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Az anyanyelvi értékvesztés folyamata a magyarországi 
szlovák nyelvszigeteken 

Mottó helyett: Rövid helyzet jelentés a magyarországi szlovákok mai élő 
nyelvéről: A nyelvszigeteken beszélt nyelvjárások krízisüket élik; a kihalás 
stádiumába kerültek. A legfiatalabb generációk húsz éve nem tanulják meg, 
nem veszik át a nyelvjárást. Az iskolában tanított irodalmi nyelv nem lett a 
szlovák közösségek kommunikációs nyelve. Ezt a szerepet egyre inkább a ma-
gyar nyelv tölti be. Ennek - a nemzetiségi kultúra aspektusából - kedvezőtlen 
változásnak a hátterében több - távolabbi múltban is gyökerező - tényező hú-
zódik meg. Ebben az írásban csupán az egyiket - az anyanyelvi értékzavarok 
megjelenését mutatom be. 

A magyarországi szlovák nyelvszigeteken az anyanyelvi értékzavarokra 
leggyakrabban a közösség, az egyén sztereotip szabadkozása utal, amellyel 
nem elégségesnek, nem megfelelő szintűnek tartják saját maguk szlovák 
(anya)nyelvi tudását. Ezzel az ítélettel mind a szlovák, mind a magyarnyelvű 
megnyilatkoztatásokban egyaránt találkoztunk, sőt a szlovák nyelvűekben 
gyakrabban: Ezek a közlések azonban, jellemző módon, mindig a közösségbe 
kívülről érkezett személynek szólnak, az ő jelenlétében hangzanak el. Azaz 
jellegzetesen kifelé irányuló értékítélet. így a szlovákul beszélő látogató vagy 
kutató gyakran hallhatja "mi hát l'en tak po trpácki", "mi hát fterosprá vame 
po slovenski, l'en tak trepeme", "aAi po slovenski, afti mad'arski" (se 
szlovákul, se magyarul), stb. * 

Ma még nem tudjuk pontosan meghatározni, hogy a nyelvszigeteken a 
nyelvi önértékelésnek, megítélésnek e negatív formái mikor alakultak ki, s 
mikor váltak a fent idézett közlések - megnyilatkoztatások általánosan elter-
jedt formává. A folyamat gyökereit azért nehezebb felfedni, mivel a 19. század 
derekán megjelenő ellentmondásos vélemények ellenére a szlovák nyelvről 
még mindig jóval több pozitív értékítélettel találkozunk, s a szlovák nyelvszi-
getek közösségi-nyelvi tudatát, viselkedését az írásos publikált dokumentu-
mokban még a közösség és a szlovák nyelv harmonikus kapcsolatát emelik ki, 
a magyar környezetre is nemegyszer pozitívan kisugárzó hatását. ̂  

Az első negatív nyelvi értékelésekkel a korai helytörténeti irodalomban ta-
lálkozhatunk, noha szerzői sohasem negatív alapállásból jellemezték az egyes 
szlovák települések nyelvét (nyelvjárásait); ők csupán arra törekedtek, hogy 
közösségük szlovák nyelvének, nyelvhasználatának a magyar nyelvhez való 
viszonyát is érzékeltessék, s bemutassák azt is, hogy az itt beszélt szlovák 
nyelv miként változott a magyar nyelv hatására. Ezt szemléltetni kívánván, 
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szívesen közöltek modellértékűnek tartott példamondatot is. Ilyen - általáno-
sabban ismert, és gyakran éppen a nyelvi értékeket illusztráló, szinte szólás-
mondássá vált jellemzéseket tartalmaz Haan Lajos Békéscsabáról és 
Zsilinszky Mihály Szarvasról írt munkája. Úgy tűnik azonban, Haan Lajos 
példája, a "Tájd'eme na kergát vízállás megtekintovat'", illetve Zsilinszkyé is: 
"Páiíi válastmáfli po obede bud'eme d'iléS fojtatovat'"^ nem annyira az akkori 
beszélt nyelvre jellemző frazeológiát, szókincstartalmat idézi fel, hanem in-
kább kivételnek számító, s inkább az új technikai-környezeti változásokra 
(vízszabályozás, körgátépítés), illetve a közigazgatási-hivatali közügyekre vo-
natkozó formákat idéznek fel, s emelik általános megjelenési szintre. S hogy a 
19. század második felében nem ilyen volt az alföldi szlovákok beszélt nyelve, 
elegendő bizonyítékot nyújtanak nemcsak az egykorú népi írásos emlékek, le-
velek, gazdasági bejegyzések, családi események följegyzése, stb., hanem 
napjainkban a legidősebb generációktól gyűjtött, spontán beszélgetéseket 
rögzítő recens nyelvi anyag is. 

Mind a beszélgetések, mind pedig a hasonlóképpen spontán módon kelet-
kezett írásos anyag csak ritkán tartalmaz olyan, a magyar szókincs fölényét 
igazoló mondatfelépítést, mint Haan és Zsilinszky példamondata, s így e 
tárgykörben foként az ő közlésükre hivatkozó szerzők vélekedése sem 
helytálló. E negatív nyelvi értékelések feltehetően a szlovák nyelv társadalmi 
szerepében bekövetkezett változásokat jelzik, mintsem a valós nyelvi helyze-
tet, azt az állapotot, amikor a magyar nyelv társadalmi térhódítása, intézmé-
nyi szerepe felerősödött, s a szlovák közösségekben is fokozatosan csökkenni 
kezdett a társadalmilag meg nem becsült nyelv értéke. 

Feltételezéseink szerint a negatív nyelvi értékrend a szlovák nyelvszigete-
ken a két világháború közötti időszakban erősödhetett fel, bár a 
"szabadkozás"-magatartás aktív közlési formát az utóbbi négy évtizedben 
nyerte el, amikor a közösség egyre többször került szembe a szlovák irodalmi 
nyelvvel, s a nyelv modern intézményesített formáival. Mindezt pedig már 
akkor élte meg, amikor saját helyi nyelve a legtipikusabb diglosszia stádiumá-
ban volt; akkor, amikor a szlovák nyelv - kevés kivételtől eltekintve - a társa-
dalmi élettől teljesen elszigetelten a közösség, a család és az egyén legbelsőbb 
ügyét, a közösség külső kapcsolataira ki nem vetíthető kommunikációját szol-
gálta.^ Ebben a visszafejlődési stádiumban, ilyen modellben néhány kisebb 
közösségnél, vagy egy nagyobb szlovák közösség egyes rétegeinél él még ma 
is a helyi nyelvjárás, oly módon, hogy sem a négy évtizedes szlovák irodalmi 
nyelvi oktatás, sem pedig az anyanyelvi művelődés más formái ezt a hátrányos 
nyelvi kommunikációs modellt nem tudták megváltoztatni.^ 

A magyarországi szlovákok körében nem vizsgáltuk még azt a folyamatot, 
hogy mennyire járulhatott az anyanyelv értékvesztéséhez a magyar nyelv elsa-

36 



játítása, illetve az elsajátításáért kifejtett törekvések, s ezek következménye, a 
kétnyelvűség állapota. 

A magyarországi szlovákok esetében a kettős nyelvűség külön is figyelmet 
érdemel. Két aspektusból is. Kétnyelvűségük egyrészt "történeti kérdés", hi-
szen a magyar nyelvvel - a kultúrához hasonlóan - már egy részük jóval a lete-
lepedés előtt a hétköznapi életben is kapcsolatba került s el is sajátította azt. A 
nyelvi kontaktusokat részben a belső gazdasági kapcsolatok, részben pedig a 
mindennapi együttélés természetessé tette. így pl. a török uralom idején na-
gyobb tömegű magyarság északi megyékben való letelepedése, kettős nyelvű 
nemesi udvarházak léte ezen a tájon, s a társadalmi élet más formái: a német-
magyar-szlovák lakosság városi együttélése vagy a nyelvhatár mentén a vég-
vári katonaság életvitele vagy akár a szlovák aratómunkások Alföldre járása. 
Ezért azután a török uralom megszűnésével vándorolni kezdő, letelepedési 
helyet kereső szlovákság többnyire már kétnyelvűnek számított, s ezt pontosan 
érzékelteti Bél Mátyás jellemzése: "S mivel több helyen a magyarokkal elve-
gyül ten élnek, vegyes házasságot is kötnek, s a gyermekeiket mindkét nyelv-
hez hozzászoktatják. Emiatt néha a magyarok, néha a szlávok (szlovákok) el-
felejtik a saját nyelvüket, azon társalognak, amelyik erőteljesebben érvénye-
sül."6 Több mint egy évszázad múlva Fényes Elek magyarországi geográfiai 
szótárában (1851) elsősorban a magyarországi szlovák nyelvszigetek lakossá-
gának jó magyar nyelvtudását dicséri (hasonlóképpen - de jóval kevesebb te-
lepülésnél - nyilatkozik a hazai német falvak lakosságáról is), s adatai szerint 
több településen már inkább a magyar nyelvet használják.^ 

Mégis úgy tűnik, hogy Bél Mátyás és Fényes Elek megfigyelései nem egy 
általános, valamennyi szlovák településre jellemző képet rögzítenek. Az bizo-
nyos, hogy a nyelvszigeti szlovákok közt figyelemre méltó kétnyelvűséggel is 
számolnunk kell a 18-19. században is. Ugyanakkor akár az egykorú doku-
mentumok, akár az a nyelvi állapot, amely a szlovák közösségekben a közel-
múltig fennállt, azt jelzik, hogy a kétnyelvűség nem volt mindenütt és minden 
társadalmi rétegre jellemző. Erre csupán néhány, modellértékűnek tartott pél-
dát említenék. 1848-ban Békéscsabára szlovákul tudó honvédtiszteket kérnek, 
hogy megfelelő kapcsolatot tudjanak teremteni az önkéntesekkel.^ 1861-ben a 
pitvarosi szlovákok szlovák nyelven elhangzó kortesbeszédekhez ragaszkod-
nának, mivel a hallgatóság többsége nem érti a magyar nyelvű választási po-
litikai beszédet, de hasonló nyelvi állapotról a népi próza különböző műfajai, 
foként az anekdoták is vallanak. ̂  Példákat évtizedekre bontva idézhetnénk, 
hiszen pl. az 1960-as évek első felében még több szlovák településen, főként 
az idősebb és középkorú asszonyok és az iskolába még nem járó gyermekek 
alig, vagy egyáltalán nem tudnak magyarul.10 

A Fényes által kiemelt szlovák településeken domináns magyar nyelvű 
kommunikáció a hazai szlovák közösségek körében kb. 1965-1975 között 
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vált - most már minden település vonatkozásában - általánossá, mégpedig oly 
módon, hogy a magyar nyelv társadalmi szerepe intézményi kereteken kívül is 
felerősödött s a szlovák nyelv közösségi szinten a fentebb bemutatott hátrá-
nyos funkcióban maradt fenn, még annak ellenére is, hogy az utóbbi évtized-
ben néhány településen, intézményekben a szlovák nyelv társadalmi szerepe 
újra érvényesülni kezdett. * ^ 

Jegyzetek 

1. Az utóbbi évtizedben ez az ítélet a szlovák közösségen belül az idősebb 
és a fiatalabb generációk viszonyában is megjelenik. Jól tükrözik ezt egy 
idős, Vanyarcon (Nógrád megye) élő adatközlő szavai (1988): "Hát 
mladí, tí uz nepoéúvaju na nás, ked' hát mi to l'en tak trepeme." (Bizony 
a fiatalok, azok már nem figyelnek ránk, amikor azt csak úgy (szlovákul 
mondjuk.) 

2. Eötvös Károly: A Bakony c. művében azt írja a súri szlovák asszonyok-
ról, hogy nagyon öntudatosan, magabiztosan beszélik, használják nyel-
vüket, még a hivatalos helyeken is. Vö. az 1909-es Révai-kiadást, 172-
189.p. A Borsod megyei szlovákság nyelvéről kedvezően ír a század 
elején megjelent, BOROVSZKY szerkesztette megyemonográfia is 
(1909). 

3. Zsilinszky Mihály: Szarvas város történetének és jelen viszonyainak le-
írása. Pest. 1872. 148.0. Zsilinszky a mondatot Szarvas város történeté-
nek magyarnyelvű variánsában magyar helyesírással közli, s közli ma-
gyar fordítását is. "Választmányi tag urak délután folytatni fogjuk a 
gyűlést"; de több hasonló példát is közöl, pl. a 149. p. "Tam byva egé-
szen pri temetowe" (ott lakik egészen a temető mellett.) Haan könyvében 
más ilyen jellegű mondatot is közöl, pl.: "páni KjpwiSelowja na választ-
mányi gyjliái ten vjgzjS donjésli, zeby sa tűzfalé zwizgálowale a kdo má 
plany zeby sa zbintetowaw". (A tisztviselő urak a választmányi gyűlésen 
azt a végzést hozták, hogy vizsgálják meg a tűzfalakat, s akié rossz, azt 
büntessék meg.) Haan, Üudovít: Pamétnosti B. Öabanské (Békéscsabai 
nevezetességek) Budin (Buda) 1845. 

4. A nemzetiségi nyelvek mai társadalmi helyzetéről, "többszörösen veszé-
lyeztetett helyzetéről" Győri-Nagy Sándor: A kétnyelvűségdinamika 
Felsőszolnokon (Horni Senik) In: Magyarok és szlovénok. Budapest. 
1987. 543-570. 
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5. Arra, hogy a négy évtizede oktatott szlovák irodalmi nyelvet a szlovák 
közösségek miért nem fogadták be, s miért nem gazdagította tájnyelvü-
ket, talán alapos pszicholingvisztikai kutatások választ tudnának adni. 

6. Bél Mátyás Notitia... Pest megyére vonatkozó részeinek kivonatos ma-
gyarnyelvlű kiadása: Pest megyéről. Szentendre. 1977. 

7. FÉNYES-nél (1851) néhány nagyobb szlovák település közösségeinek 
nyelvismerete, illetve nyelvi asszimilációja ilyen jellemzést kapott: Bé-
késcsaba és Békés megye: a csabai lakosok "mind a mai napig tótul 
beszélnek, holott más békési tót helységek meglehetősen megmagyaro-
sodtak". (I. 193.p.); Kiskőrös: "legöregebbeket kivéve mindnyájan be-
szélnek magyarul". (I. 264.p.); Szarvas: "Magyarosodni kezdődő tót 
mezőváros". (II. 67.p.); Mezőberény: "... a tótok nagyrészt már el-
magyarosodtak s a németek is mind tudnak magyarul." (I. 121-122.p.) 

8. Virágh Ferenc: Az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc Békés-
csabán. In: Tanulmányok Békéscsaba történetéből. Békéscsaba. 1970. 
77-90. 

9. vö. pl. a Pesten megjelenő szatirikus szlovák folyóirat a Öernokftazník 
1861-s évfolyamát. 

10. Pl. a Nógrád megyei szlovák falvakban az óvodába, iskolába menő kis-
gyermekek közül még nagyon sok nem tudott magyarul az 1960-as évek 
első felében. Erről számol be a Magyarországi Szlovákok Demokratikus 
Szövetsége 1964-s kongresszusának jegyzőkönyve is. (Szlovák szövetség 
Irattára.) Hasonló nyelvi helyzetről számol be TEINER - OBERMAYER 
- KÖZEL, a komárom megyei szlovák falvak vonatkozásában. Jn: Új 
Forrás. 3. sz. 

11. Ezt jelzik a középületek kétnyelvű feliratai és azok a társadalmi rendez-
vények, amelyeket kétnyel ven igyekeznek megtartani. Pl. Tardosbányán 
kb. tíz éve, a Komárom megyei szlovák települések között elsőként, 
szervezték meg a kétnyelvű társadalmi-családi ünnepeket: esküvőket, 
névadókat. Ezzel szemben a társadalmi nyelvi kommunikációban is so-
káig szlováknyelvű Tótkomlóson a társadalmi rendezvények nagyrészt 
magyarnyelvűek. Csak külön kérésre tartják meg kétnyelvűen pl. a tár-
sadalmi temetéseket, a társadalmi kétnyelvűség "szóbeli" gyakorlata a 
közigazgatási és a kulturális élet írásos dokumentumaiban alig, vagy 
egyáltalán nem érvényesül. A dokumentumok kizárólag magyar nyel-
vűek. 
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