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A magyar nyelv az Európai Unió és a Vajdaság között1

1. A vajdasági magyarok számára – a Kárpát-medencében élő többi magyarhoz
hasonlóan – a nyelv a nemzeti önazonosság legalapvetőbb eleme, noha a magyaror-
szági magyarokhoz képest eltérő a nyelvi érzékenységük, és olykor más álláspontot
képviselnek. A vajdasági magyar közösség számára például vajmi keveset változott a
nyelv az utolsó tizenöt évben, és a jövevényszavakat – köztük is kiemelt módon az
anglicizmusok megjelenését – nem fenyegető veszélyként élik meg. Annak sem érzik
szükségét, hogy helyesírásilag adaptálják azokat az idegen szavakat, amelyeket rend-
szeresen használnak a magyar beszédben. Másképpen vélekedik erről a magyarországi
nyelvi közösség, főképpen a budapestiek, akik jelentősnek ítélik meg az utóbbi tizen-
öt évben végbement változásokat a magyar nyelven belül, s a legfőbb veszélyt az ang-
licizmusokban vélik felfedezni. Számukra úgy tűnik, hogy ha ezeknek a szavaknak a
helyesírását és kiejtését a magyar nyelv szabályaihoz igazítanák, az megfelelő meg-
oldást jelentene erre a problémára. A két nyelvi közösség nyelvi tudata közötti – a je-
len dolgozatban vizsgált – különbség főként az eltérő szociolingvisztikai közegből
következik. Nem szabad például figyelmen kívül hagynunk azt a tényt, hogy a Vajda-
ság magyar ajkú lakossága zömében kétnyelvű, szóban és írásban is hozzászokott a
kódváltáshoz, és ezáltal is jobban hozzá van szokva az idegen kifejezésekhez. Eltérő
volt a két közösség életében az utolsó tizenöt év története is; elegendő, ha csak azok-
ra az eseményekre gondolunk, amelyek Magyarországot illetve a Vajdaságot érintet-
ték a ’90-es évek során és a XXI. század legelején.

2. Igen érdekes a két közösség részéről az Európai Közösséggel szemben tanú-
sított alapállás, amit vizsgáltunk, ugyancsak a nyelvi tényező kapcsán. A vajdasági
magyarok a magyarországiaknál sokkal inkább látják Brüsszelben azt a super partes
(vitatkozó felek fölött álló) szervezetet, amely képes megvédeni a magyar nyelvet
az esetleges külső fenyegetésektől. Úgy gondoljuk, hogy a Milošević-éra elnyomó
és visszaszorító nyelvpolitikája után a vajdasági magyar közösség az Európai Uni-
óban a megmentőt látja a kisebbségek, köztük a nyelvi kisebbségek védelme tekin-
tetében. Nem véletlen, hogy ugyancsak a vajdasági magyarok a magyarországiak-
nál sokkal inkább vélik úgy, hogy éppen az európai közeg biztosítja a magyar nyelv

1 Jelen írás Roberto Crugnola doktori munkájára támaszkodik, amelynek címe „Nyelvközi és interkulturális
kapcsolatok Magyarország és a Vajdaság között” (Relazioni interlinguistiche ed interculturali tra Ungheria
e Voivodina. Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano).
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terjedését és presztízsének növekedését, s elvetik annak lehetőségét, hogy e növe-
kedés közege inkább a magyar uralom alatti egykori Habsburg-birodalomban me-
hetne végbe. Egészen pontosan: az érintett terület egy része egybeeshet azon terü-
letek egy részével, amelyeket Budapest irányított 1867 és 1918 között, ám a magyar
nyelv terjedésének és presztízsnövekedésének ideális helye az Európai Közösség, és
nem egyszerűen a szomszédos államok közötti valamiféle együttműködés, amely a
közép-európai és balkáni térségben a történelem során nem kevésszer ütközött ne-
hézségekbe.

Ezen előzmények után, valamint egy sor konkrét előny miatt logikusan érthe-
tő, miért szeretné a vajdasági magyarok legnagyobb része, ha megkaphatná a ma-
gyar (és következésképpen az uniós) állampolgárságot. Sokkal óvatosabbak az ez-
zel kapcsolatos vélemények Magyarországon, ami a szomszédos államokban
kisebbségként élő magyaroknak nyújtandó állampolgárságot illeti, amint ez megmu-
tatkozott a 2004. december 5-i népszavazáson is.2  Természetesen mindkét gondol-
kodásnak megvan a maga legitimitása, ám jól mutatják egyben azokat az eltérő alap-
állásokat, amelyek a kutatásban vizsgált két közösséget jellemzi.

Végezetül álljon itt egy olyan vélemény, amely az előzőekkel ellentétben egy-
formán jelentkezik a vajdasági és a magyarországi magyaroknál. Mindkét közösség
úgy véli, az angol nyelv az Európai Közösségben a lingua franca (közlekedő nyelv),
még ha e vélemény hangsúlyosabb is a vajdaságiaknál, mint a magyarországiaknál.
Érdemes azt is kiemelnünk, hogy a megkérdezettek körében a legidősebb (a 40 év
feletti) korosztályba tartozók körében a német nyelv is számos helyeslő választ ka-
pott Magyarországon csakúgy, mint a Vajdaságban, mindazonáltal nem voltak ezek
elegendőek, hogy az angol elsőségét megkérdőjelezzék.

3. A fenti következtetések a kiosztott kérdőívek közül az elsőre adott válaszokból
vonhatók le, és noha olykor nem elhanyagolható eltérés mutatkozott a két vizsgált
nyelvi közösség között, kétségkívül kiemelhetjük, hogy a magyarok számára a nyelv
a nemzeti identitás legfontosabb összetevője – a Vajdaságban is, ahogyan ezt ők
maguk állítják. Ez az állítás, amely az általunk Magyarországon és a Vajdaságban
kiosztott kérdőívekből következik, megerősíti azt, amit más tanulmányok fogalmaz-
tak meg.3  Erre támaszkodva kijelenthetjük, hogy a vajdasági magyarok – éppen azért,
mert a nyelvi tényező alapján tekintik magukat magyarnak, noha sok jellemzőben
eltérnek az anyaországiaktól – teljes mértékben magyarnak mondhatók (kivéve mind
a mai napig ennek jogi elismerési formáját). Érdekes lesz ezért megvizsgálni az ő

ROBERTO CRUGNOLA

2 A magyar állampolgároknak azt a kérdést tették fel, hogy támogatják-e a magyar állampolgárság kiterjesz-
tését a határon túl lakó magyarokra. A népszavazás eredménytelenül zárult, mivel a részvevők létszáma
nem érte el a szavazásra jogosultak megfelelő arányát.

3 L. pl. Gereben Ferenc (szerk.)(2001): Hungarian minorities and Central Europe: regionalism, national and
religious identity. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem. 144. o.
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véleményüket, és ezt összevetni a Magyarországon élőkével, a szerb valósággal kap-
csolatban, amely igen lényeges tényező a régió nyelvi és geopolitikai összetételében.

4. Kiindulási pontként érdemes arra emlékeztetnünk, hogy a kérdőív által vizs-
gált kérdéskör, vagyis a szerb valóság az együttélésben és a mindennapi kapcsolat-
ban létezik a vajdasági magyarság számára, míg a magyarországi megkérdezettek
véleménye nagyon nagy részben e valóságnak a tömegkommunikációban megjele-
nő képére támaszkodik. Noha a vajdasági magyarok nagymértékben használják mind
a helyi, mind a magyarországi magyar nyelvű tömegtájékoztatást, a kutatás eredmé-
nye azt igazolja, hogy merőben eltérő, sőt olykor ellentétes álláspontot képviselnek
a két közösség tagjai. Míg Magyarországon a tisztán negatív előítélet él a szerbek-
kel és a szerb valósággal szemben (példának okáért a szerb lakosságot teszik fele-
lőssé az egykori Jugoszlávia széthullásáért), és elterjedt az az álláspont, hogy a vaj-
dasági magyar kisebbség hátrányos helyzetben van nyelvpolitikai és a szerb
közösséggel való együttélés tekintetében, maguk a vajdasági magyarok sokkal el-
nézőbbek a szerbekkel szemben. Noha kritikusan ítélik meg anyanyelvüknek a köz-
szférában való használatát illetően, összességében sokkal biztatóbb képet festenek
a helyzetről, mint a magyarországiak. Sőt, erősen kötődnek földjükhöz és nagy rész-
ben pozitívan értékelik azt a tényt, hogy többnyelvű és sok-kultúrájú régióban élnek.
Egyenesen elutasítják azt a lehetőséget, hogy nyelvileg és kulturálisan homogén
országban élhessenek, és kijelentik (szinte egyhangúlag), hogy pozitívum számuk-
ra az őket jellemző kétnyelvűség. Egyes esetekben (bár nem sokban) problémákat
jeleznek a szerbekkel való együttélés terén, ám még így is jelentősen jobb az egészről
alkotott kép, mint amit a magyarországi megkérdezettek felvázolnak – a tömegkom-
munikációs eszközökből (főként a televízióból) szerzett információk alapján; nekik
ugyanerről a valóságról határozottan negatív elképzeléseik vannak.

5. Hogyan lehetséges tehát, hogy ugyanaz a nép, amely a határ két oldalán egy-
aránt a nyelvben látja identitásának legfőbb tényezőjét, ilyen eltérő álláspontokat
képvisel ugyanarról a valóságról? Kétségkívül más környezet veszi körül a két nyelvi
közösséget, s ez a területi tényező (hogy ti. a Vajdaságban a magyarok és a szerbek
évszázadok óta egymás mellett élnek) alapvető szerepet játszik abban a válaszban,
amit kérdésünkre megfogalmazhatunk. Mindazonáltal úgy véljük, hogy a látásmód-
beli különbözőség mégis a tömegkommunikációs eszközöknek tulajdonítható leg-
inkább, illetve annak az ábrázolásmódnak, ahogyan a szerbeket ezek megjelenítet-
ték. Nem áll szándékunkban mélyen belemenni a média elemzésébe, mégis a jelen
kutatás eredményéből világosan megmutatkozik a Magyarországon működő tömeg-
kommunikációs eszközök technikájának hatása, amelyek nyilvánvalóan kitapintha-
tó nyomokat hagytak a megkérdezettekben. Miközben a vajdasági magyarok számára
teljesen tiszta a megkülönböztetés a szerb népesség és a politikai vezetők között, s
ezért e kettőről alkotott véleményük külön jelenik meg, és el is tér egymástól,
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Magyarországon e két szint gyakran egymásra van vetítve, s így a szerb népnek tu-
lajdonítanak olyan jellemzőket és felelősségeket, amelyek nem őket, hanem a poli-
tikai vezetőket illetik. Úgy gondoljuk, hogy ez lényegében visszavezethető arra a
metonímiára, amellyel a különböző magyar médiumok éltek akarva-akaratlan. Egy
rész, a szerb politikai elit lassanként az egésszel, a szerb néppel azonosult.

6. Ugyanakkor a sztereotípiák is jelentős szerepet játszottak a szerbek ábrázo-
lásában. A magyarok jelentős hányada úgy vélekedik, hogy a szerbek agresszívek,
és ez az asszociáció (szerb = agresszív) minden bizonnyal elterjedt volt már a ’90-
es évek előtt is. A tömegkommunikációs eszközök ehhez nyúltak vissza, és ezt a
sztereotípiát használták intenzíven a széles magyarországi közönség előtt a balkáni
válság háborúi, a Milošević-korszakban és azután is.

Egy másik sajátos aspektusa a szerbek megjelenítésének Nyugaton (és Magyar-
ország ebből a szempontból teljes mértékben ehhez a makrozónához tartozik) a „sze-
mantikai kategóriák kisiklása.”4  Különösen a nácizmus vádja,5  amely a ’90-es évek-
ben lejátszódott drámai szerbiai eseményeket explicit módon a teljes mértékben
eltérő nácizmussal állította párhuzamba. Magyarországon kevesen emlékeznek rá,
hogy ezt az összevetést nyilvánvalóan a média tálalta, mégis tökéletesen elegendő
ahhoz, hogy valaki kijelentse, valóban végbement eseményekről van szó. Amellett,
hogy megmutatjuk a média tényleges szerepét ebben az ügyben, jogosan gondolhat-
juk, hogy hatása mély nyomokat hagyott a média használóinak emlékezetében, akiket
érzelmileg is befolyásolt a párhuzamosság felvetése.

Lényegében azt állítjuk, hogy ha Magyarországon a szerbekkel szembeni ma-
gatartás nyilvánvalóan negatív, ennek az is az oka, hogy sikerrel járt a különböző
médiumok által végzett polarizációs makro-folyamat, vagyis az a szándék, hogy az
egyik félnek csak pozitív, a másiknak csak negatív jellemzőket tulajdonítsanak. Ezzel
tudjuk megmagyarázni a vajdasági és a magyarországi magyar közösség álláspont-
jai közötti különbségeket ugyanazzal a valósággal kapcsolatban. Nem zárjuk ki, hogy
az, amit a magyarországi média és annak hatásai kapcsán megállapítottunk, a nyu-
gati országokban általában lezajlott, ahol vitathatatlanul nagyon kedvezőtlenül íté-
lik meg a szerbeket.

A Magyarországon kitöltött kérdőívekből ugyanakkor az is világosan megmu-
tatkozik, hogy a magyarok nem táplálnak nagyon nagy bizalmat a saját médiájuk-
ban, és különösen szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy ezek milyen képet adtak
a szerb valóságról. (Úgy ítélik meg, hogy a kép nem áll közel a valóságoshoz.) Mégis
hatása alatt vannak ezen eszközöknek, már csak az alternatív információk híján is,

4 Limes (1/99-es rendkívüli melléklet). Kosovo. L’Italia in guerra. Roma: Gruppo Editoriale l’Espresso. p. 9.
5 Hume, M. In: Hammond Philip – Herman Edward S. (2000): Degraded capability. The media and the

Kosovo crisis. London: Pluto Press. 74. o.
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s véleményük kialakításakor mégis arra támaszkodnak, amit a média állít. Ez látszó-
lag ellentmondásban van korábbi állításunkkal. A média által megvalósított polari-
zációs folyamatot így foglalhatjuk össze tehát: tudjuk, hogy nem állnak közel a va-
lósághoz azok az ábrázolások Szerbiával és a szerbekkel kapcsolatban, amelyeket
a mi médiánk nyújt, mégis – ha véleményt kell alkotnunk e valóságról – ezekre a
képekre támaszkodunk, mert nincsen más alternatívánk.

Vajdaság – a ’90-es évek nyelvpolitikája által okozott tényleges nehézségek el-
lenére, amelyeknek egy része ma is fennáll, főként az ország gazdasági nehézségei
miatt – szeretne újra úgy tündökölni, mint a jól működő, integrált, multikulturális
(következésképpen interkulturális) régiók mintapéldája. Itt is fújtak természetesen
a nacionalizmus másutt keletkezett szelei, ám többnyire csak gyengén, mivel ez ide-
gen a környéktől. Ez a nyelvi értelemben vett miniatűr Európa (ahol többek között
beszélnek finnugor nyelvet, a magyart, továbbá délszláv nyelveket, a szerbet, a hor-
vátot, és a bolgárt, nyugati szláv nyelveket, a csehet és a szlovákot, egy keleti szláv
nyelvet, a rutént, valamint egy újlatin nyelvet, a románt, egy germán nyelvet, a mára
itt már csaknem eltűnt németet, valamint a cigány nyelvet is) egyik részről az auto-
nómiára támaszkodhat, amely kiemeli irányíthatóságát, másrészt beleilleszkedik a
tágabb, transzregionális – vagy még inkább euroregionális – dimenzióba, mint ezt
számos vajdasági magyar kiemeli. Az európai keret volna ideális ennek a multi-
kulturális közegnek a számára. Amennyiben Szerbia és Montenegro valóban érde-
kelt az Európai Unióhoz történő közeledésben, úgy ezt a kisebbségek védelmével
kellene elkezdenie. Ez pedig legkönnyebben itt, az Európai Unió határához legkö-
zelebb eső területen valósítható meg számára a legkönnyebben, ahol adva van a tör-
ténelmi tapasztalat is a gyümölcsöző együttélésre, a tolerancia és az interkulturalitás
tudatossága alapján. Egyébiránt úgy véljük, hogy ez a Habsburg-korszakhoz köthető
aspektus alapvetően járult hozzá, hogy a terület mentes legyen a nacionalista túlzá-
soktól, amelyeket igyekeztek rákényszeríteni (a Milošević-rezsim részéről). Többek
között az alábbi két ok is közrejátszott abban, hogy Boszniához vagy Koszovóhoz
hasonlóan nem fogalmazódtak meg itt is szélsőséges követelések. (1) Ebben a tar-
tományban „történelmileg” is jelen voltak a különböző kisebbségek, köztük a leg-
nagyobb létszámú magyar (tehát nem szláv) kisebbség, s ez eleve csökkentette a
követelések lehetőségét, mint (2) olyan területét, amely alapvető a szerb történelem
(és mítosza) szempontjából, mint például Koszovó. Tényelegesen ugyanis a Vajda-
ság nem ilyen terület, és ezt Belgrádban is jól tudják. A Vajdaságban a nemzeti jel-
leget meghatározó négy alapvető elem (terület, történelem, nyelv és vallás) egyike
sem emeli ki erősen a szerb jelleget.

Bizonyára számos más járulékos ok is hozzájárult, hogy a ’90-es évek konflik-
tusai ugyan megsebesítették, de nem zúzták agyon ezt a tartományt. A kutatás meg-
mutatja, hogy a vajdasági magyar közösség nagy reménységgel tekint Európára –
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még inkább, mint magán Magyarországon, s ennek oka a régió sajátosságaiban ke-
resendő. Úgy véljük, hogy a környezetnyelvi oktatás (vagyis az adott régió többsé-
gi nyelvének oktatása) – amennyiben megfelelően alkalmazzák, s természetesen ak-
kor, ha a körzeteket igazságosan alakítják ki a régión belül – kiváló eszköz arra, hogy
egyszerre valósuljon meg a kisebbségek védelme és a (szerb) többség kétnyelvűsé-
ge, amely a disztribúció módja alapján kedvező helyzetbe kerülhet a régió számos
nyelvi és kulturális valóságának megismerése révén. Azt sem szabad lebecsülni, hogy
ez a fajta oktatás természetesen biztosítja az „államnyelv”, vagyis a szerb nyelv
oktatását is mindenki számára.

Szilárdan meg vagyunk győződve afelől, hogy a nyelvekre való odafigyelés
(mint például ez az utóbbi javaslat is mutatja) a kiindulópont a vajdasági nyelvi kö-
zösségek, különösen a szerbek és a magyarok közötti kapcsolatok javításához. In-
nen rugaszkodhat el az ország Európa irányába, amelyben a régiók, azoknak sajá-
tosságai és különbözőségei olyan erősségekké válnak, melyeknek segítségével a
másikkal való dialógust megtanulhatjuk. Ugyancsak kívánatos volna, ha ilyen értel-
mű lendületet vennének a szerb intézmények is. Tagadhatatlan, hogy ezeknek most
legfőbb gondjuk a tíz esztendő óta konfliktusok és mindenfajta megszorítások által
sújtott ország szanálása, és ezért de facto nem képesek azonnal elősegíteni a haté-
kony nyelvpolitikát (hiszen ez jelentős összegek odaítélését is megkívánná). Addig
is lehetne tovább haladni azon az úton, amelyet a jelenlegi törvényhozás kijelölt (kü-
lönösképpen 2002 óta), amennyiben igyekeznek a számos nyelvi kisebbség számá-
ra biztosítani az őket megillető jogokat (tehát legalább de iure előrelépni). Egyéb-
ként ez határozott lépés lenne abban az irányban, hogy felmutassák Európa és az
egész világ felé a radikális változás iránti szándékot a Milošević-érához képest,
amikor a kisebbségek, köztük a vajdasági magyarság is – de iure és de facto is –
hátrányokat szenvedett.

Azt reméljük, hogy a szerb állam támaszkodni tud a különböző vajdasági nyelvi
és kulturális közösségekre, hogy javíthasson ezek helyzetén, s így konkrétan meg-
mutassa demokratikus nyitottságát a másság tiszteletben tartása területén. Amint a
kutatás eredményeiből kimutathattuk, a tartomány magyar lakossága készen áll el-
mozdulni ebbe az irányba, s vele Vajdaság egész lakossága, a szerbek is, akiknek
nagy része jó kapcsolatokat ápol a többi nemzetiséggel.6  A nagy minőségi ugrást az
intézmények szintjén kell megvalósítani.

6 Úgy tűnik számunkra, nem másodlagos kiemelnünk, hogy a Vajdaságban őshonos szerb lakosság részé-
ről nincsen különösebb nehézség a multikulturális és többnyelvű együttélés területén, ami a régió
interkulturális lényegét meghatározza. A nehézségek általában a más tartományokból beköltözött szerbeknél
keletkeznek, akiket kényszerítettek a Vajdaságba történő áttelepülésre – az igazságtalan állami intézkedé-
seknek felróható okokból, főként a Milošević-korszakban.
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