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Magyarok é s nemzetisé gek termé szetes
együtté lé seállamiságunkkal egyid s
Tisztelt Elnöh Úr, Hölgyeim ós lJraim|

A millenniumi ün-

nepsé gek, s a hozzájuk kapcsolódó tudományos é s
ku]turá]is esemé nyek már több mint egy esztendeje
tartanak, Idé n egyszerre ünnepeliük az ezredfordulót,
az á]]amalapí tást é s a kereszté nysé g felvé telé t. A mi]lennium tjszteleté re valóban megú jultak városajnk,
falvaink közinté zmé nyei, közterei é s zászlódí szbe is
öltöztek. Bí zom abban, hogy ez a zászlódí sz senkiben
sem a megkülönböZteté s, a kirekeszié s é rzé sé tkelti
fel, s t biztos vagyok abban, hogy mindenki az összetartozás jelké peké nté li meg.
Nagyon sok települé s kapott miLlenniumi emlé kzászlót, ]ómagam abban a megtisztelteté sben ré szesü]tem, hogy a kormány megbí zásából köze] hatvan
telepü]é sen adhattam át ezeket a lobogókat, é s nagyon örüJök annak, hogy dr, Horváth Sándor ú r, Narda
közsé g polgármestere is köí ünkben van. tanú sí thatja, hogy valóban milyen lelkesedé ssel é s örömmel
tettem ennek a leladatnak eleget, többek között
Nardán is, Egyáltalán nem volt vé letlen, né miké pp a
koí mánvzati m unkamegosztásból is fakadt, hogy jó
né hány áltaJam felkeresett közsé g nemzetisé gi, illetve
magyarok é s nemzetisé giek álta] közösen lakott települé s volt, EZ tudatos választás Volt ré szemr l, hiszen
ezekkel a nemzetisé gi polgártársakkal együtt kí vántam
ünnepelni a millenniumot, hiszen a magyarok é s nem
magyarok termé szetes együtté lé se a Kárpát-meden,
cé ben államiságunkkal egyid s, Amióta magyarok é lnek itt, mindig megosztották ezt a föIdet más né pek
gyermekeivel, Szent István klrálynak fiához, Szent lm-

re herceghez í rott inte]meiben olvashatiuk azokat

a

közismert sorokat, amelyeket é rdemes ú jra é s ú lra az
emlé kezetünkbe idé zni,
]Itdiák, ú gy van ez, hogy sokszor fanyalognak, amikor
az intelmeket olyan sokszor elmondjuk, Higgyé k el, valójában egé sz államiságunk, alkotmányos lé tünk alapját ké pezi Szent lstván é letm ve, oiyan ez nekünk, mint
a hí v embereknek a Biblia: azt is é vr l é vre ú jra halljuk, a templomban mindig felo]vassák é s sohasem lehet megunni, Szent IStVán tehát í gy í rt: ,,- -mert amiké nt
-

kí ilön-küIijn táiakról é s tartlmánaokból 1önnek a vendé gek, ú gy
kiildn-külijn ryelveket é s szokást, különb-hüldnb pé lddt é s í eqavert
hoznak maqukkal, é s mindez az lrszágot dí szí ti, az ud,var fé nqé t
emeli é s a hülf ldieket a pöffeszkedé st

elrettenti. Mert az ega nael-

v é s egy szokású orszáq qyenge é s esend . Enné lfogva megparancsolom neked ftam, hoqu a jövevé wjeket ióaftaratú an qqánol(t-

sad é s becsben tartsad,, hlgu nálad szí vesebben tartózkodjanak
mintsem mósutt lakjanak-" Ezt az együtté lé st örömeivel é s

bánataival e€
yütt kutatlák a magyarországi nemzetisé gek kutatóinté Zetej Szorgos, feltáró mUnkájuk nyomán
egyre többet tudunk a hazánkban é l né metek, szlovákok, szerbek, horvátok é s más kisebbsé gek mú ltiáról,
kultú ráiáról, hagyományairól, a társada]omban betöl-

tött Szerepú kr l, olyan tudósokat, m vé szeket, szakem-

bereket köszöntünk

ma ezen a konferencián, akik az

egyetemes tudomány é s m vé szetek kiemelked egyé nisé geké nt sem tagadták meg nemzetisé güket, száIma,
zásukat é s gyökereiket,

Konkré t pé ldák é s szemé lyek sokaságát lehetne
nemcsak a jelenb l, de a mú ltbó] is felemlí teni. Az
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id k folyamán, Magyarországon letelepedett né pcso-

A mú lt mellett arról is beszé lnünk kell, hogy az ezredforduló, melynek küszöbé t é ppen csak átlé ptük,
szé les é s szí nes volt. A papok, a lovagok, a mesterem,
mindannyiunk számára (í gy a hazai kisebbsé geknek
berek me]lett a keresked k, a katonák é s a parasztok
is) ú j kihí vásokat jelent, Valamennyiünknek szembe
egyaránt megtalá]hatók voltak Magukkal hozták a tu,
kell né znünk az egyre gyorsuló globalizációval, annak
dást, eredeti hazájuk szellemisé gé t, munkakultú ráját
igen kevé s kedvez é s annál több kedvez tlen hatásáé s é letmódiát, Mindazt, ami é rté kVolt ebb l, átadták
va]. Sokan, é s bizony ;oggal fé ltik a globalizáció káros
a magyarságnak, AZ együtté lé sakaratlanul é s kölcsö,
hatásaitó] a nemzeti kultú rákat, ezen be]ül is különönösen formál mindannyiunkat, ezek az elté r hagyo- Sen a kis nemzetek kultú ráiát. okkal vigyázzák é s óviák
mányok, kulturális é s mentális különbsé gek szí nezté k a világnyelvek magábaolvasztó hatásától a kis né pek
é s gazdagí tották a magyar m Veltsé get iS, Bizonyára
nyelvé t, a regionális é s kisebbsé gi nyelveket is,
azé rt vá]t olyan tehetsé ges é s jó problé mamegoldó
É rthet , hogy sokan gyanakvássa] fogadlák a ternemzetté a magyar, mivel soha nem volt rest tanulni
mé kek, szolgáltatások, szokások é s magatartásformák
az itt leteleped kt l, Sok é vszázadon át pé ldaszer
világmé ret uniformizálását, Megnyugtatóan hat
Volt aZ együtté lé s, az együttm ködé s de a mögöttünk
azonban, hogy a tapasztalatok szerint az egysé gesül
hagyott században sajnos kevé sbé dicsé retes, kevé ssé Európa eddig sem volt é s ezután sem lesz affé le ametoleráns id szakok is következtek, Ezé It alakulhatott
rikai olvasztóté gely. Ellenkez leg, A tapasztalatok azt
ki azután az a helyzet, hogy sok ember az é lete során,
mutatiák, hogy az integráció nem jár a kis nyelvek é s
többször 1s különböz ké ppen viszonyult önmaga kj- kultú rák halálával, hanem egyenesen azok reneszánsebbsé gi identitásához, sorsához. Hol letagadni ké ny- szát eredmé nyezi, Megfigyelhet , hogy az unióhoz ké szerü]t, ho] fitogtatta, hol pedig abban, mintegy a küs bb csat]akozott államokban - vegyük pé ldaké nt Í rlönállás szlgeté re vonult vissza, Az, hogy az identitás
országot, vagy Finnországot - a taggá válást követ en
termé szetes megé ié se helyett esetenké nt a törté nehata]mas lendületet kapott a nemZeti azonosság kerelem rejt zköd magatartásokra is ráké nyszerí tette a sé se, A gyökerek felkutatása, az elfe]edett nemzeti
kisebbsé geket. az identitás sé rüié sé teredmé nyezte, A
mú ]tban é s hagyományokban reil é rté kekleporoláxx. század borzalmai, a barna é s a vörös diktatú ra mi- sa, tehát ná]Unk is mind id szer bb lesz, Ez ú j er t é S
att sokan ké nyszerültek tehát kiszakadni é vszázados
ú j impulzusokat adhat a megú juláshoz, ú gy a magyarközössé geikb l, feladva szinte mindent, ami e közösságnak, mint az itt é l kisebbsé geknek.
Sé gekhez kötötte
ket, Elhagyták a né pvise]etet, a
Hölgyeim é s Uraim!
né pszokást é s bizony_bizony az anyanyeIvet is.
Mé g hosszasan lehetne beszé ]ni az j é vszázad, ú i
Amikor aztán a vé szterhes id k elmú ltak, kiderült,
é vezred hozta kihí vásokról, - amelyek egé sz bizonyohogy mé giscsak eIszakí tatlan maradt egy vé konyka san gyökerest l megváltoztatják majd é letünk meg,
szál, amely szilárdan tartia az embereket, é s e vé kony szokott folyását é s ritmusát, s ezek a változások nem
szál ereje folytán mé gis Vissza tudtak találni a gyökefoglák elkerülni a kisebbsé geket sem. Ezekre a kihí váreikhez, a közössé gükhöz,
sokra azonban a választ, a vá]aszokat Önöknek kell
Ebben a folyamatban a törté nelmi mú lt feltárásámegkeresniük é s megtalálniuk. Ezé rt tartom rendkí vü]
ban é s a tanulságok levonásában - megí té lé semsze- fontosnak é s id szer nek a mai tanácskozást é s nagy
rint - igen fontos szerep hárul a kisebbsé gi kutatóinmegtisztelteté S számomra, hogy eljöhettem ide é s elté zetekre_ Jelent sé güket csak növe]i, hogy az inté zes ké nt szólhattam.
tek munkanyelve a sa|át anyanyelvük, azaz bolgárul,
Engedjé k meg, hogy a rendezué ny f vé dnöke dr, Ddné metül, szlováku], honlátul vé gzik a kutatómunkát, s vid lbolya igazságügyi miniszter é s a magam nevé ben is
teszik közzé publikációikat, kutatási eredmé nyeiket,
tartalmas é s eredmé nyes tanácskozást kí vánjak.
portok öSSzeté tele, társada]mi ré tegezettsé ge igen

Dr. Kaltenbach lení

,,Nemcsak egyfaita identitás lehetsé ges"
Elnötz Úr, ÁIlamtitkár Úr, Ké pviset Urafr! Azt hiszem, a ie-

lenlé v k közül akár mindenkit né v szerint is szólí thatné k, hiszen igen sokan vannak, akik ehhez a kis körhöz
tartoznak, Azokhoz, akiket az a té ma. amir l ma itt tanácskozni fogunk nemcsak é rdekel, hanem í gy vagy
ú gy é rint is,

Eredetileg csak egy rövid köszönt re kaptam felké ,
ré st, de aztán módosult az igé ny é s egy kis visszapillantás, röVid betekinté s lett a feladatom, Helyzetem abból
a szempontból nagyon ké nyelmes, hogy az Államtitkár
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ú r szavai után ezt már sokkal vázlatosabban tehetem
meg, hiszen

ezt a visszatekinté st a maga szemszögé -

b l tulajdonké ppen elvé gezte. Mé gis engedlé k meg,

hogy megosszam önökkel azokat a gondolatokat, amelyek eszembe iutottak a té ma kapcsánI El re is elné zé _

süket ké rem az esetleges fé sületlen mondatoké rt, hi
szen nem ké szü]tem í rásbeli e] adással.
Kisebbsé gek az ezredfordulón a cí me ennek a mai tanácskozásnak, s ez jó apropó, Termé szetesen a millennium
kapcsán a kisebbsé gek is egyfa|ta mé rleget vonnak sa-

iát mú hjukról, é s a saját esé lyeikr l, jöv beni sorsukról,
Ez a visszapillantás nem mehet tú lságosan messzire az

id ben, hiszen a ré gmú ltdolgoknak az aktualitása é s
hatása a mai helyzetünkre, talán kisebb mint a közelmú lt esemé nyeié , A közelmú lt alatt persze nemcsak a

tegnapot, hanem a tegnap el ttit iS é rtem,
Engedié k meg, hogy né hány gondolat erejé ig felvilJantsam, hogy é n mit gondolok err l! Remé lem, hogy
ezze] sikerül hozzájárulnom a majdani vitához,
A 90-es é vek, a rendszervá]tás a kisebbsé gek é leté -

ben is alapvet fordu]atot hozott, A kisebbsé gek

-

ahogy Államtitkár ú r is emlí tette - Magyarországon a
90-es é vekhez é rkezve rendkí vül kritikus állapotba kerültek, A nyelweszté s, a kultú Ia, a hagyományok elfe-

lejté se, a teljes megsz né s állapotában voltak. A
megel z korszak ugyanis minden vo]t, csak nem kisebbsé gbarát, A XX, század a kelet-európai kisebbsé gek számára (bár nem ió az ilyet mé rlegre tenni) talán
- ha szabad ezt a kifejezé st használnom - az átlagosná] is több szenvedé st hozott, mivel egzisztenciá iu kban veszé lyeztette a kisebbsé geket az egé sz korszak a
90-es é vekig. Ez alól Magyarország sem kivé tel,
A 90-es é vek el zmé nye - ha visszafe]é megyünk a
törté nelemben - a Kádár korszak, amelyet ré szben a
proletár inteInacializmus jegyé ben fogant nemzetisé gi politika jellemzett, Ez volí az az id szak, amelyet a
nemzeti kisebbsé gekné l, a táncoló, daloló, né pviseletbe öltözött - külföIdiek számára mutogatott - csoportok jellemeztek, A cigányok számára pedig a telIes
marginalizálódást jelentette, hiszen a cigányokat mint tudiUk - nem ismerté k el nemzetisé gké nt, önálló
né pCSoportké nt. Szociális ké rdé ské ntkeze]té k ket é s
é ppen e terápiák hatására - amelyeket megpróbáltak
alka]mazni ezekben az é ltizedekben - er södótt meg
a cigány nyelv, a cigány kultú ra, Önállóké nt nem ismerté k el, s t kifeiezetten ennek tagadása jegyé ben
telt el ez a korszak.

Nem volt kisebbsé gi szempontból gondoktól mentes
az azt megel z id szak sem, Különösen a trianoni trauma eredmé nyeké ppen el állt helyzet, a feszült viszony
a szomszé dos országokkal, A szomszé dos országok államalkotó nemzeteinek Magyarországon kisebbsé gi
státusban lé v csoportiai nem a hí d Szerepé t töltöttek
be a kelet-európai országok egymáshoz való viszonyában, hanem id nké nt sokkal jnkább a b nbak, id nké nt
pedig a botrányk , a Vitára okot adó té nyez szerepé t
tóltötté k be, A belföldi helyzetben a kisebbsé gek sokszoí nagyon szeré ny igé nyei sem kerültek meghallgatásra. Aki ismeri a ké t világhábonl közötti magyarországi né metsé g törté neté t, az tudia, hogy milyen szeré ny
igé nyekkeJ lé pett fe] az akkori hatalommal szemben é s
mennyire kevé s valósult meg azokból. Maidnem semmi, Vé gül a II. világháború tragé diája zárí a le ezl a korszakot, de a kisebbsé gek számára a háború esemé nyei
csak a Iövé szárkokat iilet en sz ntek meg. A zsidótörvé nyeket, zsidó é s cigányüldözé st, a né met, illetve a szlo-

vák kitelepí té s követte, maid a dé lszlávok kerültek a
megbí zhatatlan kategóriába, é s hát mindezt az örökzó]d
román-magyar konfliktus é s az ebb l ered feszült viszony kí sé rte. Nem csoda, hogy ezek után a té rsé gbena

kisebbsé gek helyzeté ben drámai rosszabbodás követke-

Zett be,

A

nyelweszté s,

a

reit Zköd

magatartás

-

ahogy ezt Államtitkár ú r is emlí tette -, az asszimilációs
nyomáS, illetve a kisebbsé gi státustól, mint stigmától
való szabadu]ás igé nye, különösen a cjgányok eseté ben

volt megfigye]het ,

A rendszervá]tás a 90-es é vekben, a nemzetisé gek
számára is gyökeres fordu]atot eredmé nyezett. Magyarország ú j alkotmányt kapott, amelyben el ször jeJennek
meg a magyar törté ne]em során olyan té telek, amelyek
a kisebbsé gek számára, legalább is azt a benyomást
keltik, hogy nem vendé gek ezen a földön, Nem megt rt
ré szei a társada]omnak, hanem - ahogy az Alkotmány
fogalmaz - államalkotó té nyez k, egyenjogú ak. Ez alkotmányjogilag iS lögzí té st nyert. EZt köVet en a]akul ki
egy olyan kisebbsé gvé delmi jogrendsze1 amely sokak
vé lemé nye szerint - minden hibálával, töké letlensé gé vel együtt - követend pé lda is lehetne.
Fontos dátum a 90-es é Vek, a kisebbsé gek, ha sza-

bad ezt a kifeiezé st használnom: öntudatra é bredé se
szempontiából is, Önszervezé se szempontjából mindenké ppen, hiszen ha összehasonlí tjuk a kisebbsé gi
közössé gek szervezettsé gé t a 90-eS é Vek e] tt é S után,
a kett

között

dönt

különbsé get fedezhetünk fel. Új-

ra szervez dtek a korábban legfelIebb csak ]átszatké nt
lé tez helyi közössé gek, a kultú ra területé n pedig a

tánccsoportok. zenekarok é s a kisebbsé gi kultú rát továbbviv együttesek százai alakultak meg, A korszak
elejé n megszervez dött az ú gynevezett kisebbsé gi
kerekasztal, amely el ször - a törté né szek valószí n leg ki fognak laví tani, ha té vedek - adott lehet sé get
a magyarországi nemzetisé geknek egysé ges fellé pé sre, egy egysé ges önszervez dé sre, az é rdekek kölcsö,
nöS egyezteté sé í e.Pazarlóan bánunk a saiát törté nelmünkke]: é ppen a napokban iutott eszembe - nem
utolsó sorban ennek az el adásnak a kapcsán is *,

hogy é ppen tí z é ve alakult meg ez a ,,kisebbsé gi
kerekasztal" é s mé g csak meg sem emlé kezünk ró]a,

Annak ellené re, hogy Ielent s esemé ny volt a magyarországi nemzetisé gek sorsában, Talán megé rne egy
iábiegyzetet a törté neIem-könWekben.
A rendszerváltás fontos Változást hozott a magyarországi cigányság é leté ben is, hiszen megindult a cigány emancipáció, Kikerü]tek abból a marginális
helyzetb l, amibe korábban kerültek, másré szt a cigányságon belüi is megindult aZ identitáskeresé s é s ha jól figyelem az esemé nyeket - kezdeté t vette egyfajta közössé gé válás, közössé ggé é ré sis, Ma mé g tú Izás lenne azt mondani, hogy a Magyarországon lakó
cigány honfitársaink egy valóban szeí ves közössé get
aikotnak.
tudiuk, hogy közössé gen belüI számos
bels töré 'ól
svonal van. Úgy gondo]om, é s ú gy látom,
hogy a kózössé ggé é ré s,a kedvez bb körülmé nyeket
kihasználva megindult a cigányközössé gen belül is,
Amennyiben akár Magyarországon, akár Kelet-Európában körülné zünk (de egé sz Európáról is elmondhatom) azt látjuk, hogy a kisebbsé gi ügy, a kisebbsé gi
problé ma a marginális helyzeté b l egyre inkább központi politikai ké rdé ssévá|í . Igaz ez a Magyarországon belü]i viszonyokra is, de ugyanú gy igaz hazánk
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külpolitikájára, a szomszé dos országokhoz való viszonyunkra, é s je]ent sen befolyásolja az integrációs töí ekvé seinket is,
Hol tartunk most? AZ elmú lt é vtized ké tsé gkí Vülnagyon jelent s é s kedvez változásokat hozott, Korai
]enne azonban kezünket ölünkbe eiteni, é s ké nyelmesen hátrad lni a karosszé kben, Messze vagyunk mé g a
mindannyiunk által ideálisnak tartott helyzett l ha
van iiyen egyáltalán, Igé nyeink ú irafogalmazását, a
többsé ghez, a nagyközössé ghez vaIó igazí tását ráadásul egy rendkí vül bonyoJult világban kell eJvé geznünk,
hiszen a sokak által em]egetett fo}yamatok melyeket
nevezhetünk akár globalizációnak is, valamint az integráció hihetetlenü] bonyo]ulttá, sokré t Vé tette a
mindennapi é letünket, Nem utolsó sorban van egyfajta ideológiai bizon5,talanság, talán válságnak is nevezhetné nk, a közössé g-ké pzé st, a közössé ggé válást,
aZ azonosságot é s az egymáshoz kót dé St illet en, Az
e]mú lt ké tszáz é vben megszoktuk, hogy a közgondolkodást a nemzetállami keret, a nemzethez való tartozás haí ározza meg, Most vjszont hirtelen azzal kel]
szembesü]nünk, hogy a nemzet fogalma bizonltalanná vált- Legalább is abban az é rtelemben, hogy az a
nemZetá]lami, nemzetfoga]om, amit Európában
mondjuk a francia forradalomtól kezdve használtunk
(tehát az elmú lt ké tszáz é vben), legalább is ú jragondolásra szorul, Ki tartozik a nemzethez? Mjt jelent a
nemzethez tartozás, nemzethez köt dé s? Mi köt össze
bennünket, melyek azok a fontos alapé rté kek, amelyeket mindannyian vallunk? Nem tudom, ezé rt nem szí vesen bocsátkozom lóslásokba, hogy mi lesz a nemzetállam alternatí vája, Csak azt tudom, hogy a hagyo-

mányos nemzetállam ré gi keretei felbomlóban vannak, fu Európaj Uniós integrácjó miatt - azt hiSZem

csak a vak nem látja, hogy a nemzetállami keretek e]-

mozdultak ebbe az irányba -, az integrációS szint jelent sé ge egyre nagyobb, Másré szt lehet, hogy bizonyos mé rté kigennek ellen sú lyozására, megfigyelhet
egy lefelé való mozgás is, ha ú gy tetszik egy alulról va1ó mozgás, Az egyik )egtöbbet emlegetett szó alkot-

mányjogászok, politológusok, gazdaságföldraIzosok

é s mé g né hány szakma ké pvisel inek is: a szubszidiaritás, az alulról törté n é pí tkezé s,aZ é rintettekhez Való közelsé g, Ez azt jelenti, hogy a nemzetállami keleteknek ebbe az irányba is e] kell mozdulniuk, é s el is
mozdulnak, Az Európai Unión belü] az integrációs té _
nyez ma már nem kizárólag a nemzethez tartozás,
hanem sokkal inkább a í egionális köt dé s é s sok
egyé b más, Egy dé l-tiroli ismer söm, kollé gám - lega]ább is tágabb é rtelemben - mondta egyszet, nem
olyan ré gen Magyarországon járva, hogy a dé l-tiroli
kózössé gnek több köze van a szomszé dos ausztriai
tartományokhoz, illetve a dé l-né mettartományokhoz,
mint Szicí liához. Több közössé get é rez az ott ]akókkal,
mint Szicí liával, ami talán els hal]ásra meglep nek
t nik, hiszen olaszország ké tsé gkí Vülegysé ges, bár
regionális alapon SZervezett nemzetállam, Ez azonban
|ól mutatja, hogy nem csah egaí aita identitás lehetsé ges, A
többes köt dé S, a tóbbes identitás, az önmeghatározás többré teg sé ge nagyon is megé lhet é s kivitelez-

a kicsit ta]án ideié t mú ]t monokulturális é s monopoJitoiógiai kategóriákkal
szemben, lin nem tudom, hogy hová vezet az ú t, é phet alternatí va -

pen ezé rt azt kí vánom Önöknek: használják fel ezt az
alkalmat, a mai napot arra, hogy közelebb kerüllünk a
megoldáshoz, hogy több muní ciónk legyen a vitához,
hogy é rtelmesebben tudjunk együtt gondolkozni közös dolgainkról, Ehhez kí vánok sok sikert Önöknek,

Erb Mdria

A magyarországi né metek nyelü helyzete
A magyarországi né metsé g kompetencia- é s nyelvhasz-

nálati struktú rájában három, genetikusan azonban ké t
nyelvhez köthet kommunikációs eszköz játszott é s játszik struktú raa]kotó szerepet, jeJesül a heJyi né met

nyelvjárások, a né met standardnyelv é s a magyar nyelv,
Miel tt ráté rné k a mai nyelvi helyzet taglalására, amely
törté neti fo]yamatok eredmé nye, s mint ilyen nem
mentes a mú ]t horda]é kától sem, engedjé k meg, hogy
nyelvekre é s nyelvi változatokra lebontva röviden vázoljam az ide Vezet utat.

egyenlí t dé s során lé trejött helyí né met w4elvlárások tö1tötté k be az els dleges kommunikációs eszköz szerepé t, Egy, nyelvjárások felett ál]ó - a települé sek közótti kommunikációt megkönnyí t regionális né met hözrryelv' meglé te valószí n sí thet ugyan használata
azonban - a hazai né metsé gé letformáia é s alacsony
mobilitása okán - többnyire csak bizonyos alkalmakhoz, illetve nemekhez köt dött (vásárok, fé rfiak katonai szolgálati ideje, lányok szolgálókké nt, más telepü-

lé seken eltöltött hónapiai, esetleg é Vei), A né met stana szószé ken é s az oktatásban ké pviseltette
magát, ismerete azonban a né metsé g tú lnyomó többsé gé nekinkább receptí v mint produktí v volt,
A magqar nqelv a XlX. szuad utolsó harmada óta gyadardryelv

Törté neti hátté r
A magyarországi né metek tú lnyomó többsé gé né J egé ,
szen a XX, század közepé ig a magukkal hozott nyelvjárásokbó], az egyes települé seken belüli nyelvi ki,
Dr. Erb Márla az EI]TE Germanisztikai lnté zeté nekdocense.
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korol mind nagyobb hatást, illetve id vel nyomást a né metsé g kommunikációlára. Ez a hatás els sorban a né met nyelvjásásokba integrált magyar kölcsönszavak for,
májában jelentkezik, másré szt a hazai né metsé g mind

átfogóbb é s biztosabb magyar nyelvtudásában, s nyelvhaszná]atában nyilvánul meg. Meg kell azonban emlí te,
ni, hogy utóbbi folyamat nem egysé gesen jelentkezik,
hanem szociális é s települé sföldrajzi paramé terek által
min sé gi é s mennyisé gi e]té ré befolyásolva különböz
sek figyelhet k meg a né metsé genbelül. Mí g Budapesten é s a nagyobb iparvidé kek környé ké n, valamint szórványteiepülé seken minden ré tegné l,különösen a fiatalabbaknál egyre er teljesebb asszimilációs jelensé gek
tapaszta]hatók, addig a né met települé sek szempontiából sokkal kompaktabb Dé lmagyarországon csoport- é s
ré tegspecifikus elté ré sekmutathatók ki e tekintetben. A
paraszti né pessé gné csak
l
igen szórványos a magyalnyelv-tudás s t, annak teljes hiánya is dokumentálható,

A

80-as álek vé gé í g

A Jegutóbbi neg}"r'en é V alatt dönt folyamatok é S több
szempontból visszaállí thatatlan változások következtek
be a hazai né metsé gnyelvhasználatában. Máig megha,
tározó |elent ssé ggel bí rnak a szé pí t kifejezé ssel: ,,a
maqaarorszigi né metek nehé z é vtiudsi"-ké nt emlegetett 5O-es

é s óO-as é vek, A beköVetkezett

retorziók é s jogfosztások,

ielent s iogi, kulturális, gazdasági é s nyelvi té rveszté s-

sel párosultak, ld szakosan a né met nyeiv egyik formája sem volt kí vánatos a többsé gi nemzet számára. A né metsé g tudatos vál]alása sokak számára nem volt vonzó (lásd a vonatkozó né pszámlálási adatokat). A szociális felemelkedé s é s mindenfajta é rvé nyesülé sa magyar
nyelvheZ köt dött, A nyelvi Váitás folyamata hihetetle-

nül felgyorsult, az els dleges szocializácjó tú lnyomó
ré szt magyar nyelven törté nt, A maguar nyelv ebben a

korszakban válik a hazai né metsé g funkcionálisan els
nyeivé vé , A ryelviárások egyre inkább kiszorulnak az els dleges szocializációból, eróziójuk - a nemzedé ki é s
területj alapadatok függvé nyé ben - hihetetlenül felgyorsult, használatuk során mé g a nyelviárást anyanyeIvi szinten beszé l k eseté ben is egyre €
yakabban váltak
A né met standardnyelv az óvodai é s is,,makaróni"
^yelwé .lgen rossz min sé gi, illetve mennyi,
kolai nyelvoktatás
sé gi mutatói (helyenké nt telies hiánya) miatt nem tudott teret nyelni a né metsé g szé lesebb ré tegeiben,

A

ielenlegi nuelvi helazet
A 80-as é vek második fe]é t l - ha szórványosan é s
lassan is - kedvez változások figyeihet k meg, Ezek összevetve az el z korszak negatí v mé rlegé vel a 90es é vek vé gé reré szben ú j tendenciák óvatos megfogalmazását é s leí rását teszik lehet vé a hazai né met,

sé g nyelvhasználatát illet en, Hangsú lyozni szeret-

né m ugyanakkot hogy ezek a folyamatok egyré szt igen
ké plé kenyek, másré szt igen ú jkelet ek, é s í gy kimenetüket tekintve mé g lezáratlanok, A kedvez változások
teré n - csak felsorolásszer en - a következ ket emlí tené m meg: a kisebbsé gi nyelvoktatásban bekövetkezett változások; a ké itannyelV é S nemzetisé gi iskolák,
illetve óvodák számának növekedé se; az anyaország,
gal való kapcsolatok jelent s b vülé se; a határok át-

járhatóbbá válása; a partnertelepülé sek hálózatának
kié pülé se; a nemzetisé gi ösztöndí jak lehet sé ge né ,
met nyelvterületen; a kisebbsé gi törvé ny, a nemzeti-

sé gi önkormányzatok rendszeré nek kié pú lé se;a nemZetisé gi kultú regyesületek számának jelent s emelke,
dé se, Magyarországon megn az idegen nyelvek fontossága, amely a né metsé get is ráé bresztette anyanyelvé nek piaci konvertálhatóságára,
Amiben változás - már csak az id té nyez okán is sajnos nem tapasztalhatól aZ a té ny, hogy a né metsé g
funkcionáIisan els nyelve ú gy a magán, mint a nyilvános-hivata]os szfé rában a maqqar nlelv- Gy ité sek é s
felmé ré seksorán igen gyakran tapasztalható, hogy
anyanyelvi nyelvjárásbeszé l k is inkább magyarul válaszolnak a fe]tett ké rdé sekre,é s magyarul ké rik az interjú lefolytatását, mert - mint mondiák - az adia meg
nekik a teljes kommunikációs magabiZtosságot.
A változások a ké t né met nyelvi változatot é rintik,
ezek közül is els sorban a né met standardngeluet, ugyanakkor é rdekes é s tanulságos megfigyelni, ahogy - ú | fe|l dé si jelensé gké nt- aZ inteiú alanyok a nyelv|árást é s a

standardnyelvet

- el nyeik é s hátrányaik tekinteté ben -

egymással összevetik, amire a ké s bbiekben ré szlete,
Sebben kité rek. Ami a nqelvjárásokdt ilieti| Szerepük tovább csökken, a magyar nyelwel való keveredé sük, keveré sük továbbra is igen jellemz , A nyelvjárásbeszé l k

egyre nehezebben találnak partnert a nyelvjárásban
fol1tatandó kommunikációhoz, Országosan ezen nega-

tí v ké pen belüi: a

generációs hovatartozás

é sa

települé sföldrajzi adottságok csoportalkotónak látszanak (mindkett r l sZó esett már az l945-ig taí tó id -

szak taglalásánál). Az ú gynevezett nyelv|árás-generációk alatt els sorban az id s é s legid sebb nemzedé keket kell é rtenünk. Ugyanakkor ma is megfi€yelhet ,
ho€
y a kompaktabb dé lmagyarországi területeken - ellenté tben pé ldául a f város környé kl né met települé sekkel - mé g a közé pgeneráció is bí rja a nyelvjárást,
noha ez nem mindig jelentkezik annak konkré t használatában, Ugyanezen té rsé gbenfigyelhet meg ú i - noha
távolról sem általános - tendenciaké nt, hogy a nyelvjárás szórványosan teret nyer az els dleges szocializációban, igen gyakran a nagyszül k bevonásával é s a szül k
kifejezett ké ré sé re.AZ eddig taglalt objektí v té nyeken kí vül (nyelweszté s, nyelvkeveredé s) azonban egyre inerre irányuló ku,
kább el té rbe kerülnek - é s különböz
tatások ré vé na hazai né metsé g á]tal meg is fogalmazódnak - a nyelvjárások visszaszorulásának egyé b okai,
Ezek els sorban a nyelvjárással, mint nyelvi változatta],
é s ezzel összefüggé sben a nyelvi teljesí t ké pessé gé vel
kapcsolatos kritikaké nt fogalmazódnak meg, mé gpedig
igen konkré tan. A nyelvjárás, mint alsóbb egysé g nem
rendelkezik tel jes kié pí tettsé ggel,beszé ltnyelvi változat,
í rásos formája (legalább]s a hazai né metsé geseté ben}
nincs, helyi specifikus, ame]y é rté sinehé zsé geketokoz.
A nyelviárást igen sokan ,,paraszti" nyelvnek tartják, ú y€nevezett ,fladnlgos embertóal" el sem váriák ismereté t é s
használatát, Ez Visszaköszön a nyelvjárásra vonatkozó
negatí V attitüdök köZött is, A másik pont, amely igen
kedvez tlenül hat a nyelvjárások átörökí té se tekinteté ben az a té ny, hogy az anyaországtól é s az anyanyelvt l,
illetve annak fejl dé sé t l való szinte teljes elzártság következté ben a magyar nyelv szókincsé b l fedezik a megnevezé si hiányosságokat, Az utóbbi é vtizedek rohamos
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technikai

-

ké pes termé szetes anyanyelwé
válni, beé pülni a magyarországi
né metek identitástudatába, é s
nyelvi ku|tú rájába, azt csak a kö-

gazdasági é s kulturális

fell dé se következté ben ezek

a

megnevezé si hiányosságok tetemeSen megn ttek, Nyeivjárásbeszé l k
aá é zé kelik, hogy modern tartalmakat nem lehet ennek a nyelvi változatnak a segí tsé gé velkódolni, fu
ilyesfajta kitika megfogalmazásánáI ViSzonyí tási é s összahasonlí tási
alapké nt a magyar nyelv, illetve egyre inkább a né met standardnyelv
szokoll szerepelni, amelyek te]ies

kié pí tettsé ggelrendelkeznek,

vetkez

kitekinté s

- teriedelmi okokbó] - csak
váziatosan é rintett problé mák is telzik, hogy a magyarországi né metek
Az itt

nyelvi 1elene é s kommunikációla

é sa

kommunikáció minden szintjé n

teljesí t ké pesek,

A

né met standard,nqelv

-

amely

é vek, é vtjzedek fogják el-

dö nten i.

,

mint már arról szó esett, nem a
Dr. Erb
hazai né metsé ganyanyeIve mind er tel|esebb beé pülé se a magyarországi né metsé g kompetencia- é s a nyelvhasználati szerkezeté be a 80-as é vek vé gé t l, illetve különösen a 90-es
é vekben fokozottan mé rhet . E|sajátí tásáIa a másodlagos szocializációban, inté zmé nyesí tettkeretek
között kerül sor. Az óvodákban, általános- é s közé piskolákban, amelyek tulajdonké ppen ké nytelenek átvenni a család szeí epé ta nyelv é s a kultú ra átöröki
té sé ben.Ha korábban az id sebb é s a legid sebb
nemzedé keket nyelvjárás-geneí ációknak neveztük,
akkor a legif|abbak é s a fiatalok eseté ben standardgenerációkról beszé lhetünk, E nyelvi Változat tudatos - é s egyre gyakoribb - használata f ké nt a magyarországi né met é rtelmisé gi körökben figyelhet
meg, A magáné letben é s a társasági helyzetekben,
de tapasztalható a magyarországi né metsé ghez köt d , hivatalos é s nyilvános alkaLmakkor (önkormányzati é s egyesületi ülé sek, nyilvános plogramok) során is, A standardnyelv té rnyeí é sé tel segí ti
a né met nyelv általános nemzetköZi tekinté lye, é s
ezzel összefüggé sben konvertálhatósága a hazai é s
nemzetközi munkaer piacon. Hogy eZ a ma mé g
szinte csak aZ inté Zmé nyesí tetthagyományozás ú tján megtanult né met anyanyelvi Változat, mennyire

Mária

egyré szt több szálon futó, rendkí vül
összetett é s ké plé keny,másré szt az
el z korszakokkal összevetve ré szben megváltozott ké pet mutat, AZ
eredeti anyanyelv, a nyelvjárások el-

t né se, kihalása sainos elkerülhetetlennek t nik, de a magyar, mint funkcionálisan els
nyelv mellé egy a szé lesebb é rtelemben Vett anyanyel,
ven beiüli változat-váltással a né met standardnyelv lát,
szik felsorakozni, A né metsé geseté ben ú gy gondolom,
bí zvást kijelenthetjük, hoey nyelv né lkül nincs kisebbsé g, A 90-es é vek kedvez változásait, a nyelv é s a kultú ra ú jraé ledé seé rdeké bentett Ié pé seket a né pcsoport
fennmaradása utolsó esé lyeké nté rté kelem.EZé rt is tar-

tom kulcské rdé sneka hazai né metsé g nye]vi iöv ie

Szempontjából az oktatáSügyet, Ahhoz, hogy az adott

kihí vásokra a legmegfelel bb választ tudjuk adni, é lve a
meglé v lehet sé geinkkel, illetve ezeket szé lesí tve, továbbfellesztve, ahhoz a kisebbsé g tenniakarása é s az
anyaországok segí tsé ge mellett szüksé g van a többsé gi
nemzet hathatós támogatására is,
lEGYZETEK:
I

Az el ádás adatbázisát többek között

a Knipí Erzsé bettel

1995 é s 1999 között, A fiaggafofszdgí ,ré rneteh ngelve é s ngelvhasználata a 9o-es é vehben cí mmel vé gzett országos i,lzsgálat
ké pezi. (A felmé ré sta Magyarorságl Nemzetl é s Etntkai Ki-

sebbsé geké rt Közalapí tvány támotatta.) A hazat né met§é g
eseté ben ké t í eglonális köznyelv meglé te valószí ní í sí thet .
Annak függvé nyé ben, hogy az adott tel leten mely helyi né met nyelviárások voltak tú lsú |yban egy baioFosztrák é s egy
rainai-í rank-hessenl iellegí í köznyelvr l beszé lhetünk.

Hornokné Uhnn Erzsé bet

A szlovák nyelvh asználat esé lyei Bé ké scsabán
A dolgozat ré szlet a

,,A bé kóscsabai szlovdk é rtelmisé qanga-

cí m PhD. é rtekezé sb l, mely nyelvhasználati ké rd í v, interlú , ré szt vev megfigyelé s é s
dokumentumelemzé s alapján mutat|a be az l990-es
é vek második felé nek szlovák nyelvhasználatát a bé ngelvhaszndlata"

ké scsabai é rteImisé g köré ben. A konkré t nyelvhasználati gyakorlaton kí vül é rdekelt mé g a szlovák nyelvhez,
nyelvjáráshoz való viszony, s legf ké ppen az é rtelmiA szeiz
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a Tessedlk sámuel f lskola tanszé kvezet docense.

sé g iavaslatai a szlovák nyelvhasznáiat teriedé sé re vonatkozóan, A nyelvhasználati ké rd í v 10ó ké rdé se közé ezé rt a nyelvi attit döt vizsgá|ó ké tdé seketis be-

é pí tettem.
A vizsgálat cé lja a szlovák nye]Vhasználati helyzet rögZí té sé nkí Vú laz volt, hogy gyakorlati segí tsé getadjon
a szlovák szervezeteknek, önkolmányzatoknak é s inté zmé nyeknek valamint az állami szerveknek a nyelvvé delmi feladataik megfogalmazásához,
A nyelwé delem napjaink egyik legaktuáIisabb, a glo-

ba]izáció idejé n valamennyi kis é s
közepes, de mé g a nagyobb nemzetek nyelvé szeit (s ]obb esetben
politikusait js) foglalkoztató ké rdé se, Az angol nyelv dönt elteriedé se tagadhatatlan (380 millió ember anyanyelve a világon), Az lnterneten közvetí tett információknak
több mint 80%-a angolul jelenik
meg. Az angol nyelv országok a
világtermelé s kb. 407"-át ad|ák, ,, A
globaIizácioval összetüggó kü|örfé le interakciók - a kereskedelemt l a kommunikációig - a regionalizmust, s vele együtt a regionális
nyelvek terjedé sé tiS öSZtönöZté k.
Az arab, a kí nai, a hindi, a spanyol

már jelent s elterjedettsé g , Az
angol nyelv té rhódí tása é s a
globalizáció ellenreakcióiaké nt - a

Mayer É va é s Rtbá Etelka az országos Szlovák Önkormányzat alelnöke

he]yi nve]vek használatával - megjeIent a Iokalizáció
jelensé ge is, ,,A globalizáció ha le is sz kí tj a világot,
egyben el is segí ti a közelebbi helyi kapcsolatok kialakulását sok-sok egyé n köZött, Egy köZössé g törté ,
neLmi mú lt|a, tapasztalata nyer kifeiezé st a nyelvé ben
é s a közössé g eredeté hez f z d hagyományaiban,
Mindez nemcsak ellenál1 a globalizációnak, de meg is
er södnek e törté nelmi é rté kek a globalizáció veszé lyé t é rezve" |Fishman)- A kisebbsé gek nyelve mé g inkább ,,veszé lyeztetett" helyzetben van, Egyes el rejelzé sek szerint a nyelvek száma a következ é vszázadban a felé re fog csökkeni, a 2l00 utáni id ben pedig
csak mindössze né hány nyelv marad a világon, Ezt a
folyamatot nagymé rté kbengyolsí tiák a mai világban
egvre er söd integí ációs é s globalizációs folyamatok, Ezzel kapcsolatos aZ egyetemes nemzetközi nyelvi kommunikáció igé nye, a páninterlingua, azaz az általános nemzetközi nyelv problé máia is (BaRCzeroWski), A nemzeti kisebbsé gek nyelvi é rdekeit meglelel
iogi aktusoknak vé denie kell, figyelembe vé ve A rrerrrzeti kisebbsé qek vé delmé r l szóló konvenció é s a Kisebbsé qi é s regionális nqelvek európai chartája aiánlásait,
,,A nyelvet nemcsak ápolni, vé deni kel1 a különböz

negatí v hatásokka] szemben. hanem biztosí tani ke]I
feil dé Si felté teleket iS, Legyen
lehet sé ge minden funkcióját telieSí teni a társadalom, valamint a magáné let minden terü]eté nI A nyelv
é letké pessé géer
t sí ti kulturális pozí ciója, els sorban
számára a szé les kör

az iroda]omban, mindenekel tt pedig az isko]ában
törté n használata, A nyelvnek is fejl dnie kei] a tár-

ké pvisel i közül megké rdezett 94 Szemé ly, az attii d,
vizsgálat tükré ben,
A naelvi attití í degy-egy nyelweI, illetve nye]viárással
szemben kialakult é tté ke] jelleg vé ]emé ny(Pap), a
nve]vi attit döket a társadalmi-politikai, il]etve nye]vpolitikai változások egyaránt alakí tiák, (W oolard-CahnqJ
E]s ké nt az adatközl k Vé lemé nyé tszerettem Volna
megtudni az anyanyelvükr l.
A megké rdezettek 39 száza]é ka a magyar nyelv er tel;es |elenlé té ttartotta sZüksé gesnek kiemelni stb, a csa-

bai szlovák nyelv jellemzé sekol, Pé ldák a válaszokbó],

,,nem tí szta" , ,í ele maquar-í ele tót" , ,,a beszóIt nqelvben maqqar ki-

fejuóseket

is használnak szlovák vé q dé sekkel",,pomad|ari.iná

slovenöina"|elmaqtrarosí tatt

szl|váh naelv) - í Zsilák) AZ egyik in-

terjú alany megjegyezte, hogy sajnos ez a keveft nyelv
termé Szetes az itt é l k számára, ,,Blhuiial' je to prí rodzené
pre tunaliith". Sokan (2l"/") a csabai nyelv archaikus voltát hangsú lyozták, Valamint azt, hogy nem fell dik, elszigetelt, ,jidl' bohu nedá sa pauí ivat'v modernom slova
zmqsle", navé vlraztr l'udia nepoznajú " (Sajnos nem lehet
használni a szó modern é rtelmé ben, az emberek nem
ismerik az ú i kifetezé seket) - í rta egy vá]aszadó, VaIamennyien é rzelemme] telí tve nyilatkoztak a nyelvr 1,
Né hány vallomás ezek közül:
,§zátyomra a legked,vesebb, mert szüleim , nag|jszüIeim is

ezt

beszé lté k, a leqtöbb mesé t szlavákul hallottam kisqtlerekftorom,

ú an." ,,Takí emberi, oluan ió beszé lni, megraqad,la az emú ert,
vannak benne tré |ás kifePzé sek -"

rálódó, globalizálódó világban kí mé letienverseny,

A megké rdezettek közül mindössze ó% mondta azt,
hogy ,,nem szé pen beszé lnek" , ,lem tetszik", ,,zvláitna" (különós), ,dí vnú " (furcsa), Az adatközl k döni tóbbsé ge
(81%) szeretne jobb nyelvtudással rendelkezni; njncs
ilyen vágya, teí ve viszont l3%-nak, A továbbfell dé st

meg ezt a ké rdé sta bé ké scsabai szlovák é rtelmisé g

presztí zsé nek nöVekedé Sé t mutat ja,
Arra a ké rdé sre,,Hlqu n szeretné ezt elé rni?" a legtöbben. (42"/") a tanulást ielölté k meg, ideé rtve az egyé ni
tanu]ást, önké pzé st, a nyelvtanfolyamokat, továbbké pzé seket egyaránt, Többen igé nyelné k tanár, illetve
vendé gtanár segí tsé gé t,Második helyen a szlovák

sadalommal együtt, é s meg kell felelnie az általános
fejl dé s áltai diktá]t követelmé nyeknek. A mai integ-

harc é s kiszorí tósdi foiyik a nyelvek é s kuhú rák között
is. Vajon a kis nyelvek é s kultú rák ké pesek-e hell,tállni
abban a hatalmas versenyben, amelynek felté teleit az
ú gynevezett világnyelvek diktálják, vagy hátté rbe szorulnak, degradálódnak é s megsz nnek ]é tezni?" (Bdficzerowski) Most pedig né zzük meg, miké nt válaszo]ták

igé nyl k nagy száma

a szlovák nyelv

elfogadását,
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nye]Vi környezetben Való gyakorj tartózkodás á]] (37"/"
válasza), l8"/" konkré tan hangsú lyozza a Szlovákiába

törté n

rendszeres kirándulások, utazások fontosságát, A megké rdezettek ló%-a az olvasás, a rádió- é s
té vé m sorok segí tsé gé velgyarapí taná szlovák tudáSát, A tanuláS igenlé se, a sz]ovák nyelvi környezet kiemelt szerepé nek e]ismeré se, a csabaiak nyelvtudásukka1 kapcsoJatos önkritikusságát bizonyí tja,

A

megké rdezettek dönt
többsé gé nek (90%)
könnyebb a magyaí nyelvet használnia, a szlovákot
válaszké nt csak 6% ielölte meg, Az egyik adatközl
meg|egyzé se a szlovák é s a magyar nyelv közötti valamikori munkamegosztást tükrözí : ,,A té mától í nqq, pé ldduI \tthon, a család,ban, hóztartásban a szlovákot, a külijnböz
szakterületeken a magaart használja" .

A mié rtre adott Válaszok köZött e]s helyen szere- magán é s hivatalos magyar
nyelvi környezet illetve magyar nyelvhasználat (40"/"

pel a mindennapi
vá Iasza ),

Többen megfogalmazták, hogy a családban, a barátokka] is magyarul beszé Inek, miké nt hivatalos
ügyeiket is magyarul inté zik, s a szlovák nyelv használatára, gyakorlására kevé s az alka]muk, A magyar
nvelv iskolát, a hiányos szlovák nyelvtudást 26"Á |elölte meg okké nt, közülük többen az ú j m szaki
szakkifejezé sek nem megfelel ismereté t iS megemlí tette, Né hány ré szlet a válaszokbó}: ,,To ie potreú neji('
(Nagyobb szüksé g van rá.) ,,Ovplqví tule na prlstredie,
neplznám nainoví ie zvrafu í sleng) hlvlroveí sloveniinq"
(Befolyáso] a környezet, nem ismerem a legú jabb
(SZ]eng) kifejeZé Seket,

)

A,,Meluik nuell)en szeret jobban beszé lni?" ké rdé srekapott válaszok az er s szlovák-magyar ké tnyelv sé get,
a kett s köt dé St bizonyí tják, Szlovák é s magyar nyelven egyformán szeret beszé lni 48%, Magyarul szeret
jobban beszé lni 42"/., sz]ovákul l0%, Az adatközl k válaszukat ismé t a hiányos nyelvtudással indokolták,
A következ kben né hány bé ké scsabai javaslatot
idé zek a szlovák nyelvhasználat továbbterledé se é rdeké ben, Meglepett a ké rdé sre nem válaszolók magas száma (22"/"), a,,Nem tudom" választ adókkal (4%)
együtt eZ a megké rdezettek több mint egynegyedeEnnek a pesszimista magatartásnak valószí n leg az
a f oka, hogy a magyarországi szlovák nyelv a di,
glosszia állapotában taláiható, (Lásd b vebben:
Caivicsán 1993,) A ké rdé srea megké rdezettek 73%-a
válaszolt, Többsé gük lát lehet sé get a szlovák nyelvhasználat javí tására a városban, illetve látja é rtelmé t a iavaslatok megfogalmazásának, Ezt bizonyí tia
az összesen 127 öt]et, javaslat, A ké rdé sreválaszolók kisebbik ré sze a szlovákság, illetve a szlovák
nyelv helyzeté be beletör d , lemondó Vé lemé nytí ri
le. ,,Az id szefteré t nem lehet megállí tani, bármennqire szeretné nk-" ,,IJí v:etku moí nosti sme vuierpali" (Már minden
lehet sé get kihasznáItunk), ,,- - -zmeikali sme" \--.el,
ké stünk)
,,Ked'í e snoju prirodzenú funkciu stratila len ,,umele" vtltvárat' d'aliie moí nosti 1ej pouí í vania v [zruhu ,,zainteresova-

n!ch"
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(Mivel termé szetes funkcióját elveszí tette, csak

,,mesteí sé gesen" ]ehet kialakí tani a szlovák nyelvhasználat további 1ehet sé geit az ,,é rdekeltek köré ben",)
A kiutat keres válaszadók nagy ré sze az iskolarendszer, az iskolai oktatás (álta]ános iskola- kózé piskolaf isko]a) é s az óvodai nevelé s iaví tásában, továbbfeileszté sé ben, a tanulók ]é tszámának növelósé ben látja

a legnagyobb lehet sé get, a legtöbb feladatot.
A vá]aszokból kiderül, hogy a megké Idezettek a
nyelv é s kultú ra átörökí té sé ben az oktatásnak szánnak
a 1egnagyobb szerepet, Az iskola a szerz szerint is
alapvet , meghatározó jnté zmé nye a sz]ovák nemzetisé gnek, de az a vé lemé nye - Gyivicsán Annávai egyeté rté sben-, hogy más szlovák inté zmé nyek lé te é s a
család, er sí t , kiegé sZí t támogatása né ]kül aZ iSkola
egyedül nem tud eleget tenni az elvárásoknak. P],:
,,...pohl'adat' moderné formq vlukg slaveniinq, pre \i§iu
precviiovania
vereinost' umoí nit' d'al'sí e formq Cviienia
mod,ernej sloveniiry" (,, ,a nyelvoktatás modern formáit
kell megkeresni, a szé lesebb ré teg számára is biztosí tani a modern szlovák nyelv gyakorlásának ]ehet sé cé t.]

Vé gezetül a magyarországi szlovák nyelvoktatás to-

vábbfe jl dé se el segí té sé reis alkalmas nyelvpolitikai

aiánlásra hivatkozom, Az É l nyelvek Világkonferenciáia az UNESCO számára ké szí tettjelenté sé ben oktatási nyelvké nt a világnyelvek - els sorban az angol
mellett, a szomszé dos országok nyelveit preferálja.
Tehát javaslatuk é rtelmé bena második vagy a harmadik nyelv megválasztásának krité riumát a szomszé dság é s a már lé tez , ii]etve eL re jelzett jöv beni kapcsolatok (gazdasági, po]itikai, tudományos, kulturális,
kereskedelmi stb.) kell hogy meghatározzák,
Feltehet , fe]teend é s nagyon aktuáliS tehát a ké rdé s, hogy milyen legyen a magyar nyelvpolitika a XXI.
században?
lRoDALoM
BANczERowsKl, Ianus I 998. Kötelessé günk-e gondoskod-

nl anyanyelvünkt l? Magyar Nyelv xclv é vf. l. szám
BANczERowsKI, Janüs l999. Nyelvi kommünikációs p]ob|é mák a mai világban. Magyar Nyelv t l23. é vf. 4. szám
eoneÉ LYenna t995. Attití í dé s nyelwálasztás egy magyatországi román nyelvközössé gben.
In; Kassai llona (szerk.): Ké tnyelvú sé gé s magyar nyelvhasználat. MTA Nyelvtudományi lnté zet É l nyelvl osztálya
F|SHMAN, |oshua A.: |999. Az ú i nyelvi rend. (Kincses Ágnes) Kisebbsé gkutatás, E, é \,,f.2. sám
GYlv|csÁN Anna l993. Anyanyelv, kultú ra, közössé g. Teleki

Lí szló Alapí tvány, Büdapest.

GYIV|csÁN Anna l993. Az anyanyelü é rté kveszté sfolyamata a magyaroí szági szlovák nyelvszigeteken. Hungárológla 3.
HoRNoKNÉ Uhrln Erzsé bet: A bé ké scsabai szlovák é rtel,
misé g anyanyelvhasználata. PhD. dlsszertáció, Ké zirat, 2000.
PAP L. 1979. Language altitudes and inlnorlty statrrs.
In: Mackey - ornstein l97-207.
WooLARD, K. A. - GAHNG, T. |. 1990. Language policies
and attltüdes in catalonia. Language in society 19.
zsILÁK Mária l99l. A magyalorczágt szlovákok nyelvállapotáról é s ké tnyelví í sé gé r l.
ln: Ké tnyelv sé g a Kárpát-medencé ben, Budapest
zsllÁK Márta l995. Vplyv Bé ké óskei iaby ako kultú rneho
centra ha iazyk dolnozemsklch Slovákov.
ln: 275 rakov v Bé ké sskeié abe. Bé ké §ska Öaba

