
Lanstyák István 

A magyar-szlovák kétnyelvű diákok magyar szókincsének 
néhány sajátosságáról 

1. Bevezető 

Előadásom anyaga azokra a kérdőíves kétnyelvûségi vizsgálatokra épül, 
amelyeket a somorjai magyar és szlovák gimnáziumban, a csornai gimnázi-
umban és szakközépiskolában, a királyhelmeci gimnázium magyar és szlovák 
osztályaiban, valamint a tokaji gimnáziumban és óvónőképzőben^ végeztünk 
Szabómihály Gizellával'?• 

Kutatásunk fő célja a kétnyelvű magyar és szlovák nyelvváltozatok jobb 
megismerése. Fontosnak tartjuk, hogy a kétnyelvű diákoknak mindkét nyelvé-
vel foglalkozzunk, mert mi sem érthetünk egyet azzal a gyakorlattal, amely a 
kétnyelvűek nyelvhasználatának vizsgálata során csak az első nyelvi jelensé-
gekre van tekintettel (vö. KONTRA 1982:523; 1990:126-7). Előadásom mintegy 
ikerpárja Zuzana Drábeková (1. e kötetben) dolgozatának, aki nagyrészt azo-
nos anyagon vizsgálta ugyanazoknak a diákoknak a szlovák szókincsét. 

A fent említett kutatások során használt kérdőív nagyon sokrétű volt, s vi-
szonylag nagyszámú jelenség vizsgálatára szolgált. Ez alkalommal - Zúzatta 
Drábeková-hoz hasonlóan - én is csupán egyetlen feladat (rész) eredményei-
ből ismertetek néhányat, a képmegnevező tesztéből. Előadásom a 
királyhelmeci-tokaji vizsgálatra épül, de több helyen utalok a somorjai-csornai 
kutatás eredményeire is. 

A képmegnevező teszt magyar részében Királyhelmecen és Tokajban válto-
zatonként 12-12 közhasználatú tárgyat, eszközt kellett lehetőleg egy-egy szó-
val megnevezni. A magyar kérdőívnek valamennyi képét a szlovák kérdőív is 
tartalmazta. A kapott adatokat több szempontból is feldolgoztuk. 

Vizsgáltuk mindenekelőtt a megnevezések pontosságát, vagyis azt, hogy az 
egyes almintákban milyen arányban fordultak elő pontos megnevezések, ha-
sonló tárgy nevével való helyettesítések, fajfogalommal való megjelölések, 
illetve hibásnak tekinthető megnevezések. A hasonló tárgy nevével való he-
lyettesítés során az esetek egy részében téves megnevezésről is beszélhetünk, 
olyankor, amikor a diákok egy létező szóval jelölték ugyan meg az adott tár-
gyat, ám ez a szó nemigen tekinthető "hasonló tárgy" nevének.-^ 

Meg kell jegyezni, hogy Drábeková a szlovák nyelvű anyag feldolgozása 
során mindkét csoportot, tehát a hasonló tárgy nevével való helyettesítést és a 
jelentéstani tévesztést is "tévesztések" címszó alatt tárgyalja, ám szintén kü-
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lön-külön alcsoportként. Én a hasonló tárgy nevével való megjelölést főként 
azért nem tekintem szoros értelemben vett tévesztésnek, mert ez a jelenség az 
egynyelvűekre is jellemző, s alighanem a mindennapi élet megszokott pon-
gyolaságaihoz tartozik, amely ráadásul a konkrét élethelyzetekben alighanem 
ritkán minősül hibának. Ezenkívül ha a hasonló tárgy nevének használatát 
tévesztésnek tekintenénk, éppúgy tévesztésként kellene kezelni a fajfogalom-
mal való megnevezést is, amely szintén szokásos eljárás az egynyelvűek köré-
ben is, s még kevésbé érződik a beszélők által az adott helyzetben hibának.4 

Az adott értelemben vett tévesztéstől meg kell különböztetni azt az esetet, 
amikor az adatközlő nem ismerte föl a képet, és pl. a jelzőlámpát polcnak ne-
vezte: ezeket az adatokat x-szel kódoltuk, és feldolgozáskor egyáltalán nem 
vettük figyelembe. Gondot okozott továbbá, hogy bizonyos témakörökben ne-
héz volt eldönteni, hogy a megnevezés helyes vagy helytelen volta mennyiben 
kompetencia kérdése, és mennyiben a világ ismeretének kisebb vagy nagyobb 
mértékét tükrözi. Ez főképpen a növénymegnevezéseknél mutatkozott meg, 
ahol pl. az árvácska föl nem ismerése esetleg nem nyelvi deficit, hanem bio-
lógiai ismeretek hiánya, illetve rossz megfigyelőképesség következménye. Mi-
vel azonban minden alminta diákjai között elvben egyformán fordulhattak elő 
ilyen szempontból gyöngébb diákok, nem valószínű, hogy ezeknek ilyen vagy 
olyan megítélése nehezítené az egyes alminták összehasonlíthatóságát. 

Mivel a megnevezések pontosságát teljesítménymérő feladatnak (is) tekin-
tettük, azaz az egyes alminták közötti különbségek egy részében az eltérő 
szintű nyelvi kompetencia megnyilvánulását láttuk, azt is megvizsgáltuk, 
hány kép maradt megnevezetlenül. 

Továbbá megvizsgáltuk a két nyelv kölcsönhatásának eredményeit a nyelv-
nek minden releváns síkjában: a hangtan in, lexikáin, alaktanin és jelentésta-
nin, sőt tulajdonképpen még a mondattanin (egyes és többes szám használata ) 
is. 

2. Az adatközlők jellemzése 

1. A kérdőívet a tokaji gimnáziumnak 380 diákja, a gimnáziummal egy 
épületben és egy igazgatás alatt álló óvónőképzőnek pedig 40 diákja töltötte 
ki: ezek alkották az első almintát, az ún. Mo csoportot (magyarországi egy-
nyelvűek). 

2. A királyhelmeci gimnázium magyar és szlovák osztályaiban kitöltött 351 
kérdőív közül összesen 339-et dolgoztunk föl. A maradék 22 azért maradt ki, 
hogy homogénebbé tegyük az egyes al mintákat (ezek kitöltőinek ugyanis 
egyik szülője más, mint magyar vagy szlovák anyanyelvű). Ezeket négy 
almintára bontottuk: 
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2.1 Az ún. M csoportot alkotják a magyar tannyelvű osztályok diákjai, 
összesen 191 fő. 

2.2. A szlovák tannyelvű osztályok diákjait három almintához soroltuk. 
2.2.1. Az ún. MM csoportba tartoznak a szlovák tannyelvű osztályoknak 

azok a diákjai, szám szerint 87-en, akiknek saját bevallásuk szerint mindkét 
szülője magyar anyanyelvű. E diákok közül három szlovák anyanyelvűnek 
vallja magát, de a besoroláskor nem ezt, hanem a szülők anyanyelvét vettük 
figyelembe. (Nemzetiségüket tekintve ezeknek kerek egyötöde vallja magát 
szlovák nemzetiségűnek, azaz 17 diák a 87-ből). 

2.2.2. Az MS csoportot az a 46 diák alkotja, akiknek a kérdőívben föltünte-
tett adatok szerint egyik szülője magyar, másik szlovák anyanyelvűß Ezek 
közül 21 magyar anyanyelvűnek vallja magát (45%). 24 szlovák anyanyelvű-
nek (52%). egy diák pedig (2,2%) mindkét nyelvet anyanyelvének érzi. Nem-
zetiségre nézve 8 diák vallja magát magyarnak (17,8%), a többiek szlováknak. 

2.2.3. Az SS csoport abból a 15 diákból áll, akik a kérdőívben mindkét 
szülőjüket szlovák anyanyelvűnek tüntették föl. Ezek közül egy sem tartja ma-
gát magyar anyanyelvűnek, viszont meglepő módon kettő magyar nemzetisé-
gűnek. Ezt első látásra egyszerű tévesztésnek tekinthetnénk, viszont más ada-
tok is vannak, amelyek kérdésessé teszik a szülők anyanyelvi bevallásának 
pontosságát. ' 

Ami az adatközlők nyelvi dominanciáját illeti, az M csoportnak 179 diákja 
tud saját megítélése szerint jobban magyarul, mint szlovákul (95,2%), 8 diák 
beszéli a két nyelvet nagyjából egyformán (4,3%), egy pedig szlovákul beszél 
jobban (0,5%). - Az MM csoport 87 diákja közül 41 beszél magyarul jobban 
(47,1%). 40 pedig nagyjából egyformán (46,0%). Csupán 6 diák állítja magá-
ról. hogy szlovákul jobban beszél (6.9%), pedig e csoport diákjai már legalább 
9 éve járnak szlovák tannyelvű iskolába, s járt előtte 57,7%-uk (49/85) szlo-
vák, 32,6%-uk (28/85) kétnyelvű óvodába, s csak 9,4%-uk magyarba (8/85). -
A "nagyjából egyformán" az ő esetükben nem föltétlenül jelenti azt, hogy egy-
formán magas szinten, hanem vagy azt. hogy a két nyelv között bizonyos té-
mákról az egyik, más témákról a másik nyelven tudnak jobban beszélni, vagy 
pedig azt. hogy mindkét nyelvet "egyformán rosszul" beszélik, tehát az ún. 
kétszeres félnyelvűség jelenségével állunk szemben (vö. SKUTNABB-KANGAS 
1977; GÖNCZ 1985:130; a fogalom törtenetére és a vele kapcsolatos problé-
mákra 1. ROMÁINK 1989:6: 108; 232-44 stb ). - A képmegnevező teszt alapján 
állíthatjuk (s ezt támasztja alá a somorjai-csomai vizsgálat is), hogy e fölte-
vésnek van alapja, mivel e diákok magyar nyelvi teljesítménye elmarad a 
szlovákiai magyar iskolásokétól, ugyanakkor szlovák nyelvi teljesítményük 
sem éri el a szlovák anyanyelvű diákokét. - Az MS csoport 46 diákja közül 6 
állítja magáról, hogy magyarul jobban tud (13,0%), annak ellenére, hogy 
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egyik szülője saját bevallása szerint szlovák anyanyelvű, s szlovák tannyelvű 
iskolába jár. 24 diák (52,2%) a két nyelvet nagyjából egyformán beszéli, 16 
diák pedig (34, 8%) szlovákul beszél jobban. - Az SS csoportban senki sem 
beszél jobban magyarul, mint szlovákul. Nagyjából egyformán beszéli a két 
nyelvet 5 diák a 15-ből (33,3%), 10 pedig jobban beszél szlovákul (66,7%). 

A nyelvi dominancia természetesen nem jelenti azt, hogy a domináns nyel-
vet a diákok úgy beszélnék, mint az illető nyelvek egynyelvű beszélői; az elté-
réseket még a laikus beszélők is nagyon sok esetben fölismerik. Ezt jól mutat-
ják azok a válaszok, amelyeket arra a kérdésre adtak, észreveszik-e a magyar-
országiak a magyar beszédükön, hogy nem magyarországiak, illetve a szlová-
kok a szlovák beszédükön, hogy nem szlovákok (a szlovák esetében: hogy 
magyarlakta területen laknak). - Azt, hogy a magyar nyelvhasználatukról a 
magyarországiak nem veszik észre, hogy ők nem Magyarországon élnek, a di-
ákoknak csak kisebbik része állította mindegyik almintában: az M csoportban 
31,7%-uk (57/180), az MM csoportban 27,1%-uk (23/85), az MS csoportban 
15,6%-uk (7/45), az SS csoportban pedig 33,3%-uk (5/15). - Ami a szlovák 
nyelvet illeti, itt az M csoportban csak 3 diák írta, hogy a szlovákok nem ve-
szik észre, hogy nem szlovák (1,6%); az MM csoportban 23 (a 86 válaszoló 
27,4%-a), az MS csoportban 14-en (31,1%), az SS csoportban pedig 10-en 
(66,7%). - Az adatokból nyilvánvaló, hogy a diákok túlnyomó többségének 
mindkét nyelvbeli megnyilatkozásaiból felismerhető, hogy kétnyelvű nyelv-
változatot beszél, amely nem azonos az egynyelvűek által beszélt magyar, il-
letve szlovák nyelvvel (vö. GYÖRI-NAGY 1991:7). 

Hogy a nyelvi dominancia "önbevallásos" megítélése mennyire fedi a való-
ságot, erre irányuló kutatások nélkül nem lehet megítélni. Valószínűnek tű-
nik, hogy azoknál a diákoknál, akik saját bevallásuk szerint mindkét nyelvet 
egyformán beszélik, egyfajta "felszíni folyékonyság" (SKIJTNABB-KANGAS 

1988:77) valóban megvan mindkét nyelvben, s ezzel ők a mindennapi élet 
legtöbb beszédhelyzetében lényegében be is érhetik. Más kérdés, hogy ez a 
felszíni folyékonyság nemigen épül mély, rögzült nyelvrendszerbeli ismere-
tekre sem a magyarban, sem a szlovákban, ez pedig hatással lehet nemcsak a 
további nyelvek elsajátításának sikerére, hanem általában az ismeretszerzés 
minden verbális fajtájának eredményességére is. Erre utalnak eddigi vizsgáló-
dásaink, biztosan azonban egyelőre semmit sem állíthatunk. 

3. A képmegnevezések 

Tesztünkben a magyar, illetve szlovák iskolába járó magyar anyanyelvű di-
ákok nyelvi tudásának különbségeire löbb kepmegnevezési sajátosságból is 
ludunk következtetni. 
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3.1. A megnevezetlen képek aránya 

Az egyik az, hogy a diákok hány képet hagytak megnevezetlenül. - A ma-
gyarországi kontrollcsoport diákjai (Mo) a képek 5,5%-át nem tudták egyálta-
lán megnevezni (275 megnevezetlen kép az 5040-ből)^. A királyhelmeci gim-
názium magyar osztályaiba járó magyar anyanyelvű diákjai a képeknek 7,1%-
át nem nevezték meg (163/2292). Az MM csoport diákjai viszont, akik ugyan-
úgy magyar anyanyelvűek, mint az előző csoportok diákjai, csak éppen szlo-
vák nyelven végzik tanulmányaikat, a képeknek 13,3%-át nem tudták megne-
vezni (139-et az 1044-ből). (A "vegyes anyanyelvűteknél az arány 18,1%, a 
szlovák anyanyelvűeknél pedig kerek 30%). - A föntiek alapján tehát a kép-
megnevezésben a szlovák iskolába járó magyar anyanyelvű diákok mintegy 
kétszer bizonyultak rosszabbnak a magyar iskolába járó társaiknál. ^ 
(Természetesen ez az arány csak a kiválasztott képekre és a konkrét teszthely-
zetre érvényes, és nem vonható le belőle semmiféle következtetés sem szókin-
csük egészére, sem általános nyelvtudásukra nézve.) 

Ami a szlovák nyelvű teszteket illeti, itt kontrollcsoportként a szlovák 
anyanyelvű diákokat kezelhetjük, akik a képeknek 4,5%-át (25 képet a 552-
ből) nem tudták m e g n e v e z n i . - Hasonló teljesítményt nyújtottak a "vegyes 
anyanyelvű" diákok is, akiknél a képek 4,9%-a (72 az 1464-ből) maradt meg-
válaszolatlan. - Ezzel szemben viszont a magyar anyanyelvű, de szlovák isko-
lába járó diákok a képeknek kerek 13%-át nem nevezték meg (309-et a 2376-
ból), tehát kb. háromszor bizonyultak rosszabbnak szlovák anyanyelvű diák-
társaiknál. - Igaz, a magyar iskolába járó magyar diákoknál sokkal jobban 
teljesítettek (azok a képeknek 39,6%-át nem tudták megnevezni, 1747 képet a 
4416-ból). ^ A magyar iskolások mégis előnyben vannak, mivel nekik egy vi-
szonylag szilárd anyanyelvi tudásuk van, amelyre nemcsak általában az isme-
retszerzést, hanem a nyelvi ismeretszerzést, így a további szlovák nyelvi isme-
reteiket is építhetik (vö. SKUTNABB KANGAS 1977). - Ezzel szemben a szlovák 
iskolások mindkét nyelvben rosszabb teljesítményt nyújtottak a két kontroll-
csoportnál. Amennyiben ez a nyelv más részrendszereiben is így van 
(márpedig mind a somorjai-csornai, mind a királyhelmcci-tokaji vizsgálat 
nyelvtani része is erre utal, amint erre Szabómihály Gizella előadásából is lát-
hatunk adatokat), s másfajta beszédhelyzetben is megnyilvánul, azt lehet 
mondani, hogy e diákoknak egyik nyelvben sincs olyan szilárd alapjuk, 
amelyre a nyelvi és nem nye'vi ismeretszerzésüket építhetnék 

3.2. A pontatlan megnevezések aránya 
A gyöngébb teljesítmény nemcsak a képek megnevezni nem tudásában mu-

tatkozott meg, hanem a pontatlan vagy hibás megnevezések számában is. -
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Ami e csoport magyar nyelvi teljesítményét illeti, itt a pontos képmegnevezé-
sek aránya az MM csoport esetében 82,2% (745/906), érdekes, hogy ez az 
arány nemcsak az Mo csoporténál (87,5%; 4195/4793) és az Ms csoporténál 
(87,8%; 1944/2213) rosszabb, hanem még az SS csoporténál is (82,7%; 
105/127), bár ez utóbbi adat a minta kicsinysége miatt nem megbízható. (A 
vegyes anyanyelvűek a képek 79,93%-át nevezték meg pontosan; 358/448). 

Ami a többé vagy kevésbé hasonló tárgy megnevezésével való helyettesítést 
illeti, itt az arányok a következők: Mo: 4,8% (228/4793), M: 5,6% 
(124/2213), MM: 7,6% (69/906), MS: 8,7% (39/448). SS: 7,9% (10/127). Az 
MM csoport itt is jelentősen elmarad a magyar iskolába járó M csoporttól. 
Ehhez még hozzávehetjük, hogy az MM csoport a képeknek 0,4%-át (4/906) 
nyelvileg hibásan nevezte meg, (pl. kávécsésze, motorkerékpár); az Mo, az M 
és az SS csoportban nem fordult elő nyelvileg hibás megnevezés, az MM cso-
portban az arány ugyanilyen volt (2/448). 

A hasonló tárgy nevével való helyettesítés mellett egy másik jellemző kep-
megnevezési eljárás a fajfogalommal való helyettesítés, pl. a 
köny\>esszekrénynek szobabútorként vagy bútorként való megnevezése. Ilyen 
eljárással nevezte meg az MM csoport a képek 8.8% át (80/906); ez az arány 
is magasabb az M csoporténál (ott 6,0%, 132/2213). Egyébkent e tekintetben 
az Mo csoport is elmarad a M csoporttól (7,3%, 351/4793), a "vegyes" és 
szlovák anyanyelvűeknél az arány az MM csoporténál is magasabb (MS 9,6%. 
43/448; SS 9,4%, 12/127). 

A mindennapi életben jó szolgálatot tesz, ha a beszélő az eszébe nem jutó 
szót körül tudja írni. A körülírással vagy inkább alkalmi megnevezésekkel a 
tesztben is éltek a diákok, bár a feladat-meghatározásból és a beszédhelyzetből 
következően elenyésző arányban: Mo 0.4% (19/4793); M 0.6% (13/2213); 
MM 0,9 (8/906);"MS 1,3% (6/448); SS 0% (0/127). Itt is azt látjuk, hogy az 
MM csoport diákjai jóval gyakrabban szorultak körülírásra, mint az M cso-
portéi. 

A diákok magyar és szlovák teljesítménye között számszerű összehasonlí-
tást egyelőre nem tudunk tenni, mivel a szlovák anyagból nem készült statisz-
tika. Ezért az egyes alininták közötti gyakorisági különbségeket nem tudjuk 
bemutatni, csupán néhány abszolút eltérésről tudunk beszámolni, azaz példát 
hozni néhány olyan szóra, szóalakra, amely a szlovák anyanyelvű kontrollcso-
port válaszaiban nem fordult elő. Példáinkat az MM csoport anyagából válo-
gattuk; az M csoport tesztjeiben is ezek vagy ehhez hasonlók fordultak elő, 
csak nyilván nagyobb arányban. 

Ilyen pl. a klokan "kenguru" helyetti skokan (1/47), hroch "víziló" helyetti 
slon (1/40), panvica "palacsintasütő" helyetti pekac (2/28), drez "mosogató" 
helyetti umyvárka (6/33). Nézzünk meg még néhány hangtani példát is, bár 
ezek már a "hungarizmusok" címszó alá is sorolhatók, mivel összefüggnek az 
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adatközlők anyanyelvének hangtani sajátságaival. Ilyen a vrchnók helyetti 
vrhnák (1) a fedő megnevezéseként, brach "borsó" helyetti chrach (3), a 
hroch "víziló" helyetti hroh (1) és chroch (4). 

3.3. A nyelvi kölcsönhatás mértéke 

További adat. amely az MM és az M csoport magyar nyelvi tudásának kü-
lönbségeire utal. a képek megnevezésében előforduló szlovakizmusok aránya. 
Az M csoportban a kcpck 5.4%-át nevezték meg szlovákosan (116-ot a 2129-
ből megnevezett képből), addig ez az aránya az MM csoportban 8.0% 
(72/903-ból). A szlovák iskolások tehát másfélszer annyi szlovakizmust hasz-
náltak, mint a magvar iskolások. (A további alminták adatai: MS 8,5% 
(38/445). SS: 11% (14/126).12 Természetesen ez az arány a szavak kiválasz-
tásától is függ. s nem jelentheti azt. hogy az ő szókincsük általában ennyivel 
lenne szlovákosabb az M csoporténál. 

Ami a csoportok szlovák nyelvi teljesítményét illeti, itt statisztika híján 
szintén csak néhány példát hozhatunk, szintén az MM csoport tesztjéből, hogy 
érzékeltessük a standard szlováktól való eltéréseknek legalább a jellegét. 
Hangalakkölcsönzés: 6 diák az MM csoportból a citromot szlovákul a stan-
dard ci trón helyett a következő szóalakok valamelyikével nevezte meg: citron, 
citrom, citrom. 3 diák a biciklit bicikli-nck nevezte szlovákul is bicykel he-
lyeit. 3 további a csizmaciznu7-nak vagy cizmv-nck a standard cizmy helyett, 
2 diák a kengumt kenguru-mik, kengura vagy klokan helyett. Tükörfordítá-
sok: motorkerékpár.motorbicykel (1/50), ícíűöző.cajovar, varie na caj, konva 
na caj, konviőka na caj (5/32), könyvesszekrény knizná skr ina, knihová polica 
(2/47 , konyhaszekrény kuchvnská skrina, kuchynská skrinka (7/47). Jelentés-
kölcsönzésre pclda egyebek közt a policka na hry (1/43). 

3.4. A nyelvjárásiasságok mértéke 

Mivel a gimnázium olyan műveltségi szintet jelent, amelyre jellemző a 
standard nyelvváltozat aktív ismerete is. a nyelvi tudás fokmérője lehet a ké-
pek megnevezésében előforduló nyelvjárásiasságok (valódi, alaki, jelentésbeli 
tájszavak, hangtani jelentések) előfordulása is. 

Ezek aránya a magyar nvelvi tesztekben a következő volt: Mo 0.7%, 
(33/4765), M 2,9% (62/2129), MM 6,5% (59/905), MS 7,0% (31/445), SS 
6,3% (8/126). A szlovák isko. is magyar anyanyelvűek tehát több mint kétszer 
több nvelvjárásossággal éltek a képek megnevezésében. (Ezek között ínég 
kettőshangzó is előfordult - írásban - a televíziou alak).1"* Természetcsen az 
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arányok itt is a képkiválasztástól függnek. ~ Érdekes, hogy a szlovák 
nyelvi tesztekben is elsősorban az MM és az MS csoportra volt jellemző a 
nyelvjárásiasságok használata, pedig - az MM csoport esetében legalábbis -
nem ezt vártuk, hiszen a magyar anyanyelvű gyermekeknek elvileg kevesebb 
esélyük van tájnyelvi elemeket "fölszedni", mint a szlovák anyanyelvűeknek, 
akik ezeket anyanyelvjárásukból is hozhatják magukkal. Mindez azonban le-
het véletlen is, mivel csak néhány szóelemről van szó (bledula "hóvirág", 
bandurky "krumpli", fndza "bögre" palacintovka "palacsintasütő; ez utóbbi 
csak az SM csoportban). 

3.5. 

Összfoglalóan megállapíthatjuk, hogy a szlovák iskolába járó magyar 
anyanyelvű gyermekek a képmegnevező tesztben minden vizsgált vonatkozás-
ban kimutathatóan gyöngébben szerepeltek, mint a magyar iskolába járó tár-
saik. Továbbá minden valószínűséggel a magyar anyanyelvű, de szlovák 
iskolába járó gyermekek szlovák nyelvi tesztjei is rosszabbul sikerültek, mint 
az egyanyanyelvű vagy "vegyes anyanyelvű" szlovákokéi. Mivel a képek nagy-
részt a legközönségesebb, leghétköznapibb használati tárgyakat, állatokat, 
virágokat stb. ábrázolták, olyan dolgokat és élőlényeket, amelyeknek a nevét a 
beszélők nem az iskolában hallják először, hanem még otthon sajátítják el 
gyermekkorukban, e szókincsbeli deficit (amennyiben helytálló a képek meg-
nevezetlenül hagyásának illetve pontatlan megnevezésének nagyobb arányá-
ból erre következtetni) arra utal, hogy itt nemcsak a magyar nyelvi fejlődés 
lelassulásával vagy megtorpanásával lehet dolgunk, hanem akár bizonyos 
nyelvi visszafejlődéssel is. Természetesen ezt jelenlegi ismereteink alapján 
még elhamarkodott volna biztosan állítani. 

Eredményeinket egyelőre nem lehet általánosítani. Csupán föltevés, noha 
egészen kézenfekvő, hogy más, kevésbé magyar jellegű vidékeken a helyzet 
még rosszabb lehet a nem anyanyelvükön tanulók számára. Tudni kell, hogy 
Királyhelmec, illetve a Bodrogköz esetében rendkívül erős magyar hátterű 
gyermekekről van szó. Ez nemcsak a családjukra értendő, hanem tágabb kör-
nyezetükre is. Ezt jól tükrözi arra kérdésre adott válaszuk is, milyen nyelven 
beszélnek általában a barátaikkal. Itt csupán 7 magyar iskolás (a 190 vála-
szoló 3,7%-a), valamint 3 magyar anyanyelvű szlovák iskolás (a 85 válaszoló 
3,5%-a) írta be, hogy vagy minden barátjával, vagy barátainak nagyobbik ré-
szével szlovákul beszél. Az összes többi, beleértve a vegyes és a szlovák anya-
nyelvűek csoportjának egészét is, vagy minden barátjával, vagy barátainak 
nagy részével magyarul beszél. Ami érthető, ha Királyhelmecnek és a város 
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felvevőkörzetebe tartozó községnek a nemzetiségi összetételét figyelembe 
vesszük (1 Gyönyör 1989:61-2). 

Mindez azonban azt is jelenti, hogy a vegyesebb lakosságú területeken még 
ennél is rosszabb következményekkel járhat a magyar anyanyelvű gyermekek 
számára a szlovák nyelven való tanulás. 
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Jegyzetek 

1. Az egynyelvű csornai diákok a somorjaiak kontrollcsoportjaként, a to-
kaji diákok pedig a királyhelmeciek kontrollcsoportjaként szolgáltak. 
Szlovák vonatkozásban egyelőre nincs teljesen egynyelvű kontrollcso-
portunk, viszonyítási pontként ezért az illető gimnáziumok szlovák 
anyanyelvű diákjai szolgáltak. 

2. Kutatásainkat anyagilag a Csemadok, valamint a Csehszlovákiai Ma-
gyar Kultúráért Alapítvány támogatta. A kérdőívek anyagát az Illyés 
Alapítványtól, valamint a Csehszlovákiai Magyar Kultúráért Alapít-
ványtól kapott számítógéppel dolgoztuk föl. A számítógépes földolgo-
záshoz a Computer Consulting cég alkalmazottja, Lippai Béla nyújtott 
nekünk pótolhatatlan segítséget. A megnevezetteknek ezúton mondunk 
támogatásukért köszönetet. 

3. A hasonló tárgy neve és a jelentéstani szempontból téves megnevezések 
között nincs éles határ, s nem mindig volt könnyű eldönteni, hova sorol-
juk az illető szót. Pl. ha a lábast ábrázoló képet fazék-nak nevezi valaki, 
ez hasonló tárgy nevével való helyettesítésnek tekinthető, mivel a lábas 
és a fazék szó jelentése közel áll egymáshoz: a két tárgy alakjában van 
különbség, de funkciójuk lényegében azonos. Viszont ha a tálat csészé-
nek nevezi valaki, azt már inkább téves megnevezésnek kell tekinteni, 
mivel a tál és a csésze szavak jelentése már több szemantikai jegyben tér 
el egymástól: az őket jelölő tárgyak nemcsak méretben, hanem funkció-
ban is különböznek 

4. Az ilyen jellegű adatokat KONTRA is (1982) "elfogadhatónak, bár nem 
egészen helyesnek" (acceptable but not quite correct) minősítette, és 
nein tekintette azonosnak a "helytelen szavakkal" (incorrect words). 

5. A meg nem nevezésnek természetesen nemcsak nyelvi okai lehettek, ha-
nem pl a képek rossz fölismerhetősége, de erre ugyanolyan esélye volt 
minden alminta diákjainak, s ugyanazokról a képekről lévén szó, ez a 
hátrány mindkét nyelvben azonos volt 

6. Nem azt néztük tehát, hogy ö maga milyen anyanyelvűnek tekinti ma-
gát, mivel az anyanyelvi hovatartozás eldöntése sokszor problematikus, 
illetve érzelmi tényezőkre épül, mi viszont nyelvi szempontok alapján 
akartuk kialakítani az egyes almintákat. (Az anyanyelv-meghatározás 
problémáira 1 ROMAINE 1989:18-21; SKUTNABB-KANGAS 1988:34-38; 
1990:9-10.) 
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7. Kérdőívünkben ugyanis az a kérdés is szerepelt, hogy a diákok milyen 
nyelvet használnak a családban, közvetlen családtagjaikkal (szüleikkel, 
nagyszüleikkel, testvéreikkel). Ha ezeket összevetjük a szülők anyanyel-
vével, érdekes eltéréseket vehetünk észre. - Az MS csoportban például, 
tehát azoknál a diákoknál, akiknek egyik szülője magyarként, a másik 
szlovákként volt föltüntetve, 20 diák, azaz a diákoknak 43,5%-a csak 
magyarul beszél a családban, 24 diák (52,2%) mindkét nyelvet hasz-
nálja, s 6 azoknak a diákoknak a száma (42,9%), akik csak szlovákul 
beszélnek. Ez azt jelenti, hogy az ún. szlovák anyanyelvű szülők közül 
legalább 8 nemcsak hogy tud magyarul, hanem ezen a nyelven beszél a 
gyermekeivel. Ez a tény némileg érthetővé teszi azt is, hogy két diák 
magyar nemzetiségűnek tartja magát. (Ugyanakkor az is érdekes, hogy a 
magyar tannyelvű osztályok diákjai között is van 8, aki szlovák 
nemztiségűnek vallja magát (4,3%), miközben mindannyian a magyart 
tüntették föl anyanyelvükként.) - Ezekben az esetekben arról lehet szó, 
hogy a szülők is bizonytalan anyanyelvi hovatartozásúak, mert pl. ők 
maguk is vegyes házasságokból származnak, vagy pedig (még mindig 
vagy már megint ilyen-olyan félelmek munkálnak bennük. - Mindez 
arra is utal, hogy az MS és az SS alminta semmiképpen sem tekinthető 
egyneműnek, sőt egyáltalán: nehezen tekinthető reális egységnek. In-
kább csak mint az MM-től eltérő kategóriának van realitása. Az MM 
csoport ugyanis valóban meglehetősen egynemű: az anyanyelvei és nem-
zetiségi hovatartozása, a családban és a barátokkal használt nyelvvel, a 
nyelvi dominanciával kapcsolatos kérdésekre adott válaszok nagyfokú 
következetességet mutatnak. A csoportnak nyelvlélektani szempontból is 
van alapja, mivel itt az esetek elsöprő többségében az anyanyelv-elsajátí-
tás is azonos módon zajlott. Mindez nem mondható el az MS és az SS 
csoportokról. 

8. Az 5040-et mint a képek számát úgy kaptuk, hogy a diákok számát 
(420) beszoroztuk a képek számával (12). Hasonlóan a többi alminta 
esetében is. 

9 Jegyzetben közöljük mindig a somorjai-csornai vizsgálat néhány ered-
ményét is. Hogy ezeket nem építettük be szervesen a szövegbe, annak az 
az oka, hogy a két vizsgálat adatai közvetlenül nem különböztettük meg 
a magyar és a "vegyes" anyanyelvű szlovák iskolásokat, azok egy cso-
portot alkotnak (tehát nintha itt az MM és az MS alkotna egy csopor-
tot), másrészt azért, mert a somorjai-csornai vizsgálat során több képet 
kellett megnevezni, ennélfogva a tesztnek ez a része tulajdonképpen 
könnyebb volt (mivel az egyszerűbb képek javítják a jó válaszok ará-
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nyát). Tehát a Cso csoport (csornai, azaz magyarországi egynyelvű ma-
gyar anyanyelvű diákok) meg nem nevezett képeinek aránya: 2,67% 
(100/3785). Som csoport (somorjai magyar tannyelvű gimnázium di-
ákjai) 1,38% (55/3996), Sosz (somorjai szlovák tannyelvű gimnázium 
magyar diákjai) 9,00% (108/1200). Itt tehát a szlovák iskolások hat és 
félszer szerepeltek rosszabbul, mint magyar iskolába járó társaik. 

10. A szlovák nyelvi teljesítménynek a magyarral való összehasonlítását itt 
is megnehezíti, hogy a szlovák nyelvű kérdőívek azon képei, amelyek a 
magyar változatban nem szerepeltek, még kevésbé voltak problematiku-
sak, mint a magyar változatban is szereplők, s így az arányok ez esetben 
némileg a szlovák nyelvi teljesítmény javára torzulnak. 

11. A somorjai szlovák nyelvű kérdőíveket ilyen szempontból még nem dol-
goztuk föl. 

12. Vö. Som: 1,9% (73/3941); Sosz:4,9% (54/1092). A somorjaiak tehát lát-
szólag sokkal kevesebb szlovakizmust használnak. Azonban nem szabad 
elfelejteni, hogy ez a kérdőív számos olyan szót tartalmazott, amelyet 
nem szoktak a szlovákiai magyarok szlovákosan használni, s ez a so-
morjaiak javára torzítja az arányt. Ezért itt csak a magyar és a szlovák 
iskolások aránybeli különbsége a tanulságos: a szlovák iskolások több 
mint két és félszer használtak több szlovakizmust Somorján. 

13. Ha pl. a szavak közül csak egyet kiveszünk, pl. a szemafor-1, amely na-
gyon gyakori "jelzőlámpa" jelentésben a szlovákiai diákoknál, az arány 
jelentősen módosul, nagy mértékben romlik az MM csoport hátrányára: 
2,8 az M-ben, 6,7 az MM-ben. 

14. Vö. Cso: 0,4% (13/3685); Som: 0,7% (29/3941); Sosz: 5,6% (61/1092). 
A szlovák iskolások tehát pontosan nyolcszor nyelvjárásosabban nevez-
ték meg a kiválasztott képeket, mint a magyar iskolások. 

15. Pl. az Mo és az M csoport nagy különbségét nem találjuk meg Somorja 
és Csorna viszonylatában. Ennek egyik oka az, hogy a királyhelmeciek 
nagyon nagy százalékban nevezték meg a gáztűzhelyt egy, azon a vidé-
ken igen eleven tájszó jellegű, illetve népies elemmel, a spór-ral és 
összetételeivel. Ha ezt a szót nem tartalmazta volna a kérdőív, az Mo és 
az M közötti különbség jóval kisebb lett volna. 

16. A somorjai szlovák gimnázium diákjainak esetében még nagyobb a kü-
lönbség a magyar iskolásokhoz képest, ez utóbbiak javára. 
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F ü g g e l é k 

A kérdőívek képeinek jegyzéke 

A változat: 1. tányér, 2. kukta, 3. lábas, 4. fazék, 5. tál, 6. palacsintasütő, 7. 
fedő, 8. sótartó, 9. kancsó, 10.poharak, 11. bögre, 12. csésze, 13. teás-
kanna, 14. citrom, 15. cseresznye, 16. bab, 17. borsó, 18. zsömle, 19. 
jelzőlámpa, 20. kerékpár, 21. motorkerékpár, 22. teherautó, 23. troli-
busz, 24. mentőautó. 

B változat: 1. tévékészülék, 2. fotel, 3. rekamié, 4. könyvesszekrény, 5. játék-
polc, 6. konyhaszekrény, 1. gáztűzhely, 8. mosogató, 9. kesztyű, 10. 
kardigán, 11. dzseki, 12. csizma, 13. cipő, 14. hóvirág, 15. gyöngyvirág, 
16. árvácska, 17. gyermekláncfű, 18. fecske, 19. gólya, 20. víziló, 21. 
teve, 22. kenguru, 23. oroszlán, 24. tigris. 

A dőlt betűvel szedett 12-12 szó a magyar kérdőív szava volt. A szlovák kér-
dőív egy-egy változata a fenti 24 képet tartalmazta. 
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