce, k. 609,
fasc. 3a; Magyar Ujság, 1938. március 4, 2.
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és maga a község is olyan bírósági járásban feküdt, amelyben a magyar
lakosság volt többségben. Így abból a több mint 600 magyar jellegű
községből, amelynek nagy részében a magyarság részaránya az 50%ot is meghaladta, a csupán 192 postahivatalra és 121 vasútállomásra
vonatkozott az intézkedés.27 Eközben az olyan járások magyar falvait,
mint a Losonci, a Lévai, a Rimaszombati vagy a Rozsnyói, a rendelet
eleve kizárta a kedvezményezettek köréből.
A fenti rendelettől nagyobb jelentőséggel bírt volna a szlovenszkói magyarok nyelvhasználati lehetőségeire az 1938 tavaszán a köztudatba bedobott nemzetiségi statútum parlamenti elfogadása, amely
lényegében az egyre radikálisabb követelésekkel előálló szudétanémeteket volt hivatott pacifikálni. A statútum szakítva a csehszlovák állam addigi alapfilozófiájával, az államot nemzetállamból nemzetiségi
állammá kívánta átépíteni, miközben újragondolta volna a nemzeti
kisebbségek hivatali nyelvhasználatát is.28 A statútum részeként tervezett új nyelvtörvény ugyan az 1920-as törvénykezés talaján maradt
volna, ám lényeges koncessziókkal a nemzetiségek felé. A csehszlovák
nyelv megőrizte volna államnyelvi jellegét, ám azokon a területeken,
ahol a nemzeti kisebbségek többséget alkottak, ezek nyelve hivatalos is
nyelvvé vált volna. A tervezet a nyelvi jogok érvényesítésének 20%-os
határát 15%-ra szállította volna le,29 miközben ezek a rendelkezések az
addigi gyakorlattal szemben a közigazgatáson kívül az állami vállalatokra, így a vasútra és a postára is érvényesek lettek volna. Mint ismeretes azonban, a feszült belpolitikai helyzetben a statútum elfogadására
már nem került sor, mivel a kisebbségi kérdés más megoldása, vagyis
a határok átrajzolása került előtérbe.

27
28

29

MNL-OL, K-63, 64. cs, 7/4 t. 30pol/1938.
A statútum értékelését lásd Simon Attila: Az 1938-as nemzetiségi statútum
és a magyar kisebbség. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2010, 3. sz,
29–52.
Uo.
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Popély Árpád

Magyar nyelvhasználat
a második világháború utáni
Csehszlovákiában

Absztrakt: Csehszlovákia a második világháború után német és magyar lakossága kitelepítésére törekedett. A két etnikumot kisebbségi és
állampolgári jogaitól is megfosztották. A magyar kisebbség helyzetében 1948 őszén kezdődött pozitív előjelű változás. Az ötvenes években
alacsonyabb szintű jogszabályok formájában történt kísérlet a magyar
lakosság helyzetének rendezésére. Ezeket azonban titkosnak minősítették, nem hozták nyilvánosságra, így következetes végrehajtásukra
sem került sor. Elsőként az 1968-ban elfogadott nemzetiségi alkotmánytörvény foglalta össze a kisebbségi jogokat. Az alkotmánytörvény
végrehajtási törvényei azonban a normalizációs rendszer húsz éve alatt
soha nem születtek meg.
Kulcsszavak: magyar kisebbség, nyelvhasználat, kisebbségi jogok,
kommunista párt

1. A jogfosztottság évei
A második világháború végére kialakult katonapolitikai helyzet hos�szú évekre Európa katonai, politikai és gazdasági megosztásához vezetett. Amíg a kontinens nyugati része a demokratikus fejlődés útjára
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léphetett, addig Közép- és Kelet-Európa országai a Szovjetunió érdekszférájának részévé váltak. Mivel a győztes nagyhatalmak a háborús
felelősséget részben a térség német kisebbségeire hárították, a háború
a kisebbségi jogok leértékelődését és a két világháború közötti nemzetközi kisebbségvédelmi rendszer megszűnését is eredményezte.
A háború utáni kisebbségellenes légkört a szovjet érdekszférába került országokban – részben a hitleri Németország és a sztálini
Szovjetunió gyakorlatától inspirálva – a kisebbségek nélküli homogén
nemzetállamok létrehozására, a kisebbségi lakosság kitelepítésére vagy
kölcsönös kicserélésére használták ki. Mindez elsősorban a németeket sújtotta, a Magyarországgal szomszédos országok közül azonban
Csehszlovákia, a némethez hasonlóan a magyar kisebbséget is kollektív bűnösként kezelve, nemcsak német, hanem teljes magyar lakossága
kitelepítésére is törekedett.1
A németek és a magyarok kitelepítésének előkészítésével párhuzamosan 1945 tavaszán megkezdődött a német- és magyarellenes jogalkotás is. A két világháború közötti kisebbségvédelmi jogszabályokat
(a kisebbségvédelmi szerződést, az alkotmányt és a nyelvtörvényt)
ugyan hivatalosan soha nem érvénytelenítették, betartásuk azonban,
legalábbis a németek és a magyarok vonatkozásában már nem jött számításba. A londoni csehszlovák emigráns kormány már a nagyhatalmakhoz intézett, a németek és magyarok kitelepítésének jóváhagyását
sürgető 1944. november 23-i memorandumában leszögezte, hogy
a németek és a magyarok nem kapják vissza korábbi nyelvi jogaikat,
s „a dolgok végső rendezésénél senkinek sem lesz rá joga, hogy a csehszlovák bíróságokon vagy a hivatalos érintkezésben a német vagy

1

A magyar kisebbség második világháború utáni helyzetére lásd pl. Janics
Kálmán: A hontalanság évei. A szlovákiai magyar kisebbség a második világháború után 1945–1948. München, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 1979; Vadkerty Katalin: A kitelepítéstől a reszlovakizációig. Trilógia
a csehszlovákiai magyarság 1945–1948 közötti történetéről. Kalligram, Pozsony, 2001; Kaplan, Karel: Csehszlovákia igazi arca 1945–1948. Kalligram,
Pozsony, 1993, 96–143. p.; Šutaj, Štefan: Maďarská menšina na Slovensku
v rokoch 1945 – 1948. Bratislava, Veda, 1993.
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a magyar nyelvet használhassa” és „senki nem igényelhet német vagy
magyar iskolákat a gyermekei számára”.2
A kisebbségellenes intézkedések alapdokumentumává és hivatkozási forrásává az új csehszlovák kormány 1945. április 5-én Kassán kihirdetett programja vált. Az ún. kassai kormányprogram a kollektív
bűnösség elve alapján kilátásba helyezte többek között a németek és
a magyarok megfosztását csehszlovák állampolgárságuktól, felelősségre vonásukat és megbüntetésüket, vagyonuk lefoglalását és elkobzását,
valamint iskoláik bezárását.3
A kormányprogram közzétételét követően elnöki dekrétumok, kormány- és szlovák nemzeti tanácsi rendeletek sokasága látott napvilágot, amelyek a német és a magyar kisebbséget gyakorlatilag törvényen
kívül helyezték. A különböző jogszabályok kimondták többek között
a magyarok (és németek) megfosztását csehszlovák állampolgárságuktól, vagyonuk elkobzását és szlovákok közötti szétosztását, a magyarok
elbocsátását állásukból, nyugdíjuk és szociális járulékuk megvonását,
kizárásukat a politikai pártokból és a nemzeti bizottságokból, az egyetemekről és főiskolákról. Megvonták a magyarok választójogát, iskoláikat bezárták, egyesületeiket feloszlatták, betiltották magyar könyvek
és újságok kiadását és behozatalát, a magyar nyelv használatát a közhivatalokban és az egyházi szertartásokban, s több helyütt betiltották és
büntették a magyar nyelv nyilvános helyen való használatát is.4

2

3

4

A memorandum szövegét közli Foreign Relations of the United States 1945,
Vol. II., Washington D. C., 1960. 1227-1237. p.
Program prvej domácej vlády republiky, vlády Národného frontu Čechov
a Slovákov. Košice, Ministerstvo informácií, 1945.
A legfontosabb magyarellenes jogszabályokat magyar fordításban közzétette
pl. Kövesdi János (szerk.): Edvard Beneš elnöki dekrétumai avagy a magyarok
és a németek jogfosztása. Pozsony, Pannónia Könyvkiadó, 1996; Popély Árpád
– Šutaj, Štefan – Szarka László (szerk.): Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés
1945–1948. Történeti háttér, dokumentumok és jogszabályok. Máriabesnyő –
Gödöllő, Attraktor, 2007.
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1. kép: A magyar beszédet tiltó rozsnyói hirdetmény (1945)5
5

Forrás: La Hongrie et la Conférence de Paris. Tome II. Les rapports
internationaux de la Hongrie avant la Conférence de Paris. Budapest, Publié
par le Ministère des Affaires Étrangères de Hongrie, 1947, 190. p.
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A magyar és a német lakosság jogfosztása csupán a kezdetét jelentette
a kisebbségek nélküli cseh–szlovák nemzetállam megteremtését célzó
kormányzati intézkedéseknek. A több mint 3 milliós német kisebbség
kitelepítése 1946 végéig megtörtént. A nagyhatalmak azonban a közel
600 ezres felvidéki magyarság egyoldalú kitelepítéséhez nem járultak
hozzá, a szlovák hatóságok így a magyar lakosságtól egyrészt a Magyarországra rákényszerített lakosságcsere, másrészt Csehszlovákián belüli
széttelepítése, vagyis csehországi deportálása, végül pedig a nemzetiségének megtagadását erőszakkal kikényszerítő reszlovakizáció útján
igyekeztek megszabadulni. Az 1947 áprilisától 1948 decemberéig tartó
lakosságcsere keretén belül közel 90 ezer magyart, a szlovákiai magyarság mintegy 15%-át telepítették át Magyarországra, az 1946–1947 telén
végrehajtott csehországi deportálás során több mint 40 ezer magyart
hurcoltak el közmunka ürügyén a cseh országrészekbe, az 1946 júniusában útjára indított reszlovakizációs kampány során pedig mintegy
450 ezer magyart kényszerítettek nemzetisége megtagadására.6

2. A kommunista hatalomátvétel után
Az 1948. februári kommunista hatalomátvételt követő első hónapok
a magyar kisebbség helyzetében és jogállásában nem eredményeztek
semmiféle pozitív változást, hiszen a magyarellenes politika első számú szószólója éppen a kommunista párt volt. 1948 végéig nemcsak
a lakosságcsere és a reszlovakizáció zajlott változatlanul, nemcsak
a Csehországba deportált magyarok nem térhettek vissza otthonaikba, hanem érvényben maradt valamennyi korábbi magyarellenes jogszabály, ráadásul a központi állami szervek és a helyi hatóságok sorra
hozták meg és foganatosították az újabb és újabb jogfosztó intézkedéseket. 1948 tavaszán például a reszlovakizációra hivatkozva Dél-Szlovákia számos járásában és településén betiltották a magyar nyelvű
istentiszteleteket, a kereskedőknek és iparosoknak pedig iparengedélyük elvesztésének terhe mellett megtiltották, hogy a vevőiket magyar
6

A lakosságcserére, a csehországi deportálásra és a reszlovakizációra bővebben lásd
Popély Árpád: Fél évszázad kisebbségben. Fejezetek a szlovákiai magyarság 1945
utáni történetéből. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2014, 31–100. p.
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nyelven szolgálják ki. Üzletében, illetve nyilvános ipari helyiségében
minden iparos és kereskedő köteles volt jól látható helyen a „Hovorte
po slovensky! Maďarsky neobsluhujeme!” (Beszéljenek szlovákul! Magyarul nem szolgálunk ki!) feliratot kifüggeszteni.7

2. kép: „Beszéljenek szlovákul! Magyarul nem szolgálunk ki!” (1948)

Csehszlovákia 1948. május 9-én elfogadott, szovjet mintára készült
új alkotmánya, amely a Csehszlovák Köztársaságot „két egyenlő jogú
szláv nemzet”, a csehek és szlovákok államaként határozta meg, nemzetiségi jogokat nem tartalmazott, a kisebbségek létezéséről még csak
említést sem tett, ezzel szemben leszögezte, hogy „államunk nemzeti
állam lesz, mely minden ellenséges elemet leráz magáról”.8 Hasonló
szellemiségű volt az 1948. április 21-én kelt új iskolatörvény is, amely
magyar iskolák létesítésének lehetőségével nem számolt. A tanítás
nyelveként a cseh országrészekben a cseh, Szlovákiában a szlovák nyelvet határozta meg, 2. §-a pedig kimondta: az iskolák küldetése az, hogy
a nevelés „család-, nemzet-, szlávság- és emberiségközpontú” legyen.9
A kommunista hatalomátvételt követően született az az átfogó
helységnévreform is, amely Szlovákia helységnévanyagából gyakorlatilag teljes egészében kiiktatta a magyar és német eredetű, illetve hangzású településneveket. Daniel Okáli szlovák belügyi megbízott 1948.
7

8

9

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest, Külügyminisztérium
TÜK-iratai, Csehszlovákia 1945–1964, 50.d., 1271pol-1948.
Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé. Ročník 1948, částka 52.,
1081–1108. p.
Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé. Ročník 1948, částka 38.,
829–838. p.
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június 11-i hirdetménye egyszerre 710 – zömmel magyarlakta – szlovákiai település nevét cserélte fel mesterséges szlovák névvel, megszüntetve egyúttal a magyarok és németek által lakott települések kétnyelvű
megnevezését is. Ekkor keletkeztek a szlovák történelmi személyiségek
nevéből alkotott településnevek, mint például a Gabčíkovo (korábban
Beš, Bős), Štúrovo (Parkan, Párkány), Sládkovičovo (Diosek, Diószeg),
Hurbanovo (Stará Ďala, Ógyalla) és Šafárikovo (Tornaľa, Tornalja),
amelyek eredeti nevét nagyrészt azóta is eredménytelenül igyekszik
visszaszerezni az érintett települések magyar lakossága.10

3. kép: Daniel Okáli belügyi megbízott hirdetménye a településnevek elszlovákosításáról

10 Úradný vestník. Ročník 1948, čiastka 55., 1276–1285. p.
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A magyar–csehszlovák kapcsolatokban és a magyar kisebbség helyzetében 1948 őszén kezdődött bizonyos pozitív előjelű változás. Mivel
a csehszlovák nemzetállami törekvéseket korábban támogató Szovjetunió az érdekszférájába tartozó országok közötti viszony rendezésében volt érdekelt, Csehszlovákiának is rendeznie kellett kapcsolatait
Magyarországgal. A magyar kommunista párt- és állami vezetés 1948
folyamán szintén többször tudtára adta a csehszlovák félnek, hogy
a két ország közötti baráti viszony megteremtésének elsőrendű feltétele a magyar kisebbség helyzetének pozitív értelmű rendezése. 1948
nyarán ezért előbb a prágai, majd 1948. szeptember végén a pozsonyi
pártvezetés és a csehszlovák kormány is határozatot hozott a magyar
lakosság csehszlovák állampolgárságának visszaadásáról, mezőgazdasági vagyona elkobzásának felfüggesztéséről, a Csehországba deportáltak hazatérésének lehetővé tételéről, egy magyar nyelvű sajtótermék
megjelentetéséről, egy magyar kulturális szervezet létrehozásáról, valamint a magyar nyelvű oktatás újraindításának engedélyezéséről.
A magyarsággal kapcsolatos döntések végrehajtását, a magyar
lakosságnak az ország politikai, társadalmi és gazdasági életébe történő újbóli integrációját ugyanakkor számos visszás jelenség kísérte.
A Lőrincz Gyula főszerkesztésében 1948. december 15-én útjára indított Új Szó például az ígéretekkel ellentétben, miszerint napilap lesz,
hetilapként indult, s csupán 1949. május 1-jén alakult át napilappá.
A szlovák pártvezetés kezdettől fogva nagy nyugtalansággal szemlélte
a lap reszlovakizáltak közötti és az ország szlováklakta régióiban való
terjesztését, valamint magas (az engedélyezett 50 ezres helyetti 90 ezres) példányszámát is. Ezek a kérdések rendszeresen napirenden szerepeltek a szlovák pártvezetés ülésein, amely 1949 első hónapjaiban
több intézkedést hozott az Új Szó példányszámának csökkentéséről,
a reszlovakizáltak közötti és a szlováklakta járásokban való terjesztésének tilalmáról és irányvonalának megváltoztatásáról. Az 1949. március 5-én életre hívott Csemadok megalakulásával és tevékenységével
kapcsolatos legvitatottabb kérdések egyike a reszlovakizáltak Csemadok-tagságának kérdése volt. A közel egy éven keresztül húzódó vita
csupán 1950 januárjában jutott nyugvópontra, amikor Szlovákia Kommunista Pártja (SZLKP) Központi Bizottságának Elnöksége határozatban mondta ki, hogy minden csehszlovák állampolgár tagja lehet
a Csemadoknak.
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Számos ellentmondás kísérte az 1945 óta szünetelő magyar nyelvű oktatás újraindítását is. 1948 őszén néhány településen megindult
ugyan a magyar nyelvű tanítás, de nem önálló magyar iskolák, hanem
csupán szlovák elemi iskolák melletti magyar tagozatok formájában,
amelyekben az oktatást ráadásul magyar tanítók helyett magyarul
tudó szlovák tanítókkal kívánták biztosítani. A reszlovakizált szülők
számára tiltották, hogy gyermekeik magyar osztályokat látogassanak,
a magyar osztályok kezdeményezőit pedig sok helyütt megfélemlítéssel igyekeztek eltántorítani a szándékuktól. A magyar középfokú oktatás lehetősége egyáltalán fel sem merült, s általános jelenség volt az is,
hogy városokban és a járási székhelyeken még a magyar elemi osztályok indítását sem engedélyezték.
A hatalom szándékait az SZLKP KB Elnöksége 1949. február 5-én
határozatban is rögzítette, amikor kimondta, hogy az iskolaügyben
„olyan politikát kell folytatni, amelynek végeredményben az asszimilációhoz kell vezetnie”. Ilyen körülmények között nem meglepő, hogy
1949. február végéig mindössze 53, 1949 szeptemberében pedig még
mindig csupán 164 településen sikerült magyar elemi osztályokat indítani, s a magyar iskolahálózat kiépítése csupán az 1950-es évek elején
vett nagyobb lendületet.11
Az ötvenes években általában nem törvények, hanem alacsonyabb
szintű jogszabályok formájában történtek kísérletek a magyar lakosság helyzetének további rendezésére és egyenjogúságának legalább
formális biztosítására. A legjelentősebbek ezek közül az 1952. június
17-i kormányhatározat, valamint a pozsonyi Megbízottak Testületének a kormányhatározattal azonos tartalmú, de részletesebb utasításokat tartalmazó július 1-jei határozatai voltak. Ezek elrendelték
többek között a dél-szlovákiai nemzeti bizottságok magyarokkal történő kiegészítését, a magyarlakta települések, az állami- és közintézmények magyar nyelvű megjelölését, magyar nyelvű tájékoztató, jelző
és figyelmeztető táblák elhelyezését, a nemzeti bizottságok, hivatalok
és bíróságok magyar nyelvű ügyintézésének biztosítását, vagyis a ma-

	Vö. Popély Árpád: A magyar lakosság felemás integrációja Csehszlovákiában
(1948–1950). Pro Minoritate, 2016. nyár, 94–107. p.
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gyar nyelvű beadványok elintézését és a hivatalos iratok magyar nyelvű
megjelentetését.12
A fenti rendelkezéseket a Megbízottak Testülete 1959. február 5-i
37. számú határozata egészítette ki. Ez lehetővé tette a nemzeti bizottságok számára a magyar írásbeli vagy szóbeli beadványok magyar nyelvű elintézését, biztosította, hogy a nemzeti bizottságok magyar tagjai
azok ülésein magyarul is felszólalhassanak, elrendelte a törvények és
egyéb jogszabályok magyar fordításban való megjelentetését, az 1948ban elszlovákosított történelmi magyar községnevek visszaállításának
lehetővé tétele céljából pedig a magyarlakta települések nevének felülvizsgálását.13
Az említett határozatok következetes végrehajtása esetén a magyarlakta járásokban lehetővé vált volna a magyar nyelv széleskörű használata a közigazgatásban és a hivatalos érintkezésben. A határozatokat
azonban titkosnak minősítették, soha nem tették közzé, a nyilvánosság
tudomást sem szerzett róluk, így azok csupán korlátozottan, sok esetben pedig csak papíron valósultak meg, s a pártállam korlátai között az
ellenőrzésükre sem nyílt lehetőség.
A magyar lakosság jogállását idővel az egyes csehszlovák alkotmányok is szabályozták. Elsőként a szlovák nemzeti szervek hatáskörét
rögzítő 1956. július 31-i 33. számú alkotmánytörvény emlékezett meg
a magyarokról, amelynek 2. §-a a Szlovák Nemzeti Tanácsot többek
között azzal bízta meg, hogy „az egyenjogúság szellemében biztosítsa
a magyar és ukrán nemzetiségű állampolgárok gazdasági és kulturális életének kedvező feltételeit”.14 Ezen némileg túlment Csehszlovákia 1960. július 11-én elfogadott új, ún. szocialista alkotmánya, amely
ugyan a köztársaságot továbbra is a csehek és szlovákok államaként határozta meg, de nemzetiségre és fajra való tekintet nélkül szavatolta az
	Slovenský národný archív, Bratislava (Szlovák Nemzeti Levéltár, Pozsony,
a továbbiakban: SNA), Úrad predsedníctva Zboru povereníkov (Megbízottak
Testülete Elnökségi Hivatala, a továbbiakban: ÚP ZP), 89. d., Zasadnutie
Zboru povereníkov dňa 1. júla 1952; a Megbízottak Testülete határozatait
magyar fordításban közzétette Szabó Rezső: A Csemadok és a Prágai Tavasz.
Beszélgetések, cikkek, előadások, dokumentumok. Pozsony, Kalligram, 2004,
269–273. p.
13
	SNA, ÚP ZP, 385. d., Zasadnutie Zboru povereníkov dňa 5. februára 1959.
14
Sbírka zákonů republiky Československé. Ročník 1956, částka 18., 65–69. p.
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ország állampolgárainak egyenjogúságát, 25. cikkelye pedig rögzítette
a magyar, az ukrán és a lengyel nemzetiségű állampolgárok anyanyelvi
oktatáshoz és kulturális fejlődéshez való jogát.15
A hatalom magyarságpolitikáját ugyanakkor továbbra is a felemás
döntések jellemezték. A nacionalista gyakorlat továbbélése leginkább
az 1960. évi közigazgatási reformban tükröződött, amely során a korábbi kis területű járások összevonásakor a magyarlakta járásokat általában a tőlük északra fekvő szlovák etnikumú járásokkal egyesítették.
Mindez azt eredményezte, hogy a korábbi nyolcról kettőre csökkent
a magyar többségű járások száma, s a megnövekedett területű, immár
szlovák túlsúlyú járásokban tovább csökkent a nyelvhasználati jogok
érvényesítésének a lehetősége.16

3. A prágai tavasz és a normalizáció időszaka
Az 1968-as „prágai tavasz” a társadalom és a politikai rendszer demokratizálásának reménye mellett magában hordozta a nemzetiségi kérdés
modellértékű rendezésének lehetőségét is. A nemzetiségek képviselőinek, köztük a Csemadok új, reformkommunista vezetőinek, Dobos
László elnök és Szabó Rezső vezető titkár bevonásával 1968 júniusában meg is kezdődtek a nemzetiségi alkotmánytörvény kidolgozását
célzó tárgyalások, ezek azonban hamarosan holtpontra jutottak. Az
1968. augusztus 21-i katonai intervenció ráadásul nemcsak a demokratizálási folyamat sorsát pecsételte meg, hanem az ország kisebbségeit
minden szempontból kielégítő nemzetiségi alkotmánytörvény tető alá
hozásának lehetőségét is.
A prágai nemzetgyűlés a 144. sz. nemzetiségi alkotmánytörvényt
végül 1968. október 27-én, a föderációs alkotmánytörvénnyel egy

15

16

Sbírka zákonů Československé socialistické republiky. Ročník 1960, částka
40., 289–309. p.
A nyolc magyar többségű járás az 1950. évi népszámlálás szerint a Nagymegyeri
(75,9% magyar lakossal), a Párkányi (75,6%), a Dunaszerdahelyi (72,5%), a Feledi
(66,5%), a Tornaljai (60,9%), a Komáromi (59,1%), a Somorjai (52,8%) és az
Ógyallai (51,4%) járás volt. Az 1961. évi népszámlálás már csak a Dunaszerdahelyi
(86,7%) és a Komáromi járásban (69,4%) talált magyar többséget.
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időben, annak mintegy kiegészítéseként fogadta el. A nemzetiségi alkotmánytörvény, miközben a magyarokat, a németeket, a lengyeleket
és az ukránokat (ruszinokat) is államalkotó elemnek ismerte el, kerettörvény jellege miatt jórészt csupán kiegészítette és rendszerbe foglalta
a már korábban is létező kisebbségi jogokat. 3. cikkelye a nemzetiségek
számára biztosította többek között a saját nyelvükön való művelődés,
a nemzetiségi kulturális-társadalmi szervezetekben való tömörülés,
a saját nyelvű sajtó és tájékoztatás, s nyelvük hivatalos érintkezésben
való használatának jogát.17 Az utolsó pillanatban módosított jogszabályból ugyanakkor kimaradtak a nemzetiségek önigazgatását, gazdasági és kulturális egyenjogúságát, valamint az államhatalom gyakorlásában való egyenjogú részvételét szavatoló részek, s nyelvük hivatalos
érintkezésben való használatának lehetőségét is az általuk lakott területre korlátozták.

4. kép: A nemzetiségi alkotmánytörvény módosított szövege 1968. november 7-én
jelent meg az Új Szóban

A nemzetiségi alkotmánytörvény végrehajtási törvényeket is feltételezett. A szlovák kormány Dobos László miniszter által vezetett Nemze17

Sbírka zákonů Československé socialistické republiky. Ročník 1968, částka
41., 402–403. p.; magyar fordításban közli Szabó Rezső: i. m. 394–397. p.
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tiségi Tanácsa 1969 nyarán ki is dolgozta a nemzetiségi szervekkel és
képviselettel, a nemzetiségi oktatásüggyel, a nemzetiségi kultúrával, valamint a nemzetiségi nyelvhasználattal foglalkozó törvények politikai
irányelveinek tervezetét. A nyelvhasználati törvény alapelveinek tervezete szerint biztosítani kellett volna a nemzetiségek nyelvének a hivatalos érintkezésben való használatát az általuk lakott járások székhelyein
és minden olyan településen, ahol részarányuk elérte a 10%-ot. Ezeken
a helyeken lehetővé tették volna a nemzetiségek nyelvének használatát a nemzeti bizottságok tárgyalásain és a bírósági eljárásban is, mint
ahogy a hivatalos iratok, a közintézmények megjelölése, valamint az
utca- és településnevek is kétnyelvűek lehettek volna.18
A nemzetiségi alkotmánytörvény végrehajtási törvényei azonban
a Gustáv Husák nevével fémjelzett normalizációs rendszer húsz éve
alatt soha nem születtek meg. Ezek helyett alacsonyabb szintű rendeletek és utasítások szabályozták a kisebbségi nyelvek használatát
a bírósági eljárás során, tették lehetővé a személynevek anyanyelvi bejegyzését az anyakönyvekbe, rendelték el a középületek és közterületek
kétnyelvű megjelölését. Az egyértelmű és egységes szabályozás hiánya
azonban oda vezetett, hogy a kisebbségi nyelvhasználati jogok érvényesítése nehézkes és esetleges volt. A magyar nyelvű írásos hivatali
ügyintézésre alig akadt példa, de nem valósult meg a magyarlakta települések magyar nyelvű megjelölése és – néhány, főleg csallóközi település kivételével – a magyar utcanévtáblák elhelyezése sem, sőt több
kísérlet történt rá, hogy lehetetlenné tegyék a magyar településnevek
használatát még a magyar nyelvű sajtóban is.19
A hatalom a hetvenes évek végén és a nyolcvanas évek első felében
több kísérletet tett az iskolai magyar nyelvhasználat visszaszorítására

18

19

Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, Nemzetiségi Tanács, 19. d., SZNT
1968–1970. Návrh politických zásad realizácie ústavného zákona zo dňa 27.
októbra 1968 č. 144/1968 zb. o postavení národností v SSR.
Vö. Gyönyör József: Államalkotó nemzetiségek. Tények és adatok a csehszlovákiai
nemzetiségekről. Bratislava, Madách, 1989, 193–211. p.; Szabómihály Gizella:
A nyelvhasználat törvényi szabályozása és a szlovákiai magyar nyelvváltozatok
jellemzői (Cseh)Szlovákiában 1918–1998 között. In Tóth László (szerk.)
– Filep Tamás Gusztáv (társszerk.): A (cseh)szlovákiai magyar művelődés
története 1918–1998. I. kötet. Budapest, 1998, Ister, 144–145. p.
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is. A szlovák oktatásügyi minisztériumnak a kétnyelvű oktatás bevezetésére, illetve egyes tantárgyak szlovák nyelvű oktatására irányuló törekvése azonban olyan példátlan tiltakozási hullámot váltott ki,
amely hatására a kormányzat feladta a magyar iskolák tanítási nyelvének megváltoztatására vonatkozó szándékát. Szót emelt a tervezet ellen
a Csemadok és a kormány Nemzetiségi Tanácsa, s ez adta a közvetlen ösztönzést a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága
1978. évi létrehozásához is. A bizottság az 1989-es rendszerváltásig
számos körlevélben, beadványban, jelentésben és szamizdatban megjelent írásban hívta fel a figyelmet a csehszlovák pártállam kisebbségi jogokat sértő nemzetiségi politikájára, többek között a kisebbségi
nyelvhasználatot korlátozni igyekvő törekvéseire.20
A hetvenes és nyolcvanas években a szlovák kormány Nemzetiségi
Tanácsa és a kormány nemzetiségi főosztálya, a Nemzetiségi Titkárság is több alkalommal szót emelt a nemzetiségi nyelvhasználat jogi
szabályozásáért. Hasonló, a nemzetiségi problémákat felsoroló, s azok
megoldására vonatkozó beadványokat 1988–1989 fordulóján a Jogvédő Bizottságon kívül a Csemadok vezetősége, a Szlovák Írószövetség
magyar tagozata és az 1968 után félreállított reformkommunisták (az
ún. harminchármak) is eljuttattak a legfelsőbb pozsonyi és prágai állami, illetve pártvezetéshez.21 Az ún. nyelvtörvény elfogadására azonban
már csak a rendszerváltás után, merőben új feltételek és körülmények
között került sor. Az 1990-ben tető alá hozott nyelvtörvény ráadásul
inkább tekinthető a szlovák államnyelv egyeduralmának védelmét
szolgáló törvénynek, mint a kisebbségi nyelvhasználatot elősegítő jogszabálynak, s jelentős visszalépést jelentett a korábbi gyakorlathoz képest.

20

21

A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának tevékenységére
lásd Duray Miklós (összeáll.): Kettős elnyomásban. Dokumentumok a csehszlovákiai magyarság helyzetéről és jogvédelméről 1978–1989. Pozsony/Bratislava, Madách-Posonium, 1993, második, bővített (Szlovákiában első)
kiadás.
A kisebbségi beadványokra és azok fogadtatására lásd Popély Árpád: Fél
évszázad… i. m. 257–266. p.
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L. Juhász Ilona

A dél-szlovákiai síremlékek
nyelvhasználatának
néhány sajátossága

Absztrakt: A tanulmány több, magyarok által lakott dél-szlovákiai település temetőjében végzett eddigi kutatások alapján mutatja be
a sírfeliratok nyelvének, magyar és szlovák relációban történő változásait az első Csehszlovák Köztársaság létrejötte (1918) óta napjainkig.
A többi között egy gömöri település, Rudna temetőjéből sorakoztat fel
különféle példákat annak szemléltetésére, milyen összefüggésben lehet
(illetve nem lehet) a felirat nyelve az elhunyt anyanyelvével és nemzetiségével. A tanulmány a keltezés és az elhunyt nevének írásmódjától
kezdve, a kétnyelvű feliratokon át egészen a generációk viszonylatában
megfigyelhető nyelvváltással bezárólag taglalja a nyelvváltás különféle
fokozatait. Kitér a térség zsidó temetői és a roma temetkezések nyelvi
vonatkozásaira is.
Kulcsszavak: temető dokumentáció, kétnyelvű sírfeliratok, nyelvváltás, asszimiláció
A dél-szlovákiai temetők síremlékein az egynyelvű feliratokon kívül
számtalan nyelvhasználati variációval találkozhatunk, sokkal többel,
mint amennyit elsőre feltételeznénk. Tanulmányomban eddigi kutatási
eredményeim alapján ezeket a variációkat próbálom meg bemutatni,
ecsetelve a főbb tendenciákat, s az asszimiláció, a nyelvváltás megjelenési formáit a síremlékeken.
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A Dél-Szlovákia magyarlakta vidékein található temetők kutatása és
dokumentálása a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központja tevékenységének prioritásai közé tartozik, bár az utóbbi
néhány évben, sajnos, nem folyt ilyen jellegű kutatás. Korábban ebbe
a munkába több külső munkatársat is bevontunk: szakembereket, középiskolásokat és egyetemistákat egyaránt. Kezdetben – még a hagyományos fényképezés korszakában – a temetők valamennyi síremlékének leírása jelentette a dokumentálást, tehát a sír jellemzőinek, valamint
a síremléken szereplő feliratok szó szerinti, betűhív lejegyzése. Egy temető valamennyi síremlékének képi dokumentálása a hagyományos
fényképezési technikával nagyon költséges vállalkozás volt, így a digitális fényképezési lehetőség előtt csupán 3 település (Rudna, Kuntapolca
és az ógyallai zsidó temető) teljes fotódokumentációja készülhetett el,
több temető sírjairól, sírfeliratairól csupán írásos dokumentáció. Ezen
túl különböző magánútjaim során számos dél-szlovákiai temetőben
fényképeztem síremlékeket. A digitális fényképezési technika megjelenésének köszönhetően már komplex fotódokumentáció készülhetett
több kutatott temetőről. Utazásaim és más témák kutatása során több
település temetőjében fényképeztem oly módon, hogy egyfajta keresztmetszetet kapjunk az ott található síremlékek típusairól, illetve a feliratokról, fényképhasználatról stb. (vö. L. Juhász 2006, 161–168).
Dél-Szlovákia napjainkban nagyon tarka etnikai képet mutat. A különböző háborúk, spontán asszimiláció, majd a 19. század végi, 20. század eleji magyarosítási törekvések hatása sem elhanyagolható, mint
ahogy a későbbi szlovákosító tendenciák sem, mindezek közvetve bizonyos fokig a temetői sírfeliratok nyelvére is hatással voltak.
Az első világháború befejezését követően az általam kutatott területen élő többségi magyarságból az I. Csehszlovák Köztársaság polgáraként nemzeti kisebbség lett, s az 1938-as visszacsatolást követő néhány évet leszámítva a mai napig az maradt. A második világháborút
követő ún. csehszlovák-magyar lakosságcsere következtében jelentősen
megváltozott Dél-Szlovákia nemzetiségi összetétele. A társadalmi és
gazdasági viszonyok változásainak következtében a szlovákokkal együtt
a magyarok is tömegesen költöztek a városokba – ami maga után vonta a vallási és nemzetiségi szempontból is vegyes házasságok számának
növekedését, s ez ugyancsak hozzájárult a nemzetiségi arányok megváltozásához. E folyamatok lenyomata bizonyos fokig a temetői sírfeliratok
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nyelvében is visszatükröződik. A vegyes házasságokkal kapcsolatban
már oda kell figyelnünk a bevándorlókkal, elsősorban a távol-keletiekkel (kínai, vietnami stb.) kötött házasságokra is.
Kegyeleti kérdésről lévén szó, a halálhoz, a temetkezéshez kapcsolódó szokások és rítusok az aktuális hatalom számára bizonyos fokig
tabunak számítottak. Bár az 1945 utáni időszakban a temetések rítusait az állam ideológiai szempontból jelentős mértékben befolyásolta,
azonban ezzel szemben az eddigi kutatási eredmények fényében nincs
tudomásunk róla, hogy bármilyen rendeletben szabályozta volna a síremlékek nyelvhasználatát. Kutatásaim során csupán egyetlen olyan
adatot találtam, amikor a Csehszlovák Köztársaság megalakulását
követő helyi szlovák tisztségviselő erőszakosan akarta megváltoztatni a sírfeliratok nyelvét. A rozsnyói Sajó-Vidék című regionális lapban
1922-ben megjelent hír tanúsága szerint a harkácsi csendőrőrmester
három gömöri településnek több szlovák feliratú fejfát is készíttetett,
s ezekkel akarta kicserélni a már sírokon álló magyar feliratú sírjeleket:
A magyarságot a köztársaság földjéről eltüntetni akaró oktalan sovinizmusnak egy egészen új, ép annyira komikus, mint felháborító iskolapéldájával
szolgál egy színmagyar vidéken működős cseh-szlovák csendőrőrmester, aki
még a Štefanek-Šimiček-Murgaš féle elnemzetlenítő erőszakpolitikán is túl
akar tenni. A harkácsi csendőrőrmester ugyanis nemcsak az élőknek, de
egyenesen a halottaknak is elszlovákosítását tűzte ki a csend és a rend biztosítása mellett szolgálati működése céljául.
Három gömöri még az utolsó népszámlálás szerint is 100 százalékos színmagyar községben több halott hozzátartozóinak a községi bíró útján szlovák
felírású fejfákat küldött azzal a meghagyással, hogy azokat az azokon szlovákul megnevezett halottak sírjaihoz állítsák be az eddigi magyar felírású
fejfák helyébe. A fejfáknak ilyen „ártatlan” kicserélését nem is kívánta ingyen
a derék őrmester, minden esetben tíz-húsz korona jutalmat helyezett kilátásba a kiszemelt élőknek. A nem mindennapi esetről három különböző helyen
felvett jegyzőkönyv tanúskodik. Az egyikben Kőrösi János kisvisnyói lakos
előadja, hogy fát fuvarozott Tornaljára, hazafelé jövet Harkács községben
megkérdezte őt a csendőrőrmester, hogy hová való, miután megnevezte lakhelyét, három darab fejfát hozatott elő és kényszerítette Kőrösit, hogy adja
át azokat a kisvisnyói bírónak. Az egyik fejfa Demjén Istvánné atyja részére
szólt. Fabó András községi bíró a csendőrőrmesteri utasításra fel is szólította
Demjénnét a fejfa felállítására. A megijedt asszony ezt meg is tette, s az új
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fejfa „Tu odpočíva vojin Štefan Poranski 1918. VI. 1.” Felírással ott áll most
a régi mellett. Demjén Istvánné és Poranski Gusztáv vallomása szerint a bíró
azt is közölte, hogy a harkácsi csendőrőrs évente 10 koronát fog fizetni” A sír
rendbentartásáért”. A másik fejfa néhai Szmrecsányi Emil részére volt kiállítva s miután az elhaltnak a községben hozzátartozója nincs, a sír márványemléke elé ifj. Fabó Andrással állították fel.
A másik jegyzőkönyv szerint az őrmester Tóth Károly felsőfalui bírónak
nyomott a kezébe Harkácson egy fejfát „Tu odpočíva vojín Štefan Mázik
1840.15.V.1913.” felírással és azt az utasítást adta ki, hogy azt Mázik János
felsőfalusi lakossal atyja sírjára állíttassa fel. Mázik János, illetve a felesége kijelentették, hogy a szlovák fejfát nem kérték. A csendőrség itt évi 20 korona
jutalmat ígért.
A harmadik jegyzőkönyvben Csangár István szkárosi bíró mondja el, hogy
egy szekérről lehánytak a kapuja előtt három darab fejfát, amelyek szlovákul
Ján Kovács, Mihal Gyurcso és Jan Beke nevekre szóltak. Bizonyos idő elteltével a csendőrőrmester felhívta a bírót, hogy az értesítse az illetékes hozzátartozókat, hogy azok a fejfákat helyezzék el az eddigi magyar fejfák helyébe,
amiért pénzbeli jutalom vár reájuk. A szkárosiak azonban nem hajlandók
az ukáznak engedelmeskedni s a fejfák még ma is a bíró udvarán hevernek.
Honnan van pénze a harkácsi csendőrőrmesternek fejfákat készíttetni, pénzjutalmakat ígérni, micsoda felsőbb hatósági utasításnak tett mindezzel eleget
és miképp egyeztethető ez össze a csendőrség szolgálati munkakörével? Ezekre
a kérdésekre követel Gömör magyarsága választ a felsőbb hatóságoktól. Nem
a kisebbségi jogos, de a legelemibb, még a barbár népek által is tiszteletben
tartott természetes emberi jogok nevében kiáltják a harkácsi őrmesternek
és az őt helyeslő illetékeseknek: Legalább a halottjainknak hagyjatok békét!1

A második világháborút követően, az Csehszlovák Szocialista Köztársaság idején az emberélet fordulóihoz kapcsolódó rítusok megváltoztatása, vagyis az egyházi kiszorítása céljából minden településen kötelezően létrehozott Polgári Ügyek Testülete2 részére 1978-ban szlovák
nyelven kiadott Premeny című kézikönyv (Mravík 1978) később, Az
élet állomásai címen megjelent magyar változatában sem található utalás a sírfeliratok nyelvére (Mravík 1985).
1

2

Szlovák fejfák magyar temetőkben. A harkácsi csendőrőrmester még a halottakat
is szlovákosítja. Sajó-Vidék 1922. szeptember 14., 2.
A Polgári Ügyek Testülete volt hivatott helyettesíteni az egyházat, s elsősorban
az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó egyházi szertartások (keresztelő,
templomi esküvő, egyházi temetés) helyett ezek polgári változatát szorgalmazta
és kivitelezte.
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Mielőtt konkrét példákon bemutatnám, hogyan jelenik meg a nyelvváltás és a kétnyelvűség a dél-szlovákiai települések síremlékein, először
egy „nyelvhatáron“ (bár nem szeretem ezt a kifejezést!) fekvő gömöri
település, Rudna köztemetője néhány sírfeliratának példáján szemléltetem, miért nem ajánlatos egy síremlék felirata alapján elhamarkodott
következtetéseket levonni. A helyi temető komplex dokumentációját
2001-ben készítettem el, többek között betűhíven lejegyeztem valamennyi sírfeliratot is. A teljes anyag mellékletként megtalálható Rudna temetkezési szokásainak és a temetőkultúra változásait összegző
monográfiában (L. Juhász 2002: 267-328).
Rudna magyar nemzetiségű lakosainak száma a népszámlálási adatok alapján az elmúlt közel 30 évben el sem érte az 50%-ot, 1991-ben
pedig csak alig több mint egy százalékkal lépte túl, 2001-re tíz százalékkal csökkent 41,8, 2011-ben pedig már csak 34,6 százalékot tett ki. A településen a magukat szlováknak vallók között azonban aránylag nagy
a száma azoknak, akik magyar anyanyelvűek, s akadnak köztük olyanok
is, akik bár szlovák nemzetiségűnek vallják magukat, nem beszélik tökéletesen a szlovák nyelvet.3 A magyar tanítási nyelvű alapiskola az 1970-es
évek első felében, az óvoda pedig még az 1960-as évek végén szűnt meg.4
A síremlékek feliratai alapján egyértelműen bebizonyosodott, hogy
a magyar és szlovák nyelvű szövegek aránya jelentősen eltér a település nemzetiségi összetételének arányaitól, s a magyar nyelvű síremlékek
száma jóval magasabb. A feliratok nyelve azonban nem is mindig azonos az elhunyt nemzetiségével, illetve anyanyelvével, a hivatalos adatok
tehát ilyen szempontból nem tekinthetőek relevánsnak, s az is köztudott, hogy a feliratok nyelvi szempontból mindig is egy korábbi állapotot tükröznek vissza. Az adatok reális értékelése tehát elképzelhetetlen

3

4

Mivel szülőfalumról van szó, ahol 30 éves koromig éltem, jól ismerem az ott
lakókat, így állításaimat személyes tapasztalatokra és ismeretekre alapozom.
A magyar iskolát látogatók száma mindig alacsonyabb volt, így az összevont
1–5. évfolyam oktatása 1 tanteremben folyt. A szlovák iskolát látogató diákok
száma jóval magasabb volt, az ott tanuló gyerekek néhány kivételtől eltekintve
magyar anyanyelvűek voltak. Ez a közös igazgatású iskola igazgatójának, Füleky
Dezsőnek az „érdeme”, aki beiratkozások előtt minden évben meglátogatta
a leendő elsősök szüleit, és meggyőzte őket, hogy gyereküket ne magyar, hanem
szlovák iskolába írassák.
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az adott település történetének és nemzetiségi összetételének lehetőleg valós ismerete nélkül, amely általában bizonyos fokig ellent mond
a népszámlálási adatoknak a magyarok javára a szlovákokkal szemben.
Gyakran előfordul, hogy a magyar nyelvű sírfeliratokon a dátum
írásának sorrendje a szlovák helyesírást követi (az év-hónap-nap helyett nap-hónap-év). Ennek oka egyrészt, hogy a hozzátartozó szlovák
iskolába járt, s megszokta ezt a sorrendet, így írta fel a kőfaragónak is,
másrészt akad rá példa, hogy a szlovák nemzetiségű kőfaragó a neki
adott magyar szöveg ellenére a dátumot az államnyelv megszokott
szabályai szerint véste fel, azonban olyan esetekkel is találkozhatunk,
amikor a születés és elhalálozás dátumának sorrendje sem egyezik.
Néhány olyan feliratot is találtam, ahol szlovák nyelvű a szöveg, azonban a dátum a magyar helyesírás szerint szerepel. Növekvő tendenciát mutat azoknak a feliratoknak a száma is, amikor az elhunyt nevét
államnyelven tüntetik fel, vagyis ahogyan az a személyi igazolványban
szerepel.5 Az eddigi tapasztalatok alapján úgy tűnik, hogy az elhunyt államnyelven írt neve (1. és 2. sz. kép) az első lépés az asszimiláció, illetve
a nyelvváltás felé. Ezt támasztják alá az 1918 előtti szlovák, vagy pedig
nemzetiségi szempontból vegyes lakosságú településeken több szlovák
elhunyt sírkövei, ezekre már a nevet az akkori államnyelven, azaz magyarul vésték fel, mint például a rekenyeújfalusi temetőben (3. sz. kép).6
	Ezt a jelenséget a közösségi hálón is megfigyelhetjük. Számos, egyértelműen
magyar felhasználó is a hivatalos nyelven regisztrált (pl. István helyett
Štefan, József helyett Jozef stb., a nők pl. Erzsébet helyett Alžbetát írnak, s az
„-ová” végződést sem hagyják el). Ez elsősorban a melldöngető soviniszták,
a szlovákokat gúnyoló vagy gyalázó posztokat megosztó személyek esetében
különösen szembetűnő és elgondolkodtató.
6
Az idősebb generáció (70 éven felül) tagjai között még mindig akadnak olyanok,
akik tudnak magyarul. A két települést mindig is szoros kapcsolatok fűzték
egymáshoz: a férfi lakosság nagy része a rudnai vasércbányában dolgozott,
és Rekenyeújfaluból sokan jöttek férjhez Rudnára. Az 1938-as visszacsatolás
következtében Rekenyeújfalu Szlovákiához, Rudna pedig Magyarországhoz
került, így sok rekenyeújfalusi veszítette el a munkáját s a 7 km-re lévő járási
székhellyel – Rozsnyóval is megszakadt a közvetlen kapcsolat. A lakosság kérvényt
nyújtott be, amelyben Magyarországhoz csatolását kérte, s tüntetést is szerveztek
ennek érdekében, amellyel sikerült is elérniük a határmódosítást. Elképzelhető,
hogy Rekenyeújfalu lakossága mára nagy mértékben elmagyarosodott volna, ha
1945 után nem változott volna meg ismét az államhatár.
5
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1. kép: Két testvér vezetékneve „hivatalos” nyelven és magyarul Komáromban.
(A szerző felvétele)

2. kép: „Hivatalos” névírási mód
egy házaspár síremlékén Rakot�tyáson (Rakytník). (A szerző felvétele)

3. kép: Egy szlovák elhunyt neve „hivatalos”
magyar nyelven egy szlovák település, Rekenyeújfalu (Rakovnica) temetőjében (A szerző felvétele)

45

Az alábbiakban a rudnai temetőből hozok néhány példát annak szemléltetésére, hogy az asszimiláció nem mindig nyilvánul meg a temetői
síremlékek feliratának nyelvében. Leginkább figyelemre méltó az idős
korban elhunyt Longauer házaspár magyar feliratú síremléke, akik
mindketten német nemzetiségűek és anyanyelvűek voltak, s emellett
a szlovák nyelvet is beszélték. Besztercebánya környéki faluból kerültek Rudnára, ahová a munkalehetőség miatt költöztek, a férj a helyi
vasércbányában dolgozott (L. Juhász: 2002, 273). Bár bizonyos fokig
megtanultak magyarul, azonban egymás között leginkább a szlovák
nyelvet használták, s a szlovák iskolába járó 2 gyerekükkel is szlovákul
beszéltek. Hogy a sírfeliratuk magyar nyelvű lett, elsősorban a szomszédos településről, Berzétéről származó magyar nemzetiségű és anyanyelvű menyüknek köszönhető, akinek a gyerekei viszont szlovák iskolába jártak, s a Longauer házaspár többi unokájához hasonlóan ők
is szlováknak vallják magukat. A magyar nyelvű felirat ellenére tehát
nem magyar házaspár nyughelyét jelöli a síremlék.
A rudnai temetőben két olyan magyar nyelvű síremlék is található,
amelyet a magyar–szlovák lakosságcsere során Csehszlovákiába került és
Rudnára házasodott szlovák nemzetiségű és anyanyelvű férjének állított
a magyar anyanyelvű feleség. A vezetéknév „hivatalos”, azaz szlovák formában szerepel (Čunderlík, Gembický), a keresztnév és a többi szöveg viszont magyar. Megjegyzendő, hogy a gyerekek mindkét családban szlovák
iskolába jártak, s az unokák vagy egyáltalán, vagy alig tudnak magyarul.
Egy magyar–cseh vegyes házasságból származó 2 éves korában,
1958-ban elhunyt kislánynak síremlékére magyar nyelvű felirat került
(4a. sz. kép). A szülők később még életükben, aránylag fiatalon elkészíttették saját sírhelyüket és felállították fényképes síremléküket is,
azonban ezen már kizárólag szlovák nyelvű felirat olvasható, s a Kerekes vezetéknév is Kerekeš-re változott (4b. sz. kép). A cseh nemzetiségű
feleség cseh nyelvről szlovákra váltott, s elég jól megtanult magyarul,
a 2 gyerekük azonban szlovák iskolába járt, s az édesanyjuk is szlovákul
besszélt velük. A gyerekek megtanultak magyarul is, de egymással már
csak szlovákul társalogtak, s az ő gyerekeik, akik már nem Rudnán élnek, nem beszélnek magyarul.7
7

Rudnára aránylag sok szlovák anyanyelvű nő került feleségként a szomszédos
szlovák településről, Rekenyeújfaluból (Rakovnica).
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4 a. kép: Kerekes Vieruska magyar nyelvű sírfelirata a rudnai (Rudná) temetőben (A szerző
felvétele)
4 b. kép: Kerekes Vieruska szüleinek szlovák
nyelvű síremléke (A szerző felvétele)

Ugyancsak figyelemre méltó az a síremlék, amelyen ez elhunyt neve
Čapo Štefan formában szerepel, azonban a felirat további része magyar nyelvű. A férj magyar családból származott (a szülők síremlékén
a vezetéknév még Csapó formában olvasható), a felesége a szomszédos szlovák településről került Rudnára, ahol megtanult magyarul, de
a gyerekeik szlovák iskolába jártak, s édesanyjukkal leginkább szlovákul
beszéltek. A feleség neve is magyar formában – Gallo Mária – szerepel
„-ová” végződés nélkül, annak ellenére, hogy szlovák anyanyelvű. A férj
előbb hunyt el, és szlovák nemzetiségű és anyanyelvű feleség döntött
róla, milyen nyelvű legyen a felirat. (5. sz. kép) A rudnai temetőben

5. kép: Magyar–szlovák házaspár síremléke Rudnán
(A szerző felvétele)
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több olyan példával találkozunk, amikor a testvérek síremlékének nyelve különbözik (egyik magyar, másik szlovák), annak ellenére, hogy a feleség mindkét esetben szlovák anyanyelvű. Inkább az számít általános
gyakorlatnak, hogy a vegyes házasságok esetében szlovák feliratú közös
síremlék készül. Figyelemre méltó, hogy a sok vegyes házasság ellenére
kétnyelvű feliratot tartalmazó síremléket Rudnán eddig nem állítottak,
holott más településeken erre aránylag gyakran találunk példát.
A fenti példák is bizonyítják, hogy sokszor nagy az ellentmondás
az elhunyt személyek anyanyelve és nemzetisége, illetve a síremlék feliratának nyelve között. A logika egészen mást diktálna. Ezek a példák
azonban arra is figyelmeztetnek, hogy a kutatás során nagyon körültekintőnek kell lenni, különösen, ha a síremlékek nyelvének, illetve az
asszimiláció temetői síremlékeken megjelenő kutatásáról van szó.
Az asszimiláció legegyértelműbb megnyilvánulása, amikor a szülők
sírfelirata magyar, azonban az ugyanabba a sírba, vagy a mellé temetett
leszármazottak és azok hozzátartozóinak neve és a hozzá kapcsolódó
felirat már szlovák nyelvű. (6. sz. kép).
Amint már említettem, kétnyelvű sírfeliratok is előfordulnak a kutatott területen (bár számuk aránylag alacsony), ezek egy részén a magyar–szlovák vegyes házasság tagjaira vonatkozó felirat az illető anyanyelvén olvasható (7. sz. kép), azonban eltérő szövegszerkesztésekkel is
találkozhatunk (8. sz. kép). Kétnyelvű annak a két barátnőnek (Bedecs

6. kép: Példa a nyelvváltásra a rudnai temetőben (A szerző felvétele)
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7. kép: Egy házaspár kétnyelvű síremléke a somorjai (Šamorín) temetőben (A szerző felvétele)

8. kép: Egy házaspár kétnyelvű síremléke a csicsói (Číčov)
temetőben (A szerző felvétele)
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Magdi és Marienka Horňáková) a keszegfalvai régi temetőben található közös síremléke is, akik 1966-ban együtt szenvedtek halálos balesetet,
s egy sírba temették őket. A magyar anyanyelvű lány szülei keszegfalvaiak
voltak, a szlovák lány szülei pedig az ún. magyar–szlovák lakosságcsere során Békéscsabáról kerültek a faluba a (vö. L. Juhász 2010: 92–106.).
Egy párkányi 50 évesen elhunyt nő síremléke is kétnyelvű, ezen azonban
a név „hivatalos formában és „-ová” végződéssel jelenik meg (9. sz. kép).
Néha a nyelvek egészen furcsa keveredése figyelhető meg, mint például
a nyitrai Turzó család síremlékén (10. sz. kép). Arra is van példa, hogy
a családi síremléken letakarják a magyar feliratot azzal a táblával, amelyen
már a legutóbb elhunytak neve és a felirat is szlovák nyelvű (10. sz. kép).
Drasztikus, sőt kegyeletsértő gyakorlattal is találkozhatunk – általában
nagyobb városok temetőiben – amikor a már régebben nem gondozott
sírról a síremléket kisajátítják és lecsiszolják az eredeti feliratot, vagy pedig csak egyszerűen ráhelyezik a szlovák feliratú táblát.
A maga nemében egyedülállónak számít Pozsony jellegzetes alakjának, Schöner Nácinak (Lamár Ignácnak) háromnyelvű síremléke a pozsonyi Szent András-temetőben, amely lényegében az egykor három
nyelvet (német–magyar–szlovák) beszélő Pozsony egykori lakosságára,
a Pressburgerekre utal, akiknek az elhunyt tipikus és közismert képviselője volt. (11. sz. kép)

Zsidó temetők sírjeleinek nyelvváltozásai
Dél-Szlovákia magyarlakta régióiban
A zsidó temetők sírjeleinek felirata az első világháborút követően nyelvi szempontból sokkal többet változott a magyar többségű települések
temetőinek emlékjeleihez képest, azonban az ortodox és a neológ zsidók8 síremlékei feliratainak nyelvi változásai is nagyon eltérő intenzitá-

8

Az 1868-as zsidó egyetemes kongresszust követően három zsidó vallási
irányzat jött létre: a neológia (modernista irányzat), az ortodoxia (a zsidó
vallás konzervatív irányzata, a Tóra összes törvényét szigorúan megtartják,
életük minden mozzanatát e szabályoknak vetik alá) és a középen álló status
quo ante („legyen, amint eddig volt”) irányzat.
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9. kép: Egy nő kétnyelvű síremléke a pár- 10. kép: A névírás változásai a Turzó
kányi (Štúrovo) új temetőben (A szerző fel- család síremlékén a nyitrai (Nitra) tevétele)
metőben (A szerző felvétele)

11. kép: „Schöner Náci” háromnyelvű síremléke a pozsonyi Szent András temetőben (A szerző felvétele)
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súak voltak. Az ortodoxok síremlékein 1918-ig a héber nyelv dominált,
s bár ritkán, de német, sőt a jiddis9 nyelvű szöveg is feltűnt. A magyar
nyelvű szövegrész az ortodoxoknál nagyon rövid, lényegében csak az
elhunyt nevét és az elhalálozás dátumát vésték fel, de általában ez is
a síremlék hátoldalán, vagy pedig a héber szöveg alatt legalul kapott
helyet. A neológok síremlékén a hosszabb héber–német (jiddis) feliratú síremlékeken korábban feltűnik a magyar szöveg, majd a német
kiszorulásával a héber nyelv mellett a magyar dominált egészen 1945ig. Nagyon gyakoriak az olyan síremlékek is, amelyek egyik oldalán
a héber felirat, a másikon pedig annak magyar nyelvű fordítása (vagy
részben eltérő szöveg) szerepel. A holokauszt időszakát követően tűntek fel a szlovák nyelvű szövegrészek is a héber mellett, s több, kizárólag héber feliratú síremléket is állítottak, elsősorban az ortodoxok.
Napjainkban a héber mellett vagy magyar, vagy pedig szlovák nyelvű
szöveg szerepel, de vannak olyan síremlékek is, amelyeken eredetileg
héber–magyar felirat volt, azonban a holokauszt áldozatainak emlékezetét már szlovák nyelven örökítették meg, s a neveket is szlovák változatban tüntették fel. Akadnak azonban csak magyar nyelvű síremlékek
is, mint például a komáromi temetőben Schön és Waldhauser családé
(12. sz. kép). Az utóbbi évtizedekben megnőtt a héber–szlovák nyelvű
síremlékek száma is a magyarlakta vidékeken. Akadnak olyan elszármazott személyek, akik arra kérik hozzátartozóikat, hogy haláluk után
a szülővárosa temetőjében helyezzék örök nyugalomra.

9

A jiddis a germán nyelvek nyugati ágába tartozó nyelv, eredetileg az askenázi (= német) zsidóság nagy részének anyanyelve volt, amely felnémet származéknyelvként
alakult ki német nyelvterületen a középkor folyamán. Ez a felnémet jellegű nyelv
tartalmaz héber-arámi és ófrancia elemeket is. Egyes régiókban szláv elemek is
belekerültek a jiddisbe, természetesen, ahol szláv nyelvi környezetben élt a jiddis, ott
a nyelvtani szerkezetekre is hatással volt. Hosszú időn keresztül egyfajta „elrontott”
német nyelvváltozatnak, zsargonnak nyilvánították. Terjedését a kereskedelem,
ipar nagyban elősegítette, s később az üldöztetések elől menekülők által jutott el
Magyarországra is. (https://hu.wikipedia.org/wiki/Jiddis_nyelv)
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12. kép: Kizárólag magyar feliratú síremlék a komáromi (Komárno) zsidó temetőben (A szerző felvétele)

Romák és más nemzetiségűek síremlékeinek nyelve
Mivel a romák temetői nyelvhasználatáról tudomásom szerint eddig
nem készült kutatás, így csupán saját eddigi tapasztalataimra támaszkodhatom. Ez alapján megállapítható, hogy romák síremlékein arányaiban gyakoribb a „hivatalos” nevek használata az egyébként magyar
nyelvű szöveggel, mint a nem romák estében. Akadnak azonban teljesen szlovák nyelvű roma síremlékek is magyar többségű településeken.
A szlovák feliratú síremléket állító özvegyek, vagy pedig gyerekeik már
se romának, se magyarnak, hanem szlováknak vallják magukat, még
akkor is, ha szlovákul nem nagyon tudnak, s valószínűleg az elhunyt
házastárs vagy szülő sem tudott. Véleményem szerint a szlovák nyelvű
síremlékek állítása elsősorban a kisebbségi léttől való megszabadulás
vágyával magyarázható (13. sz. kép).
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13. kép: Példa a „hivatalos” névírási módra a romák síremlékén a komáromi katolikus temetőben (A szerző felvétele)

Eddigi tapasztalataim azt mutatják, hogy a Szlovákiában élő magyar
kisebbség sírfeliratainak nyelve általában a többségi társadalomhoz
igazodik, azonban gyakoriak a kivételek is. Az egykor németek lakta
települések síremlékeinek német feliratát 1945 után, a majdnem összes
német nemzetiségű lakos kitelepítését követően az itthon maradottak
egy részénél a szlovák nyelvű sírfelirat váltotta fel, míg addig – ha csak
nagyon elvétve is – a magyar nyelvű is megjelent.

Nyelvhasználat az út menti halálhelyjeleken
Szólnunk kell azokról a temetőn kívüli haláljelekről, amelyeket a tragikus körülmények között életét vesztett személyek emlékére állítanak
a közutak mellett. Ezeknek az objektumoknak (keresztek, fejfák, valamilyen kőből készült sírjelszerű emlékjelek) nagy része formai szempontból a temetői sírjeleket követi. E jelképes sírhelyek nagy részéhez kötődő kultusz is nagy mértékben a temetői sírhelyekhez kötődő
kultusz leképzése. Dél-Szlovákiában és más országokban is ezekre az
emlékjelekre a szöveg mindig a baleset következtében elhunyt személy
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anyanyelvén kerül fel, így a kutatott területen egyaránt találkozhatunk
magyar, szlovák, lengyel, német stb nyelvű feliratokkal (vö. L. Juhász
2013: 89–91). Kétnyelvű feliratot eddigi kutatásaim során egyetlen halálhelyjelen találtam, az 1985-ben motorbalesetben elhunyt szőgyéni
plébánosén, amelyet a hívek állítottak emlékére (vö. L. Juhász 2013:
89). Mivel nem temetői, hanem közterületen állított emlékjelről volt
szó, az 1989 előtt a szlovák nyelvű felirat nem maradhatott el.

Összegzés
Gyurgyik László a dél-szlovákiai lakosság körében végzett kutatásai
eredményeként két asszimilációs fogalmat különböztet meg: az egydimenziós megközelítést nemzetiségváltásnak, a többdimenziósat pedig
asszimilációnak nevezi. A makromikroviszonyok vizsgálata kapcsán
megállapítja, hogy a nemzetiségváltás folyamatát a makroviszonyok,
azaz a nemzetállami keretek határozzák meg, tehát a kisebbség felől
a többség felé mutat (megjegyzi azonban, hogy bizonyos körülmények
között ezzel ellentétes irányú hasonulásokra is sor kerül). Az adott
nemzetállami keretek között a nemzetiségváltás intenzitása függ a településen élő népesség nemzetiségi összetételétől is. Vagyis: a nagyobb
számú magyar kisebbség lakosságbál a folyamat lassúbb, s a nemzetiségváltási folyamatok intenzitása generációról-generációra erősödik.
A homogén magyar házasságokból származók nagyon kis létszámánál következik be a nemzetiségváltás. A nemzetiségileg vegyes házasságoknál általában a többséghez tartozónak vallják magukat. – minél
több a vegyes házasság, annál gyorsabban nő az asszimiláltak száma
(Gyurgyík 2004). E megállapítások általánosságban érvényesek a temetői síremlékek nyelvi változásainak folyamataira is, azonban ez a folyamat a temetőkben bizonyos fáziskéséssel jelentkezik.
Amint azt a rudnai temető több példáján láttuk, előfordul, hogy a temetői sírfeliratok nyelve sokszor egészen mást tükröz, mint ami az as�szimilációt kutató szakemberek megállapításai alapján logikus lenne.
Ahhoz, hogy egy általánosabb, illetve reálisabb és pontosabb képet
kaphassunk erről a kérdéskörről, egyrészt még nagyon sok temető sír-

55

feliratainak dokumentációjára lenne szükség. Másrészt pedig ugyanilyen fontos a helyiek kikérdezése az elhunytakról a terepkutatás során,
ugyanis a szükséges helyi háttérinformációk hiányában nem biztos,
hogy reálisan/helyesen tudjuk értelmezni/értékelni a lejegyzett adatokat.
Általánosságban azonban elmondható, hogy sírfeliratok nyelvének
asszimilációra utaló változása elsősorban a nyelvhatár menti, valamint
olyan településeken jelenik meg korábban és nagyobb mértékben, amelyekben a magyar nemzetiségű lakosság száma jóval alacsonyabb a szlováknál, azonban a feliratok nyelvének aránya nem változik egy időben
a népszámlálási adatok változásaival, azaz a magyar lakosság csökkenésének mértékével, hanem jóval később.
A sírfeliratokon az asszimiláció külső megnyilvánulásának első jele,
hogy az elhunyt vezetékés keresztnevét az államnyelven, „hivatalos”
formában (pl. Sándor helyett Alexander, a nőknél a vezetéknév végén
ott szerepel az „-ová” végződés) írják fel.
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Lanstyák István

Nyelvi rengetegféleség1

Absztrakt: Dolgozatomban azt az új nyelvi helyzetet mutatom be,
amely halaszthatatlanná tette, hogy a hagyományos szociolingvisztika
és többnyelvűség-kutatás rászánja magát eddigi fogalomrendszerének,
nyelvfelfogásának és módszertani eljárásainak felülvizsgálatára. A nyelvi rengetegféleség körülményei közt a beszélők nyelvi viselkedésének
hagyományos leírása elégtelennek mutatkozik. Az új megközelítés általános jellemzése után az egyik legfontosabb fogalmat, az első pillantásra
bizarrnak tűnő nyelvít műszóval jelölt tevékenységet mutatom be.
Kulcsszavak: nyelvi rengetegféleség, globalizáció, nyelvi repertoár, nyelvítés

Bevezetés
Írásom szokatlan címe a nyelvi sokféleségnek szélsőségesen nagy mértékére utal, ami az elmúlt évtizedekben felgyorsuló globalizációs fo1

Az írásom alapjául szolgáló kutatások egy része az MTA határon túli szülőföldi
ösztöndíjprogramjának támogatásával folyik a somorjai Fórum Intézet részeként
működő Gramma Nyelvi Irodában, másik része a ”Slovenčina v kontexte viacjazyčných spoločenstiev na Slovensku“ című APVV-projekt (a szerződés száma
APVV-0869-12) támogatásával folyt a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar
Nyelv és Irodalom Tanszékén. A fordítással kapcsolatos szövegrészek a Preklad,
kultúrna hybridita a plurilingvizmus v kontexte maďarskej literárnej vedy a lingvistiky elnevezésű VEGA-projekt (1/0272/17) támogatásával készültek, szintén
a Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén.
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lyamatok következménye, s elsősorban a nyugati típusú társadalmak
(nagy)városaira jellemző. A dolgozat első részében azokat a nyelven
kívüli folyamatokat vázolom fel, melyek következményeként a nyelvi
és nyelvváltozati sokféleségnek egy olyan mértékét tapasztaljuk, amely
indokolttá teszi, hogy külön műszóval, a nyelvi rengetegféleséggel utaljunk rá. Ezt követően arról beszélek, hogy a hagyományos (szocio)lingvisztika fogalomrendszerének alkalmazása az újabb kutatások fényében milyen problémákkal jár a beszélők nyelvi viselkedésének leírásában. Ezután az INCOLAS (International Consortium for Language
and Superdiversity) nevű konzorcium keretében dolgozó kutatók által
kidolgozott új koncepció fogalomrendszerének egyik központi elemét,
a „nyelvítés” fogalmát mutatom be röviden. Ennek nyomán világossá
válik, hogy a hagyományos szociolingvisztikai szemléletű többnyelvűség-kutatás2 alapfogalmainak dekonstruálása, s helyette a beszélő
perspektíváját jobban tükröző, kevésbé ideologizált fogalmakra való
áttérés3 mindenekelőtt a beszélők nyelvi viselkedésének leírását forradalmasíthatja.

1. Nyelvi szuperdiverzitás
A nyugati típusú posztmodern társadalmakban végbemenő átalakulások folytán olyan újszerű nyelvi helyzet állt elő, amit újabban Vertovec
(2007) nyomán nyelvi szuperdiverzitásnak vagy magyarabbul nyelvi
rengetegféleségnek neveznek (l. pl. Mutsaers–Swanenberg 2012: 66; Parkin–Arnaut 2014: 4; Rampton és mtsai 2015). A nyelvi, nyelvváltozati, stílusváltozati, műfaji, szövegtípusbeli stb. sokféleségnek eddig nem
tapasztalt mértékéről van itt szó. Bár a nyelvi rengetegféleséget főként
nagyvárosokban tanulmányozták (s ezért némelyek metrolingvizmusÍrásomban a „többnyelvűséget” átfogó fogalomként használom, s beleértem
a kétnyelvűséget is; a többnyelvűség műszót a hagyományos multilingualism
magyar megfelelőjének tekintem.
3
	Ezek nagy részére jelen írásomban a szigorú terjedelmi korlátok miatt nem
tudok kitérni, de egy részükkel egy másik közleményemben már foglalkoztam
(Lanstyák 2017a). Szintén erről a témáról szól – csak másképpen – egy további
írásom (Lanstyák 2016).
2
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nak is nevezték), újabban már olyan leírásaink is vannak, melyek a kisebb településeken mutatják ki a jelenséget.
A nyelvi-kommunikációs és a vele párhuzamosan jelentkező kulturális rengetegféleség a társadalmi és etnikai rengetegféleségen alapul,
melyeket a globalizálódás következményeinek tartanak. Ennek létrejöttében két új, egymást hatásukban erősítő fejleménynek tulajdonítanak
kiemelkedő szerepet. Az egyik az emberek mobilitásának soha nem
látott megnövekedése, a másik pedig az új kommunikációs lehetőségek megjelenése és elterjedése a számítógépnek és a mobiltelefonnak
(s a kettő konvergenciájának) köszönhetően (Arnaut–Spotti 2014: 2;
Blommaert–Backus 2013: 13; Rampton et al. 2015: 4).
Az e változásokkal összefüggő, 1990 körüli történelmi események
közt emlegetik a kutatók a berlini fal leomlását s vele együtt a kommunista rendszer nagyfokú geopolitikai visszaszorulását, a Szovjetunió
megszűnését, a volt kelet-közép-európai országok nyugati integrálódását, a kínai és indiai gazdasági reformokat, a dél-afrikai apartheidrendszer megszűnését (Arnaut–Spotti 2014: 2; Parkin–Arnaut 2014:
1–2; Rampton et al. 2015: 2, 8–9). Ám érdemes megemlíteni egy korábbi, második világháború utáni folyamatot is, a regionális és etnikai
kisebbségek hivatalos elismerésének, a kisebbségi és a nyelvi jogok
kodifikálásának folyamatát. A nyelvi jogok érvényesítése a kisebbségi
nyelvhasználat bátorításával feltehetőleg szintén szerepet játszott a mai
rengetegféleség létrejöttében vagy megerősödésében.
A „nyelvi szuperdiverzitás” mellett a globalizációs folyamatok részeként sokat emlegetett fogalom a transznacionalizmus. Ez elsősorban
arra a helyzetre utal, melyben az anyaországukkal intenzív és nemegyszer sokrétű kapcsolatot ápoló migránsok vannak (l. pl. Faist 2010; vö.
még Robinson 2007; Arnaut–Spotti 2014: 2, 5). Transznacionalitásnak
nevezhető az etnikai határok gyöngülése következtében létrejövő összetett, ill. cseppfolyós etnikai identitás, amely elsősorban a bevándorlókra
jellemző ugyan, de az őslakosokra is kihat (vö. Beacco 2005: 9; De Saint-Georges 2013: 1).
Ami a népmozgást illeti, erre a múltból is ismerünk példákat (gondoljunk pl. a népvándorlás korára vagy a harmincéves háború okozta
népességi változásokra a korabeli Európában, illetve a török hódítás
máig tartó népességi következményeire hazánkban), ám a mai mig-
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rációs folyamatok nem egy tekintetben különböznek a korábbiaktól.
A posztmodern kor körülményei közt a népmozgás összehasonlíthatatlanul nagyobb méreteket ölt, több embert (köztük sok-sok kisebb csoportot is) érint, többféle élethelyzetet fog át, mint korábban, s mindezek
miatt kiszámíthatatlanabb, mint volt a korábbi korszak népmozgása.
Az emberek a korábbihoz képest sokkal távolabbi helyekre is hajlandóak elmenni munka után. Jelentősen megnövekedett mind a kibocsátó,
mind a befogadó országok száma;4 nagyon magas a vallási, etnikai, politikai stb. indíttatású üldözés miatt elvándorlók aránya; az összképet
a (tovább)tanulás és a turizmus céljából utazók is színesítik. A lakóhelyüket ideiglenesen vagy tartósan elhagyók társadalmi, etnikai, vallási,
műveltségi stb. háttere is meglehetősen változatos. (Vö. Arnaut–Spotti
2014: 2; De Saint-Georges 2013: 1; Peled 2015: 2–3.)
A hagyományos közösségek gyakran szétzilálódnak, a bennük korábban érvényesülő viselkedési (ezen belül nyelvi viselkedési) normák
részben a bevándorlók hatására fellazulnak, megváltoznak, vagyis –
amint arra föntebb már utaltunk – a transznacionális viselkedésmódok
az eredeti, helyben maradt, „őshonos” közösségeket sem hagyják változatlanul (De Saint-Georges 2013: 1; l. még Parkin–Arnaut 2014: 2). Az
időlegesen vagy tartósan más helyen letelepedett emberek új (típusú)
kisebbségi csoportokat alkotnak, melyekben a beszélők nyelvi viselkedése, ideológiái és identitása is cseppfolyósabb, kiszámíthatatlanabb,
mint a hagyományos közösségekben (Peled 2015: 3; Blommaert–Backus 2013: 13).
Szemben a népmozgással, amely az emberiség történetét végigkísérő jelenség, teljesen új, előzmények nélküli fejlemény a helyhez nem
kötött (virtuális) közösségek létrejötte, melyekben az emberek közt
nincs fizikai érintkezés (Blommaert 2014: 6). A számítógép közvetítette kommunikáció során létrejövő ilyen új csoportosulásokból hiányzik
	Néhány markáns folyamat külön említést érdemel: a kelet-közép-európaiak
nyugat-európai munkavállalása az EU-csatlakozásból fakadóan, az ázsiaiak (közép-ázsiaiak, távol-keletiek) kelet-közép-európai munkavállalása;
a dél-afrikai apartheidrendszer felszámolása után más afrikai országokból
való migráció Dél-Afrikába. Mindezektől eltérő, sok összetevőjűnek látszik
a jelenlegi (2015–2017) migránsválság (vö. Dumont–Scarpetta 2015).
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a hagyományos közösségek minden jellegadó sajátossága: területileg
nem kötöttek, nem áll fenn a beszélők fizikai közelsége, a közösségek
tagjainak nem feltétlenül van közös társadalmi és kulturális hátterük
(Blommaert 2011: 3). Az ilyen csoportosulások kétségkívül a rengetegféleség gerjesztői közé tartoznak. Blommaert (2011: 4) ezeket a területi
kötöttség nélküli, laza és dinamikus, mégis nagyon valóságos közösségeket szupercsoportoknak (supergroups) nevezi.
A számítógépes kommunikáció különféle válfajai mellett a kommunikációs lehetőségek forradalmasításában újabban a mobiltelefonnak is
jelentős szerepe van, részben egyre szélesebb körű elérhetősége miatt,
részben pedig azért, mert ennek újabb válfaja, az okostelefon a maga
kiterjedt lehetőségeivel részben a számítógépet is helyettesíti.
A jelzett fejlemények folytán a rengetegféleség körülményei közt,
a „poszt-multikulturális” világban a jelenségek bipoláris osztályozása
érvényét kezdi veszteni. Egyre inkább tarthatatlannak bizonyulnak az
olyan kettősségek, mint amilyen a „többségi” vs. „kisebbségi”, „őshonos” vs. „bevándorló”, „globális” vs. „lokális”5 (Arnaut–Spotti 2014: 3;
Busch 2012: 506, 519), s ennek nyelvi következményeként „egynyelvű”
vs. „többnyelvű”, „standard” v. „nemstandard”, „helyes” vs. „helytelen”,
„anyanyelv” vs. „idegen nyelv” (vagy „másodnyelv”) stb. szembeállítások is. Ezzel együtt sok helyen megkérdőjeleződnek a domináns nyelvi ideológiák, vagy nyíltan, vagy pedig rejtve épp azáltal, hogy egyes
beszélői csoportok nyelvi viselkedését nem ezek vagy nem csak ezek
határozzák meg.
Az említett társadalmi folyamatok és átrendeződések következménye, hogy – a modern kor viszonylag stabil normarendszerének szemszögéből fogalmazva – a „normális” társadalmi, kulturális és nyelvi
viselkedési minták mellett egyre több „abnormális”, kiszámíthatatlan,
megjósolhatatlan viselkedési minta jelenik meg, melyek a hagyományos fogalomrendszerek segítségével nem nagyon ragadhatók meg,
s nem is értelmezhetők (Blommaert–Backus 2013: 13). Ha a beszélők
nyelvi viselkedését és az ennek nyomán létrejövő beszéléstermékeket
az össztársadalmi szinten a mai napig domináns modern kori ideoló5

A „globális” és a „lokális” közötti határ elmosódására jól utal a divatossá
vált g l ok á l is (glocal), ill. g l ok a l i z á c ió (glocalization) terminus (l. pl.
Pennycook 2010: 4; Robinson 2007: 135).
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giai keretbe helyezzük, s abban értelmezzük, fennáll annak a veszélye,
hogy a posztmodern kor „normális” embereinek nyelvi viselkedését
abnormálisnak fogjuk látni, az ilyen beszélők által „birtokolt” nyelvet
pedig működésképtelennek – és persze értéktelennek.
Meg kell említeni, hogy a g yarmatosítás előtti Keleten és
a premodern Nyugaton korábban is természetes volt, hogy a beszélők a rendelkezésükre álló nyelvi eszközökből szabadon válogassanak céljaiknak megfelelően, akkor is, ha ezek a nyelvi elemek és formák
egynél több nyelvvel, nyelvváltozattal, stílussal, műfajjal stb. asszociálódtak. Csak a modern korban, a „nemzeti romantika” korában
kezdte el a nyugati gondolkodás erőteljesen szorgalmazni az olyan
nyelvi ideológiákat (nacionalizmus, standardizmus, etnolingvizmus,
etatizmus, purizmus stb.), amelyek az egyes nyelvekkel mint ideologikumokkal (ideológiai jellegű jelenségekkel) asszociálódó nyelvi formák egymástól való, meglehetősen merev elkülönítéséhez vezettek.
A modern kori (etnikai, kulturális, ideológiai, nyelvi) sokféleség és
a posztmodern kori rengetegféleség közt lényeges különbségnek tartják azt, hogy a modern korban a sokféleség az egymás mellett élő, de
egymástól jól szétválasztható, diszkrét, egymással csak kisebb mértékben keveredő „entitások” sokféleségét jelentette (ennek szélsőséges, de
a helyzetet mégis jól szimbolizáló példája az apartheidrendszer volt). Ezzel szemben a posztmodern kor rengetegféleségi helyzeteiben az egyes,
etnikailag, kulturálisan, ideológiailag, nyelvileg eltérő csoportok közt
a határok e meglátás hívei szerint egyre inkább elmosódnak: az egymás
mellett élés helyett egyre inkább a szó szoros értelmében vett együttélésről – együtt (való) élésről – beszélhetünk. (Parkin–Arnaut 2014: 3.)6

2. Új utak
A hagyományos szociolingvisztika a nyelvi sokféleséget a klasszikus
többnyelvűségi fogalomrendszerben elemzi. A nyelvhasználat vizsgá-

6

Azzal a kérdéssel, hogy ez a vélemény mennyire alapul tényeken, s mennyire
a multikulturalizmus célzottan alkalmazott ideológiáján, nem kívánok foglalkozni.
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latában a nyelveket és nyelvváltozatokat többé-kevésbé stabil és egyértelműen meghatározható szociokulturális csoportokhoz, ún. beszélőközösségekhez köti, melyeket valóságosan létező entitásoknak gondol.
A nyelvhasználat tényeit az egyes nyelvekkel és nyelvváltozatokkal
kapcsolja össze, s ebből kifolyólag a kontaktushelyzetekben érvényesülő nyelvhasználat elemzésében az eltérő nyelvekkel, ill. nyelvváltozatokkal asszociálódó nyelvi jegyek együttes megjelenését valamely
diskurzusban kódváltásként vagy kódkeverésként elemezi (Parkin–
Arnaut 2014: 3; vö. még Canagarajah 2013: 11).
Az új megközelítésű kutatásokban, melyeket az összevisszaságnak tűnő nyelvi rengetegféleség adekvát megragadásának szükségessége hívott létre a múlt század 90-es éveinek közepén, a hangsúly
a megfoghatatlan „entitásokat” jelölő nyelvekről, standardról, dialektusokról, regiszterekről, stílusváltozatokról stb. arra tolódik át,
ami ténylegesen létezik, pontosabban amit a beszélő ténylegesen
tesz: magára a beszélésre mint beszédhelyzetbe ágyazott tevékenységre, valamint arra, ami a beszélést tartalmi szempontból lehetővé
teszi, a beszélő nyelvi repertoárjára (vö. Blommaert–Backus 2013:
14; Busch 2012: 505). A beszélő nyelvi repertoárját azok a nyelvi elemek és szabályszerűségek alkotják, amelyek a beszélőnek adott pillanatban a rendelkezésére állnak. Ezek részben adottak a számára,
részben pedig folyamatosan módosítja, létrehozza őket, a már meglévő nyelvi elemek és azok használatát vezérlő szabályszerűségek
(minták) felhasználásával (Parkin–Arnaut 2014: 3–4).
Az ilyen kutatásokban alapkövetelmény (kellene, hogy legyen) az,
hogy a nyelvi viselkedést a szakemberek csakis a maga beszédhelyzeti
és szövegkörnyezeti beágyazottságában vizsgálhatják, a kommunikáció nyelvi és nem nyelvi összetevőit szerves egységben szemlélve, sőt
megkérdőjelezve a „nyelvi” és „nem nyelvi” egymástól való fogalmi
elválaszthatóságának jogosságát is. A beszédhelyzet itt nagyon tág értelmezésű, a beszélő belső (kognitív) világából mindaz beleértődik,
ami az adott helyzetben releváns, például az, ahogyan a beszélő a nyelvi jegyekről és a velük asszociálódó fogalmakról gondolkodik, vagyis
a nyelvi ideológiái is. Ezen a szálon a nyelvi rengetegféleség vizsgálatának új koncepciója a relevanciaelmélethez is kapcsolható (l. pl. Wilson–Sperber 2004), amely egyébként a diskurzusokban található „ös�-
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szevisszaságra” némely esetben szolid magyarázattal is szolgálhat (vö.
Heltai 2014: 22–23, 2015).
A beszélőközösség műszó viszonylag szilárdnak elképzelt közösségeket jelentett, melyekben az egyes nyelvi eszközökhöz kapcsolódó társas jelentések a közösségen belül nagyjából azonosak. Mivel a rengetegféleségi körülmények közt élő közösségekről ez nem mondható el,
az új szemléletű kutatásokban a lazább szerveződésekre utaló „társas
kapcsolathálózat” (social network), „intézmény” (institution), „tudásközösség” (knowledge community) és „gyakorlóközösség” (community of practice) műszókat részesítik előnyben (vö. Blommaert–Backus
2013: 28; Blommaert–Rampton 2011: 4; Busch 2012: 505; Mutsaers–
Swanenberg 2012: 70). És persze a reálisan létező (bár laza) közösségek
mellett élénk érdeklődés övezi a számítógép közvetítette kommunikáció révén létrejövő virtuális közösségeket is.
A rengetegféleségi helyzetek vizsgálata során a valóságosnak elgondolt, viszonylag szilárd „beszélőközösség” mellett az „anyanyelvi
beszélő” fogalma is megkérdőjeleződik, a családban és stabil beszélőközösségben a korai gyermekkorban elsajátított nyelvváltozattal, az
„anyanyelvvel” együtt, miközben persze nem vonódik kétségbe ezen
fogalmak ideológiai jelentősége (vö. Blommaert–Backus 2013: 29;
Blommaert–Rampton 2011: 4; Lankiewicz 2014b). Természetesen ezzel együtt problematizálódik a „másodnyelvi beszélő” vagy az „idegen
nyelvi beszélő” képzete is.
Szintén mellékvágányra kerül a „nyelvi kompetencia” hagyományos
felfogása, amely pedig a „nyelvűségi szemléletű” munkák központi eleme. Ha ugyanis nem a nyelvek, nyelvváltozatok, regiszterek, stílusok
ideológiai szűrőjén át nézzük a nyelvhasználat tényeit, könnyen észrevesszük, hogy a beszélők olyan nyelvekből, nyelvváltozatokból, regiszterekből, stílusokból is merítenek nyelvi jegyeket, amelyekben nincs megfelelő nyelvi kompetenciájuk (vö. Lankiewicz 2014b). Egy-egy nyelvi
forma használata mögött tehát nem feltétlenül áll nyelvtudás, lehet, hogy
a beszélő csak „fogékony” egy, általa amúgy nem beszélt nyelv bizonyos
elemei iránt, melyeket alkalomadtán stílushatás kedvéért vagy más célból felhasznál (vö. Blommaert–Rampton 2011: 5). Ahol pedig beszélhetünk nyelvtudásról, ott is célszerűbb azt dinamikusan felfogni, mint ami
a változó használattal együtt változik (Blommaert–Backus 2011: 8).
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Az új megközelítés a nyelvantropológiai hagyományt követve
nemhogy a „nyelvi rendszerből” nem indul ki, hanem még a nyelvi
viselkedésből sem, ehelyett a kiindulás maga a beszédhelyzetbe ágyazott interakció, melyben a nyelvin kívül más szemiotikai rendszerek is
működhetnek, a nyelvi jelekkel harmóniában, és ezektől elválaszthatatlanul. A nyelvi jelentés multimodális, nem csak a nyelv hordozza,
létrejöttéhez más szemiotikai rendszerek is hozzájárulnak. A nyelvhasználat mellett a kutatók az egyéb szemiotikai rendszerek által közvetített jelentést is vizsgálják, vagyis az elemzés is multimodális (Blommaert–Rampton 2011: 6).
A rengetegféleségi körülmények közt élők nyelvi viselkedésének
nagyfokú egyedisége és alkalmisága, valamint számos más, föntebb
említett tényező érthetővé teszi, hogy a kutatók a hagyományosnál
sokkal nagyobb súlyt helyeznek a beszédhelyzeti, kontextuális tényezők feltárására (Blommaert–Rampton 2011: 10).
A szokatlan nyelvi helyzet leírásához szokatlan terminológia illik.
Az ebben a paradigmában dolgozó kutatók legmerészebb újítása az
angol language szó igésítése: a rengetegféleségi nyelvi helyzetre jellemző nyelvi tevékenységet languagingnek nevezik (magyar megfelelője
a nyelvítés), érzékeltetetve, hogy a beszélő – a languager (a nyelvítő)
– nem eredendően létező, jól körülhatárolható nyelveket „használ”,
mint ahogy ezt a hagyományos nyelvhasználat, nyelvhasználó műszók
sugallják, hanem él az általa ismert, egyéni nyelvi repertoárját alkotó
nyelvi eszközök nyújtotta lehetőségekkel, vagyis folyamatosan alkotja,
csinálja „a nyelvet” (vö. Blommaert 2013: 4; Linell 2011: 39).7 A nyelvítés röviden és nagyon általánosan talán úgy határozható meg, mint
a beszélő nyelvi képességének működtetése, különösen a rengetegféleség körülményei közt (vö. Lankiewicz 2014b).
A languaging mellett a polylanguaging, azaz soknyelvítés, valamint
a polylingual languaging, azaz sokjegyű nyelvítés műszók is használato7

Angolul: he/she is doing language – névelő nélkül. A megszámlálható, s
ennélfogva határozatlan névelővel ellátható forma, az a language a nyelvre
mint ideologikumra vonatkozik, ezzel szemben a megszámlálhatatlannak
tekintett, s így névelőtlen language, melyből igenévszót csináltak a kutatók,
a nyelvre mint alkotó tevékenységre, azaz a nyelvítésre utal (vö. Lankiewicz
2014b; Mutsaers–Swanenberg 2012: 84).
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sak. Ezek azt a tényt hangsúlyozzák, hogy a nyelvítés során a beszélő
különféle nyelvekkel asszociálódó nyelvi formákat használ szokásszerűen (Arnaut–Spotti 2014: 3).
A nyelvítés műszó asszociációs körében hangsúlyozottan jelen vannak a beszélt nyelv szokásos, ám nyelvideológiai okokból gyakran még
a nyelvészeti kutatásokban is elláthatatlanított sajátosságai: a mondatépítés rendezetlensége, kihagyásos jellege, „logikátlanságai”, melyek az
interakció erős beszédhelyzetbe ágyazottsága miatt rendszerint nem
okoznak megértési nehézségeket (vö. Linell 2011: 43). Ehhez kapcsolódóan a „nyelvítés” a különféle nyelvekből és nyelvváltozatokból „származó” elemek együttes jelenlétét asszociálja.
A megértést megkönnyítő nemverbális eszközök (pl. a nem nyelvi
jellegű hangkibocsátások és a testbeszéd) szintén erőteljesen asszociálódnak a nyelvítés műszó használatával. A kommunikáció nemverbális
része nemcsak valamiféle „kiegészítője” a verbális kommunikációnak,
hanem elválaszthatatlan, szerves alkotóeleme (vö. pl. Canagarajah
2013: 7). A nyelvítést tehát úgy kell elképzelni, mint amely magába
foglalja a nevetést, sírást, üvöltést, suttogást, nyüszítést, nyöszörgést,
krákogást, hörgést, zihálást, de a „szemítést”, „szemöldökítést”, „szempillítást”, „fejítést”, „kezítést”, „lábítást” stb., írásban pedig különféle
grafikai jelek vagy akár képek használatát stb. is. A nyelvi és nyelven
kívüli tények határozott szétválasztásának Saussure-re visszavezető hagyománya e felfogás fényében mesterséges és teljesen önkényes (Thibault 2011a: 5).
A „nyelvítés” egy olyan nyelvfelfogás része, melyben nem válik
szét egymástól a „gondolat” és annak nyelvi megvalósulása,8 hanem
a gondolat és a nyelvi forma egyszerre jönnek létre; ebből következően
a nyelvítés egyszerre nyelvi és kognitív tevékenység (Swain 2013: 5–6).
A nyelvítésnek nevezhető tevékenység azzal együtt, hogy nemcsak
nyelvi, hanem kognitív jellegű, identitásformáló erővel is bír, ezenkívül pedig jelzi, sőt alakítja a beszélő társadalmi státuszát (Gynne–Bagga-Gupta 2013: 480–481).
8

A nyelv i ko g it i zmus ideológiája szerint egy szövegrészletben megfogalmazódó gondolat elvonatkoztatható a nyelvi formától. Ez az ideológia áll
az ún. dinamikus vagy funkcionális ekvivalencián alapuló fordítási stratégia
hátterében (Lanstyák 2017b).
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Végül a nyelvítésben fontos elem a föntebb már említett egyediség,
valamint az „állandó átmenetiség” (Thibault 2011a: 26; l. még Blommaert–Backus 2011: 8), továbbá egy viszonylagos kötetlenség (Lankiewicz 2014a), amely azonban nem jelent normátlanságot: a nyelvítésnek is megvan a maga normarendszere, a nyelvítő sem mondhat
„bárhol bármit”. A “nyelvítés” – nagyfokú egyedisége miatt – nem
asszociál olyan szoros kapcsolatot a nyelvítő egyén és a közösség(ek)
között, amelyekben él, mint a hagyományos „nyelvhasználat” (Blommaert–Backus 2013: 14).

Összegzés
Dolgozatomban azt az új nyelvi helyzetet mutattam be, amely halaszthatatlanná tette, hogy a hagyományos szociolingvisztika és többnyelvűség-kutatás felülvizsgálja eddigi fogalomrendszerét, nyelvfelfogását
és módszertani eljárásait. A nyelvi rengetegféleség körülményei közt
a beszélők nyelvi viselkedésének hagyományos leírása elégtelennek
mutatkozik. Az új megközelítés általános jellemzése után az egyik legfontosabb fogalomra utaló nyelvít, nyelvítés, nyelvítő műszavakat mutattam be, melyek szokatlanságukkal jól jelzik mind az új nyelvi helyzet
„szokatlanságát”, mind pedig az új megközelítés merészségét.
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Misad Katalin – Takács Henrietta

A kétnyelvűség gyakorlata
dél-szlovákiai önkormányzati
hivatalokban1

Absztrakt: Írásunkban dél-szlovákiai magyardomináns települések
önkormányzati hivatalainak kétnyelvűségével foglalkozunk. A hivatalos érintkezés nyelvét az 1999. évi kisebbségi nyelvhasználati törvény
vonatkozó rendelkezéseinek tükrében az alábbi színtereken vizsgáljuk:
a hivatalok külső és belső feliratainak nyelve, a szóbeli ügyintézés nyelve, az írásos ügyintézés nyelve, az önkormányzatok kommunikációs
eszközeinek nyelve. Dolgozatunkban mindeközben rámutatunk a törvényi rendelkezések gyakorlati alkalmazását nehezítő problémákra, ill.
érintőlegesen kitérünk a kisebbségi nyelvhasználati jogok érvényesítésének alapvető feltételeire is. A vizsgálat eredményei részben saját empirikus kutatásokon, részben a pozsonyi magyar tanszéken a hivatali
kétnyelvűség témakörében készült szakdolgozatok tanulságain alapulnak.

1

A tanulmány alapjául szolgáló kutatások a Fórum Kisebbségkutató Intézet
keretében működő Gramma Nyelvi Iroda kutatási terve és az 1/0272/17. számú
Preklad, kultúra, hybridita a polylingvizmus v kontexte maďarskej literárnej
vedy a lingvistiky c. Vega-projekt alapján folytak a pozsonyi Comenius
Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén (Comenius University,
Fakulty of Arts, Department of Hungarian Language and Literature).
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Kulcsszavak: kisebbségi nyelvhasználati törvény, hivatali kétnyelvűség, feliratok nyelve, szóbeli ügyintézés nyelve, írásos ügyintézés nyelve, kommunikációs eszközök nyelve

Bevezetés
A kisebbségi nyelvek érvényesítése Szlovákiában alapvetően jogi kérdés. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a mindenkori hatalom
1918-tól, az első Csehszlovák Köztársaság megalakulásától egészen
napjainkig különböző alkotmánycikkelyek, nyelvtörvények, nyelvhasználati rendeletek és egyéb rendelkezések által szabályozza az ország területén élő kisebbségek nyelvének használatát.
A törvény nyújtotta lehetőségekkel elsődlegesen a legnagyobb létszámú kisebbséget alkotó magyarok élhetnek. Mivel a szlovákiai magyarság mintegy 70%-a olyan településen él, ahol helyi többséget alkot,
elvileg lakóhelye minden nyilvános színterén használhatja az anyanyelvét. Az 1999. évi kisebbségi nyelvhasználati törvény rendelkezései
azonban kizárólag a hivatalos érintkezés területére s ezen belül is csak
a közigazgatási szervek és a kisebbséghez tartozó személyek kommunikációjára szűkítik le a kisebbségi nyelvek használatát; miközben a rendeletben biztosított kisebbségi nyelvhasználati jogok a 2. § 1. bekezdése szerint csak azokon a településeken érvényesíthetők, ahol az utolsó
népszámlálási adatok szerint az adott kisebbség a helyi lakosságnak
legalább 20%-át alkotja (vö. Lanstyák 2002: 419–411; Menyhárt 2002:
36; Szabómihály 2002a: 28; Misad 2009: 52, 2012: 74, 2016: 62, 2017).
A dolgozat érdemi részében dél-szlovákiai magyardomináns települések önkormányzati hivatalainak kétnyelvűségét vizsgáljuk. A vonatkozó törvény rendelkezéseiből kiindulva bemutatjuk, értelmezzük és összefoglaljuk a terepmunka során felgyűjtött, ill. feldolgozott információkat.

1. Az empirikus kutatás helyszínei
A vizsgálat, melynek eredményeit a dolgozatban közzétesszük, saját
empirikus kutatásainkon, valamint a pozsonyi magyar tanszéken az ön-
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kormányzati kétnyelvűség témakörében készült alap- és mesterképzéses szakdolgozatok tanulságain alapul. A kutatás helyszínei a következő
települések voltak: Dunaszerdahely, Egyházkarcsa, Királyfiakarcsa, Hodos, Pozsonyeperjes, Somorja (Dunaszerdahelyi járás); Jóka (Galántai
járás); Gömörpanyit, Sajógömör, Tornalja (Rimaszombati járás)2.
A vizsgálódás minden esetben az érintett települések önkormányzati hivatala külső és belső feliratainak nyelvére, a szóbeli ügyintézés
nyelvére, az írásos ügyintézés nyelvére és az önkormányzatok kommunikációs eszközeinek nyelvére irányult.

1. ábra: Az empirikus kutatás helyszínei

2

A Dunaszerdahelyi Önkormányzati Hivatalban 1998-tól kezdődően különböző
időszakokat érintve folytak kétnyelvűségi vizsgálatok, a Somorjai Önkormányzati
Hivatalban pedig 2016-ban kezdődött átfogó vizsgálat a magyar mint kisebbségi
nyelv használatára vonatkozóan.
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2. A kétnyelvűség gyakorlata magyardomináns
települések önkormányzati hivatalaiban
Az empirikus vizsgálat a hivatali érintkezés azon területeire irányult,
melyekről a kisebbségi nyelvhasználati törvény nevezetesen rendelkezik.

2.1. Feliratok nyelve
A vonatkozó törvény 2. §-ának 5. pontja kimondja, hogy amennyiben
a település kisebbségi lakosságának aránya eléri a 20%-ot, a közigazgatási szerv az épületen elhelyezett nevét kisebbségi nyelven is feltünteti;
4. §-a pedig úgy rendelkezik, hogy az ilyen településen a közigazgatási
szerv a fontos információkat, főként az óvó, figyelmeztető és egészségügyi tájékoztató szövegeket kisebbségi nyelven is közzéteszi.
A fentiekből következően a vizsgálat során az önkormányzati hivatalok külső és belső feliratait vettük szemügyre. Külső feliratnak
az intézmény külső falán elhelyezett – rendszerint az önkormányzati szerv vagy a hatáskörébe tartozó egyéb intézmény(ek) nevét jelölő,
ill. a félfogadási rendet tartalmazó – feliratokat vagy táblákat minősítettük. A belső feliratok közé soroltuk a hivatal belső terében található
tájékoztató- és hirdetőtáblákat, a faliújságon elhelyezett értesítéseket,
valamint az irodák ajtaján vagy ajtaja mellett található névtáblákat.
A vizsgálódás elsődlegesen a feliratok nyelvére vonatkozott, de azt is
megfigyeltük, hogy van-e tartalmi vagy grafikai különbség a kétnyelvű
feliratok szlovák és magyar szövegrészei között.

2.1.1. Külső feliratok nyelve
A vizsgált önkormányzatok működési épületének homlokzatán kivétel
nélkül két nyelven szerepel a hivatal neve. A magyar megnevezés a szlovák mellett vagy alatt helyezkedik el, miközben az utóbbi megoldás félreérthetetlenül kifejezésre juttatja a kisebbségi és a többségi nyelv törvényben is szabályozott alá-fölé rendeltségi viszonyát. Általában mind a
szlovák, mind a magyar névből hiányzik a település neve, pl.: OBECNÝ
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ÚRAD – KÖZSÉGI HIVATAL, MESTSKÝ ÚRAD – VÁROSI HIVATAL,
RADNICA – VÁROSHÁZA3; melynek az lehet a valószínűsíthető oka,
hogy mivel a hatályos rendelkezések a közigazgatási szervek kisebbségi
nyelvű megnevezésében előírják a településnév államnyelven való feltüntetését4, a magyardomináns helyi önkormányzatok sem a szlovák,
sem a magyar megnevezésben nem jelölik a település nevét. A fentihez
hasonló okból készülhettek azok a feliratok is, amelyeken a hivatal szlovák megnevezése tartalmazza ugyan a település nevét, a magyar azonban nem, pl.: OBECNÝ ÚRAD KRÁĽOVIČOVÉ KRAČANY – KÖZSÉGI
HIVATAL stb. Betűméret, betűtípus és betűszín tekintetében a vizsgált
feliratok kisebbségi nyelvű szövege többnyire nem különbözik a többségi nyelvűétől, de néha előfordul, hogy az önkormányzati hivatal külön
táblán, fehér mezőben kék betűkkel jelöli a többségi nyelvű megnevezést, míg a kisebbségi nyelvűt egy kisebb méretű táblán, fehér mezőben
fekete betűkkel tünteti fel, pl.: OBECNÝ ÚRAD KOSTOLNÉ KRAČANY,
alatta külön táblán: KÖZSÉGI HIVATAL (vö. Misad 2014, 2016; Csiffári
2010, 2012; Laihonen 2012; Gazdík 2014; Istók 2012, 2014; Kiss 2015).
Gyakori eset, hogy a helyi önkormányzat épületében más, többnyire az önkormányzati szerv szakapparátusához tartozó hivatal is székel.
Ezek nevét szinte mindig a főbejárat mellett helyezik el, ugyanolyan
betűkkel szedve a többségi és a kisebbségi nevüket, pl.: MATRIČNÝ
ÚRAD – ANYAKÖNYVI HIVATAL. A kisebb településeken arra is akad
példa, hogy az önkormányzat épületében további intézmények működnek. Az ezek nevét jelölő feliratokban nemegyszer elsődlegesen szerepel
a magyar megnevezés, s csak ezt követően a szlovák, pl.: KÖNYVTÁR

3

4

A dolgozatban a példaként bemutatott nyelvi anyagot mindig felgyűjtött
változatában tesszük közzé.
Az 1995. évi ún. államnyelvtörvény úgy fogalmaz, hogy a közigazgatási
szerveknek (a megnevezés alatt az államigazgatási és önkormányzati szerveket
érti) feladataik ellátása során a szlovák nyelvet kell használniuk, így a törvény
értelmében az önkormányzatok épületén elhelyezett feliratok szövege is
csak szlovák nyelvű lehetett. Az 1999. évi kisebbségi nyelvhasználati törvény
szerint a közigazgatási szerv az épületen elhelyezett nevét kisebbségi nyelven
is feltünteti, ám a belügyminisztérium közigazgatási csoportjának 2000. április
20-án kiadott irányelve alapján a kisebbségi nyelvű megnevezésében a település
nevének államnyelven kell szerepelnie.
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– KNIŽNICA, NYUGDÍJAS KLUB – KLUB DÔCHODCOV (vö. Misad
2014, 2016; Csiffári 2010, 2012; Hájos 2012; Gazdík 2014; Kiss 2015).
A települési önkormányzatok ügyfélfogadási rendje nyelvi szempontból rendkívül változatos. Nagy részükben mind a főfelirat, mind a fogadónapok neve kétnyelvű, pl.: Stránkové dni – Ügyfélfogadás/Félfogadás,
Stránkové hodiny – Fogadási órák/Fogadóórák, ill. Pondelok – Hétfő, Utorok – Kedd, Streda – Szerda, stb. Előfordul azonban, hogy csupán a főfelirat kétnyelvű s a fogadónapok neve már csak szlovákul van feltüntetve,
pl.: Stránkové dni – Ügyfélfogadás/Félfogadás, de: Pondelok, Utorok, Streda, stb.; továbbá arra is van példa, hogy a többségi nyelven teljes alakú
napok neve mellett vagy után már csak rövidített formában jelenik meg
azok magyar megfelelője, pl.: Pondelok – Hé, Utorok – Ke, Streda – Sze,
stb. Betűméret, betűtípus és betűszín tekintetében a vizsgált feliratok kisebbségi nyelvű szövegrészei nem különböznek a többségi nyelvűekétől;
az viszont gyakran megfigyelhető, hogy a magyar megnevezés nem a szlo-

2. ábra: Külső felirat, Gömörpanyit

3. ábra: Külső felirat, Somorja
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vák mellett, hanem az alatt helyezkedik el (vö. Misad 1998, 2014; Csiffári
2010, 2012; Hájos 2012; Gazdík 2014; Istók 2012, 2014; Kiss 2015).

2.1.2. Belső feliratok nyelve
A vizsgált belső feliratok közül az önkormányzati hivatalok szervezeti egységeinek nevét tartalmazó tájékoztató táblák nyelvhasználata
mutat hasonlóságot: kivétel nélkül mindig kétnyelvűek, s a többségi
nyelvű felirat minden esetben megelőzi a kisebbségi nyelvűt, pl.: Odbor stavebný/Stavebný odbor – Építésügyi főosztály/Építésügyi osztály/
Építési szakosztály, Odbor školstva/Školský odbor – Oktatásügyi főosztály/Oktatásügyi osztály/Oktatási osztály/Iskolaügyi osztály, Evidencia
obyvateľstva – Lakossági nyilvántartás. Eltérés inkább csak a szlovák és
a magyar feliratszövegek grafikai elrendezésében van: a magyar szövegrész egyszer a szlovák mellett, másszor alatta jelenik meg; továbbá
betűnagyságuk és -típusuk egyszer megegyezik, máskor a kisebbségi
nyelvű feliratot kisebb méretű és eltérő típusú betűvel jelölik (vö. Misad 1998, 2014; Csiffári 2010, 2012; Hájos 2012; Istók 2012, 2014; Kiss
2015).A hivatalok belső terében elhelyezett további feliratok általában
egynyelvűek, pl.: Úradná tabuľa – Povinne zverejňované informácie,
Úradná tabuľa – Iné úradné písomnosti, oznámenia, Úradné oznamy,
Rôzne oznamy, stb. A vizsgált önkormányzatok között mindössze egy
olyan akadt, ahol a gyűjtés időpontjában minden belső feliratot két
nyelven tettek közzé, pl.: Úradná tabuľa – Helyi hirdetmények táblája,
Informačná tabuľa – Információs tábla, Generálny pardon – Vezérigazgatói közkegyelem, Požiarne poplachové smernice – Tűzriadó szabályzat, stb. Jellemzően egynyelvűek az óvó, figyelmeztető és egészségügyi
tájékoztató feliratok is, pl.: Zákaz fajčenia v celom objekte; Upozorňujeme občanov, aby si svoje osobné veci nenechávali na chodbe. Za takto odložené veci neručíme!; Dôležité telefónne čísla: Prvá pomoc 155, Požiarna stanica 150, Polícia 158; stb.5 (vö. Misad 1998, 2014; Csiffári 2010,
2012; Hájos 2012; Gazdík 2014; Istók 2012, 2014; Kiss 2015).

5

Egy illetékes önkormányzati dolgozó szerint ennek az a fő oka, hogy a közbeszerzési cégek csak többségi nyelvű figyelmeztető táblákat kínálnak.
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Az önkormányzati dolgozók névtáblájának nyelvhasználatát szintén változatosság, sokrétűség jellemzi. Az irodák ajtaján vagy mellett
elhelyezett táblákon az egyes hivatalok általában egységesen, az ún.
indoeurópai vagy szláv sorrend szerint tüntetik fel munkatársaik nevét (akkor is, ha a hivatalos névformájuk esetlegesen magyar), pl.:
Karol Csiba, Klára Kisová, Miroslav Pőthe, Alžbeta Szabóová, László
Mezei, Piroska Horváth, stb. Más önkormányzatok a szlovák formában bejegyzett neveket az indoeurópai vagy szláv sorrend szerint, az
anyakönyvben magyar alakban bejegyzett neveket azonban az ún. magyar sorrend szerint jelölik, pl.: Ladislav Balódi, Katarína Kázmérová,
de: Czucz Etelka, Hodosi Erika, Szabó Mária, stb. A névtáblák szinte
minden esetben tartalmazzák az önkormányzati dolgozó munkaköri
beosztását is, ilyenkor a vizsgált önkormányzatok általában két nyelven tüntetik fel az alkalmazottak ügykörét, többnyire a szlovák nyelv
elsőbbségével, pl.: matrikárka – anyakönyvvezető, vedúci hospodárskej
správy – gazdasági részleg vezetője, vedúca obecnej knižnice – könyvtáros, vedúca odboru – szakosztály vezetője, stb. Ritkán ugyan, de előfordul, hogy a beosztás elsődlegesen kisebbségi nyelven jelenik meg
a névtáblán, pl.: polgármester – starosta obce, referens – referentka,
könyvelő – účtovníčka (vö. Misad 1998, 2014; Csiffári 2010, 2012; Hájos
2012; Gazdík 2014; Istók 2012, 2014; Kiss 2015).

2.2. Szóbeli ügyintézés nyelve
A kisebbségi nyelvhasználati törvény 2. §-ának 1. pontja úgy rendelkezik, hogy ha a nemzetiségi kisebbséghez tartozó személyek egy
adott településen a lakosságnak legalább 20%-át alkotják, e településen
a hivatali érintkezés során használhatják a kisebbségi nyelvet. A 7. §
1. pontja ugyanakkor előírja, hogy a közigazgatási szerv és alkalmazottai a hivatali érintkezésben az államnyelvet kötelesek használni, s csak
e törvény és más törvények által meghatározott feltételek mellett használhatják a kisebbségi nyelvet, melyet a szabályozás szerint egyébként
nem kötelesek ismerni.
A kutatás a fentiek értelmében elsődlegesen az ügyfél és az önkormányzati dolgozó szóbeli kommunikációjának nyelvére irányult, de az
önkormányzati dolgozók egymás közötti verbális érintkezésének nyelvét is tanulmányozta.
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2.2.1. Az ügyfél és az önkormányzati dolgozók
kommunikációjának nyelve
A vizsgált hivatalokban az ügyfél és az önkormányzati dolgozó kommunikációjának nyelve az ügyfél anyanyelvéhez vagy az általa választott nyelvhez igazodik. A kisebb településeken az önkormányzat alkalmazottai minden lakost név szerint ismernek, tehát azt is tudják,
kinek mi az anyanyelve. Ha ismeretlen ügyféllel van dolguk, szlovákul
és magyarul is köszöntik, a válaszköszönés pedig egyértelműen jelzi
számukra, melyik lesz a kommunikáció nyelve. Hasonlóképpen járnak el a nagyobb települések önkormányzati dolgozói is: amennyiben
ismerik az ügyfelet, az anyanyelvén szólítják meg; ha nem, mindkét
nyelven üdvözlik, s azon a nyelven folytatják a társalgást, amelyiken
az ügyfél válaszol. A kutatás során nem volt példa arra, hogy a vizsgált
önkormányzatok valamelyikében magyarul nem beszélő ügyintéző került volna kapcsolatba az ügyfelekkel.
Ha az ügyfél telefonon lép kapcsolatba az önkormányzattal, az
ügyintéző többnyire két nyelven, a Prosím! – Tessék! kapcsolatfelvevő
kifejezéssel vagy a Samospráva – Önkormányzati hivatal, ill. Mestský
úrad/Obecný úrad – Önkormányzati hivatal /Városháza/Községháza
alakulatokkal jelentkezik be, s a kommunikáció nyelvét az ügyfél által
választott nyelvhez igazítja. Ritkábban ugyan, de az is előfordul, hogy
az önkormányzati dolgozó csak szlovákul szól bele a telefonba, pl.:
Mestský úrad Tornaľa. Az adatközlők6 saját bevallásuk szerint a magyardomináns településeken is előbb szlovákul jelentkeznek be, majd
ezt követően magyarul is. A szlovák–magyar sorrendet azért tartják
fontosnak, mert azok a törvények, amelyek a hivatalos érintkezés nyelvéről rendelkeznek, előírják a szlovák nyelv elsőbbségét; ill. mert Szlovákiában élnek és dolgoznak, ahol a többség nyelve a szlovák (vö. Misad 1998, 2014, 2016; Menyhárt 2002; Csiffári 2010, 2012; Hájos 2012;
Istók 2012, 2014; Gazdík 2014; Kiss 2015).

6

Adatközlőknek az érintett önkormányzatok azon dolgozóit nevezzük, akik a
kutató segítségére voltak a vizsgálat során.
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2.2.2. Önkormányzati dolgozók egymás közötti
kommunikációjának nyelve
A vizsgált önkormányzati hivatalok alkalmazottainak nagy része
(92,7%) magyar anyanyelvűnek vallja magát, de a szlovák anyanyelvűek is kivétel nélkül kétnyelvűek, akiknek saját bevallásuk szerint nem
okoz gondot a magyar nyelven folytatott ügyintézés. A hivatali dolgozók egymás között magyarul és szlovákul is beszélnek, a kommunikáció nyelvét helyzettől függően választják meg. Ha személyes dolgokról társalognak, a szlovák anyanyelvű dolgozók többnyire a számbeli
többségben lévő magyar anyanyelvűekhez igazodnak; ha valamit nem
értenek meg, arra rákérdeznek. Ilyenkor előfordul, hogy szlovákul
folytatódik a társalgás; mint ahogy az is jellemző, hogy a magánjellegű
beszélgetésekben mindenki a saját anyanyelvét használja. Hivatalos
ügyekről az alkalmazottak többségi és kisebbségi nyelven is kommunikálnak egymással, de mivel a magyar nyelvű közigazgatási terminológiát a kisebbségi anyanyelvű dolgozók sem ismerik, ők is gyakran
váltanak át magyarról szlovákra. Arra is van példa, hogy szlovák tannyelvű alap- és középiskolát végzett magyar anyanyelvű hivatalnokok
szlovákul kommunikálnak egymással (vö. (vö. Misad 1998, 2014, 2016;
Menyhárt 2002; Csiffári 2010, 2012; Hájos 2012; Istók 2012, 2014; Gazdík 2014; Kiss 2015).

2.2.3. A képviselő-testület tanácskozásának nyelve
A vonatkozó törvény 3. §-ának 1. pontja szerint a területi önkormányzati szerv tanácskozása kisebbségi nyelven is folyhat, ha azzal valamennyi jelenlevő egyetért.
A vizsgált hivatalokban a képviselő-testület tanácskozásai többnyire magyarul folynak, de előfordul, hogy a polgármester akkor is két
nyelven vagy szlovákul nyitja meg az ülést, ha annak nincs csak szlovákul beszélő/értő résztvevője. Amennyiben a képviselő-testület ülésén
szlovák hivatalos személy is részt vesz, a tanácskozás szlovákul folyik.
Ha a testület nyilvános ülésén magyar és szlovák nemzetiségű/anyanyelvű lakosok is részt vesznek, az üdvözlésük két nyelven történik;
a polgármester vagy az általa megbízott személy kisebbségi és többségi
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nyelven is ismerteti a napirendi pontokat; két nyelven hangzanak el
a hivatalos beszámolók stb. A lakosok kérdéseiket, hozzászólásaikat
az anyanyelvükön terjesztik elő, a válasz a kérdező/hozzászóló által
választott nyelven érkezik. Előfordul, hogy a magyarul nem beszélő
résztvevők kérik, hogy a kisebbségi nyelvű kérdés vagy hozzászólás, ill.
a rá érkező válasz többségi nyelven is hangozzon el; ilyenkor a válaszadó képviselőtestületi tag a kérdést is, a választ is elismételi szlovákul is
(vö. Misad 1998; Csiffári 2010, 2012; Istók 2012, 2014).

2.3. Írásbeli ügyintézés nyelve
A kisebbségi nyelvhasználati törvény 2. §-ának 3. pontja úgy rendelkezik, hogy azokon a településeken, ahol az adott kisebbség aránya eléri
a 20%-ot, a kisebbséghez tartozó személyek az államigazgatási szervhez és a területi önkormányzati szervhez címzett írásos beadványaikat
kisebbségi nyelven is benyújthatják; a közigazgatási szerv ezekre az államnyelvű válasz mellett kisebbségi nyelven is válaszol.
A vizsgálódás során az önkormányzati hivataloknak a lakossággal,
ill. a hatáskörükbe tartozó és más intézményekkel folytatott írott nyelvi kommunikációját, valamint az önkormányzat által kiadott űrlapok
nyelvét tanulmányoztuk.

2.3.1. Önkormányzat és lakosság között
A magyar kisebbséghez tartozó lakosok túlnyomórészt egynyelvű
szlovák beadványokat nyújtanak be a helyi önkormányzatokhoz7. Az
önkormányzati dolgozók szerint a kisebbséghez tartozó ügyfelek általában úgy vélekednek, hogy a többségi nyelvű beadványok elsőbbséget élveznek az ügyintézés során, ezért a szlovákul nem tudó lakosok
is csak ritkán fogalmaznak meg magyar nyelvű kérelmet stb.; inkább
7

A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a kisebbségi nyelvhasználati törvény
elfogadása óta a városi településeken 8,7%-kal, míg a községi településeken
mindössze 1,9%-kal növekedett a magyar nyelvű beadványok száma (vö. Misad
1998, Menyhárt 2002, Hájos 1012).
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megkérik a hivatal valamelyik dolgozóját vagy rokonukat, ismerősüket, szomszédjukat, hogy segítsen a szlovák nyelvű folyamodvány
megírásában8.
A hivatal a lakosok esetleges magyar nyelvű beadványaira a törvényi rendelkezést követve általában két nyelven, szlovákul és magyarul
válaszol. A szlovák nyelvű válasz ilyenkor túlnyomórészt elsőbbséget
élvez a magyarral szemben; de előfordul, hogy egy-egy önkormányzat
a többségi nyelvű választ csak a kisebbségi nyelvű után tünteti fel; s arra
is akadt példa, hogy magyar nyelvű folyamodványra egynyelvű magyar
választ adott a hivatal. A megkérdezett önkormányzati dolgozók úgy
vélik, hogy magyar nyelvű beadvány esetén is indokolt a kétnyelvű válasz, mégpedig egyrészt azért, mert amennyiben az ügyfél nem lenne
elégedett az önkormányzat intézkedésével, és felsőbb önkormányzati
szervhez fordulna, a hivatal az államnyelvű válasszal tudja igazolni
intézkedése adekvátságát; másrészt azért, mert értelmezési vita esetén
a törvényi szabályozás az államnyelvű határozatot tartja mérvadónak.
A vizsgált önkormányzatok egyéb, nem hivatalosnak minősülő
írásbeli fogalmazványai – mint pl. a lakossági értesítők és meghívók
– általában kétnyelvűek, ritkábban magyar egynyelvűek; a rájuk vonatkozó nyelvhasználati gyakorlatról az adatközlők véleménye szerint
a polgármester vagy a képviselő-testület dönt.

2.3.2. Önkormányzat és a hatáskörébe tartozó intézmény,
ill. más intézmény között
Általános gyakorlat, hogy a vizsgált önkormányzatok az írásos ügyintézés során más nyelven/nyelveken kommunikálnak a hatáskörükbe
tartozó intézményekkel és máson a szlovákiai magyar kulturális, civil stb. szervezetekkel. A fennhatóságuk alá tartozó magyar nevelési
nyelvű óvodáknak, ill. magyar tannyelvű alapiskoláknak például a törvényi szabályozáshoz igazodva kétnyelvű hivatalos levelet küldenek,

8

A vizsgálat során kiderült, hogy esetenként maga a polgármester vagy a hivatali
dolgozó biztatja az ügyfelet arra, hogy szlovák nyelvű kérelmet nyújtson be,
ennek okát azonban nem sikerült feltárni be (Csiffári 2010: 30).
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melyben mindig a szlovák nyelvű szöveg szerepel elsődlegesen; a településen működő kisebbségi kulturális intézményekkel (pl. a Csemadok-alapszervezettel) és civil szervezetekkel azonban jellemzően
magyar nyelvű levelezést folytatnak9. Az adatközlők szerint ez azért
van így, mert a helyi önkormányzat és a hatáskörébe tartozó intézmények hivatalos levelezésébe más felsőbb szerveknek (pl. az illetékes minisztériumnak vagy a megyei önkormányzatnak) is betekintése van;
míg a magyar vonatkozású kulturális intézményekkel és civil szervezetekkel való levélváltás csak az önkormányzatra és a másik félre tartozik
(vö. Misad 1998, 2014, 2017).

2.3.3. Űrlapok nyelve
A vonatkozó szabályozás 2. §-ának 6. pontja szerint a területi önkormányzati szerv a saját hatáskörében kiadott űrlapokat kérésre kisebbségi nyelven is az állampolgárok rendelkezésére bocsátja.
A vizsgált önkormányzatok jelentős része ennek ellenére nem biztosít kétnyelvű formanyomtatványokat a kisebbséghez tartozó ügyfelek számára; sőt az illetékes ügyintézők többségének sem azokról a kétnyelvű önkormányzati szövegmintákról nincs tudomása, amelyeket
a Gramma Nyelvi Iroda munkatársai készítettek számukra; sem azokat
az elektronikus beadványmintákat nem használja, amelyek letölthetők
a www.onkormanyzas.sk honlapról10. A megkérdezett hivatali dolgozók nagy része úgy vélekedik, hogy szükségtelen kétnyelvű űrlapokat
készíteni vagy készíttetni, hiszen a magyar anyanyelvű ügyfelek értik
9

10

A megkérdezett hivatali dolgozók szerint a szlovák nyelvű szöveg elsődlegessége
ilyenkor azért fontos, mert a helyi önkormányzat és a hatáskörébe tartozó
intézmények hivatalos levelezését alkalomadtán más felsőbb szerv is ellenőrizheti,
pl. az illetékes minisztérium vagy a megyei önkormányzat; míg a magyar
vonatkozású kulturális intézményekkel és civil szervezetekkel való levélváltás
„valójában a két fél ügye” (vö. Misad 1998, 2014, 2017).
A portálon jelenleg 161 olyan magyar vagy kétnyelvű szlovák–magyar
szövegminta található, amely mind az érintett közigazgatási szerv dolgozóit,
mind a hivatalos dolgaikat intéző magyar anyanyelvű ügyfeleket segíti a törvény
által biztosított kisebbségi nyelvű hivatali kommunikáció megvalósításában (l.
onkormanyzas.sk/rendeletek.html, letöltés: 2017. június 20.)
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a szlovák nyelvűeket; ha pedig mégsem (de ilyenre véleményük szerint
nem nagyon van példa), akkor az ügyintézők segítenek a kitöltésükben
(vö. Csiffári 2010, 2012; Hájos 2012; Istók 2012, 2014; Gazdík 2014;
Kiss 2015).

2.4. Önkormányzati kommunikációs eszközök nyelve
A területi önkormányzati szervek kommunikációs eszközeinek nyelvét
elsősorban az államnyelvtörvény 3. és 5. paragrafusa (3. § Az államnyelv használata a hivatalos érintkezésben; 5. § Az államnyelv használata a tömegtájékoztató eszközökben, a kulturális és a nyilvános rendezvényeken) szabályozza. A rendelkezések alapértelmezésben mindenütt
előírják az államnyelv kötelező használatát, s emellett – külön jogszabályokra hivatkozva – lehetővé teszik a kisebbségi nyelvek használatát is.

2.4.1. Honlapok nyelve
A vizsgált önkormányzatok mindegyikének van honlapja, ezek mintegy 71%-ának van a szlovák mellett magyar változata is, a többi egynyelvű szlovák honlap. A kisebbségi nyelvű változatok szerkezete általában megegyezik a többségi nyelvűekével, tartalmi egyezés azonban
csak ritkán figyelhető meg közöttük. A magyar nyelvű honlapok némelyike mindössze alapinformációkat közöl, leginkább a település nevét és történetét, az önkormányzat nevét, ill. a hivatal szerkezeti felépítését, valamint a félfogadási rendet. Teljes körű vagy részleges magyar
nyelvű közérdekű tájékoztatást – pl. a lakosságot érintő határozatok,
a képviselő-testület üléséről szóló jegyzőkönyvek stb. kisebbségi nyelven való közzététele – csak az önkormányzatok kb. egy ötöde folytat
(vö. Neszméri; Istók 2012, 2014; Gazdík 2014).

2.4.2. Önkormányzati lapok nyelve
A vizsgálatban érintett önkormányzatok csaknem 90%-a rendelkezik
hírlappal, közlönnyel vagy egyéb típusú sajtóorgánummal. A kiadványok kivétel nélkül kétnyelvűek, s általában havonta jelennek meg,
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esetlegesen – pl. az önkormányzati választások időszakában – kéthetente. Elsődlegesen magyar nyelvű írásokat tartalmaznak, csupán
két lapra volt jellemző a magyar és a szlovák nyelvű cikkek megközelítőleg azonos száma. Az adatközlők szerint a többségi és kisebbségi
nyelven is megjelentetett írások eredetileg magyar nyelven készülnek,
közül a fontosabbakat (pl. önkormányzati határozatok) és a településen élő szlovák közösséget közvetlenül érintőket fordítják szlovákra.
A többségi nyelvre való fordítást általában a magyar cikk szerzője
vagy a lap szerkesztője, esetleg valamelyik szlovákul jól beszélő és író
önkormányzati dolgozó végzi. A lapokban közzétett hirdetések nyelve a megrendelő kívánságához igazodik (vö. Hájos 2012; Istók 2012,
2014; Gazdík 2014).

2.4.3. Városi televíziók nyelve
A vizsgált önkormányzatok közül kettő működtet saját televíziót.
Mindkettő magyar és szlovák nyelvű magazin-, ill. reklámműsort sugároz, ezek képfelvételei teljes mértékben azonosak. A kisebbségi nyelvű
adások nyelvhasználatát illetően a televíziók fenntartói az államnyelvtörvény 5. §-ához igazodnak, vagyis a magyar nyelvű adás képkockáit
államnyelvű feliratokkal látják el. Amennyiben az egyes felvételeken
szereplő személyek magyarul beszélnek, a többségi nyelvű adás képfelvételeit feliratozzák szlovák nyelven (vö. Hájos 2012).

2.4.4. Hangosbemondók nyelve
A vizsgálat alátámasztotta azt a feltételezést, miszerint a kisebb településeken az önkormányzati hivatal napjainkban hangosbemondón
értesíti a lakosságot a fontos helyi eseményekről. A hirdetés jellemzően
két nyelven, előbb szlovákul, majd magyarul történik; mindössze egy
érintett településen rendelkezett úgy a polgármester, hogy a lakosság
nemzetiségi összetételére való tekintettel elsőként a kisebbségi nyelvű hirdetés hangozzon el. A beolvasott hirdetések általában magyarul
íródnak, majd szlovákra fordítják őket; ritkábban az internetről letölt-
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hető szövegminták alapján szlovákul fogalmazzák meg őket, s ezeket
fordítja a megbízott alkalmazott magyarra. A többségi és a kisebbségi
nyelvű hirdetések között túlnyomórészt sem tartalmi, sem formai eltérések nincsenek (vö. Istók 2012, 2014; Gazdík 2014).

4. ábra: Kétnyelvű hirdetés szövege, Tornalja

Összegzés
A tanulmány szlovákiai magyardomináns települések önkormányzati hivatalainak kétnyelvűségét vizsgálta. A kutatás a feliratok
nyelvére, a szóbeli és az írásos ügyintézés nyelvére, valamint az önkormányzatok kommunikációs eszközeinek nyelvére irányult. A vizsgálat eredményei szerint az önkormányzatok kétnyelvűsége leginkább
a szóbeli ügyintézés nyelvének és a külső feliratok nyelvhasználatának,
legkevésbé pedig az írásos ügyintézés nyelvének vonatkozásában jut
érvényre. Annak, hogy a vizsgált önkormányzati hivatalok kétnyelvűsége csak részben tükrözi a működési település magyar nemzetiségű,
ill. anyanyelvű lakosságának számarányát, feltételezésünk szerint két
fő oka van. Az egyik a megfelelő tájékoztatás hiánya: a nemzetiségi
kisebbségekhez tartozó ügyfelek nem kapnak egyértelmű tájékoztatást arról, milyen mértékben és módon használhatják anyanyelvüket
hivatalos ügyeik intézése során; ráadásul gyakran az önkormányzati
dolgozók sem ismerik kellően a törvényi rendelkezéseket, ill. előfordul,
hogy félreértelmezik azokat. A kisebbségi nyelvhasználati törvény által nyújtott lehetőségek nem megfelelő érvényesítésének másik fő oka
a nyelvi felkészületlenség: a hivatali érintkezés több évtizedes szlováknyelvűségének következményeként sem az önkormányzati dolgozók,

87

sem az ügyfelek nem ismerik a kisebbségi nyelvű jogi-közigazgatási
terminológiát, ill. a kisebbségi nyelvű hivatalos stílus és hivatalos szövegek jellemző jegyeit (vö. Lanstyák–Szabómihály 2002: 117; Szabómihály 2002b: 182–183; Misad 2014: 252, 2016: 73, 2017; l. még http://
www.narodnostnemensiny.gov.sk/spravy-a-koncepcne-materialy).
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Bilász Boglárka

Egy fedél alatt
– iskolai nyelvi tájkép
kétnyelvű környezetben1

Absztrakt: Jelen tanulmányban arra a kérdésre keresem a választ, hogy
hogyan jelenik meg a kétnyelvűség egy olyan oktatási intézmény nyelvi
tájképében, ahol szlovák és magyar tannyelvű osztályok közös igazgatóság alatt működnek. A kutatásom tárgya a vizsgált iskola közös tereiben megjelenő feliratok nyelvének és az azokhoz kapcsolódó nyelvválasztási stratégiák feltérképezése. Az elemzés során az összegyűjtött
106 feliratot csoportosítom nyelvválasztási szempontból, illetve az
alapján, hogy az egyes nyelvek vizuális megjelenítése hogyan történik. Az iskolai nyelvi tájkép vizsgálatának eredményei kiindulópontot
jelentenek majd az intézmény nyelvválasztási stratégiáinak szélesebb
körű elemzéséhez.
Kulcsszavak: nyelvi tájkép, oktatás, kétnyelvű feliratok, nyelvhasználati stratégiák

1

A tanulmány elkészülését az Agentúra na podporu výskumu a vývoja az APVV0689-12 számú szerződés alapján támogatta. (Táto práca bola podporovaná
Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-068912).
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1. Bevezetés
A nyelvi tájkép kutatásának a nemzetközi nyelvészeti szakirodalomban
az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet szentelnek, ezen belül az
iskolai nyelvi tájkép kutatása is a figyelem középpontjába került, különös tekintettel annak nyelvszemlélet-formáló voltára, mely az így közvetített nyelvi ideológiák által fejti ki hatását (l. Brown 2012).
A nyelvi tájkép vizsgálata a 20–21. század fordulóján a többnyelvű
városi közegben a különböző nyelvek vizuális előfordulásának feltérképezése kapcsán lendült fel. Elsősorban a közterületeken előforduló
feliratokkal, vizuális megjelenítődéssel foglalkozik (vö. Shohamy–
Ben-Rafael–Barni 2010), de egyre inkább előtérbe kerül az iskolai
nyelvi tájkép kutatása is. Szabó (2015: 231) alapján „Az iskolai nyelvi
tájképet (...) oktatási terek vizuális és téri szerveződéseként határozom
meg, amelyben kiemelkedően fontos szerep jut a feliratoknak, a képeknek, valamint a bútorok és egyéb tárgyak elhelyezkedésének“.
Kétnyelvű közegben a vizuális nyelvhasználat és az ehhez kapcsolódó nyelvhasználati stratégiák még inkább meghatározóak lehetnek
a közösség nyelvekhez való viszonyára nézve, illetve azok presztízsére
az adott közösségen belül, ezek ugyanis akarva akaratlanul körülvesznek bennünket, hatnak ránk (vö. Brown 2012, Bartha–Laihonen–Szabó 2013). Jelen tanulmányban egy gimnázium nyelvi tájképének egy
szeletét elemzem, éppen ezért nem célom messzemenő következtetések levonása, sokkal inkább bizonyos tendenciák és stratégiák feltérképezése egy esettanulmány keretein belül.

2. A kutatás helyszíne
A kutatásom helyszíne egy Kelet-Szlovákiában található gimnázium.
Ezt a választást több minden indokolja: Egyrészt az, hogy ebben az intézményben több korábbi kutatást végeztem már, melynek során a diákok nyelvhasználatát, nyelvszemléletét vizsgáltam. Másrészt a nyelvi
tájkép vizsgálata szempontjából különösen érdekes ez az iskola, ugyanis közös igazgatóság alatt működnek szlovák és magyar tanítási nyelvű
gimnáziumi osztályok, így a nyelvválasztásnak a vizuális nyelvhasználatban különös jelentősége van.
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Az intézményben négy magyar és négy szlovák tanítási nyelvű
osztály működik – a magyar osztályokban 100, míg a szlovákokban
91 diák tanul. A 2011-es népszámlálás adatai alapján a városban, ahol
a gimnázium található anyanyelvi megoszlás alapján2 a szlovák és
a magyar anyanyelvűek aránya 3343 és 17813 lakos, illetve a környező
településeken, melyekről a diákok jelentős része beutazik döntően magyar anyanyelvű a lakosság, így az adatok értelmezése szempontjából
fontos kérdés lehet, hogy egy ennyire kétnyelvű környezetben vajon
a szlovák tanítási nyelvű osztályokba hány egynyelvű szlovák diák jár.
Mivel nem állt módomban a diákok nyelvi kompetenciájáról személyesen meggyőződni, ezért az engem körbevezető tanárnő válaszára
kellett hagyatkoznom, miszerint kb. 25 olyan diák jár a gimnáziumba,
akinek gondot jelent a magyar írott és szóbeli szöveg megértése.
Mivel az iskolai vizuális nyelvhasználat nyelvi menedzselésében jelentős szerepe van a tantestületnek és az iskola vezetésének, ezért fontos
információ az is, hogy a tanárok közül hányan kétnyelvűek és egynyelvűek. A tantestület tagjai közül 11-en magyar–szlovák kétnyelvűek, miközben 10-nek a magyar, 1-nek pedig a szlovák a domináns nyelve. Szlovák
egynyelvű 3 tanár azon kritérium alapján, hogy gondot okoz számukra
az írott és szóbeli magyar szöveg megértése. Az iskola igazgatója magyardomináns magyar–szlovák kétnyelvű, az igazgatóhelyettes pedig szlovák
egynyelvű.

3. A kutatás kiindulási pontjai és módszere
A vizsgált gimnáziumban folytatott előző kutatásaim során világossá
vált számomra, hogy az intézmény szervezési módjából adódóan kialakult kétnyelvűségi helyzetet meglehetősen nagy nyelvi érzékenységgel és tudatos nyelvválasztási stratégiákkal kezelik. Látogatásaim során
megfigyelhettem ezt a hozzáállást az iskola nyelvi tájképében is, éppen
ezért döntöttem úgy, hogy az iskolai nyelvhasználat ezen aspektusát is
megvizsgálom. Előző tapasztalataim alapján feltételeztem, hogy a felira2

Forrás:[http://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/e285abec-6b1c-46ea93de0507fc844183/Tab_ 5_Obyvatelstvo_trvalo_byvajuce_v_obciach_SR_podla_
materinskeho_jazyka_SODB_2011.pdf?MOD=AJPERES Letöltés: 2015.1.23.]
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tok nyelvválasztása nem véletlenszerű, és a vizsgálatom során valamilyen
konkrét nyelvválasztási stratégia rajzolódik majd ki.
Első lépésként az iskola közös – vagyis a szlovák és a magyar tanítási
nyelvű osztályok diákjai által közösen használt – tereinek feliratait vizsgáltam, és ezek elemzése képezi jelen esettanulmány tárgyát. Az iskola folyosóin a magyartanár vezetett végig, és összesen 106 feliratot fényképeztem
le. Az elemzések során a tanár kommentárjai is segítettek az összegyűjtött
anyag értelmezésében, illetve a feliratokat különféle kategóriákba sorolva
mutatom be az iskolában alkalmazott nyelvválasztási stratégiákat.

4. Nyelvválasztási stratégiák és a nyelvi tájkép
Az összegyűjtött feliratokban a szlovák, magyar, angol, francia és német
nyelv jelent meg. Első lépésként a nyelvválasztás alapján csoportosítottam
ezeket, melynek eredményét az 1. táblázat tartalmazza. A 106 felirat közül
49 egynyelvű, 54 két- vagy többnyelvű, három felirat pedig nem köthető
nyelvhez. A továbbiakban arra keresem a választ, hogy a nyelvválasztásban milyen szabályszerűségeket figyelhetünk meg.
A felirat nyelve
Szlovák
Magyar
Angol
Francia
Szlovák–magyar
Szlovák–magyar–angol
Szlovák–magyar–német
Nem köthető nyelvhez
Összesen

A feliratok száma
38
8
2
1
49
4
1
3
106

1. táblázat: A feliratok nyelvek szerinti megoszlása

4.1. A nyelvi tájkép egynyelvű szlovák és magyar feliratai
A vizsgálat során az egynyelvű feliratok között a szlovákok voltak többségben, szám szerint 38-at találtam. Ezeket három kategóriába soroltam:
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1. Központilag kiadott/beszerezhető táblák/matricák
2. „Ottfelejtett” feliratok
3. Kulturális vonatkozású feliratok
A szlovák egynyelvű feliratok nagy részét a központilag kiadott – például a menekülési útvonalat, a mosdót, bizonyos helyiségeket stb. jelölő – táblák, matricák teszik ki (l. 1., 2., 3. kép).

1., 2., 3. kép: Központilag kiadott egynyelvű szlovák feliratok

Az ún. „ottfelejtett” feliratok kategóriájába azokat az adatokat soroltam, melyek a folyosó eldugott részein találhatóak, látható módon
már régóta ott vannak, kifakultak, illetve az engem körbevezető tanár
is rácsodálkozott egynyelvű voltukra. Erre példa a 4. képen található
faliújság címe, mely a biológia szaktanterem mellett található egy sötét
oldalfolyosón.
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4. kép: Egy ún. „ottfelejtett” egynyelvű szlovák felirat

Az 1. és a 2. kategória között átfedődést is tapasztaltam, mégpedig az
egyes helyiségeket jelölő táblák esetében (például a 5. képen), melyek
láthatóan régóta ott vannak, funkciójukat egynyelvű szlovák feliratként is betöltik, sok esetben talán nem is tudatosítják egynyelvű voltukat, annyira megszokottakká váltak.

5. kép: Helyiség egynyelvű szlovák felirata

Az egynyelvű szlovák feliratok harmadik kategóriáját – a kulturális
vonatkozású feliratokat – az ugyanezen típusba sorolható magyar egynyelvű szövegekkel párhuzamosan elemezem majd, mivel csak azokkal
együtt értelmezhetők megfelelően.
Az egynyelvű magyar feliratokat a következő kategóriákba soroltam:
1. A magyar tanítási nyelvű osztályok diákjainak munkái
2. Kulturális vonatkozású feliratok
Az első kategóriába a magyar tanítási nyelvű osztályok diákjai által
készített faliújságok, idézetgyűjtemények sorolhatók, ahogy ez a 6. képen is látható.
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6. kép: Diákok által készített egynyelvű magyar faliújság

A kulturális vonatkozású feliratok, faliújságok esetében a magyar és
a szlovák egynyelvűség egymással párhuzamosan jelenik meg. Így, bár
a faliújságok, feliratok nem egymás fordításai, de szimbolikus szempontból mégis kétnyelvűnek tekinthetjük ezeket. Példaként említeném
a 7. képen található Erdélyi János idézetet, mely tartalmi szempontból
párhuzamba állítható a 8. képen látható Ľudovít Štúr idézettel, hisz
mindkettő az oktatás fontosságáról szól, illetve a 9. képen található faliújság Svetozár Hurban-Vajanský – szlovák író, publicista és politikus
– születésének 170. évfordulójára készült csak szlovák nyelven, viszont
egy másik faliújság (l. 10. kép) csak magyar nyelven az 1956-os magyarországi forradalomnak állít emléket.

7. kép: Egynyelvű magyar idézet
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8. kép: Egynyelvű szlovák idézet

9. kép: Egynyelvű szlovák faliújság

10. kép: Egynyelvű magyar faliújság
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A kulturális vonatkozású feliratok esetében használt nyelvválasztási
stratégia jól mutatja, hogy az vizsgált intézmény tudatosan odafigyel
a kétnyelvűség funkcionális és szimbolikus jelentőségére is, illetve a iskola diákjainak nyelvi igényeit is szem előtt tartják.

4.2. A nyelvi tájkép magyar–szlovák kétnyelvű feliratai
Az összegyűjtött adatok között 49 magyar–szlovák kétnyelvű feliratot találtam. Ezeknek egy része a két nyelv teljes megfeleltetésével jött létre, de
akadt közöttük olyan is, hogy csak a felirat egy része szerepel mindkét
nyelven, illetve nem teljesen egymás fordításai a különböző nyelvű részek.
Abban az esetben, ha a kétnyelvű felirat magyar és szlovák része
teljesen egymás megfelelői, felmerül a kérdés, hogy a nyelvek milyen
sorrendben jelennek meg. A tapasztalataim azt mutatják, hogy az intézményben erre is odafigyelnek, és az, hogy melyik nyelv kerül az első
helyre váltakozó (l. 11., 12. kép).

11. kép: Kétnyelvű felirat, melyen a magyar nyelv szerepel elsőként

12. kép: Kétnyelvű felirat, melyen a szlovák nyelv szerepel elsőként

Bizonyos esetekben azonban kreatív módon próbálják megoldani
a nyelvek sorrendjének kérdését, úgy hogy egyik nyelv se kerüljön az
első helyre, erre pedig a különböző vizuális elrendezések adnak módot.
Jó példa erre a 13. képen látható faliújság, mely az intézmény fennállásának 60. évfordulójára készült, és a sugaras elrendezés segítségével
váltogatja a nyelveket.
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13. kép: Kétnyelvű szöveg kreatív elrendezése

Néhány kétnyelvű felirat esetében azonban úgy tűnik, hiányzik a következetesség. Ahogy ezt a 14. képen láthatjuk, a titkárságot jelölő tábla egy
része kétnyelvű, bizonyos részei azonban csak szlovákul szerepelnek.

14. kép: Kétnyelvű felirat az iskola titkárságán
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Gyakoriak továbbá az olyan kétnyelvű feliratok, ahol tudatosan nincs
nyelvi megfeleltetés, hanem a szövegek funkciójukban hasonlóak, és
így szerepelnek egymás mellett. A 15. képen található faliújságon, mely
a gimnázium diákjainak utazásait mutatja be szlovák nyelven a meglátogatott városok nevei szerepelnek, míg magyar nyelven az utaztunk,
láttunk, megismertünk igék vannak feltüntetve. Ezek a típusú kétnyelvű
feliratok a kulturális vonatkozású egynyelvű, ám egymással párhuzamba állítható szlovák és magyar feliratokhoz hasonlóak, azért soroltam
ezeket mégis inkább a kétnyelvű kategóriába, mivel ebben az esetben
a két nyelv egy témával kapcsolatban, ugyanazon a felületen jelenik
meg.

15. kép: Kétnyelvű faliújság, melyen a szlovák és magyar szövegek nem egymás
fordításai

4.3. Más nyelvek megjelenése a nyelvi tájképben
A szlovák és a magyar nyelv mellett a vizsgált intézményekben a folyosókon szórványosan más nyelvek is megjelennek a nyelvi tájkép részeként. Az angol nyelv a nyelvi tanterem ajtaján és a diákok által készített
egyik faliújságon jelent meg, a francia nyelv egy Európai Unióról szóló
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plakáton, a német nyelv pedig egy idézet formájában szintén egy diákok által készített faliújságon szerepel.

5. Összegzés
Az összegyűjtött adatok tanulsága alapján a vizsgált iskola tudatosan
kezeli az intézmény szerveződéséből adódó kétnyelvűségi helyzetet, és
megfontolt nyelvi stratégiák alapján igyekszik a szlovák és a magyar
nyelv használatát mind funkcionális, mind szimbolikus szempontból
kiegyenlítetten használni. A továbbiakban szándékomban áll a kutatást a gimnázium osztálytermeire is kiterjeszteni, illetve a nyelvi tájkép
vizsgálatán túl, a gimnázium rendezvényeinek nyelvhasználatát, nyelvmenedzselési stratégiáit is szeretném feltérképezni, ugyanis úgy vélem,
az iskola sok év alatt kialakított nyelvhasználati gyakorlata a társadalmi
élet más területein is alkalmazható mintául szolgálhat.
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Simon Szabolcs

Nyelvi változók
a szlovákiai magyar
nyelvváltozatokban
Absztrakt: A tanulmány tárgya a magyar nyelv szlovákiai változataiban előforduló kontaktusváltozatok vizsgálata. A tanulmány alapját
jelentő kutatás célja annak a felmérése volt, hogy a szlovákiai magyar
nyelv írott változataiban, például a sajtó nyelvében is előforduló kontaktusváltozatoknak milyen státuszuk van a szlovákiai magyar értelmiségi és nem értelmiségi beszélőközösség körében.
Kulcsszavak: szlovákiai magyar beszélőközösség; standard, szubstandard nyelvváltozat; kontaktusváltozat; értelmiségi, nem értelmiségi
adatközlők; szavak státusza

Bevezetés
Az alábbi írás egy változásvizsgálat eredményeiről számol be. A felmérés tárgya a magyar nyelv szlovákiai változataiban1 előforduló kontaktusváltozók (vö. Bartha 1999, Kiss 2002, Kontra 2005) vizsgálata. Kutatásunk célja annak a felmérése volt, hogy a szlovákiai magyar nyelv
írott változataiban, például a sajtó nyelvében is előforduló kontaktusváltozatoknak milyen státuszuk van a szlovákiai magyar értelmiségi és
1

A magyar nyelv szlovákiai változatainak vizsgálataihoz vö. pl. Lanstyák–
Szabómihály 1998, 2002, 2011; Lanstyák–Simon 2002.
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nem értelmiségi beszélőközösség körében (Pusztai 2003). A vizsgált
kontaktusváltozatok státuszáról több mint másfél évtizeddel ezelőtt
már készült felmérés; eredménye az Élőnyelvi Konferencia egyik tanulmánykötetében jelent meg (Simon 1998; vö, még Simon 2015, 2016a,
2016b). Ennek az írásnak a változásvizsgálat mellett az is célja, hogy
összevesse az értelmiségi és nem értelmiségi adatközlőktől származó
adatokat.
Kutatásunkban egyrészt újra megállapítjuk a vizsgált változók státuszát: elfogadottságuk, ill. elutasítottságuk mértékét a standard szempontjából a szlovákiai magyar adatközlők körében, másrészt a kapott
adatokat összevetjük a korábbi hasonló felmérés adataival. Ekképpen
képet kapunk az időközben bekövetkezett esetleges változásokról.2
Újabb felmérésünk, hasonlóan a korábbihoz, kérdőíves módszerrel történt. Kiinduló hipotézisünk az volt, hogy a vizsgált változatok
megítélése az adatközlők részéről nem sokban különbözik értelmiségi – nem értelmiségi adatközlők tekintetében, hiszen általában közismert kontaktusváltozókról van szó, amelyek státusával többé-kevébé tisztában vannak az adatközlők. Csupán néhány esetben lehet szó
arról hogy az „ambivalens“, azaz hozzávetőlegesen egyenlő arányban
elfogadott, ill. elutasított szavak csoportjából egy-egy szó átkerült az
elutasított vagy az elfogadott szavak csoportjába. E mozgás tekintetében – elvárásunk szerint – több az elfogadott, mint az elutasított szó.
Feltételeztük továbbá, hogy az értelmiségi adtközlők körében nagyobb
változásokat tapasztalhatunk a vizsgált változatok megítélése tekintetében, amiatt, hogy az értelmiség nyitottabb, társadalmi helyzeténél
fogva nyelvi tekintetben is intenzívebb hatásoknak van kitéve. Emellett a nem értelmiségi adatközlők vélhetően nem annyira fogékonyak
a nyelvi finomságokra, mint iskolázottabb polgártársaik. Ugyanakkor
az is igaz, hogy az elmúlt másfél évtizedben folyamatosan meglévő, sőt
az anyaországgal egyre intenzívebbé váló nyelvi kapcsolat és a világháló következtében az adatközlőkben általában jobban tudatosodott
a nyelvi formák használati köre.

	Itt jegyezzük meg, hogy a másfél évtizeddel ezelőtti kutatás csak az
értelmiségi adatközlőkre terjedt ki. Így az adatokat csak az értelmiségiek
viszonylatában tudjuk összehasonlítani.

2
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1. A kutatás általános jellemzése
Jelen kutatás szervesen kapcsolódik a korábbi, 1997-ben lefolytatotthoz, tulajdonképpen annak megismétlése más adatközlőkkel, ugyanakkor a kutatás módszere, célja, a felhasznált kérdőív változatlan. Eltérés van viszont a tekintetben, hogy az újabb felmérésben a célcsoportot
értelmiségi és nem értelmiségi adatközlők egyaránt alkották.
Konkrét kohorszként (vö. Kontra 2005: 186), azaz életkor szerinti
csoportként a fiatalok lettek kijelölve, a korábbi felmérésben azonban
ezt nem tekintettük célunknak. Értelmiségen a felsőfokú végzettséggel
rendelkező személyeket értjük. Nem értelmiségen a felsőfokú végzettséggel nem rendelkező személyeket értjük, olyan adatközlőket, akik
érettségivel végződő középiskolát, vagy szakmunkásképzőt végeztek.
Ezen a csoporton belül viszont igyekeztünk figyelembe venni egyéb
kritériumot is. Mindkét csoport tagjai magyar anyanyelvűek, és az esetek túlnyomó többségében magyar nemzetiségűek is. Feltételezhetjük,
hogy többé-kevésbé tisztában vannak a magyarországi és a szlovákiai
magyar standard nyelvváltozat normáival. Ezek alapján megállapítható, hogy nem rétegzett mintavételi eljárást követtünk. A 80 értelmiségi
és 100 nem értelmiségi adatközlő adataiból származó eredmény természetesen nem tekinthető reprezentatív mintának.

2. Az adatközlők jellemzése nemük, életkoruk, anyanyelvük,
nemzetiségük és nyelvhasználati szokásaik alapján
2.1. Az értelmiségi adatközlők
A 2015-ös kutatás során 150 szlovákiai magyar értelmiségi nyelvhasználót kértünk meg a kérdőívek kitöltésére. Közülük 80 adatai bizonyultak használhatónak. Az adatközlőink száma így 80-ra csökkent. Az általunk megszólított adatközlők kivétel nélkül felsőoktatási intézményt
végzett szlovákiai magyarok voltak.
Az adatközlők közül 62 nő (77,5%), 18 férfi (22,5%). A férfiak száma 3,4-szer kevesebb, mint a nőké. A bemutatott adatok alapján megállapítható, hogy a férfiak alulreprezentáltak a kutatásban a szlovákiai
magyar lakosság nemek szerinti eloszlásához viszonyítva. A szlovákiai
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magyar lakosság egészét tekintve a férfiak száma 1,07-szer kevesebb,
mint a nőké. Az életkort tekintve az összes adatközlő a fiatal korcsoportba tartozik, tehát 24 és 35 év közötti szlovákiai magyar lakos. Az
adatokat szolgáltató személyek valamennyien magyar anyanyelvűek,
nemzetiségüket tekintve 7 adatközlő szlovák nemzetiségű, ugyanakkor a szlovák nemzetiségű adatközlőknek is magyar az anyanyelvük.
A családi életben szinte az összes adatközlő a magyart jelölte meg
kommunikációs eszközként, az ismerősökkel és barátokkal való kapcsolattartás nyelve már vegyesebb képet mutat, de itt is a magyar a domináns a szlovákkal szemben. Összességében az adatközlők nyelvhasználati szokásait tekintve elmondható, hogy a legtöbb nyelvhasználati
színtéren a magyart használják, a családdal, barátokkal, ismerősökkel
való kapcsolattartásban szinte kizárólagosan.
Származási helyük szerint az adatközlők három csoportot képviselnek: a nyugat-szlovákiai, a közép-szlovákiai, a kelet-szlovákiai régióbeli adatközlőkét. Nyugat-Szlovákiából származik a legtöbb adatközlő,
64 személy, Közép-Szlovákiából 11, Kelet-Szlovákiából 5. Az adatközlők 80 százaléka tehát Nyugat-Szlovákiából származik, 13,75 százaléka
Közép-Szlovákiából, 6,25 százaléka pedig Kelet-Szlovákiából.
Összegzésképpen megállapítható, hogy 80 értelmiségi szlovákiai
magyar adatközlő szolgáltatott a nyelvi változókról (vö. Wardhaugh
2002) értékelhető adatokat 2015-ben, amely adatok alapján sikerült
képet alkotni a vizsgált változók mai szlovákiai magyar standardbeli
státuszáról.

2.2. A nem értelmiségi adatközlők
A kérdőívet 100 adatközlő töltötte ki. A válaszadók a Csallóközben élnek
(Bős, Csilizradvány, Dunaszerdahely, Nagymegyer, Nyárad, Szap, valamint Padány helységekben). Túlnyomó részük szűkebb pátriája a Csilizköz. E helyen a faluk lakosságának túlnyomó része magyar, vagyis a magyarság itt tömbben él. Az 1930‒40-es években még szlovákok ott szinte
nem is voltak. Padány községről, amely nem tartozik a csilizközi falvak
közé, megállapítható, hogy az ország legmagyarabb községe.
A kérdőív kitöltése névtelenül zajlott, akadt ugyan adatközlő, aki
szívesen adta volna nevét a kutatáshoz nyújtott adataihoz, annak ered109

ményessége miatt. A kitöltők 20 %-a férfi (20 férfi), 80 %-a pedig nő (80
nő). A városban élő válaszadók száma 38 (38 %), a falvakban élők száma
62 (62 %). A falvakban élő nők száma 51 (51 %). A falvakban élő férfiak száma 11 (11 %). Az adatközlőink kivétel nélkül magyar anyanyelvű
családból származnak. Az óvodát, általános iskolát és a középiskolát is
magyar nyelven végezték. A kérdőív kitöltőinél háromféle életkori csoportosítást határoztunk meg, melyek a következők: fiatal (24 és 35 év közöttiek), közép (35 és 60 év közöttiek) és idős korosztály (60 év felettiek).
A családi életben szinte az összes adatközlő a magyart jelölte meg
kommunikációs eszközként, az ismerősökkel és barátokkal való kapcsolattartás nyelve már vegyesebb képet mutat, de itt is a magyar a domináns a szlovákkal szemben. Összességében az adatközlők nyelvhasználati szokásait tekintve elmondható, hogy a legtöbb nyelvhasználati
színtéren a magyart használják, a családdal, barátokkal, ismerősökkel
való kapcsolattartásban szinte kizárólagosan.

3. A kapott adatokról
3.1. Helytelenített szavak és kifejezések
3.1.1. Értelmiségi adatközlők csoportja
A helytelenített szavak és kifejezések csoportjába azokat a szavakat és kifejezéseket soroltuk, amelyeket az adatközlőknek legalább 66,7 százaléka helytelenként megjelölte, illetve másra javította. A teljes táblázatot
helykímélés miatt nem tüntetjük fel (vö. Simon 1998, 2010). Az ide tartozó szavak többnyire idegen eredetűek; a 40 helytelenített szóból 31
idegen (75,6%), 3 hibrid (7,3%), 6 szó pedig magyar etimonú (17,1%).
A szlovákiai kontaktusváltozatok típusait tekintve a helytelenített
szavak és kifejezések közé direkt kölcsönszavak, hangalakmódosítás,
hangalakkölcsönzés, gyakorisági különbség, stílusérték-kölcsönzés, homológ jelentéskölcsönzés, analóg jelentéskölcsönzés, tükörszók és tükörkifejezések (vö. Simon 1998) kerültek be. Érdekes, hogy a hangalakmódosítás és hangalakkölcsönzés típusba tartozó elemek csupán
a helytelenített szavak csoportjában szerepelnek, az ambivalens és az
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elfogadott szavak csoportjába egy ilyen típusú lexéma sem került be.
Ez feltételezhetően azért van, mert az adatközlők érzékelik esetükben
a szlovák nyelv hatását. A leginkább helytelenített szavak a következők: lokalitás, inventúra, kontrollór, expertízis, konkurenció, eltesz, konkurzus, inspektor, inventár, faktúra, szortiment, kidrancol. A felsorolt
szavak közül mindegyiket 90 százalék feletti arányban helytelenítették
a jelen kutatásban az adatközlők. A tizenkét szóból mindössze egy magyar, egy hibrid, a maradék tíz pedig idegen eredetű, tehát itt is megállja a helyét az, hogy az idegen eredetű szavakat helytelenítették leginkább az adatközlők. Lássunk néhány példát közelebbről is!
A lokalitás változatot az adatközlők 13,75 százaléka jelölte meg
helytelenként, 80 százalékuk pedig a terület, hely, helyszín, szeméttározó, lerakodóhely megfelelőkkel helyettesítette. A terület és hely megfelelők szerepeltek a legtöbbször a javításokban; ezek a szavak megfelelnek
az elvárt magyar standard formának.
Az inventúra szót 91,25 százalékban helytelenítették az adatközlők,
pontosabban 16,25 százalékuk jelölte meg helytelenként, és 75 százalékuk javította is valamilyen változatra. A legtöbb adatközlő a leltár és
leltározás standard változatra javította e kontaktusváltozatot. A javítások között megtalálhatók még a készletellenőrzés, éves ellenőrzés, ellenőrzés és átszámolás változatok is.
A kontrollór lexémát az adatközlők 93,75 százaléka vélte helytelennek, 3,75 százalékban megjelölték, 90 százalékban pedig javították is az
adatközlők: szinte kivétel nélkül az ellenőr változatra.
Összegzésként megállapítható, hogy a leginkább helytelenített
12 szóból 10 esetben az adatközlők jóval nagyobb mértékben javították is a szót, mintsem pusztán helytelenként megjelölték. A leginkább
helytelenített szavakat az adatközlők nagy része a standard magyar változatra javította.
Az 1997-ben elvégzett vizsgálatunk eredményeivel összehasonlítva
a jelen kutatási eredményekről megállapítható, hogy több szó megítélése is változott. Nagyobb mértékű eltérések is megfigyelhetők. Nagyobb mértékűnek a legalább 15 százalék feletti eltérést tekintettük.
Az e csoportban említhető szavak a következők: szanitáris nap, deratizáció, expertízis, rezort, brigádos, átültet, grémium, kidrancol, hajtási
igazolvány. A jobb áttekinthetőség miatt táblázatba foglaljuk az ös�szehasonlítás eredményét; a legnagyobb eltérést mutató szótól kezdve
csökkenő sorrendben.
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Nyelvi változat

2015-ös kutatás

1997-es kutatás

eltérés

szanitáris nap

82,50%

47,50%

35,00%

kidrancol

98,75%

63,30%

31,45%

deratizáció

87,50%

59,40%

28,10%

expertízis

91,25%

65,30%

25,95%

brigádos

82,50%

62,40%

20,10%

hajtási igazolvány

88,75%

69,30%

19,45%

rezort

88,75%

72,30%

16,45%

átültet

83,75%

68,30%

15,45%

grémium

87,50%

72,30%

15,20%

1. táblázat: Az elutasított kontaktusváltozatok megítélésének mértékében tapasztalt eltérések

Az 1. táblázatban csak a legnagyobb eltéréseket mutató változatokat
emeltük ki, viszont a 40 helytelenített szóból 28-nak nagyobb a „helytelenítési aránya” 2015-ben, mint 18 évvel ezelőtt. 13 lexémának ellenben nőtt az elfogadási aránya, viszont csak a 0,35 és 8,45 százalék közé
eső értékekkel meghatározott mértékben. A 13 szóból ide tartozik az
a 2 kivétel, a drogéria és a komisszió, amely szavak a 2015-ös kutatás
alapján már az ambivalens csoportba tartozik; 1997-ben az adatközlők
még a helytelenített csoportba sorolták őket. E szavak idegen eredetűek és nemzetközi használatúak, viszont mindennapi kommunikációs
helyzetekben előfordulnak, így a szlovákiai magyar sajtóban is találunk
példát használatukra. Feltételezhetően ezért az értelmiségi adatközlők
a drogéria lexémát „csak” 40 százalékban, a komissziót pedig 66,2 százalékban helytelenítették.
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Az akció és faktúrázás lexémák a korábbi eredményekkel összehasonlítva nem csak a megítélésük mértékében változtak, hanem szintén
más csoportba is kerültek. 2015-ben a helytelenített szavak csoportját
gyarapítják, 1997-ben viszont még az ambivalens kategóriába tartoztak. Vagyis, elutasításuk aránya 1997 óta nőtt.
Összességében, a két kutatás eredményének összehasonlításakor
a helytelenített szavakról elmondható, hogy szigorúbban ítélték meg
az adatközlők őket, mint 1997-ben, ill. az adatközlők e változatokkal
kapcsolatos bizonytalansága is csökkent azóta. Ez a helytelenített lexémák határozottabb arányú elutasításából következik.

3.1.2. Nem értelmiségi adatközlők csoportja
A leginkább helytelenített szavak a következők: lokalitás, inventúra,
dezinformáció, deratizáció, kontrollór, strajk, diplom, rezort, expertízis,
konkurenció, tendenció, harmonogram, galantéria, metropolis, brigádos,
inventár, likvidál, drogéria, grémium, szortiment.
Lássunk ezek közül is néhányat közelebbről: A lokalitás lexéma az
adott szövegkörnyezetben ’hely’-et, ’terület’-et jelent. A válaszadók
szintén ezeket a szavakat gondolták helyesnek, voltak azonban olyan
adatközlők, akik a szó rokon értelmű változatait adták meg, például:
helyszín, gyűjtőhely. A vizsgált szót az adatközlők 14 százaléka fogadta
el, 78 százaléka pedig javította. A válaszadók 8 százaléka nem foglalt
állást a lexémával kapcsolatban. A korábbi kutatáskor az értelmiségi
adatközlők 90,1 százaléka javította a lexémát (lásd Simon 2010), a jelen
kutatásban is nagyobb mértékben utasították el az értelmiségiek.
A lexémát az érdekesség kedvéért több szempont alapján vizsgáltuk: nemek szerinti bontásban, város‒falu eloszlásban, valamint külön
a falvakban élő nőket, ill. férfiakat. A városban élő adatközlők 13,2
százaléka fogadta el a vizsgált nyelvi változót, 84,2 százaléka javította
a szót. A válaszadók 2,6 százaléka sehogy nem vélekedett a szóval kapcsolatban. A faluban élő adatközlők 14,5 százaléka fogadta el a szót,
74,2 százaléka javította a lexémát. A válaszadók 11,3 százaléka nem vé-
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lekedett a nyelvi változót illetően. Érdekes az eredmény a tekintetben,
hogy a városban élő adatközlők javították szigorúbban (a különbség
mintegy 10 százaléknyi). A faluban élő nő adatközlők 11,8 százaléka
fogadta el a lexémát, 74,5 százaléka javította. 13,7 százaléka a válaszadóknak nem véleményezte az adott szót. A faluban élő férfiak 27,3
százaléka gondolta „helyesnek” a vizsgált szót, 72,7 százaléka a válaszadóknak javította a lexémát.
Összesítve, a nem értelmiségi nő adatközlők 12,5 százaléka fogadta
el a nyelvi változót, 78,8 százaléka javította a lexémát. A válaszadók 8,8
százaléka nem vélekedett az adott szóról. A férfi adatközlők 20 százaléka fogadta el a vizsgált szót, 75 százaléka javította a lexémát. A férfi
válaszadók 5 százaléka nem véleményezte a szót. A nők tehát szigorúbban ítélték meg.
A kontrollór szó az adott szövegkörnyezetben ’ellenőr’-t jelent. Az
adatközlők szintén ezt a szót gondolták „helyesnek”. A jelen felmérésben a válaszadók 10 százaléka elfogadta az adott nyelvi változót, 85
százalékuk viszont javította. A válaszadók 5 százaléka nem vélekedett
az adott szót illetően. A korábbi kutatásban az értelmiségi adatközlők
97 százaléka javította a nyelvi változót (lásd Simon 2010). Szembetűnő a változás, hiszen bő másfél évtized alatt nőtt az elfogadottsága (az
akkori adatközlők 12 százalékkal nagyobb arányban helytelenítették),
jóllehet értelmiségiekről volt szó.
A szót szintén több szempont alapján vizsgáltuk: nemek szerinti, város‒falu bontásban, valamint még külön bontásban vizsgáltuk
a faluban élő nők ill. férfiak válaszait. A nők és férfiak viszonylatában
megállapítható, hogy egyformán fogadták el a szót (10-10 százalékban), ugyanakkor szintén egyenlő arányban is javították (85-85 százalékban). A válaszadók 5-5 százaléka nem foglalt állást.
A városban élő adatközlők 18,4 százaléka fogadta el, 78,9 százaléka
javította. A városban élő válaszadók 2,6 százaléka nem vélekedett az
adott szót illetően. A faluban élő adatközlők 4,8 százaléka elfogadta
a lexémát, 88,7 százaléka javította. 6,5 százaléka a faluban élő adatközlőknek nem vélekedett az adott szóról. A falvakban élők ismét szigorúbban viszonyultak a szóhoz; 12 százalékkal többen javították a szót,
mint a városban élők. A faluban élő nők 5,9 százaléka fogadta el az
adott szót, 86,3 százaléka javította a lexémát. A faluban élő férfiak esetében érdekes az az adat, hogy 100 százalékban javították a szót.
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Nyelvi változat

Értelmiségi
adatközlők

Nem értelmiségi adatközlők

eltérés

szanitáris nap

83%

88%

+5%

deratizáció

88%

86%

–2%

expertízis

91%

80%

–11%

brigádos

83%

50%

–33%

rezort

89%

90%

+1%

átültet

84%

58%

–26%

grémium

88%

93%

+5%

2. táblázat: Az elutasított kontaktusváltozatok megítélése nem értelmiségi – értelmiségi adatközlők viszonylatában 2015-ben

4. Az ambivalens szavak és kifejezések csoportja
Ebbe a csoportba az adatközlők által 33,3 és 66,7 százalék értékek
közé eső tartományban elfogadott, illetve elutasított szavakat és kifejezéseket soroltuk. Ez a csoport talán a legérdekesebb a helytelenített – ambivalens – elfogadott kategóriákon belül, egyrészt azért, mert
a három kategória közül az ambivalens csoportban figyelhetők meg
a legnagyobb mértékben mozgások az 1997-es eredményekhez képest.
Másrészt, mert itt mutatják az adatközlők véleményei a legnagyobb
szóródást.

4.1. Az értelmiségi adatközlők csoportja
A két – lefolyásának idejét tekintve eltérő – kutatás eredményeinek
összevetése folyamán az ambivalens csoportban történő változásokkal
részben már foglalkoztunk a helytelenített szavak kapcsán. A további-
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akban az ambivalens és az elfogadott csoportokbeli eltolódásokat ves�szük szemügyre. Az értelmiségi csoporton belül a 2015-ös kutatás ambivalens szavai közül 5 szó a korábbi adatközlők megítélésében még az
elfogadott szavak csoportját alkotta. Az ide sorolt lexémák a következők: tanító ’(szakmunkásképzőben oktató) pedagógus’, utolsó időben,
tanonciskola, fizetőkártya, nyitott ajtók napja. Érdemes megfigyelni,
hogy ezek a szavak a jelentéskölcsönzés és tükörszavak, illetve tükörkifejezések nyelvi változó típusokba tartoznak. Az eltelt 18 év alatt ezeknek a szavaknak a megítélése szigorúbb lett. A megítélésükben történő
változások vélhetően összefüggésben lehetnek az időközben lezajlott
társadalmi változásokkal is. Szorosabbak lettek a magyar–magyar kapcsolatok. A határon túl élő magyarok többet járnak Magyarországra,
például vásárolni, s ott ilyen alkalmakkal bankkártyát kérnek, nem pedig fizető kártyát. A példáknál maradva, sok szlovákiai magyar oktatási intézmény tart nyílt napo(ka)t, tehát az interneten és újságokban is
többet lehet róla olvasni és hallani.
A tanító szó a magyarországi magyar standard változatban is használatos, de Magyarországon az általános iskola alsó tagozatos pedagógusait nevezik így. A szlovákiai magyar szóhasználatban viszont a szlovák
učiteľ lexémát lefordítva tanítót használnak a beszélők a tanárok, tanítók
megnevezésére is, ill. gyűjtőfogalmuk a pedagógus mellett, helyett is. Feltételezésünk szerint az értelmiség nagy része, tehát az adatközlőink egy
része is ezt gondolhatja, mivel a tanító nyelvi változatot a szakmunkásképzőben oktató pedagógus értelemben 46,25 százalékuk helytelenítette.
Az ambivalens szavak csoportjában kapott eredményekről, ös�szevetve a korábbiakkal, elmondható, hogy az adatközlők megítélése szigorúbb lett 1997 óta az idegen eredetű szavak esetében, viszont
a magyar eredetű szavak egy részénél is megfigyelhető a szigorúbb
megítélés (tanító (szakmunkásképzőben oktató) pedagógus, utolsó időben, tanonciskola, fizetőkártya, nyitott ajtók napja). A magyar eredetű
szavak egy része és egy hibrid eredetű szó viszont enyhébb elbírálásban részesült az 1997-es adatokkal összevetve (bebiztosít, térség, kultúrmunkás, adóelillanás, hosszúéves, tekintetnélküliség, higiéniai állomás.)
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4.2. A nem értelmiségi adatközlők csoportja
Az elfogadott szavakkal ellentétben ennél a csoportnál viszonylag
jelentős mértékben történtek változások. A csoportba tartozó szavak közül lássunk néhány példát közelebbről is: novellizál, faktúrázás, politikai szubjektum, filozófiai fakultás, életjubileum, brigád.
Az egyik kontaktusváltozat, amelyet ebből a csoportból megvizsgálunk, a brigád lexéma. A szó az adott szövegkörnyezetben
’társadalmi munkát’ jelent. Az adatközlőink szintén ezt a változatot
adták meg „helyesként”. A jelen felmérésben a válaszadók 66 százaléka elfogadta, 28 százalékuk javította, 6 százalékuk nem véleményezte. A korábbi felmérés alkalmával az adatközlők 55,4 százaléka
fogadta el (vö. Simon 2010). A két felmérés között eltelt időben a szó
megítélésében tapasztalt különbség 11 százaléknyi.
A városban élő adatközlők 63,2 százaléka elfogadta, 31,6 százalékuk javította a 5,3 százalékuk nem nyilvánított véleményt róla.
Város – falu szerinti bontásban megállapíthatjuk, hogy a falusi adatközlők 66,1 százaléka fogadta el a lexémát, 25,8 százalékuk viszont
javította a szót, 8,1 százalékuk nem vélekedett sehogy a változatot
illetően. A lexémát a városban élő adatközlők kezelték szigorúbban,
ugyanis 6 százalékkal többen javították. Külön bontásban vizsgáltuk még a faluban élő nők, ill. férfiak válaszait. A falusi nők 68,6
százaléka elfogadta a brigád szót, de 23,5 százalékuk javította, ill.
7,8 százalékuk nem foglalt állást vele kapcsolatban. A faluban élő
férfiak 54,5 százaléka elfogadta a szót, 36,4 százalékuk javította, 9,1
százalékuk érintés nélkül hagyta. A lexémáról a faluban élő férfiak
vélekedtek szigorúbban, 13 százalékkal több férfi javította, mint nő.
A nő válaszadók 66,3 százaléka fogadta el a vizsgált szót, és 27,5
százaléka javította, 6,3 százalékuk nem véleményezte. A férfi válaszadók 60 százaléka „helyesnek” jelölte a szót, 30 százaléka javította,
10 százalékuk nem nyilatkozott a szóról. Itt a falusi férfiak voltak
szigorúbbak.
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5. Az elfogadott szavak és kifejezések csoportja
5.1. Az értelmiségi adatközlők csoportja
Az ide sorolt nyelvi változatokat nagy százalékarányban fogadták el
helyesnek az érelmiségi adatközlők. Elfogadottságuk mértéke meg
kellett, hogy haladja a 66,7 százalékot. Az ide tartozó szavak esetében
a leginkább valószínű, hogy a szlovákiai magyar standard szókészleti
elemeiről van szó.
A leginkább – legalább 90 százalékban – elfogadott szavak a következők: Jednota, polgár, sokéves, legutolsó, állami alkalmazott, életkörnyezet,
hozzáadottérték-adó, alapiskola, szaktanintézet, politikai képviselet, Szlovák
Köztársaság Nemzeti Tanácsa, pedagógiai szakközépiskola, szociális biztosítás, könyvelési napló, községi hivatal, polgári szervezet, kulturális minisztérium, városi hivatal, szociális minisztérium, egyenes kapcsolat, ipari cikk.
nyelvi változat

„elfogadottság”,
százalékban kifejezve
100%

politikai képviselet
Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa

100%

községi hivatal

100%

polgári szervezet

100%

ipari cikk

100%

legutolsó

98,75%

kulturális minisztérium

98,75%

életkörnyezet

97,50%

pedagógiai szakközépiskola

96,25%

városi hivatal

96,25%

állami alkalmazott

96,25%

szociális minisztérium

96,25%
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polgár

95%

hozzáadottérték-adó

95%

szociális biztosítás

95%

egyenes kapcsolat

93,75%

sokéves

93,75%

könyvelési napló

92,50%

szaktanintézet

91,25%

alapiskola

91,25%

Jednota

90%

3. táblázat: A legnagyobb arányban elfogadott szavak 2015-ben, elfogadottságuk
csökkenő sorrendjében

Az elfogadott szavak csoportájban az adatokat az 1997-es adatokkal
összevetve hét szó megítélése változott olyan mértékben, hogy a kontaktusváltozatok „csoportot is váltottak“; mégpedig úgy, hogy az 1997ben még az ambivalens csoportba tartozó elemek 2015-ben már az elfogadott csoportba tartoznak. E szavak a következők: bebiztosít, térség,
kultúrmunkás, adóelillanás, hosszúéves, tekintetnélküliség, higiéniai állomás. Ahogy a többi „csoportváltó szó“ esetében, úgy itt is az említett
nyelvi változatok szerkezettípusuk szerint tükörszavak, tükörkifejezések
és jelentéskölcsönzések.
Megállapítható, hogy az ide sorolt szavak és kifejezések, erőteljesebb elfogadottságuk miatt többé-kevésbé szintén a szlovákiai magyar
standard elemeinek tekinthetők. Az adatközlők 2015-ben nagyobb
arányban fogadták el őket, mint 1997-ben.

5.2. A nem értelmiségi adatközlők csoportja
Az ide sorolt nyelvi változatokat szintén nagy százalékarányban fogadták el helyesnek az adatközlők.
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A leginkább – legalább 90 százalékban – elfogadott szavak a következők: polgár, alapiskola, életkörnyezet, politikai képviselet, községi
hivatal, főiskolás, sokéves, legutolsó, állami alkalmazott.
Általánosságban az adatközlők a korábbi felméréshez képest nagyobb
mértékben fogadták el a korábban is ide tartozó szavakat és kifejezéseket
(vö. Simon 2010). Jelentősebb változás tapasztalható a következő szavak és kifejezések „elfogadottságának” mértékében: akció, tanonciskola.
A legnagyobb változás az akció lexéma megítélésében figyelhető meg.
A lexéma az adott szövegkörnyezetben ’rágcsálóirtás’-t jelent. Adatközlőink javításaikban szintén ezt a szót adták meg megoldásképpen. A jelen felmérés alkalmával a válaszadók csupán 43 százaléka fogadta el, 56
százalékuk pedig helytelennek jelölte meg. A korábbi felmérés során az
adatközlők 69,3 százaléka fogadta el (lásd Simon 20103). Ez az eltolódás
jelentős változásnak értékelhető, hiszen a kimutatható különbség a szó
elfogadottságának tekintetében 26 százalék. Korábban az adatközlők
egyértelműen elfogadták a szót, a jelenben viszont a többségük elutasítja, 26 százalékuk pedig egyenesen helytelennek jelölte meg.
A lexémát több szempont alapján is megvizsgáltuk: falu‒város bontásban, valamint nemek szerint is. A városban élő adatközlők 47,4 százaléka fogadta el, viszont 52,6 százalékuk javította.
A falusi adatközlők 40,2 százaléka „helyesnek” jelölte a szót, 58,1
százalékuk javította 1,6 százalékuk aláhúzta, vagyis helytelenek jelölte
meg. A falun élő adatközlőket még külön bontásban is vizsgáltuk, nő
– férfi csoportok szerint. A falusi nők 41,2 százaléka elfogadta a szót,
56,9 százalékuk viszont javította. A válaszadók 2 százaléka nem tudott vele mit kezdeni. A férfiak esetében is érdekesek az eredmények.
A férfiak 36,4 százaléka helyesnek gondolta a szót, 63,6 százalékuk viszont javította a lexémát. A férfi adatközlők jóval szigorúbban ítélték
meg. A kérdőívek kitöltetése során itt is arra a következtetésre jutottunk, hogy a falun élő emberek általában szigorúbban értékelték a vizsgált jelenségeket.

3

Az akció lexéma különféle sajtótermékekben való gyakoriságáról, jelentésszerkezetéről, vö. Simon 2010.
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Értelmiségi adatközlők A
változatok „elfogadottsága”, százalékban kifejezve

nyelvi változat

Nem értelmiségi adatközlők A változatok „elfogadottsága”, százalékban
kifejezve

A nők többsége, 57,5% százaléka javította, 41,3 százalékuk viszont
elfogadta a szót, 1,3 százalékuk nem véleményezte. A férfiak egyenlő
arányban (50-50%) vélekedtek elfogadás-elutasítás tekintetében a szóról.

politikai képviselet

100%

100%

Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa

100%

100%

községi hivatal

100%

100%

polgári szervezet

100%

99%

ipari cikk

100%

99%

legutolsó

99%

97%

kulturális minisztérium

99%

99%

életkörnyezet

98%

100%

pedagógiai szakközépiskola

96%

95%

városi hivatal

96%

100%

állami alkalmazott

96%

99%

szociális minisztérium

96%

97%

polgár

95%

100%

hozzáadottérték-adó

95%

98%

szociális biztosítás

95%

96%

egyenes kapcsolat

94%

96%
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sokéves

94%

97%

könyvelési napló

93%

97%

szaktanintézet

91%

98%

alapiskola

91%

100%

Jednota

90%

86%

4. táblázat: A legnagyobb arányban elfogadott szavak 2015-ben, értelmiségi – nem
értelmiségi adatközlők bontásban, elfogadottságuk csökkenő sorrendjében

Az elfogadott szavak csoportájban az adatokat az 1997-es adatokkal
összevetve hét szó megítélése változott olyan mértékben, hogy a kontaktusváltozatok „csoportot is váltottak“; mégpedig úgy, hogy az 1997ben még az ambivalens csoportba tartozó elemek 2015-ben már az elfogadott csoportba tartoznak. E szavak a következők: bebiztosít, térség,
kultúrmunkás, adóelillanás, hosszúéves, tekintetnélküliség, higiéniai állomás. Ahogy a többi „csoportváltó szó“ esetében, úgy itt is az említett
nyelvi változatok szerkezettípusuk szerint tükörszavak, tükörkifejezések
és jelentéskölcsönzések.
Megállapítható, hogy az ide sorolt szavak és kifejezések, erőteljesebb elfogadottságuk miatt többé-kevésbé szintén a szlovákiai magyar
standard elemeinek tekinthetők. Az adatközlők 2015-ben nagyobb
arányban fogadták el őket, mint 1997-ben.

Összegzés
A vizsgálat célja nyelvi változók kontaktusváltozatainak vizsgálata volt
szlovákiai magyar adatközlők körében. Kérdőíves módszerrel felmértük a korábbi 1997-es kutatás során vizsgált szavak és kifejezések elfogadottságának mértékét. Az 1997-es, az értelmiségi adatközlők körében
végzett kutatás eredményeit is alapul véve feltételezhetjük, hogy a nagy
mértékben elfogadott nyelvi alakulatok a szlovákiai magyar standard
elemei. Jelen kutatásunk egyik célja tehát az volt, hogy a vizsgált kon-
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taktusváltozatokról megállapítsuk, milyen mértékben tekinthetők standardnak. A másik célunk az volt, hogy a kapott adatokat összevessük
egy 1997-ben elvégzett hasonló felmérés adataival, a célból, hogy megállapítsuk, az eltelt szűk két évtizedben történtek-e változások a vizsgált
szavak megítélésében.
Az eredmények értékét, az adatok ételmezhetőségét, standard –
nem standard forma tekintetben, erősíti az a körülmény, hogy 2015-ből
nem értelmiségi adatközlőktől származó adatokat is vizsgáltunk.
Az értelmiségi adatközlők csoportjában a helytelenített szavak és kifejezések kategóriába összesen 40 szó és kifejezés került be a megadott
kritériumoknak megfelelően. Ebből a 40 szóból 31 idegen eredetű, 3 pedig hibrid, elmondható tehát, hogy a helytelenített szavak és kifejezések
csoportjában nagymértékben fordulnak elő idegen és hibrid eredetű
szavak és kifejezések. Látható, hogy a szavak helytelenítése függ az illető
nyelvi változat idegen eredetétől, illetve hibrid voltától.
Az ambivalens csoportba tartozó szavak és kifejezések száma 23. Itt
már vegyesen megtalálhatók idegen eredetű, hibrid és magyar szavak és
kifejezések is. Ez a csoport a legérdekesebb a megítélés tekintetében. Az
adatközlők ítéletei épp az ambivalens szavak és kifejezések csoportjánál
oszlanak meg leginkább a helytelenítés, illetve elfogadás szempontjából.
Az elfogadott szavak és kifejezések csoportjába tartozik a maradék
37 szó és kifejezés. A csoportban szinte az összes szó és kifejezés magyar
eredetű, az ide sorolt idegen vagy hibrid eredetű szavak intézménynevek. Ez az a csoport, ahol a leginkább biztosak lehetünk az adott nyelvi
változatok szlovákiai magyar standard voltában.
Az értelmiségiek körében végzett vizsgálatban a 2015-ös kutatás
eredményeit összevetettük az 1997-ből származó kutatás eredményeivel. A helytelenített szavakról megállapítható, hogy napjainkban
szigorúbban ítélték meg az adatközlők az ide tartozó szavakat, mint
1997-ben, vagyis az adatközlőknek a kontaktusváltozatokra vonatkozó
bizonytalansága is csökkent 1997 óta. Az elfogadott szavak és kifejezések csoportjában is történtek változások a korábbi adatokhoz képest. Az
itt található szavak és kifejezések jobban beépültek a standard szlovákiai
magyar nyelvbe, mivel az elfogadott szavak és kifejezések csoportjába
tartozó nyelvi változatok túlnyomó részét az adatközlők 2015-ben nagyobb arányban fogadták el, mint 1997-ben.
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A szlovákiai magyar értelmiségi és nem értelmiségi adatközlők
egyre inkább tudatosabbak nyelvhasználatukat illetően, egyre inkább
tudatában vannak a szlovákiai magyar standard és a magyarországi
magyar standard különbségeinek. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy
számos nyelvi regiszteren belül beszélhetünk nyelvi hiányról, ez a kétnyelvűségi környezet természetes következményeként értelmezhető
(Bartha 1999, Kiss 1995).
Az adatközlők magyar nyelvbeli magabiztosabbá válása több tényező összhatásának az eredménye, elsősorban az erősödő magyarországi
és határon túli magyar gazdasági, kulturális, társadalmi és politikai valamint személyközi kapcsolatok intenzívebbé válásáé.
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M. Pintér Tibor

Számszerűsített kétnyelvűség1
Adatbányászati technikák haszna a nyelvészetben
Absztrakt: A számítógépen tárolt szótárak egyik előnye, hogy a kön�nyebb és gyorsabb keresés mellett lehetőséget nyújt különféle statisztikák elkészítésére, valamint mélyebb, grammatikai vagy szemantikai
elemzések elvégzésére. Jelen tanulmányban megkísérlem néhány alapvető lexikográfiai mutatón keresztül bemutatni a ht-szótár alapvető
grammatikai és szerkezeti sajátosságait, egyszersmind rávilágítani az
adatbányászat/szövegbányászat nyelvészeti hasznosságára.
Kulcsszavak: szövegbányászat, lexikográfia, ht-szótár, Termini Kutató-hálózat, kétnyelvűség

Bevezetés
„Szótárat lapozgatok. Van-e a szótárnál gazdagabb, élőbb, lelkesebb valami? Benne van nyelvünk összes szava” – írja Kosztolányi Dezső. Ez az
örök igazság megkérdőjelezhetetlen, hiszen könyvet olvasni nem csak
boldogság, mivel az olvasásnak (és elsősorban a papírkönyvek olvasásának) a kognitív és kulturális fejlődésben betöltött haszna vitathatatlan (lásd pl. G. Gődény 2016). Az is tény, hogy a generációk váltásával
változnak az olvasási szokások, amelynek egyik alapját a kutatók a ge1

A kutatást a Magyar Tudományos Akadémia támogatta a Határon Túli Magyar
Tudományosságért Ösztöndíjprogram keretében, a Fórum Kisebbségkutató
Intézet keretében működő Gramma Nyelvi Iroda munkaterve alapján.
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nerációk infokommunikációs eszközökhöz fűzött – pozitív – viszonyában látják. A mai fiatalok (Z-generációtól későbbiek, sőt tulajdonképpen már az Y-generáció is; a generációk sajátosságairól bővebben
lásd: M. Pintér 2016: 14–15) technokrata beágyazottságát kutatások is
bizonyítják (például Guld és Maksa 2013, Pál 2013, Pintér és Székely
2006; a digitális technika és kultúra kapcsolatával kapcsolatban Varga
2012). Nincs szükség azonban mélyreható kutatásokra sem, utcán járva, vonaton, metrón utazva világossá válik, hogy a mai fiatalok nem
tudnak infokommunikációs eszközök nélkül létezni. Ez az attitűd pedig kihat olvasási szokásaikra2 is, mivel az olvasott szövegek többnyire
számítógépen, illetve egyéb elektrotechnikai eszközökön jelennek meg
(nem készítettem ugyan reprezentatív felmérést, de környezetemben
azt tapasztalom, hogy az elektronikus könyvek használata gyakoribb,
mi több természetesebb, mint a papírváltozaté). Ugyanakkor azt sem
mondhatjuk, hogy a fiatalok nem, vagy kevesebbet olvasnának. Mint
ahogy arra Gombos Péter és munkatársai rámutatnak, nem az olvasás
mennyisége, hanem milyensége változott, változik: a fiatalok nem feltétlenül olvasnak kevesebbet, de az, amit olvasnak, teljesen más jellegű,
mint amit hagyományos értelemben „összefüggő szövegnek” vagy
„szövegszerű szövegnek” neveznénk (és nem feltétlen szépirodalmi
szöveg) – a mai fiatalok olvasási szokását legfőképp az internet és az információszerzés mozgatja (vö. Gombos–Hevérné Kanyó–Kiss 2015).
Az olvasás egy sajátos formája a szótárak lapozgatása, olvasása3.
Szótárat olvasni nem azonos értékű a szépirodalmi szövegek olvasásával – lévén, nem összefüggő szövegről van szó. Az vitathatatlan, hogy új
vagy régi könyvet lapozgatni már csak a papír „szaga” miatt is érdekes,
mint ahogy az is vitathatatlan, hogy másként olvasunk folyó szöveget

Jelen tanulmányban nem foglalkozom a PISA-felmérések szövegértésre vonatkozó
eredményeivel, de tény, hogy a magyarországi (és a szlovákiai) gyermekek
szövegértési kompetenciái folyamatosan romlanak (erről bővebben Radó 2016,
G. Gődény 2016; vagy a PISA-tesztek eredményeit prezentáló honlapon: https://
www.oecd.org/pisa/aboutpisa/, valamint a 2015-ös eredményeket bemutató
anyagokban: Ostorics–Szalay–Szepesi–Vadász 2016; PISA 2015).
3
	Emlékeimben él, hogy gyermekként, kezdő angoltanulóként mekkora
örömmel lapozgattam egy angol–magyar kisszótárat, milyen öröm volt új
szavakat tanulni.
2
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és másként szótárakat (az olvasási technikákról bővebben lásd Gósy
1999: 235–265). Azt sem tisztem vitatni, hogy a számítógép-használatnak is megvannak a maga szépségei (ha beszélhetünk könyvek
„szagáról”, akkor miért ne beszélhetnénk billentyűzet „tapintásáról” –
aki használt még Commodore 64 számítógépet és az ahhoz gyártott
billentyűzetet, érti, mit is szeretnék ezzel a mondattal szemléltetni),
így a könyv versus infokommunikációs eszköz használatában több tényező is dönthet. A papíralapú és számítógépen (telefonon, tableten,
PDA-n vagy más eszközön) folytatott szótárhasználat mellett az utóbbi időkben elterjedni látszik egy új eszköz, a Google-fordító (transate.
google.com) használata, amely egyszerűsége és gyorsasága miatt már
magát a szótárhasználatot is „veszélyezteti” (a szótárhasználati szokásokról bővebben Márkus–Szöllősy 2006).
Az internet (és az osztott adatbázisok, valamint a különféle jelölőnyelvek) adta lehetőséget használják ki azok a (szótár)kiadók, akik
szótáraikat már vagy kizárólag csak az interneten teszik közzé. Magyarországon már a legnagyobb szótárkiadók (a Grimm Kiadó és az
Akadémiai Kiadó) leggyakrabban használatos szótáraikat webes felületen kínálják a használóknak (ami regisztrációs költséggel jár), de
a legfontosabb és egyben legáltalánosabb szlovák nyelvű (egynyelvű)
szótárak is elérhetők az interneten (http://slovniky.juls.savba.sk).
Tanulmányomban egy kizárólag on-line felületen létező szótárról,
a Termini magyar-magyar szótárról (ht.nytud.hu/htonline), valamint
a benne rejlő potenciális lehetőségek egyikéről, az adatbányászatról
írok. Az adatbázisként létező szótárak nagy előnye, hogy az egyszerűbb,
gyorsabb és pontosabb keresés mellett olyan lehetőségeket is kínál,
amelyeket a papírszótárak nem vagy csak nehézkesen – a benne lévő
összes adat egyszerre történő áttekintésére és statisztikák készítésére.
Írásom egy pilotkutatás első eleme, melyben néhány példán szeretném illusztrálni a „nagy adatban” (természetesen nem gondolom,
hogy a ht-szótár mérete megközelítené a big data mozgalom által feldolgozott adatmennyiséget) rejlő lehetőségeket, egyszersmind feltárni
a szótárban található esetleges inkonzisztenciákat s talán ötleteket adni
a rendszer és a szótár fejlesztéséhez.
Az írás nem titkolt célja, hogy bemutassa, a minőségi mutatók
mellett a mennyiséginek is van haszna a lexikológiai vagy a lexikográfiai döntések meghozatalánál (bár a tanulmány nem kíván le-
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xikográfiai mélységeket érinteni – csupán arra fókuszál, hogy a statisztikák vagy akár az egyszerű számadatok is hasznosak a kvalitatív
kutatásokban). A tanulmánnyal azt szeretném prezentálni, hogy
melyek azok a szemmel áttekinthetetlen mennyiségű adatok, amelyek segíthetnek a minőségi döntésekben – másként fogalmazva,
megpróbálok belenézni, milyen adatok is vannak a ht-szótár mögött.
Mindezzel szeretnék rámutatni az adatbányászatban rejlő értékekre,
egyúttal hangsúlyozni a kvantitatív kutatások fontosságát a nyelvészetben (még akkor is, ha egyértelmű, az úzus nem mindig és nem
feltétlenül egyezik meg a leíró nyelvészeti valósággal). A kutatás folyamán kidolgozott eljárás (parszolás reguláris kifejezésekkel) felhasználható a digitálisbölcsészet-oktatásban is (lásd M. Pintér megjelenés alatt). Későbbiekben, a kutatás folytatásában át szeretném
tekinteni magát az adatbázist is – összevetésként a most született
eredményekkel.
Kutatások kiindulópontja a 2016. augusztus 2-án lekérdezett szóanyag volt, amely 4597 szócikkből (334 205 darab szóból, 2 644 638
karakterből) állt. A lekérdezett on-line szótár feldolgozását annak HTML-forrásán végeztem: Ennek előnye, hogy szerkezeti elemei nagyban
segítették a kitűzött kereséseket.

Pozitivista hozzáállás vagy alapkutatás
Jelen írásom célja adatok felvonultatása, illetve – amennyiben lehetséges – az adatok mögött lévő összefüggések és értelmezések bemutatása. Ugyan nem hiszek az „önmagukért beszélő adatokban”, de több
esetben jómagam sem jutottam az adatok mögötti mélyebb értelmezések feltárásáig: ugyan ez nem is volt célom, de minden adat mögötti
összefüggést nem is tudnék megmagyarázni. A pozitivista adathajszolás bizonyos tekintetben összefüggésbe hozható az adatbányászattal:
mindkét megközelítés az adatok felsorakoztatásán és nagyra értékelésén alapszik. Csakúgy, mint a kvantitatív alapkutatások, amelyek kiegészítik, felkészítik a kvalitatív értékelést. Célom olyan alapadatok felmutatása, amelyet más kutatók nem biztos, hogy elő tudnának állítani:
ha jelen tanulmányban nem is tudok mindent feltárni, talán más majd
megteszi helyettem.
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Lehetőségek lehetősége avagy lehetőség a lehetőségben
A Termini magyar–magyar szótár és adatbázis4 (azaz röviden ht-szótár)
a Termini Kutatóhálózat által létrehozott és folyamatosan fejlesztett szótár, amely a határon túli magyar nyelvváltozatok közvetlen kölcsönszavait szótárazza. A szótár előzményeként a Pusztai Ferenc által főszerkesztett Értelmező kéziszótár 2. kiadása előtti lexikográfiai munkálatok
szolgáltak: az értelmező kéziszótár második kiadásába ugyanis már
a határon túli magyar nyelvváltozatok sajátos szókészletéből (szavak,
jelentések, jelentésárnyalatok) is kerültek elemek, elindítva ezzel a szóhatártalanítási, detrianonizálási folyamatot (a szótár megjelenése előtt
a Magyar helyesírás szabályaiban található szótárrész is tartalmazott
három darab ht-tulajdonnevet, ám értelemszerűen ettől még ez nem tekinthető ht-szótárnak). Ezen elemek kiválasztását gondos lexikográfiai
és lexikológiai munkálatok előzték meg, melynek végtermékeként létrejött egy sajátos (akkor még Word-fájlban létező) szógyűjtemény, amely
elemei a szlovákiai magyar, erdélyi és kárpátaljai címszavakat, jelentéseket és példamondatokat tartalmaztak – ez volt az ún. ht-lista.
A létrejött lexikográfiai termék továbbélése további magyarországi
szótárak határtalanításval folytatódott, így az Eöry Vilma által szerkesztett Értelmező kéziszótár+(Eőry 2007), a Tolcsvay Nagy Gábor által
szerkesztett Osiris Idegen szavak szótára (Tolcsvai Nagy 2007), a Laczkó
Krisztina és Mártonfi Attila által szerkesztett Osiris Helyesírás (Laczkó–
Mártonfi 2004) szótárak szóanyagával (a szótárban található ht-anyagokról a későbbiekben lesz még szó). Míg a Pusztai-féle értelmező
szótár csak három határon túli magyar nyelvterületről tartalmazott szavakat, addig a ht-lista már hét régió5 lexikális elemeit tartalmazta.
4

5

A szótárról, annak létrejöttéről, valamint működéséről az alábbi tanulmány
számol be részletesen: Lanstyák–Benő–Juhász 2010; a szótárról, valamint
a Termini Kutatóhálózat kutatási területeiről bővebben az alábbi könyv
tartalmaz értékes tanulmányokat Benő–Péntek 2011.
szlovákiai magyar (a továbbiakban fv), erdélyi magyar (a továbbiakban er),
kárpátaljai magyar (a továbbiakban ka), muravidéki magyar (a továbbiakban
mv), drávaszögi magyar (a továbbiakban hv), őrvidéki magyar (a továbbiakban
őv), vajdasági magyar (a továbbiakban va); a ht-online régiói között jelen van
a magyarországi magyar standard (hu), valamint az összes régiót egységesen
lefedő Kárpát-medencei (km) nyelvváltozat is
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A ht-szótár számos tekintetben is eltér a hagyományos értelemben
vett szótárszerkesztési és szótárszerkezeti tulajdonságoktól, ugyanakkor
a szótár tartalmilag megfelel a szótárszerkezeti kívánalmaknak (ezekről
bővebben lásd Atkins–Rundell 2008: 385–468, a ht-szótár szerkezetéről,
annak szerkezeti és konceptuális tulajdonságairól Lanstyák–Benő–Juhász
2010, a szótár felépítéséről, használatáról, a megastruktúra részeként létező on-line bevezető: http://ht.nytud.hu/htonline/present.php?action=bemutatas): a szótár kizárólag on-line felületen létezik, egy időben nyolc
országból szerkesztik azt (a ht-régiók mellett magyarországi szerkesztők
is részt vesznek a szerkesztésben). A többfelhasználós platform alapja egy
osztott relációs adatbázis, melyhez a bemeneti (szerkesztőfelület) és kimeneti (lekérdezőfelület) oldalt egy PHP-nyelven írt többfunkciós felület
biztosítja (a lekérdezés szabványos HTML-oldalon jelenik meg). Mind
a relációs adatbázis, mind a HTML-felület lehetőséget biztosít különféle
statisztikák elkészítésére, valamint adatbányászati technikák által információk kinyerésére. A szótár mögötti adatbázis nyelvészeti, elsősorban
lexikográfiai szempontból rendkívül gazdag szerkezetű – igyekszik minél
részletesebb képet adni a címszó mögötti lexikális és konceptuális tartalmakról. Az adatbázis szócikkre vonatkozó tábláinak vázlatos áttekintése
árnyaltabb képet ad annak belső szerkezetéről:
CIMSZO (cimszo, id, cimszoId, toroltId, rejtett, cimszo, cimszoABC,
alaktan, kiejtes, irasvaltozat, szofaj, kolcsonszotipus, nyelvtanialak1, nyelvtanialak2, nyelvtanialak3, utalas, bibliografia, umodId,
umodDat, elfogadva, torolve, keresnum, foto, fotolink)
MINOSITES (minosites, id, jelentesId, felsegjelzes, fogalomkor, nyelvreteg, regiszter, stilus, idobeliseg, erzelmivisz, gyakorisag, umodId,
umodDat, elfogadva, torolve)
PELDAMONDAT (peldamondat, id, jelentesId, felsegjelzes, beszelojelzes, peldamondat, tipus, forras, repr, umodId, umodDat, elfogadva, torolve)
SZARMAZAS (szarmazas, id, cimszoId, atvevoRegio, atadoNyelv1,
atadoEtimon1, atadoNyelv2, atadoEtimon2, atadoNyelv3, atadoEtimon3, umodId, umodDat, elfogadva, torolve)
A lekérdezőfelület beállításai – természetesen – nem tartalmazzák
az adatbázis tábláinak összes mezőjét, csak azokat a tulajdonságokat,
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amelyek nyelvileg fontos adatot tartalmaznak: a lekérdezés folyamán
lesz adatból információ, amely akár lexikográfiai, lexikológiai vagy
adatbányászati szempontból is érdekes lehet.

1. ábra: A ht-szótár keresőfelülete

De miért a lehetőségek lehetősége, és egyáltalán mi itt a lehetőség?
A stilisztikai fordulat valójában a szótár mögötti forráskódra utal,
mivel annak ismeretében lehetőség nyílik mélyebb feldolgozásra,
elemzésre – hasonlóra, mint amelyet a mögöttes adatbázis kínál (ami
persze nem véletlen, ismerve az XML és adatbázisok közötti konceptuális azonosságot). A lekérdezés után a reguláris kifejezésekkel történő
feldolgozás olyan elemzések lehetőségeit nyitja meg, amelyre csak az
adatbázis birtokában lenne lehetőség.
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Tekintettel arra, hogy a szótár célzott feldolgozása annak forrásában történik, megfogalmazódik az adatbányászattal való párhuzam is.
Az adatbányászat – kissé leegyszerűsítve – valójában nem más, mint
nagy mennyiségű adatokban rejlő információk félautomatikus feltárása különféle algoritmusok alkalmazásával. Tulajdonképpen érdekes,
értékes, értelmes összefüggések keresése nagy adathalmazokban (azaz
a 3É). Az adathalmaz jelen esetben egy (részben) strukturált adattömeg, amely feldolgozásához reguláris kifejezéseket használok. A forrás szöveges mivolta miatt az eljárás közelít a szövegbányászathoz6,
lévén a feldolgozandó adat szövegszerű és nem adatbázis. A kutatás
első fázisában egyfajta áttekintést végeztem, olyan adatokat és összefüggéseket kerestem, amelyek szemantikai és grammatikai összefüggések megállapításánál lehetnek hasznosak. Jelen tanulmány felfogható
akár egyfajta proporcionalitás-elemzésnek, amely „melléktermékként”
bizonyos százalékban hibaelemzésnek is tekinthető (bár ez nem volt
célom, ilyen irányú észrevételeim csak az eredmények megtekintése
után alakultak ki).

A feldolgozás
A feldolgozás alapjául választott módszer (ti. a HTML-szöveg feldolgozása) két alapvető célt szolgál: elsősorban a szövegbányászat népszerűsítése, annak prezentálása, hogy a nyelvészetben is van haszna, másodsorban elemzési minták kidolgozása, amelyeket az oktatásban is fel
tudok használni. Mivel nem a forrásként működő adatbázison dolgoztam, elemzésemet annak tudatában végeztem, hogy némi hibaszázalék
elképzelhető (annak pontos értékét csak az adatbázis feldolgozása után
tudom meg). Fontos továbbá, hogy az elemzések kimeneteként kapott
fájlokat nem manuálisan, hanem algoritmusos feldolgozással készítettem (azaz a listákba nem „billentyűztem” bele, az előállt állományok
reguláris kifejezések segítségével készültek).

6

Az adatbányászat konceptuális lényegéről, fontosságáról, alapvető technikáiról
bővebben lásd Feldman–Sanger 2007: 1–13, Han–Kamber 2004: 23–56;
a szövegbányászatról bővebben Tikk 2007: 20–25.
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Az adatbázis sajátossága, hogy a mindenkori állományban két próbaszócikk is található, amelyeket jelen elemzésemben bennehagytam.
Az elemzett anyag a fentieken kívül használható a szótár belső ös�szefüggéseinek bemutatására, elemzésére, de közvetve felhasználható
a szótárt érintő lexikológiai, lexikográfiai kutatásokban is – azaz azokon a területeken, ahol a nagy mennyiségű adatból nyert információ
közvetlenül is felhasználható.
A fentiek keretében készített pilotkutatást három téma köré építettem fel: proporcionális eloszlás (a szótár makrostruktúráját érintő
tulajdonságok, elsősorban az egyes régiók közötti viszonyok, különféle, a szótár egészét érintő tulajdonságok arányainak megállapítása),
grammatikai információ (a szócikkekben lévő – mikrostruktúrát érintő
– grammatikai információkat érintő tulajdonságok vizsgálata), szerkezeti tulajdonságok (a mezo-és mikrostruktúrát érintő különféle szerkezeti tulajdonságok vizsgálata).
Első merítésben az alábbi tartalmakra fókuszáltam:
• proporcionális eloszlás I.: szócikkek és jelentések eloszlása régiók
szerint
• proporcionális eloszlás II.: régiók és jelentésszámok közti összefüggések keresése
• proporcionális eloszlás III.: eloszlás szófajok szerint
• proporcionális eloszlás IV.: jelentésszámok eloszlása szócikkenként
• proporcionális eloszlás VI.: mely címszavak (illetve hány darab) voltak eddig papírszótárakban
• proporcionális eloszlás VII.: melyek a legterheltebb betűk (azaz betűnként hány darab szócikk van)
• grammatikai információk: szócikk ahol nincs szófaj vagy van szófaj,
de nincs grammatikai információ
• szerkezeti tulajdonságok I.: analitikus címszót tartalmazó szócikkek,
illetve ezek eloszlása régiónként)
• szerkezeti tulajdonságok II.: címszó melletti kiejtés- és írásváltozat
• szerkezeti tulajdonságok III.: címszó mint rövidítés
• szerkezeti tulajdonságok IV.: utalás nélküli szócikkek
• szerkezeti tulajdonságok V.: utalószócikkek száma
• szerkezeti tulajdonságok VI.: stílusok és azok belső arányai
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• szerkezeti tulajdonságok VII.: mely szócikkeknél (illetve hány darabnál) van kiejtés
• szerkezeti tulajdonságok VIII.: példamondattípusok közti eloszlás
(hiteles beszélt, hiteles írott, nem hiteles)
Jelen tanulmányban nem foglalkozom minden tulajdonsággal, csupán
– kissé szubjektív álláspontból kiindulva – az általam legfontosabbnak
ítélteket mutatom be, ezzel is próbálva rámutatni a rendszerezett adattárolásban rejlő potenciális haszonra, előnyre:
• proporcionális eloszlás I.: szócikkek és jelentések eloszlása régiók
szerint
• proporcionális eloszlás II.: régiók és jelentésszámok közti összefüggések keresése
• proporcionális eloszlás III.: eloszlás szófajok szerint
• proporcionális eloszlás IV.: jelentésszámok eloszlása szócikkenként
• proporcionális eloszlás VI.: mely címszavak (illetve hány darab) voltak eddig papírszótárakban
• proporcionális eloszlás VII.: melyek a legterheltebb betűk (azaz betűnként hány darab szócikk van)
• grammatikai információk: szócikk ahol nincs szófaj vagy van szófaj,
de nincs grammatikai információ
• szerkezeti tulajdonságok I.: analitikus címszót tartalmazó szócikkek,
illetve ezek eloszlása régiónként)
• szerkezeti tulajdonságok II.: címszó melletti kiejtés- és írásváltozat
• szerkezeti tulajdonságok III.: címszó mint rövidítés
• szerkezeti tulajdonságok IV.: utalás nélküli szócikkek
• szerkezeti tulajdonságok V.: utalószócikkek száma
• szerkezeti tulajdonságok VIII.: példamondattípusok közti eloszlás
(hiteles beszélt, hiteles írott, nem hiteles)

Proporcionális eloszlás
A ht-szótár szerkesztési folyamatának egyik sajátossága, hogy a szimultán szerkesztés alatt nincs mód belső arányok figyelembevételére (amely
esetlegesen előfordulhat a nyomtatott szótáraknál) – amelyre valószínűleg nem is fog sor kerülni, mivel a szerkesztés folyamatát nem lenne jó
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belső, szerkezeti okok miatt korlátozni (például valamilyen szófaj vagy
stilisztikai mutató alul- vagy felülreprezentáltsága miatt). A proporcionális eloszlás a szótár olyan mutatóit vizsgálja, amelyek a makrostruktúrát érintik, azaz olyan összefüggések kimutatására adnak lehetőséget,
amelyek a címszavaknál nagyobb egységben fogják át a szótárat.

Szócikkek és jelentések eloszlása régiók szerint
A vizsgált halmaz 4597 szócikket tartalmaz, ezek kilenc régió (ezekről
bővebben lásd az 5. lábjegyzetet) nyelvhasználatát mutatják be – természetesen nem kiegyensúlyozott eloszlásban (az adatok alapján az
arányosság is megkérdőjelezhető, bár az is igaz, hogy sosem volt cél
annak elérése). A szócikkek régiónkénti eloszlása az egyes régiók lefedettségét mutatja be, azaz azt, hogy számszerűen hány olyan szócikk
van, amely érinti az adott régiót:

2. ábra: A régiók szócikkenkénti lefedettsége

A szótár adatai alapján a legtöbb szócikk a szlovákiai és erdélyi magyar nyelvváltozat elemeit tartalmazza (fv = 1794, er = 1217), amelyek
a nyelvhasználók számát tekintve ugyan a legnagyobbak, ám a szá137

mokból nyelvi, nyelvrendszerbeli vagy használati összefüggéseket nem
lenne célszerű keresni. A tanulmányban nem célom a számok mögött
rejlő komplexebb összefüggések bemutatása (az a puszta számok felsorolásánál mélyebb és szélesebb körű kutatásokat igényel), de a számok
jelen esetben illusztratívak – a legtöbb szócikk (majdnem a szótárban
található szócikkek fele) két régió „terméke”.
A szótár elemei között vannak olyan jelentések, jelentésárnyalatok,
amelyen használata nem egy-egy ht-régióhoz kötöttek – azok egyébként (stilisztikailag jelölt formában vagy terminusként) használatosak
Magyarországon is, esetleg régiótól függetlenül az egész Kárpát-medencében (ezek jelölése a Hu vagy Km).

3. ábra: A régiók és jelentések közötti számszerű kapcsolatok

A régiók és a szócikkek egyes jelentései közti összefüggések hasonló
információval szolgálnak, mint a szócikkek és régiók közti kapcsolat.
Azaz a szótár legtöbb jelentése a szlovákiai és erdélyi magyar nyelvváltozatokat reprezentálja. Ha a régiók jelentésenkénti lefedettségét ös�szevetjük a szócikkek jelentésszámával (ez utóbbi ábrája alább), akkor
kiderül, hogy arányában kevés a nem egyjelentésű szócikk (12%), miközben azok mindegyike több régióban is használatos.
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Ha a szócikkek és a jelentések régiós lefedettségét egymás mellé
állítjuk, az alábbi információt kapjuk:
Régió
jelentések száma
szócikkek száma
Fv
5530
1794
Er
5396
1217
Ka
2446
750
Va
2400
960
Mv
1962
681
Hv
1815
857
Õv
1649
562
Hu
184
91
Ismeretlen
60
60
Km
12
4
1. táblázat: Jelentések és szócikkek száma régiókra lebontva

Az egyes régiók lefedettsége valószínűleg összetettebb folyamat eredménye, mintsem azt egyszerű nyelvhasználattal vagy nyelvrendszerbeli tulajdonságokkal meg lehetne indokolni.

Jelentésszámok eloszlása szócikkenként
A szótár szócikkeinek 88%-a egyjelentésű szó. Ebből sem szabad azonban messzemenő gondolatokat levonni, már csak azért sem, mivel
a szótárba kerülő közvetlen kölcsönszavak eleve valamilyen speciális
nyelvhasználati helyzet miatt kerülnek a szótárba – akárcsak az idegen
szavak meghonosodása a standardban: általában bizonyos jelentésben
kerülnek az átvevő nyelvbe. A többjelentésű szófajok az áttekintett példák alapján poliszém (esetenként homonim) szavaknak tekinthetőek.
Az azonos vagy hasonló hangalak és/vagy íráskép mögötti jelentések
azonos fogalomkörbe tartoznak.
Az arányok ilyen mértékű eltolódását két másik tényező is befolyásolja, befolyásolhatja: az utalószócikkek és a homonimák kezelése. Ho-
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4. ábra: Jelentésszámok eloszlása az egyes szócikkekben

monim alakokat tartalmazó szócikkből 104 darab, míg pusztán utalást
tartalmazó szócikkből 40 darab van.
A leghosszabb, és egyben legösszetettebb szerkezetű szócikk a „kabinet” szócikk, amely kilenc jelentéssel rendelkezik.

Szófajok szerinti eloszlás
A speciális szókincset feldolgozó (szak)szótárak elsősorban a főnévi és
igei jelentéseket szótárazzák, a viszonyszók és mondatszók e tekintetben alulreprezentáltak (hacsak nem azok szótárazása a cél). A közvetlen és közvetett kölcsönszavak és -jelentések gyűjtését célul kitűző szótár elsősorban a nyelven kívüli statikus és dinamikus valóságot, illetve
annak tulajdonságait szótárazza – azaz a kontaktusváltozatok elsősorban főnévi, igei, illetve melléknévi tartalmait rögzítik. A fogalomszók
túlterheltsége más, általános szótárakra is jellemző, így például a magyar nyelv legismertebb értelmező szótáraira:
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főnév
ige
melléknév

Értelmező
szótár
23 682
9 365
8 948

Értelmező
kéziszótár 2
45 266
15 953
10 493

Értelmező
kéziszótár+
8 037
4 156
2 508

2. táblázat: A legfontosabb fogalomszók száma a legfontosabb magyar értelmező
szótárakban

A ht-szótárban 23 szófaji kategória található, amelyek bizonyos tekintetben részletesebbek a piacon lévő papírszótárakban szereplő kategóriáknál (az igék esetében például az igei tárgyasságra vonatkozóan az
alábbi alkategóriák szerepelnek: ts ige, tn ige, ts (és tn) ige, tn (és ts) ige,
de a kétszófajú főnév és melléknév esetében is meghatározható, melyik
szófaj az elsődleges (fn és mn, mn és fn). A szótár szerkezeti, szerkesztési kontinuitását jellemzi, hogy a szócikkek között vannak szófaji
kategóriával nem rendelkező egyedek is, amelyek egy része utalószócikk, másik pedig értelemszerűen még a kategóriák kitöltésére szorul.
A szófaji kategória jelölése elvben maga után vonzza a grammatikai
kategóriák definiálását (például főnév esetében a többes számú, tárgyas
és birtokos személyjeles alak, igék esetében az ige E/1 múlt idejű, E/3
múlt idejű és E/3 jelen idejű alakja, a melléknevek esetében azok középfokú alakja, valamint az azokból képzett módhatározói alak), azonban
ez nem minden szócikk esetében van egyelőre beállítva (a nyilvánvaló
tévedések/hiányok mellett van azonban konceptuális beágyazottságú
hiány is – az előbbiek mentségére legyen szólva, hogy a szótár szerkesztése nem a hagyományos módon és nem főállásban történik).
Az utalószócikkek szófajiságának kérdése a szótár szerkezetét tekintve konceptuális jellegű: vajon az utalószócikkeknél milyen információt kell feltüntetni akkor, ha egy kattintással el lehet érni az
utaltat és annak minden információját. Lévén online szótár, a keresendő információk viszonylag rövid idő alatt elérhetők, így az egyes
szócikktípusok mikrostruktúrájának felépítésénél nem feltétlen kell
minden adatot feltüntetni. Viszonylagos problémát az sem jelenthet,
ha az utalószócikk homonim címszóra utal (a homonim alakok külön
szócikkben vannak), mivel az utaló részben hiperlinkként beágyazva
egyértelművé lehet tenni a kapcsolatot (papírszótár esetén már nem
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ilyen egyszerű a folyamat). Jelenleg azonban nincs olyan utalószó,
amely kapcsolatban lenne homonim szóval vagy homonímiát tartalmazó szócikkel. A szótár utalószócikke az utalt szócikk címszaván kívül jelenleg nem tartalmaz más információt (azonban a grammatikai
információk felvitele informatív lenne).

5. ábra: Példa utlószócikkre

A szótár szófaji kategóriáinak eloszlását az alábbi ábra és táblázat szemlélteti, amelyekből kitűnik, hogy a főnév 72%-os lefedettségű, azaz arányaiban is erős túlreprezentáltságot mutat az általános szótárak belső
szófaji eloszlásához képest. Talán ez az adat is alátámasztja a szótár
speciális tulajdonságait, amellyel inkább közelít a szakszótárakhoz, illetve demonstrálja a szakszótári tulajdonságait.

6. ábra: A szótárban található szófajok leterheltsége
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3. táblázat: A szótárban található szófajok leterheltsége

Betűk terheltsége
Az alábbi mélyfúrás elsődlegese statisztikai mutatók elkészítése és
az adatbányászati technikák bemutatása miatt érdekes, mélyebb következtetések levonására nem ad lehetőséget (legfeljebb átfogó képet nyújt
a szótár betűinek eloszlásáról). A ht-szótár az ly, x és y betűk kivételével
lefedi a bővített magyar ábécét. Az alábbi ábra azt mutatja be, hogy
betűnként hány szócikk található a szótárban (itt betűnek a magyar
szótárgyakorlatban bevett szokást alkalmazom, mely szerint hasonló
alakú betűk – s/sz, a/á, d/dz/dzs – egy csoportot alkotnak).

7. ábra: A szótárban található betűk leterheltsége
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A grafikon azt mutatja, hogy az s/sz, p, k, b és m betűk a legterheltebbek (az Értelmező kézszótár 2, Értelmező kéziszótár + és a Magyar
értelmező szótár graikonjait a melléklet tartalmazza). Bár szóanyagában nem leht párhuzamot vonni a többi, általános értelmező szótárral, a ht-szótár belső arányai hasonlóságot mutatnak a másik három
szótárral. E tekintetben tehát elmondható, hogy a ht-szótár betűinek
terheltsége hasonlít a magyar nyelvet feldolgozó értelmező szótárakéhoz – elsősorban az s/sz, k, m, b, f betűk tekintetében.
Adatok bemutatása közben nehéz a pozitivista gondolkodásmódot
elkerülni, de az alábbi táblázat a betűk terheltségén kívül más összefüggéseket e körben nem mutat.
A magyar nyelv általános értelmező szótárainak leggyakoribb betűi
Ht-szótár
Éksz2
Éksz+
Ész
s, sz
581 k
7951
k
1742 k
6392
p
480 s, sz
6349
s, sz
1285 s, sz
4826
k
479 m
5078
h
1105 m
4093
b
366 f
4975
t, ty
1067 f
3981
m
296 t, ty
4523
f
1032 e, é, ë 3699
d, dz, dzs 227 e, é
4452
e, é
1032 t, ty
3569
a, á
226 b
4276
m
1028 b
3323
f
208 h
4001
b
894
h
3203
t, ty
205 a, á
3897
v
752
a, á
3070
c, cs
195 v
3649
p
676
v
3049
4. táblázat: A szótárban található betűk leterheltsége

Ht-címszavak megjelenése más szótárakban
A ht-szótár kétarcú jelenség: a szerkesztés elsődleges célja a kölcsönszavak és -kifejezések, az egyes régiók ht-szavainak, -jelentéseinek
szótárazása, másrészt a ht-listából ht-szótárrá duzzadt és fejlődött lexikográfiai igénnyel feldogozott szóanyag alapul szolgál a magyar nyelvet feldolgozó szótárak szóanyagnak határtalanításához. Mint ahogyan
már volt róla szó, mindezidáig négy szótár szóanyaga bővült ht-szókinccsel. Mindegyik még a ht-ista idején:
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• Magyar értelmező kéziszótár (Pusztai Ferenc, 2003, Akadémia Kiadó),
• Helyesírás (Laczkó Krisztina és Mártonfi Attila, 2004, Osiris),
• Értelmező kéziszótár+ (Eőry Vilma, 2007, Tinta Könyvkiadó),
• Idegen szavak szótára (Tolcsvay Nagy Gábor, 2007, Osiris).
A jelzett kiadványok mindegyike nagyszótár méretű szóanyagot tartalmaz, ht-anyagot csupán kis részben tartalmaz – természetesen a ht-szavak ez esetben főként szimbolikus jelentőségűek, ebben a keretben nem
is lehet cél azok túlreprezentálása. A fenti szótárak az alábbi eloszlásban
tartalmaznak ht-szvakat (ezek kigyűjtése, illetve a ht.nytud.hu oldalon
történő megfelelő módú prezentálása folyamatban van):
•
•
•
•

Értelmező kéziszótár+: 55 címszó, 115 jelentés, 850 szinonima
Értelmező kéziszótár 2: 273 db érintett szócikk
Osiris Helyesírás: 739 szó
Osiris Idegen szavak szótára: 1501 címszó

Grammatikai információk
Egy általános szótár négy alapvető fontosságú információt ad az adott
lexéma grammatikai hátteréről, illetve használatáról (P. Márkus–M.
Pintér 2014: 145; Jackson 1985: 54):
• inflexiós formák: a lexéma toldalékolt alakjai, legfőképp, ha azok
képzése nem analóg módon történik (ez természetesen csak a viszonyszók esetében lehetséges). A ht-szótár 23 szófaji kategóriát különít el (ezekről bővebben a Szófajok szerinti eloszlás alfejezetben),
amelyeknél az alábbi inflexiós alakok vannak feltüntetve: főnév és
névszói szerkezet estében a többes számú (-k), tárgyas (-t) és birtokos
személyjeles alak (-a/-e, -ja/-je), az ige és igei szerkezet esetében kijelentő módú, múlt idejű, alanyi ragozású, egyes szám első személyű
alak, kijelentő módú, múlt idejű, alanyi ragozású, egyes szám harmadik személyű alak, felszólító módú, alanyi ragozású, egyes szám
harmadik személyű alak, a melléknevek esetében azok középfokú
alakja (-bb), valamint az azokból képzett módhatározó ragos alak
(-n/-an/ -en; -ul/-ül, -lag/-leg), a mondatszó, a szókapcsolat esetében
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változóan a tárgyragos alakot, határozó esetében egy esetben fokozott és határozóragos alakot, a befejezett melléknévi igenév esetében
a módhatározói alak, az indulatszó esteében főnévi kategóriákat (ez
talán tévedés, mivel a két alak közül az egyiknél van csak), a számnév
esetében főnévi kategóriákat (lévén mindkettő határozatlan számnév), a partikula, az előtag, az igeneves szerkezet, a mondat, módosítószó esetében nincs toldalékos alak. Az alak-, illetve toldalékváltozatok a kötőhang miatt szerepelnek. A szótárat átnézve, a későbbiekben
e tekintetben kisebb-nagyobb javításra, pontosításra lesz szükség.
• szófaji információk (bármely, a szótárba kerülő lexémát illető információk): a szófaj minden címszóként szereplő lexéma vagy lexikai
egység mellett szerepel
• a lexéma szintaxisát érintő információk: az igék esetében például az
igetárgyasság léte vagy nem léte (ez természetesen csak a viszonyszók esetében lehetséges)
• példamondatokon illusztrálja a használatot érintő grammatikai szabályszerűségeket (bármely, a szótárba kerülő lexémát illető információk). A szótár példamondatai többféle kategóriát képviselnek,
a papírszótárakkal ellentétben azok főként valós, elhangozott példamondatok (a példamondatokról bővebben a Példamondat-típusok
közti eloszlás részben).
A grammatikai információk alapvető elemei a szótárnak: a szó használatát segítendő, nélkülözhetetlen kategória. A szótárban lévő információk típusait azonban a célközönség, illetve a használat determinálja.
A szótárba kerülő szavak típusai bizonyos tekintetben egy meghatározott szókincsből kerülnek ki – s ez bár nincs grammatikailag determinálva, de bizonyos (ezt a szófaji statisztika is alátámasztja), hogy
a címszavak a főnév-ige-melléknév szófajhármasból kerülnek ki. Mivel
a szótár magyarul beszélők számára készült (nem mint a klasszikus
értelmező szótár, inkább mint az idegen szavak szótára), feltételezhető,
hogy a használók birtokában vannak a címszavak használati szabályainak. Ez önmagában nem mentség a grammatikai kategóriák feltüntetése alól, viszont azok hiánya nem (feltétlenül) jelent bizonytalanságot
a szó használtában.
Az átnézett 4597 darab szócikk között 95 szócikkben nem találtam
szófaji információt: fontos azonban, hogy ezek közül 40 utalószócikk
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is szerepel (ahol talán nem is kell szófaj), így problémák csupán a fennmaradó 55 szócikkben vannak. Ezek közül 26-nál van grammatikai
információ az inflexiós alakokra, de nincs szófaj (ezek láthatóan két
régióhoz köthetők), illetve 30 címszónál nincs se szófaj, se grammatikai információ. Ezeket a közeljövőben egységesíteni és – ahol kell –
javítani fogjuk.

Szerkezeti tulajdonságok
Míg a proporcionális tulajdonságok a szótár makroszerkezetét érintették, addig a szerkezeti tulajdonságok kategória alatt vizsgáltak inkább
a mikroszerkezetre, a szócikk felépítésére koncentrálnak. Jelen tanulmányban csupán három mikroszerkezeti egység bemutatására vállalkozom, jelesen a címszót érintő három kategóriát, az utalást tartalmazó szócikkek arányát, valamint a példamondatok szerkezeti eloszlását,
illetve azok hitelességére vonatkozó számadatokat nézem meg.

Címszó
A magyar nyelvet feldolgozó értelmező szótárak (illetve a kétnyelvű szótárak bizonyos típusai, bővebben P. Márkus–M. Pintér 2014:
133) címszavai egy ortográfiai szóból állnak. A szószerkezetek, illetve
szóösszetételek szócikkbokrokban szerepelnek (lásd például az Éksz2.
megoldását). A ht-szótár címszavai azonban nem csak egy ortográfiai
szóból álló egységek, hanem többszavas kifejezések is lehetnek, mint
ahogy az alábbi példák is mutatják:

8. ábra: Több elemből álló címszavak típusai

Ha megvizsgáljuk a szótár címszóállományát, illetve megnézzük a kötőjeles és szóközt tartalmazó egyedeket, akkor 437 darab olyan címszót találunk, amelyben vagy kötőjel vagy szóköz található (a kötőjeles

147

alakok – szám szerint 49 – torzítják a képet, mivel a kötőjel nem csak
betűszóhoz kapcsolódó szót, hanem szóösszetételt is tartalmazhat –
miközben szóösszetétel lehet olyan címszó, amely nem felelt meg a keresés követelményeinek: azaz egy ortográfiai szóból álló összetétel).
A 437 darab címszó belső szerkezetét tekintve az alábbi szófaji kategóriák között oszlik meg:
névszói szerkezet: 314
igei szerkezet: 49
szókapcsolat: 20
mondat: 5
hiányos mondat: 3
igeneves szerkezet: 2
főnév: 14
melléknév+főnév: 8
szófaj nélkül: 6
ts ige: 6
tn ige 4,
mn: 2
tn és ts ige: 1
mutatószó: 1
határozószó: 1
A szócikkfej a címszóhoz kapcsolódóan tartalmazhat írás- és alakváltozatokat is. Az írásváltozat itt olyan címszóváltozat, amely csupán írásban,
kiejtésben nem változik a címszótól (http://ht.nytud.hu/htonline/present.
php?action=szocikkfej#irasvaltozat). Az írásváltozatok amellett, hogy
a címszó mellett szerepelnek, utalószócikként külön is megtalálhatóak:

9. ábra: Írásváltozatok a címszóban
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A szócikkfej egy további információja az alakváltozat, amely – az írásváltozathoz hasonlóan – utalószócikként is szótárazva van. Az on-line szótár
Szócikkek felépítése (http://ht.nytud.hu/htonline/present.php?action=
felepites) részben olvasható, hogy kiejtési információ csak akkor van feltüntetve, ha „az eltér az írásképtől, ill. abból nem vezethető le egyértelműen. Ez különösen két kölcsönszócsoportra jellemző: egyrészt azokra
a szavakra, amelyek a magyar hangrendszerből hiányzó vagy ott csak
marginálisan meglévő beszédhangokat tartalmaznak, másrészt azokra,
amelyeket idegenesen írunk, és az átadó nyelvben meglévő sajátos, pl.
ékezetes betűket tartalmaznak, és/vagy másképp ejtődnek, mint ahogy
az íráskép alapján várnánk”. Mint ahogy egy címszónak több írásváltozata is lehet, nem kizárt a több ejtésváltozat megléte sem:

10. ábra: Ejtésváltozatok a szótárban

Címszavak nem csak összetett szavak, szószerkezetek, hanem rövidítések vagy azokból alkotott összetételek is lehetnek. Ilyen szócikkből 76
darab van, viszont a keresőfelületen nem betűszót vagy rövidítést nem
lehet lekérdezni (mint ahogy tulajdonnevet sem). Megfontolandó lenne
a tulajdonnév, a rövidítés kategória bevezetése, illetve ezek és az írás-,
kiejtésváltozatok kereshetővé, egyszersmind lekérdezhetővé tétele.
címszavak típusai
kiejtésváltozat írásváltozat
507
206

rövidítés vagy abból alkotott összetétel

76

5. táblázat: A szótár címszavainak főbb típusai

Utalás és utalószócikkek
Ahogy a fentiekben már volt róla szó, a szótárban a „tartalmas szócikkek” mellett vannak ún. utalószócikkek, amelyek mindössze egy másik
szócikkre tartalmaznak utalást – ezekből a szótár 40 darabot tartalmaz.
A szócikkláb kétféle információt tartalmaz: egyrészt a megjegyzéseket, másrészt a más szócikkekre történő utalást (http://ht.nytud.hu/
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htonline/present.php?action=felepites). Az utaló rész tovább bontva
háromféle információt tartalmaznak: egyrészt utalást (hiperlinkként)
az azonos régióbeli alakváltozatokra, másrészt az azonos régióbeli analóg szavakra, harmadrészt pedig ugyanahhoz a szócsaládhoz tartozó,
a szótárban megtalálható egyéb szavakra, attól függetlenül, hogy melyik régióban fordulnak elő. A szótárban mindegyik utalástípus külön
sorban jelenik meg.
Az egyes szócikkek utalási rendszere (lexikográfiai értelemben
mezostruktúrája), fogalomhálója képet ad a benne lévő szavak szemantikai és/vagy etimológiai beágyazottságáról. A 4587 szócikket tartalmazó szótárba 2662 szócikkben van utalás más szócikkekre, azaz
a szótár 58%-a tartalmaz belső, szócikkeket összefűző szemantikai
vagy etimológiai utalást.
utalást tartalmazó szócikkek száma
van utalás
írásváltozat
2662; 58%
1935; 42%
6. táblázat: A szótár mezostruktúrája számokban

Példamondat-típusok közti eloszlás
A szótár példamondatai nemcsak a jelentések minél pontosabb bemutatásának eszközei, mivel a lehető legtöbb példamondaton keresztül
pontosítható a jelentés és jelentésárnyalat, valamint a példamondatok
különböző típusain keresztül bemutatható a címszó stilisztikai, nyelvhasználati éréke, illetve a különböző grammatikai használati módok
is. Az elektronikus szótárak nagy előnye, hogy a szótárszerkesztőknek
nem kell figyelni a feldolgozott (szó)anyag mennyiségére. A ht-szótár
példamondatainak részletessége, illetve a lehetőség arra, hogy ilyen
gazdag tipológiája is megjeleníthető, bizonyítja az on-line szótárszerkesztésben rejlő lehetőségeket.
A magyar nyelv szótáraiban (illetve grammatikáiban) található példamondatok sajátossága az irodalmi szövegektől az élőnyelvi szövegek
felé történő elmozdulás. A hétkötetes értelmező szótár példamondatai
bővelkednek szépirodalmi példákban (akár Arany Jánoséban), míg a mai
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szótárak igyekeznek nem csak a szépirodalomból, hanem az élő nyelvhasználatból meríteni. A korpuszalapú szótárak ma már nem elérhetetlen álom: a modernitás egyik jellemzője épp a korpuszalapúság7 lett.
A ht-szótár példamondatainak rendszere (egyszersmind a bennük rejlő potenciál) túlmutat az általam ismert egy- és többnyelvű
szótárakban található példamondatok rendszerén (erről részletesebb
információ a szótár honlapján érhető el: http://ht.nytud.hu/htonline/
present.php?action=szocikktorzs#peldatipus), jelen írásban csak az
alapfelosztást veszem alapul. Ennek tekintetében a szótár példamondatai három nagy típusra oszlanak:
• hiteles, írott nyelvi példamondat,
• hiteles, beszélt nyelvi példamondat,
• nem hiteles példamondat.
A hiteles példamondat (feltehetően) nem elicitált beszédhelyzetből származik, azaz a példamondat írásban (akár online fórumon,
akár szépirodalmi műben) megjelent, vagy adatközlőtől adatolhatóan, dokumentáltan szóban elhangzott. A nem hiteles vagy konstruált
példamondatot vagy a szótárkészítők vagy a szótárkészítők felkérésé7

A korpuszalapúság kérdése történeti aspektusból eleve problematikus, mivel
korpusz alatt mást értünk ma és mást értettek régebben. Mai értelemben
véve korpusznak az elektronikusan tárolt, nyelvészetileg feldolgozott és
annotált szövegeket tekintjük, amely nem kizárólag szépirodalmi szövegekből
áll. A számítógép és a számítógépes szövegfeldolgozás elterjedése előtt
a papírkiadásban megjelent irodalmi szövegek minősültek korpusznak – így
például a Samuel Johnson által szerkesztett, 1755-ben megjelent Dictionary of
the English Language korpuszalapúnak minősült, mivel Johnson ügyelt rá, hogy
példamondatai az akkor híres írók és költők műveiből származzanak (azaz nyoma
van a szótár címszavainak, jelentéseinek és példamondatainak). A 20. század
közepén íródott nagyszótárak (mint például a Bárczi Géza–Országh László
által főszerkesztett hétkötetes A magyar nyelv értelmező szótára, illetve a Štefan
Peciar által főszerkesztett hatkötetes Slovník slovenského jazyka [A szlovák
nyelv szótára]) példamondataiban alapvetően még a szépirodalmi szövegekre
épít – tehették mindezt a kor szellemének, nyelvészeti és irodalmi felfogásának
köszönhetően. Ugyanakkor ma már furcsának hat az a szótár (és grammatika),
amely példáit főként a szépirodalmi szövegekre építi – mint a készülőben lévő
szlovák–magyar nagyszótár. Korpuszalapúság tekintetében érdemes megnézni az
érintett mű készítésének időpontját és hátterét, éppn azért, mert más korszakok
más felfogással voltak a korpuszok iránt.
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re az adatközlők által hic et nunc alkották. Ugyanezen kategória alá
tartoznak az olyan konstruált mondatok, amelyek olyan szövegből
származnak, amelyeket alkotójuk kifejezetten a ht-szó használatának
illusztrálására hozott létre, valamint azok az elsődleges forrással ugyan
rendelkező mondatok (például kisebb régiókat felölelő tájszótárak
mondatai), amelyeknél nem kizárható keletkezésük konstruált mivolta. Látható tehát, hogy ’hiteles’ és ’nem hiteles’ között sokszor elmosódhat a határ, illetve – talán épp emiatt is – hogy ezekre a szövegekre
a szótárnak nagyon is szüksége van.
Érdekes a szótárszerkesztők által használt ’nem hiteles’ terminus:
a metanyelvi jelentése (nem+hiteles) eleve preszupponálja a negatív
konnotációt (bár a terminus létrejötte egyértelmű, a ’hiteles’ ellentéteként). Szerencsésebb a ’konstruált’ jelező, mivel egyrészt nem utal
a ’hiteles/nem hiteles’ fogalomkörre, illetve talán jobban lefedi a példamondat keletkezésének módját – konstruált, azaz az adott helyzetben
létrehozott, az adott nyelvi helyzetnek megfelelően szerkesztett. Mindezt fenntartom akkor is, hogy tudatában vagyok a két kifejezés által
lefedett két fogalom közötti (bár néha homályos) eltérésnek.

11. ábra: A szótár főbb példamondattípusainak elolszlása
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Az ábrából látszik, hogy a legtöbb példamondat nyomtatott vagy elektronikus írott forrásból származik, amelyek a szócikk írásának pillanatában dokumentálhatóan elérhetőek voltak (az elektronikus forrásoknál előfordul, hogy a példamondatot tartalmazó szöveget törölték).
A hiteles beszélt nyelvi példamondat (a nem hiteles esetében nem számít, hogy írott vagy beszélt nyelvi, így az nincs is dokumentálva) száma viszonylag alacsony, lévén annak kivitelezése megfelelő minőségű
források miatt nehézkes. Érdekes azonban a konstruált példamondatok viszonylag magas száma, amely betudható a konstruált mondat
különféle belső típusainak is, amelyek azonban a puszta jelölésből nem
minden esetben fejthetőek vissza.

Összegzés
Az elektronikusan tárolt adatoknak, szövegeknek megvan az a „jóságuk”, hogy feldolgozhatóak, számszerűsíthetőek, s így a kvantitatív
szemléletet hirdető feldolgozott adatok alátámaszthatják a kvalitatív
megközelítéseket. A pozitivista hozzáállás feltételezhetően önmagában
nincs nagyra értékelve a humán tudományokban (a nyelvészetben biztos nem), ám az adattudomány (data science) felől érkező gyakorlatok
fényében (vagy éppen árnyékában) az adatok feldolgozása és bemutatása talán más értékelést kap. Egy azonban biztos, szükség van adatokra, bár az abból kiolvasható információk feldolgozása, prezentálása,
annak módja már más elbírálás alá esik – az adatok feldolgozása más
kvalitatív ihletésű, ott – nézőpontom szerint – nagyon is fontos a feltárt
adatok megfelelő minőségű feldolgozása.
Az adatbányászat folyamán a ht-szótár (és a mögöttes adatbázis) új
fényben tűnt fel – érdekes út volt az adatok mélyére. Látni, mennyivel
másabb egészében áttekinteni egy szótárat, mint lapozgatni azt. A számítógépes feldolgozás adta lehetőségeknek hála, most már számadatokat is láthatunk a szótár mögött. Ezek talán segítenek a szótár és az
adatbázis későbbi fejlesztésében, a szótár egyes részeinek továbbgondolásában. És nem utolsósorban újabb kutatási területek kitűzésében.
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A későbbiekben – a most nyert adatok fényében – meg szeretném
alaposabban vizsgálni a szótár mögött (pontosabban, előtt) lévő felhasználói felületet, illetve újabb, összetettebb mélyfúrásokat végezni az
adatbázison. Talán nemcsak a szótár, hanem a mögöttes rendszer is
jobb fényben tűnik fel.
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Melléklet

Betűk lefedettségének grafikonjai három értelmező szótárban
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