
1. Bevezetés

Munkámban a két háború közti hivatali kétnyelvűséggel foglalkozom. Somorja város
jegyzői és járási hivatalának 1918 és 1938 közötti iratait vizsgálom, elsősorban két-
nyelvűségi szempontból. Arra próbálok választ keresni, hogy Csehszlovákia létrejöt-
te mennyiben befolyásolta a hivatali nyelvet egy főként magyarok által lakott járási
székhelyen. Elsősorban a magyar és a (cseh)szlovák nyelv esetleges „keveredése”,
egymáshoz való viszonya érdekel; az, hogy milyen helyzetben és milyen módon vá-
lasztják ebben a korban az egyik vagy a másik nyelvet, és ennek a választásnak mi
(lehet) a funkciója.

A dolgozat első részében a korabeli közigazgatás helyzetét, a korabeli kisebbsé-
gi nyelvhasználati jogokat, az idevonatkozó törvényeket, rendeleteket mutatom be,
majd Somorja két háború közötti helyzetével foglalkozom, különös tekintettel a
nyelvhasználat terén fennállt állapotra. A módszertani fejezet után következik a
konkrét dokumentumok nyelvi, nyelvhasználati vizsgálata. A dolgozat alapjául szol-
gáló anyagot a Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltárában gyűjtöttem.1 A
korabeli Somorjai Jegyzői Hivatal (a továbbiakban: NÚ)2 és a Somorjai Járási Hiva-
tal (a továbbiakban: OÚ)3 1918 és 1938 közötti iratait tekintettem át. Több irányból
igyekszem megközelíteni a nyelvválasztás kérdését, így az egyes iratokat különböző
szempontból kialakított alcsoportokba osztva vizsgálom.

2. A korabeli közigazgatási rendszer

Az újonnan megalakult köztársaságban megszüntették a Monarchia megyerendsze-
rét, és az első nagyobb területi átszervezés során 1923-ban Szlovákia területét hat
új közigazgatási egységre, ún. nagyzsupára (megyére) osztották. Ez a törvény Kár-
pátalját nem érintette. A hat új szlovákiai nagyzsupa székvárosa Pozsony, Nyitra,
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Túrócszentmárton, Zólyom, Liptószentmiklós és Kassa lett. Somorja és környéke a
15. számú, Pozsonyi nagyzsupába került. A nagyzsupák élén a belügyminiszter által
kinevezett megyefőnök (zsupán) állt, ő irányította a zsupáni hivatalt. A zsupáni hiva-
tal alárendelt hatóságai a járási hivatalok voltak, élükön a járási főnökkel. Szlováki-
ában 79 járást alakítottak ki, köztük a Somorjai járást (Horváth 2004, 204). A járás
alatti közigazgatási szintet a nagyobb települések esetében — Somorján is — a jegy-
zői hivatal és a választott képviselőtestület képezte.

1928-ban közigazgatási reformot vezettek be, amiről az 1927-ben kelt 125. szá-
mú törvény4 rendelkezett. A nagyzsupákat megszüntették, helyettük négy tartomány
alakult: Csehország Prága székhellyel, Morvaország Brünn központtal, Szlovenszkó
Pozsony székhellyel és Ruszinszkó Ungvár központtal. Ezek közigazgatását a tarto-
mányi hivatalok végezték, élükön a belügyminiszternek alárendelt, a köztársasági el-
nök által kinevezett tartományi elnökkel. A tartományi hivatalok mellett választott
tartományi képviselőtestület is működött. A tartományi közigazgatás közvetlen alá-
rendeltje lett a járás, a járási hivatallal és a járási képviselőtestülettel. A járási hi-
vatalok jogköre bővült, mert a zsupáni hivatalok hatáskörének egy részét is átvet-
ték. Az önálló szabályrendelettel bíró és rendezett tanácsú városok5 kivételével a já-
rási hivatalok mellé járási képviselőtestületet kellett felállítani (63. §). A képviselő-
testület kétharmadát a lakosság választotta, egyharmadát a belügyminiszter nevez-
te ki. Az adott képviselőtestület tagjainak számát a lakosság száma határozta meg,
tagjait hat évre választották. A képviselőtestületnek a választási időszak tartamára
járási választmányt kellett saját tagjaiból kijelölnie. A járás élén a tartományi elnök-
nek alárendelt, a belügyminisztérium által kinevezett járási főnök (náčelník) állt, aki
a képviselőtestületben és a választmányban is elnökölt. A képviselőtestület és a vá-
lasztmány hatáskörébe mindazon belső ügyek tartoztak, amelyek a járás és lakosai
közös javát érintették, vagy melyek az egyes községek érdekeltségén túlmutattak és
azok erejével nem voltak megvalósíthatók (75. §). Feladatai közé tartozott többek
között a községek fölötti felügyelet, az éves költségvetések elkészítése, továbbá vé-
leményező és kezdeményező tevékenység a tartományi testületek felé. A tartomá-
nyi és a járási hivatalokba megfelelő számú fogalmazói, szak- és számvivői, irodai
és egyéb személyzetet osztottak be (7. §).

3. A nyelvhasználat törvényi szabályozása

A Csehszlovák Köztárság 1920. február 29-én kelt alkotmánylevelének 129. §-a
szerint a nyelvhasználat jogi alapelveit külön törvény szabályozza: az 1920-as 122.
számú nyelvtörvény, amely az alkotmánylevél szerves részét képezi, valamint a
nyelvtörvény 8. §-a alapján 1926-ban kiadott 17. számú kormányrendelet (ún. vég-
rehajtási rendelet).6 A csehszlovák nyelvhasználati jog központi alapfogalma a nyelv-
törvény által bevezetett „csehszlovák nyelv”, azaz az államnyelv volt. Ezt a fogalmat
az alkotmánybizottság a nemzetközi viszonylatban is használt és elismert „cseh-
szlovák állam” és „csehszlovák nemzet” fogalmakból vezette le. Ha létezik cseh-
szlovák nemzet, akkor létezik a csehszlovák nyelv is, melyet az államalkotó nemzet
beszél, és amelynek a valóságban két megjelenési formája van, a cseh és a szlo-
vák. A cseh és szlovák nyelv tehát jogi szempontból ugyanazon nyelv két változata,
két „nyelvjárása”. A nyelvtörvény kimondta, hogy ez az a nyelv, melyen a köztársa-
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ság bíróságai, hatóságai, vállalatai és egyéb szervei működnek, illetve melyen azok
hirdetményei szövegeztetnek (1. §). Csehországban általában a cseh, Szlovákiában
a szlovák volt használatos, de az előzőekből következően mindkét országrészben
mindkét nyelv hivatalos volt. „Csehszlovák” nyelven tüntették fel az államjegyek és
bankjegyek szövegét, ez volt a véderő vezényleti és szolgálati nyelve. Ugyancsak ez
a törvények és a rendeletek hiteles nyelve, a törvényhozó testület tárgyalási nyelve,
a nemzetközi szerződések nyelve. Ez az a nyelv, amelyen megállapítják a hivatalos
helységneveket, illetve államnyelven készülnek az érdemrendek és az okmánybélye-
gek feliratai is.

A fenti rendelkezésekre vonatkozó, kisebbségeket érintő kivételeket már az al-
kotmánylevél is megfogalmaz. A csehszlovák alkotmány átvette az 1919. szeptem-
ber 10-én megkötött Saint-Germain-en-Laye-i nemzetközi kisebbségi alapszerződés
azon pontját (7. cikk), amely kimondja, hogy minden állampolgár nemzetiségi, faji
és vallási hovatartozására való tekintet nélkül azonos polgári és politikai jogokat él-
vez. A kisebbségi szerződés (és annak alapján az alkotmánylevél) szabad nyelvhasz-
nálatot biztosított valamennyi állampolgár számára a magán- és kereskedelmi érint-
kezésben, vallási téren, a sajtóban stb. A nemzetközi szerződés értelmében ezen-
kívül minden állampolgárnak joga van saját nyelvét használni a bíróságok előtt.7 A
törvény meghatározta azt is, hogy azokban a járásokban, városokban, ahol „jelenté-
keny hányadban” él a csehszlovák nyelvtől eltérő nyelvű kisebbség, az állami, a köz-
ségi vagy más költségvetésből megfelelő részt kell a kisebbségek nevelési, vallási
vagy emberbaráti céljaira biztosítani. A nyelvtörvény 2. §-a szerint a kisebbségek nyel-
vét a köztársaságnak azok a bíróságai, hivatalai és szervei kötelesek használni, ame-
lyek hatásköre olyan bírósági járásra terjed ki, ahol a legutolsó népszámlálás szerint
az ugyanolyan, de nem csehszlovák nyelvű állampolgároknak a részaránya eléri a
20%-ot. Az ilyen járásokban az adott szerveknek el kell fogadniuk a kisebbségi nyel-
vű beadványokat, okmányokat és iratokat, s a végzéseket nemcsak csehszlovák
nyelven, de a kisebbség nyelvén is ki kell adni. (2. §, ill. 19. cikk). Ezeken a terüle-
teken a bíróságok és a hivatalok kötelesek a kisebbségekkel való érintkezésük so-
rán azok nyelvén tárgyalni, vallomásaikat és nyilatkozataikat saját nyelvükön is jegy-
zőkönyvezni. Az államnyelv az ilyen kétnyelvű ügyintézés esetén is előnyt élvez, a
csehszlovák nyelvű szövegnek kell az első helyen állnia (25. cikk). A kétnyelvű nyom-
tatványokat is úgy kell kialakítani, hogy a csehszlovák változat a papír bal oldalán
vagy a másik nyelvű változat előtt álljon. A kisebbségi nyelven történő ügyintézés so-
rán kiadott bármilyen irat nem csupán az államnyelvi szöveg fordításának, hanem
ugyanúgy eredeti szövegnek számít. Ha azonban eltérés mutatkozna a két textus kö-
zött, az államnyelven írt szöveg az irányadó. Mindezek a rendelkezések nem vonat-
koztak a belső ügyvitelre, csupán az ügyfelekkel való érintkezésre.

Ha egy bírósági járásban az állampolgároknak legalább 50%-a volt az államalko-
tótól eltérő nyelvű, akkor az állam nyelvén írt iratokat a kisebbség nyelvére is le kel-
lett fordítani. A legalább 75%-os kisebbségi többségű járásokban lehetőség nyílt
csak kisebbségi nyelvű ügyintézésre is, tehát ezekben a járásokban csupán a ki-
sebbség nyelvén is lehetett beadványokat intézni, végzéseket kiadni, a felekkel tár-
gyalni, és a kisebbség nyelvét is bíró tisztviselőket kellett felvenni. (Ugyanakkor a
legtöbb hivatali tisztség betöltéséhez szükséges volt az államnyelv ismerete.) A já-
rásokat azonban igyekezték úgy kialakítani, hogy minél kisebb legyen bennük a nem-
zetiségi lakosság aránya.
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A végrehajtási rendelet 16. cikke szerint nemcsak természetes személyek szá-
míthatnak kisebbséginek, hanem olyan jogi személyek is, mint az önkormányzati hi-
vatalok, a képviselőtestületek vagy az egyházi hivatalok. Ezek esetében a jegyzék-
be bejegyzett nyelv, az alapszabály vagy az ügyrend nyelve az irányadó (a helyi hiva-
talok nyelvhasználatáról a 3.1. fejezetben részletesen foglalkozom).

Ugyancsak a végrehajtási rendelet (33. és 40. cikk) rendelkezik a kétnyelvű pe-
csétekről is. A kétnyelvű okiratokat kétnyelvű pecséttel kell ellátni. Az első helyen
kötelezően az államnyelvű körirat áll. Az anyakönyvi kivonatokat az anyakönyv veze-
tésének nyelvén kell kiadni (55. cikk).

Külön törvény rendelkezett arról, hogy azokon a területeken, amelyeken nem ke-
rült sor jogi újraszabályozásra, a korábbi tartományi és birodalmi törvények megha-
tározatlan időre hatályban maradnak.8 Az adminisztrációt tehát néhány tekintetben
nem szabályozták újra, illetve az újraszabályozás folyamatosan valósult meg, és a
közélet több területén hosszabb ideig fennmaradt a jogfolytonosság.

A törvény tehát több színtéren is lehetőséget biztosított a kisebbségi nyelvek
használatára. A helyzet azonban korántsem volt ideális. A végrehajtási utasítások
hiánya, a jogszabályok bonyolultsága és a túlszabályozás megnehezítették a nyelv-
törvény alkalmazását. Az államhatalom a népszámlálási adatok számára kedvező
irányú befolyásolásával, az állampolgárság megtagadásával és területi átrendezés-
sel gátolta a nyelvhasználati jogok erőteljesebb érvényesülését. 1938-ban az akkor
már lehetetlen helyzetben lévő Csehszlovákia új kormánya nemzetiségi statútumot
fogadott el, amely feladta a nyelvi jogok gyakorlásához szükséges 20%-os részarány
követelményét, s lehetővé kívánta tenni, hogy a kisebbségek az ország egész terü-
letén szabadon használhassák nyelvüket. Ennek a jogszabálynak azonban — Cseh-
szlovákia széthullása miatt — gyakorlati hatása már nem volt (Szabómihály 1998,
139—140).

3.1. Nyelvhasználat a településeken

A települések nyelvhasználatának központi eleme az ügyviteli (tárgyalási) nyelv volt.
Ezt a végrehajtási rendelet 70. és 71. cikke alapján a község maga határozta meg.
Ha a községben a kisebbségi lakosok száma nem érte el a 20%-ot, az ügyviteli nyelv
automatikusan a csehszlovák lett. Akkor is az államnyelv volt az ügyviteli nyelv, ha
a helységben a „csehszlovák” nemzetiségűek száma elérte az 50%-ot. Bármi is volt
egy falu vagy város ügyviteli nyelve, a csehszlovák nyelv mindig előnyt élvezett, sem
a bíróságok, sem az önkormányzati hivatalok tevékenységéből nem volt szabad ki-
rekeszteni.

20%-os kisebbség esetén megengedett volt az ülésekről kisebbségi nyelven jegy-
zőkönyvet vezetni, javaslatokat benyújtani. A helységnévjelző táblákat kétnyelvű fel-
irattal kellett ellátni, a csehszlovák nyelvvel az első helyen. A helyi hivatalok hirdet-
ményeit az ügyviteli nyelven kellett közzétenni (81. cikk). Olyan településeken azon-
ban, melynek lakossága elérte a 3000 főt, a hirdetményeket minden esetben cseh-
szlovák nyelven is meg kellett jelentetni. A községi hivatal székhelyét mindig el kel-
lett látni államnyelvű felirattal is (82. cikk).

Ami a felekkel való érintkezés nyelvét illeti, a település hivatalainak az ügyviteli
nyelven írt beadványokon kívül az államnyelven írtakat is kötelességük volt elfogad-
ni. Ha a beadvány az ügyviteli nyelvtől eltérő, legalább 20%-nyi kisebbség által be-
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szélt nyelven íródott, szintén kötelesek voltak elfogadni és elintézni. Az államnyelv
itt is előnyt élvezett, államnyelvi ügyintézésre bizonyos esetekben akkor is lehető-
ség volt, ha a csehszlovák lakosok száma nem érte el a 20%-ot (ha a községben
községi vagy körjegyző volt, ha a képviselőtestületnek volt legalább egy csehszlovák
tagja, illetve a legalább 3000 lakost számláló települések esetén). A saját szabály-
rendelettel bíró városokban a polgármesternek és helyetteseinek az államnyelvet tö-
kéletesen kellett ismerniük. A 3000-nél több lakost számláló településeknek a vég-
rehajtási rendelet hatályba lépésétől számított három éven belül kötelességük volt
elegendő számú (de legalább egy), a csehszlovák nyelvet írásban bíró munkaerőt al-
kalmazniuk (70—73. cikk).

A bíróságok a községekkel folytatott levelezésükben mindig kötelesek voltak az
államnyelvet használni, azok ügyviteli nyelvétől függetlenül, mert belső ügyintézés-
ről, a hivatalok egymás közötti érintkezéséről van szó, a települések viszont bizo-
nyos feltételek mellett a kisebbségi nyelvet is használhatták a bíróságokkal szem-
ben. Ugyanez vonatkozik a községek és a járások, illetve a tartományok kapcsola-
tára is (78. cikk). Az a község ugyanis, amely egy közigazgatási eljárás során ügy-
félként lépett fel, azonos jogállással rendelkezett, mint bármelyik természetes vagy
jogi személy, tehát ugyanazok a kisebbségi jogok illették meg (16. cikk).

3.2. A nagyzsupák, a tartományok és a járások nyelvhasználata

Az 1924. évi 27. számú kormányrendelet lehetővé tette, hogy a megyei és a járási
képviselőtestületek nemzeti kisebbséghez tartozó tagjai hivatalukban korlátozottan
használhassák anyanyelvüket. A megyerendszer eltörésével ezt a kérdést az 1928.
évi 229. kormányrendelet szabályozta. Mindkét rendelet kimondja, hogy azon me-
gyék (tartományok) és járások képviselőtestületeinek, választmányainak és bizott-
ságainak kisebbségi tagjai, melyekben az ugyanahhoz a kisebbséghez tartozó ál-
lampolgárok részaránya legalább 20%, felszólalhatnak, jelentéseket terjeszthetnek
elő és szavazhatnak a saját nyelvükön. A járási főnök, a megyefőnök (tartományi el-
nök) és más testületi tagok — ha az adott ügy megoldásához szükségeltetik — szin-
tén használhatják a kisebbségi nyelvet.

Ha az adott járás vagy tartomány (nagyzsupa) kisebbségi lakosainak száma nem
érte ugyan el a 20%-ot, de hatásköre kiterjedt ilyen bírósági járásokra, az adott já-
rásra vonatkozó ügyekben volt lehetőség a kisebbségi nyelv használatára. Ilyenkor
az elnök és más testületi tagok maguk nem használhatták a kisebbségi nyelvet,
csupán fordítások készülhettek az államnyelvi ügyintézések, beszédek alapján.

Külön jogállással rendelkeztek azok a járások, melyek legalább 50%-át nem
csehszlovák nyelvű lakosok alkották. Ezekben a járásokban kétnyelvű, illetve jelen-
tős mértékben csak kisebbségi nyelvű ügyintézés is folyhatott. Az 50%-ot meghala-
dó részarányú kisebbségi járásokban az államnyelvű iratokat kisebbségi nyelvűre is
lefordították, a 75%-ot meghaladókban a kisebbségi nyelv önmagában és egyedül is
hivatalos lehetett.

A tartományoknak (megyéknek) és járásoknak nem volt lehetőségük megválasz-
tani ügyviteli nyelvüket, az mindig a csehszlovák volt. A többi nyelv csak kisegítő jel-
legű lehetett (Gyönyör 1994, 122—128).
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4. Somorja a két világháború között

Somorja a 20. század elején Felső-Csallóköz gazdasági és kereskedelmi központja
volt. Az államfordulat után Pozsony nagyzsupához került és járási székhely lett. Hi-
vatalosan nagyközség9 rangú volt, hisz városi ranggal Szlovákiában csak Pozsony,
Kassa, Ungvár és Munkács rendelkezett. A városban saját közigazgatási szervein
(jegyzői hivatal, képviselőtestület) kívül járási hivatal és járásbíróság is működött,
valamint katonai helyőrsége is volt. Az új közgazdasági törvény bevezetése után
Somorja Szlovenszkó tartomány fennhatósága alá került, járási hivatalának fontos-
sága megnőtt. A járási hivatal és képviselőtestület feladatai közé tartozott a járás-
hoz tartozó települések10 közigazgatásának felügyelete, az iskolák, a kulturális szer-
vezetek, a kórházak és a járási vállalatok ellenőrzése. Volt büntető ügyosztálya, kü-
lön ügyosztály foglalkozott az illetőségi és az állampolgársági ügyekkel, valamint a
katonai nyilvántartással.11 Somorja nagyközséget a jegyzői hivatal és a községi kép-
viselőtestület (elöljáróság) irányította, élén a bíróval (starosta).

Somorja nagyközség elöljáróságának fele az ún. legtöbb adót fizető (azaz a leg-
módosabb) polgárokból állt, a másik felét a község lakosai választották. Az elöljá-
róság önkormányzati és igazgatási jogkörrel is rendelkezett: belügyekben határozha-
tott, szabályrendeletet alkothatott, rendelkezhetett a község vagyona felett, közsé-
gi adót vethetett ki és hajthatott be, irányíthatta a közlekedést, az iskolákat és az
egyéb intézményeket, illetve a községi rendőrséget. Ezen kívül dönthetett kisebb
polgári peres és gyámhatósági ügyekben. A község élén a bíró állt, akit a község la-
kosai választottak a felsőbb hivatalok jelölése alapján. Fontos posztot töltött be a
jegyző, akit a képviselőtestület választott, ugyancsak a felsőbb hivatalok jelöltjei kö-
zül. Feladata közé tartozott a község adminisztrációját végző jegyzői hivatal vezeté-
se, a jegyzői hivatal alkalmazottainak (segédjegyző, irodatiszt, díjnok) felügyelete, il-
letve a képviselőtestületi üléseken az ügyek előadása és a jegyzőkönyv vezetése
(Magyary 1942, 320).

Somorja lakossága 1900 és 1940 között nem növekedett jelentősen, az 1921-
es népszámlálás szerint 3144, az 1930-as szerint 3586 lakosa volt. Az 1921-es
adatok alapján lakosságának 86,9%-át magyarok (2731 fő), 5,0%-át (cseh)szlová-
kok (157 fő) alkották. 1931-ben 76,9% (2756 fő) vallotta magát magyarnak és
11,8% (423 fő) csehszlováknak. A többi lakos legtöbbje német és zsidó nemzetisé-
gű volt. Járási szinten is hasonlóan alakult a magyar—szlovák megoszlás: 1921-ben
a Somorjai járás 87,36%-a volt magyar és 2,5%-a csehszlovák nemzetiségű, 1930-
ban pedig 76,93% a magyar, 11,37% a csehszlovák lakosság számaránya. Mindkét
évben 10% körül mozgott a német nemzetiségűek aránya (Végh 1996, 152). Az
1920-ban, az 1925-ben, az 1929-ben és az 1935-ben megtartott parlamenti válasz-
tások során a Somorjai járás választói legnagyobb arányban a magyar pártokra sza-
vaztak, az 1923-as, az 1927-es és az 1938-as somorjai önkormányzati választáso-
kon is a magyar pártok bizonyultak a legsikeresebbnek (a témáról bővebben lásd
Édes 2005, 222—227; Angyal 2002, 226). Kivételnek az 1931-es önkormányzati vá-
lasztás bizonyult, amikor helyi szinten Csehszlovákia Kommunista Pártja szerezte
meg a szavazatok többségét.

Ami a somorjai jegyzői és járási hivatalt illeti, az államfordulatot követő hivatal-
nokcserére nézve nem álltak pontos adatok a rendelkezésemre, az ott dolgozókra
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vonatkozó listát, nemzetiségükre való utalást nem találtam. Csak valószínűsíthető,
hogy a Somorjai Jegyzői Hivatalba is kerültek új hivatalnokok, hiszen az első köztár-
saság éveiben a magyarlakta területeken működő közalkalmazottak 80-90%-a
„csehszlovák” nemzetiségű volt. Az államfordulatot követően ugyanis a magyarok ki-
utasítása, illetve önkéntes távozása révén megüresedett hivatalnoki, pedagógusi
stb. helyeket a legnagyobb számban cseh, morva és sziléziai közalkalmazottak, ér-
telmiségiek foglalták el (Lanstyák 2000, 36). A somorjai községi bíró és a községi
képviselők magyar nemzetisége valószínűsíthető, mivel helyiek, illetve választottak
voltak, de magyarságukra egyéb utalásokból is következtetni lehet.12 A jegyzői hiva-
tal munkatársai közül többen szintén magyar nemzetiségűek lehettek, már csak
azért is, mert a választott képviselők közül néhányan hivatali funkciót is betöltöttek.
Mindenesetre a jegyzői hivatal vezetője (jegyzői főtitkár), az 1920-as évek közepé-
től a vizsgált korszak végéig Somorján tevékenykedő Konštantin Šaško biztosan
(cseh)szlovák nemzetiségű volt13, de azt nem tudni, hogy honnan került Somorjára.14

A belügyminiszter által kinevezett járási főnökök biztosan (cseh)szlovák nemze-
tiségűek voltak, a Somorjai járás vezetésével 1924-ben megbízott nagyszombati
származású Ján Hollovič pl. egyúttal a Slovenská liga15 helyi elnöke is volt.16 Mivel
a járási hivatal iratai közül is sok a kétnyelvű, illetve a magyar nyelvű, biztosan vol-
tak a hivatalnak magyar nemzetiségű tagjai is. A kétharmad részben választott kép-
viselőtestület esetében a képviselők jelentős részének magyar nemzetisége termé-
szetesen erősen valószínűsíthető.17 A vizsgált dokumentumok alapján a hivatali
nyelv azonban főleg az államnyelv volt, annak alkalmazását az adminisztrációban a
felsőbb szervek felügyelték is. Erre példa egy 1927. december 20-i levél, melyben
a belügyminisztérium figyelmeztet minden járási hivatalt, hogy Szlovákiában az ál-
lamnyelv a hivatalos nyelv, és felszólít rá, hogy ezt szigorúan tartsák is be. Pedig a
törvények értelmében a több mint 75%-os magyar lakosú Somorjai járásban jelen-
tős mértékben csak kisebbségi nyelvű ügyintézés is folyhatott volna (37. cikk). A
vizsgált időszak végén, 1938 februárjában viszont — lakossági panaszok alapján —
a járási hivatalok már arra kapnak a tartományi hivataltól felszólítást, hogy kötele-
sek betartani a kisebbségi nyelvtörvényt és a végrehajtási rendelet utasításait, az-
az a megfelelő keretek között lehetővé tenni a kisebbségi nyelvhasználatot.18

Somorja nagyközség esetében viszont a tárgyalási nyelv, illetve a hivatali cselek-
mények lebonyolítási nyelve a magyar volt, bár konkrét határozatot erről csak 1928
végén hozott a községi képviselőtestület.19 Az indoklásban a nagyszámú magyar la-
kosságra hivatkoznak. A határozat azt is kimondja, hogy a magyar nyelv prioritása
csak a végrehajtási rendelet korlátai között érvényes, s minden rendeletet betarta-
nak, amely a csehszlovák nyelv használatának jogaira vonatkozik. A járás többi te-
lepülésén is a magyar volt az ügyviteli nyelv, kivéve Torcsot és Dunahidast, ahol a
német, valamint Misérdet, Dénesdet és Csöllét, ahol a magyar és a német is a tár-
gyalás nyelve volt. Csehszlovák ügyviteli nyelvű település nem volt a járásban.20

Az 1920-as nyelvtörvény „csehszlovák” nevet határoz meg az eredetileg ilyennel
egyáltalán nem rendelkező települések számára is. 1921-ben felkértek egy kisebb
csoportot (amelynek tagjai pl. J. Škultéty, F. Houdek, J. Minárik, V. Chaloupecký vol-
tak) hivatalos csehszlovák helységnevek kialakítására, de Milan Majtán (1998, 12)
szerint a hivatalos neveket ezután sem használták következetesen. És maradt né-
hány, leginkább Délnyugat-Szlovákiában, többek közt a Somorjai járásban fekvő te-
lepülés (Béke, Bucsuháza, Bústelek, Csenke, Fél, Gomba, Gútor, Illésháza, Szemet
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és Tonkháza), melyeknek továbbra sem volt szlovák neve. A nyelvtörvény megszab-
ta, hogy ott, ahol a település kisebbségi lakossága meghaladta a 20%-ot (és termé-
szetesen a „csehszlovák” nyelvű elnevezéssel nem rendelkező településeknél) a ki-
sebbségi nyelvű név is hivatalos maradt, bár a csehszlovák helységnév volt „hivata-
losabb”, ezt kellett először feltüntetni (Szabómihály 1998, 136—137). Somorja ese-
tében is mindkét név (szlovákul hivatalosan Šamorýn, de Šamorín alakban is hasz-
nálták) hivatalos volt. Arra nézve, hogy a város utca- és piacnevei az egész időszak
alatt magyarok voltak, bizonyíték a Somorjai Járási Hivatal 1937-es kérelme a helyi
képviselőtestület felé. Ebben a járási hivatal indítványozza, hogy a községi elöljáró-
ság vegye fontolóra az utca- és piacnevek csehszlovák nyelvű megjelölésének lehe-
tőségét. Ez szerintük elkerülhetetlen Somorja további fejlődéséhez, kedvezően be-
folyásolná a község gazdasági fellendülését és közvagyonosodását, s odavonzaná
a környékbeli szlovák kolóniák lakóit is, hogy gazdasági és pénzügyeiket Somorján
végezzék. A községi elöljáróság mindössze egy igen szavazattal21 elutasítja az indít-
ványt, a 324/1921-es számú kormányrendeletre hivatkozva, miszerint ha egy adott
településen a csehszlovák lakosság száma nem éri el a 20%-ot, ott az államnyelvi
utcanév-megjelölés nem kötelező.

Az első bécsi döntés (1938. november 2.) eredményeképp Somorját is vissza-
csatolták Magyarországhoz. A magyar hadsereg november 7-én vonult be a község-
be. Somorja Komárom vármegyéhez került, a vármegye főispánja decemberben vet-
te át a helység feletti igazgatást. A város továbbra is járási (szolgabírói) székhely
maradt.

5. Módszertani kérdések

A dolgozat alapjául szolgáló anyagot — a Somorjai Jegyzői Hivatal és a Somorjai Já-
rási Hivatal 1918 és 1938 közötti iratait — a Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fi-
óklevéltárában gyűjtöttem. A nagy mennyiségű anyagot igyekeztem olyan módszer-
rel kutatni, hogy átfogó képet kapjak a korabeli somorjai közigazgatás nyelvhaszná-
latáról. A vizsgált éveket próbáltam úgy kiválasztani, hogy lehetőleg 4-5 éves időkö-
zökre jusson 1-1 általam átnézett év. Ezt a módszertani elvet nem sikerült követke-
zetesen betartanom. A jegyzői hivatal irataiból például 1918 és 1922 között nincs
túl sok anyag a levéltárban. Ezért mind az öt év anyagát átnéztem, már csak azért
is, hogy a hatalomváltás utáni rendkívül izgalmas pár évről pontosabb képet kapjak.
Az anyag értékelésekor figyelembe kell venni, hogy ezekben az említett években
még meglehetősen nagy bizonytalanság uralkodott a térségben, így ezek nem min-
dig és nem minden szempontból vethetők össze a későbbi, már jogilag stabilizáló-
dott időszakból származó adatokkal. Rendhagyó az 1938-as év is, hisz az első bé-
csi döntést követően az év utolsó két hónapjában Somorja már nem része a Cseh-
szlovák Köztársaságnak (a magyar hadsereg november 7-én vonult be). A statiszti-
kában ezért természetesen csak a bécsi döntés érvénybelépését megelőző időszak-
ból származó adatokat vettem figyelembe, de az összehasonlítás kedvéért az utol-
só két hónap iratait is megvizsgáltam. A fent említett éveken kívül a jegyzői hivatal
1928-as, 1932-es és 1936-os iratait néztem át.

A járási hivatal iratai közül csak 1928-tól található vizsgálható mennyiségű anyag
a levéltárban (1924-ből és 1927-ből van pár, elhanyagolható számú dokumentum),
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ez lett tehát az első vizsgált év. Emellett a jegyzői hivatallal megegyezően itt is 1932-t,
1936-ot és 1938-at választottam még ki. Az anyag minden vizsgált évben kb. 150-
300 iratot tesz ki (de egyes esetekben számuk eléri a 400-at is), ezek általában kü-
lönböző témájú és típusú rövid, 1-2 oldalas dokumentumok. Többször megtörtént,
hogy egy adott év anyagában szerepeltek iratok az előző évekből is. Az egy évvel ko-
rábbiakat ugyanúgy átnéztem, mint az aktuálisakat (sok kimutatás, zárszámadás for-
dult elő az előző naptári évből). Az egy évnél régebbieket viszont már kihagytam, ezek
félrevezetők lehettek volna a kutatás valamelyik — konkrétan az évek szempontjából
vizsgált — aspektusából. A kutatást megnehezítette, hogy főleg a korszak elejéről
származó iratok közül sok még kézzel íródott és nehezen olvasható, de a géppel ír-
tak közül is nem egy az olvashatatlanságig elhasználódott.

Lehetőségeimhez mérten a kétnyelvűségi szempontból legjellemzőbb és legérde-
kesebb dokumentumokat igyekeztem fénymásolni, a többiből pedig kijegyzetelni a
nyelvhasználatra jellemző sajátságokat. Az iratokból minden esetben pontosan pró-
bálok idézni, a helyesírási hibákat sem javítom ki. Csatolni viszont ehhez a munká-
hoz helyszűke miatt csak néhány jellemző dokumentumot tudtam. Ezeket mindig az
eredeti levéltári számukkal jelölöm. Az egyes iratok tartalmával csak felszínesen
foglalkozom, részletesebb nyelvi elemzésekbe sem bocsátkozom, a hangsúlyt a
nyelvhasználatra, a magyar és a szlovák nyelv egymásra hatására és főleg a nyelv-
választásra — magyar, (cseh)szlovák vagy kétnyelvű — és annak egyes aspektusaira
helyezem. A magyar—(cseh)szlovák22 kétnyelvűséget vizsgálom tehát, mégpedig a
dokumentumok nyelve (magyar, szlovák, kétnyelvű), keletkezésük éve és helye sze-
rint (vagyis hogy a jegyzői vagy a járási hivatal iratáról van-e szó), illetve részleteseb-
ben a következő szempontokat figyelve: az iratok felosztása a kétnyelvűség típusa
alapján; kétnyelvűség a dokumentumok tartalma, formai jegyei, témája, valamint a
dokumentum szerzőjének és címzettjének alá- és fölérendeltségi viszonya alapján
(mindezeket részletesebben lásd a 6. fejezetben). Az iratok rendszerezésénél há-
rom alapkategóriából indultam ki: egynyelvű magyar, egynyelvű államnyelvi, kétnyel-
vű. Egyaránt kétnyelvűnek nevezem azt a dokumentumot, melyben ugyanaz a tarta-
lom magyar és államnyelven is megjelenik, még ha nem is fedi egymást teljesen a
két szöveg (ekvivalens kétnyelvűség), és azokat is, melyekben a két nyelven nem
ugyanaz a tartalom jelenik meg, azaz a magyar és a szlovák nyelv követi/váltja egy-
mást, miközben tartalmi ismétlés nem történik (nem ekvivalens kétnyelvűség).

Munkám során a következő hipotézisekből indultam ki:
1. Azt feltételeztem, hogy a jegyzői hivatal (községi szint) irataiban túlsúlyban

lesz a magyarnyelvűség és/vagy a kétnyelvűség, főleg az ún. belső iratok (hivatali
jegyzőkönyvek, belső meghívók, kimutatások, leltárok stb., amelyek kevésbé kap-
csolódnak az államigazgatáshoz) között, valamint az ügyfelekkel történő levelezés-
ben. Erre a hivatal alkalmazottjainak többnyire magyar nemzetiségéből következtet-
tem, elsősorban gyakorlati okokból — hiszen valószínűsíthető, hogy könnyebb volt a
megszokott magyar hivatali formulákkal fogalmazni, főleg a vizsgált időszak elején.
Ugyanakkor a magyarnyelvűség kifejezhetett pozitív nyelvi attitűdöt is, az anyanyelv
pozitív szimbolikus értékelését az államnyelvvel szemben. Az ügyfelekkel történő le-
velezés terén szintén gyakorlati okokból feltételeztem a magyarnyelvűséget: mivel
Somorja és környéke lakosságának többsége magyar nemzetiségű volt és még rö-
vid ideje élt a Csehszlovák Köztársaságban, a legtöbb lakos a (cseh)szlovák nyelvű
iratot egyszerűen nem értette volna meg.
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Ha abból indulunk ki, hogy mint állami hivatalnak a Somorjai Jegyzői Hivatalnak
is be kellett tartania a nyelvhasználati törvényt/szabályokat, feltételezhető, hogy
az államigazgatás magasabb szintjével való kapcsolattartás során már nagyobb te-
ret kap a (cseh)szlovák nyelv. És nemcsak az előírások, hanem a praktikus indokok
is ezt a feltételezést látszanak erősíteni: a szintén magyar többségű somorjai járá-
si szintet leszámítva az államigazgatás magasabb (nagyzsupai/tartományi, orszá-
gos) szintjeivel már a magyar nyelvhasználat okozhatott volna kommunikációs ne-
hézségeket.

A járási hivatal — mint a csehszlovák államigazgatás felsőbb hatósága — iratai-
ban feltételezésem szerint a jegyzői hivatalnál nagyobb mértékben nyilvánul meg
az államnyelvűség. Bár a járási hivatal alkalmazottai közül is valószínűleg sokan ma-
gyar nemzetiségűek voltak, az ő hivatali nyelvhasználatukat — legalábbis feltételezé-
sem szerint — gyakorlati tényezők és az anyanyelvhez való pozitív attitűd kevésbé
mozdította el a magyar nyelv irányába, hiszen a hivatal a zsupáni/tartományi hiva-
tal közvetlen alárendeltjeként szorosabban kötődött a csehszlovák államigazgatás-
hoz. Eközben persze a nyelvhasználat körülményeinek megfelelően (lásd az előző
pontot) bizonyos esetekben itt is előtérbe kerülhetett a magyar nyelvhasználat.

2. Azt feltételeztem, hogy az államnyelven írt iratok 1920 körül jelennek meg elő-
ször, mivel nem tűnik valószínűnek, hogy a békeszerződés életbe lépése, a viszo-
nyok rendeződése és állandósulása, ill. a nyelvtörvény megalkotása előtt a
(cseh)szlovák nyelv meghatározóan képviseltette volna magát az előtte hosszú idő
óta magyar nyelvű közigazgatásban a döntően magyarlakta vidéken. Ezért hipotézi-
sem szerint 1918—1919-ből csak elvétve vagy egyáltalán nem kerül majd elő szlo-
vák nyelvű irat. Ezt követően az államnyelvi iratok számának folyamatos növekedé-
sét feltételeztem, arra alapozva, hogy minél több idő telik el, a hivatalok annál in-
kább beilleszkednek a csehszlovák közigazgatási rendszerbe, s ez az integrálódás
a hivatali nyelvben is megmutatkozik majd. 1938-ra, a megváltozott politikai hely-
zet, a belső és külső nyomás, a nemzetiségek aktivizálódásának hatására ismét
visszaszorulhat az államnyelv használata.

3. Következő hipotézisem az volt, hogy a nyelvtörvény, ill. a végrehajtási rende-
let és azok gyakorlati megvalósulása közt különbség mutatkozik majd: egyrészt az
ügyfelek és a hivatalok — részben a túlszabályozás miatt — feltehetően nem mindig
voltak tisztában nyelvhasználati jogaikkal (tehát esetleg olyankor is az államnyelvet
használták, amikor lehetőségük lett volna a magyar nyelvhasználatra) és kötelessé-
geikkel (vagyis fordítva, a törvényi szabályozás ellenére is alkalmazták a magyar
nyelvet), másrészt a konkrét környezet és a körülmények (teljesen magyar nyelvű kö-
zeg, az államnyelv nem ismerete, valamelyik nyelv különböző okokból történő szán-
dékos erőltetése stb.) is okozhattak nehézségeket a végrehajtásban. Arra nézve,
hogy a nyelvtörvény, ill. a végrehajtási rendelet és azok gyakorlati megvalósulása kö-
zötti különbség melyik nyelv irányában jelenik majd meg erőteljesebben, nem tud-
tam hipotézist felállítani.
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6. A dokumentumok elemzése

6.1. A dokumentumok felosztása nyelvük, illetve a kétnyelvűség típusa alapján

6.1.1. Teljesen egynyelvű dokumentumok

1918—1921-ben a jegyzői hivatal dokumentumai között szinte kizárólagosak a telje-
sen magyar nyelvű iratok. 1918-ban még egyetlen kétnyelvű vagy szlovák iratot sem
találtam, 1919—1921-ben pedig 90% fölötti a tisztán magyar nyelvű dokumentumok
aránya, s ez majd csak 1932-től csökken 50% alá (lásd 1. ábra). Mivel a kézzel írt
iratok ezekben az első vizsgált években a leggyakoribbak, főleg emiatt lesz a teljes
vizsgált időszak kézzel írt iratainak több mint 95%-a magyar nyelvű (lásd 6.3.1. fe-
jezet).

1. ábra. A jegyzői hivatal iratainak nyelvi megoszlása az évek alapján

Megjegyzés: NÚ — Notársky úrad.

A teljesen szlovák nyelvű dokumentumok főleg a járási hivatal anyagára jellemzőek.
Az 1928-as és 1936-os ügyiratok több mint 90%-a (cseh)szlovák nyelven íródott, és
a többi évben is erőteljes az államnyelv dominanciája (lásd 2. ábra). Az államnyelvi
iratoknak csak kis hányada cseh nyelvű23, ezek közül is a legtöbb felsőbb hatósá-
goktól, Prágából leküldött irat. A legtöbb dokumentum szlovák nyelvű, bár a szöve-
gek természetesen a korabeli helyesírást tükrözik, és sok bennük a bohemizmus
(pl. smluva).24
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2. ábra. A járási hivatal iratainak nyelvi megoszlása az évek alapján

Megjegyzés: OÚ — Okresný úrad

6.1.2. Egynyelvűség vendégnyelvi betéttel

Magyar bázisnyelv vendégnyelvi betéttel25

Kódvált(ogat)ásnak a kétnyelvű kommunikáció olyan válfajait nevezzük, melyekben
a beszélők egyetlen diskurzuson belül két különböző nyelvet (nyelvi elemeket) hasz-
nálnak (Lanstyák 2006, 107). Bázistartó kódváltás esetében a nyelv, amely az
adott diskurzus nyelvtani szerkezetét meghatározza — az ún. bázisnyelv —, a diskur-
zus folyamán nem változik, a másik nyelvből — az ún. vendégnyelvből — csupán ven-
dégnyelvi betétek kerülnek át (Lanstyák 2006, 108). Azaz, ha például egy magyar
nyelvű irat szövegébe (cseh)szlovák nyelvi betét (szó, szószerkezet vagy mondat) ke-
rül, bázistartó kódváltás történik. A vizsgált anyagban a kódváltás alapformája a szó
(vendégszó), ezen belül is legfőképpen a tulajdonnév. Vagyis nemcsak a köznyelvi
betoldásokat sorolom a kódváltások közé, hanem a tulajdonnevek (intézménynevek
és földrajzi nevek) beékelődését is, azzal a fenntartással, hogy ezek kevésbé tipi-
kus kódváltások.26

A köznévi kódváltás (vagyis ha a vendégszó köznév) meglehetősen ritka a vizs-
gált anyagban:

„Községi sztaroszta27 úrnak Somorján” (NÚ38/0353).
„Tekintetes Školský Inšpektor úr” (OÚ38/9104).
„Végzés, Erről értesítést kapnak: ... 6. Obberhoffer Ignác közös legelő birto-
kossági elnök (ako preds. spoločného kompossessorátu)” (NÚ28/3131).
„...a Pozemkovy úrad és a Pongrácz uradalom között 1926 óta egy újabb meg-
egyezés (Dohoda) jött létre, amely szerint az ingatlanok tulajdonjoga vissza-
szállott a Pongrácz uradalomra” (OÚ38/10798).
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A fenti mondatokban egyaránt találunk példát ún. jelöletlen (sztaroszta, Školský
Inšpektor, Pozemkovy úrad) és (ezekben az esetekben zárójellel) jelölt (Dohoda, ako
preds. spoločného kompossessorátu) kódváltásokra. Az első esetben hagyományos
értelemben vett kódváltásról beszélhetünk, míg a zárójelbe helyezett vendégnyelvi
betétek sokkal inkább pontosítás, hitelesítés céljából történő ismétlések. Ilyen ese-
tekben a kódváltás legfontosabb funkciója egyrészt az egyértelműsítés, illetve föld-
rajzi- és intézményneveknél az azonosítás, másrészt a minél hivatalosabb megneve-
zés utáni törekvés.

A magyar szövegben előforduló szlovák vendégszavak túlnyomó része intézmény-
név vagy földrajzi név. Ennek hátterében tehát a nyelvpolitika is állhatott, hiszen a
földrajzi nevek államnyelvi változata volt a törvény szerint a „hivatalosabb”, így gyak-
ran magyar szövegekben is a szlovák változatot választották. Gyakori az is, hogy kö-
tőjellel fűzik egymáshoz a két változatot, de ilyen esetekben is az államnyelvi válto-
zat áll az első helyen.

„Slovensko és Karpatska Rus területén a telekhivatal területi irodái, illetőleg
bizottságai fognak megbizatni” (NÚ20/2984).
„Kivonat a somorjai járási választmány 1927. december hó 21-én tartott ülé-
sének jegyzőkönyvéből. [...] Tárgy: Pék István és trsai fellebbezése Šamorýn
község képviselőtestületének határozata ellen” (NÚ28/677).
„Šamorýn-Somorja község képviselőtestülete az önk. tűzoltó egylet évi kiadá-
sairól a következően kíván gondoskodni” (NÚ28/3274).
„Slovensko tejhatalmú miniszterétől. [...] Ezen engedély iránti kéret beadandó
az illetékes vármegye župánjánál és a župáni véleményével felterjesztendő Slo-
vensko tejhatalmú miniszteréhez” (NÚ19/2704).
„A fent nevezett toloncok Bratislavára továbbíttatnak” (NÚ21/b.č.).
„A bolseviki vörös gárda Slovenskóra való betörése” (NÚ19/2053).
„Alulírott ezennel értesítem, hogy a lisztcserehelyet Velky Mageren megszün-
tetem” (OÚ36/1260).

Az intézménynevek használata még változatosabb és bonyolultabb volt, az állam-
fordulatot követően kialakult csehszlovák intézmények neveit inkább államnyelven
használták a magyar szövegekben is (sokuknak valószínűleg nem is volt széles kör-
ben elterjedt és használatos magyar neve), a leginkább közhasználatúak kölcsön-
szóvá is alakulhattak.

„Khín Lajos átvette az iratokhoz csatolt mappát Purgel Rezső viszont az iratok-
hoz csatolt kolonizačný referát által [...] kiállított okmányt” (OÚ38/10798).
„...a Pozemkovy úrad és a Pongrácz uradalom között 1926 óta egy újabb meg-
egyezés (Dohoda) jött létre” (OÚ38/10798).
„Miheztartás végett közöljük, hogy a hadiözvegyek nyugdíjainak megállapítása
céljából a helybeli Zemský úrad pre peclivost o válecnych poskodencov rende-
lete szerint [...] a beadandó kérelem a következő okmányokkal szerelendő fel”
(NÚ21/1795).
„Amennyiben a térkép-szelvények és az erdőparcellák kataszteri jegyzéke nem
áll rendelkezésünkre, ezek a kataszteri térképtárban (Archív kat. máp) azonnal
megrendelhetők” (NÚ32/636).
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A fenti példában szintén zárójelbe teszik a kódváltott alakot, ez szintén az azo-
nosítás, az egyértelműsítés miatt történt.

„Végzés [...] Erről értesítést kapnak:
1. Berný úrad v Šamoríne
2. Finančné riadite stvo v Bratislave
3. Zememeričský úrad
4. Ármentesítő társulat Somorja
5. Községi elöljáróság” (NÚ28/728).

A vizsgált példákban a kódváltott szekvenciák mindegyike vagy testetlen eszkö-
zökkel (zéró morfémával) vagy bázisnyelvi morfémákkal (pl. Velky Mager-en) épülnek
be a bázisnyelvi szövegbe. A két háború közti írott nyelvben ez nem is igen történ-
hetett másképp.28

Szlovák bázisnyelv magyar vendégnyelvi betéttel

Tipikus példát a szlovák bázisnyelvű magyar kódváltásra nem találtam. Esetleg ide
lehetne sorolni azokat az eseteket, amikor egy szlovák nyelvű irathoz utólag írtak
magyar nyelvű megjegyzéseket. Előfordul például, hogy egy-egy szót lefordítanak
vagy egy-két mondattal összefoglalják az irat tartalmát. Gyakori, hogy a szlovák ira-
ton „tudomásul véve” megjegyzés szerepel. Ezek a megjegyzések azonban nem il-
leszkednek szervesen a szöveghez, esetleg mondaton kívüli kódváltásnak tekinthe-
tők, amikor a kódváltott elem mondatszó, megszólítás vagy más hasonló elem
(Lanstyák 2006, 109). Az ilyen jellegű kódváltott szekvenciák szerkezetileg nem
kapcsolódnak a megnyilatkozáshoz, melynek a részét alkotják. 

Bázisváltás

A kódváltás másik alaptípusa a bázisváltó, ill. bázisváltogató kódváltás; erről akkor
beszélünk, ha a bázisnyelv a diskurzus során — egyszer vagy többször, ideiglenesen
vagy véglegesen — megváltozik (Lanstyák 2006, 108—109). Lanstyák megjegyzi,
hogy ebben az időben a hivatalok két nyelven vagy — a célszerűség kedvéért, úgy lát-
szik — „makaróninyelven” leveleztek az ügyféllel (Lanstyák 1991, 16)29. A „maka-
róninyelv” legjobb példái a bázisváltások.

A bázisváltásra talált néhány példa (szám szerint 5) mindegyike jegyzőkönyvi ki-
vonat. A dokumentumok szlovákul kezdődnek egy hivatalos résszel: mikor, melyik
hivatal, mely résztvevőkkel, milyen ügyben ülésezett stb. Ezt követően mindegyik
esetben történik egy (metanyelvi) megjegyzés a nyelvváltásra, pl.:

„Vzhladom nato, že tak členovia správnej komisie, ako aj obecnej rady štátnu
reč neovládajú, alšie jednanie sa v jejich materinskom ma arskom jazyku
dialo” (NÚ28/b.č.)

Ezután mindegyik szövegben magyarul következik maga a tartalmi rész (az ügy
részletezése, felszólalások, végeredmény), majd az öt irat közül háromban egy utol-
só hivatalos mondat erejéig visszatérnek a szlovákhoz. Bázisváltásra példa a mel-
lékelt NÚ36/277-es számú irat.
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6.1.3. Kétnyelvűség

A nyelvtörvény az elegendő számú kisebbséggel rendelkező közigazgatási egységek-
ben hivatalosan is bevezeti a kétnyelvűséget: a hivatalok kötelesek voltak kétnyel-
vű űrlapokat használni és a különféle ügyiratokat a kisebbség nyelvére is lefordíta-
ni.30 Így megjelent egy ma már ritkán használatos dokumentumtípus31: olyan iratok,
melyekben ugyanazt a szöveget magyar és szlovák nyelven is feltüntetik. Az ilyen ek-
vivalensen kétnyelvű (mindkét nyelvű szöveget tartalmazó) iratok alkotják az összes
kétnyelvű dokumentum döntő többségét, más típusú, nem ekvivalens kétnyelvűség-
re jóval kevesebb példát találtam (lásd 6.2. fejezet). A kétnyelvű dokumentumok te-
szik ki a teljes anyag 9%-át (3. ábra).

3. ábra. Az összes irat nyelvi megoszlása

A kétnyelvű iratokat (inkább formai szempontból) feloszthatjuk hasábos, párhuza-
mosan futó és egymás utáni kétnyelvű szövegekre.

Hasábos kétnyelvűség

Hasábos kétnyelvűségnek nevezem azt a megoldást, amikor úgy oldják meg a két (a
magyar és az államnyelvi) szöveg elhelyezését az iraton, hogy a képzeletben egy füg-
gőleges vonallal elválasztott lap bal oldalára (oldalaira) az egyik nyelvű, jobb oldalai-
ra a másik nyelvű szöveg kerüljön (lásd a Melléklet OÚ38/9109 számú iratát). Az ek-
vivalensen kétnyelvű iratok 21,6%-a tartozik ebbe a kategóriába (4. ábra). Leginkább
a felsőbb hatóságoktól leküldött rendeletek, utasítások alkotják ezt a kategóriát.

41,7%

9,1%

49,2%
magyar

kétnyelv

szlovák
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4. ábra. A kétnyelvű iratok megoszlása

Párhuzamosan futó kétnyelvűség

Párhuzamosan futó kétnyelvűségnek neveztem el azt a megoldást, amikor a két kü-
lönböző nyelvű szöveg egy iraton belüli összekapcsolását úgy oldják meg, hogy a két
nyelvet szavanként vagy mondatonként váltakoztatják. A kétnyelvű iratok majd fele
(49,8%-a) sorolható ide (4. ábra), ezt a nagy arányt főként az okozza, hogy a kétnyel-
vű nyomtatványok mind ebbe a csoportba tartoznak32 (az egyes rubrikák megnevezé-
se először szlovákul, majd magyarul) ( lásd a Melléklet NÚ36/1311 számú iratát)

Egymás utáni kétnyelvűség

Egymás utáni kétnyelvűségnek nevezem azt az esetet, amikor az iratlapon először az
egyik nyelvű teljes szöveg szerepel, majd ezt követően (ez alatt) a másik nyelvű teljes
szöveg. A kétnyelvű dokumentumok 28,5%-át alkotja ez a típus (4. ábra), leggyakrab-
ban a belső hivatali iratoknál — jegyzőkönyveknél, községi bizonyítványoknál, hirdetmé-
nyeknél — fordul elő, illetve leginkább ilyen módon adták ki az ügyfeleknek a különfé-
le határozatokat és végzéseket (lásd a Melléklet OÚ36/1060 számú iratát).

6.2. Kétnyelvűség a dokumentumok tartalma alapján

A vizsgált kétnyelvű dokumentumok a kétnyelvűségen kívül a nyelvközi kommuniká-
ció szempontjából is elemezhetők. A nyelvközi kommunikáció olyan közlésfolyamat,
melyben két vagy több nyelv van jelen, mégpedig úgy, hogy a kommunikáció részt-
vevői nem rendelkeznek közös nyelvvel (vagy úgy viselkednek, mintha nem lenne kö-
zös nyelvük). Ezért az üzenet átadásához az elsődleges feladón és az elsődleges
vevőn kívül egy további személy — „nyelvi közvetítő” — közbeiktatására van szükség,

21,5%

49,7%

28,8%

hasábos kétnyelv ség

párhuzamosan futó kétnyelv ség

egymás utáni kétnyelv ség
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akinek az a feladata, hogy újrafogalmazza az üzenetet egy másik nyelven. Így az üze-
net két nyelven hangzik el, a kommunikációs folyamat tehát megduplázódik. A nyel-
vi közvetítés prototipikus esetben fordításként valósul meg, résztvevői nem tartoz-
nak ugyanahhoz a beszélőközösséghez (Lanstyák 2004, 535—536; 2006,
148—149).

A kutatás során talált kétnyelvű dokumentumok egy komoly részére — legalább-
is formailag — illenek a nyelvközi kommunikáció ismertetőjegyei, hiszen ugyan-
azok a szövegek egyazon dokumentumon belül magyar és szlovák változatban is
szerepelnek, méghozzá oly módon, hogy ezek a változatok csak kissé vagy egyál-
talán nem térnek el egymástól (ekvivalensen kétnyelvű iratok). Kézenfekvőnek tű-
nik, hogy az egyik (nyelvű) szöveg a másik (nyelvű) fordítása. Ez sokszor valószí-
nűleg így is van, a kérdést mégis óvatosabban kell megközelíteni. Már azt sem
mindig egyszerű kideríteni, hogy melyik nyelvű változat lenne az alap (forrásnyelv)
és melyik a fordítás (célnyelv). A tény, hogy csaknem mindig az államnyelvi válto-
zat szerepel az első helyen (a lap bal oldalán, nyomtatványoknál az első helyen),
nem feltétlenül segíti ennek eldöntését, hiszen erről törvény rendelkezett (25.
cikk). Némely esetben persze elég egyértelműen ki lehet következtetni, melyik a
forrásnyelv (pl. a minisztériumi rendeletek biztosan szlovák nyelven íródtak) és
melyik a célnyelv (pl. magán viseli a forrásnyelv jellegzetességeit), összességé-
ben azonban nem állítható, hogy minden dokumentum esetében adva van egy
önálló forrásnyelvi szöveg, majd annak egy később kialakított célnyelvi fordítása.
A vizsgált kétnyelvű szövegek többször szervesen összekapcsolódnak, nemegy-
szer a nyelvek alapján szét sem választható egészet alkotva, az üzenetek pedig
néhol megduplázódnak, máshol kiegészítik egymást.

Lanstyák (2006, 108) is hangsúlyozza, hogy az olyan kétnyelvű kommunikáció,
melyben a beszélők olykor ismétlésképpen mindkét nyelven ugyanazt a tartalmat fo-
galmazzák meg, értelmezhető kódváltásos beszédmódként is. Szerinte az ilyen
nyelvközi kommunikáció nemcsak sajátos, de némileg „természetellenes” módja is
a kétnyelvű kommunikációnak (Lanstyák 2006, 150). Ez a beszédmód ellentmond
ugyanis a nyelvi gazdaságosság követelményének, hiszen ugyanaz az üzenet két-
szer kerül megfogalmazásra, ami számottevő idő- és energiaveszteség. A nyelvi gaz-
daságosságra való törekvés egyébként megfigyelhető a vizsgált iratokban, gyakran
úgy keveredik a két nyelv, hogy az üzenet nem duplázódik meg, a magyar és a szlo-
vák nyelven írt részek tartalma nem azonos (lásd szimbolikus és kiegészítő kétnyel-
vűség a 6.2.3. és a 6.2.4. részben). S ha megduplázódik is az üzenet, ez gyakran
már ebben az időszakban sem gyakorlati okokból33, hanem a törvényi szabályozás
miatt történik.

6.2.1. Teljes megfelelés

A helyzet tehát nem mindig egyértelmű, de az egyszerűség kedvéért azokat az ira-
tokat, melyekben a két nyelven megfogalmazottak (többé-kevésbé) ekvivalencia vi-
szonyban állnak egymással, a tartalom alapján történő vizsgálat során a fordítástu-
domány kategóriái alapján elemzem. A teljes megfelelés csoportjába azokat az ira-
tokat sorolom, amelyeknél a magyar és az államnyelvi változat között teljes (vagy
majdnem teljes) tartalmi azonosság, megfelelés (ekvivalencia) állapítható meg
(Klaudy 1997, 87).
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A kétnyelvű (vagy háromnyelvű) nyomtatványoknál megfigyelhető, hogy szövege-
zésükben az egyes magyar, ill. szlovák kifejezések között nem nagyon tapasztalni
különbségeket (vagyis pontos a fordítás), noha a magyar és a szlovák nyelv eltérő
nyelvtani szerkezete megnehezíthette az űrlapkészítők munkáját, s töredezetté, né-
ha kissé áttekinthetetlenné tette ezeket a kétnyelvű nyomtatványokat. Legtöbbjük
mégis jól sikerült, alapos munka, valószínűleg mindkét nyelvben egyaránt jártas em-
berek szerkesztették őket.

A többi kétnyelvű irat legnagyobb része is ebbe a csoportba tartozik, nincsenek
vagy csak minimális tartalmi különbségek fedezhetők fel bennük a két nyelven meg-
fogalmazott szövegek között. Az elég kevés esetben előforduló különbségek közül a
következő fejezetekben hozok példákat.

6.2.2. Részleges megfelelés

Ahogy már volt róla szó, a kétnyelvű iratokból meglehetősen nehéz kibogozni, hogy
melyik nyelvű része volt az elsődleges. Nem is mindig lehet különbséget tenni ere-
deti és fordítás között, a kettő gyakran összemosódik. Ráadásul ugyanazon szöveg
egyes részei lehetnek fordítások, míg más részei eredeti szövegek (Lanstyák 2006,
73). Így általában mindössze azt tudtam megfigyelni, hogy az egyik nyelvű szöveg
mennyiben különbözik a másikhoz viszonyítva; a fordítástudományból ismert explici-
tációt (a forrásnyelvhez viszonyított célnyelvi többlet) és implicitácót (a forrásszöveg-
hez képest a célnyelvi szövegből valami kimarad) csak minimális esetben lehet az
egyes példákra vonatkoztatni.34 A teljes megfelelés és a részleges megfelelés kate-
góriájába tartozó esetek ekvivalensen kétnyelvű dokumentumok.

6.2.3. Szimbolikus kétnyelvűség

Szimbolikus kétnyelvűségnek nevezem azokat az eseteket, amikor egy irat bizo-
nyos, kiválasztott részeit főként szimbolikus okokból írják a másik nyelven. Nagyon
gyakori, hogy míg az irat lényegi szövege maga magyar (vagy kétnyelvű), egyes for-
málisabb részei államnyelven íródtak. Leginkább a hivatalos irat olyan formai jegyei
ezek, mint a keltezés (záradék), a címzés, az irat száma, a megszólítás, az iratot ki-
állító hivatal neve, az irat vagy másolatának hitelesítése35, a hivatali funkció megje-
lölése. (A nyomtatványok is gyakran úgy voltak megszerkesztve, hogy pl. a keltezés-
nek csak egy szlovák rubrika lett hagyva (nyomtatva), így magyarul ki sem lehetett
tölteni.) Elképzelhető, hogy erre is vonatkozott valamilyen rendelet, de valószínűbb,
hogy a hivatalosságot (illetve ennek látszatát) akarták a hivatalnokok az államnyelv
„belekeverésével” elérni. Egyszóval a hivatalos ügyviteli nyelv valamiféle szimbólu-
ma is lehetett ez a fajta kevert nyelvválasztás. Ha felsőbb hivatalhoz szólt az irat,
ezzel a szimbolikus kétnyelvűséggel egyfajta lojalitást is kifejezhetett az állami hiva-
talok (és azok nyelve) iránt. Az a praktikus ok is felmerülhet, hogy az iratok meg-
szerkesztői nem tudtak megfelelően (cseh)szlovákul, viszont a szimbolikus részeket
képesek voltak államnyelven megírni, ezzel „hibrid” alakulatokat hozva létre. A fel-
sőbb hivatalok (járás, tartomány) sok esetben azért fogalmazhattak magyarul, mert
tudták, hogy a címzett nem érti az államnyelvet. Attól viszont még az iratok formá-
lis jegyei hivatalos államnyelvűek maradhattak.

A kétnyelvű iratoknál kissé más lehetett az indíték, az ilyen esetekben egyébként
nem is annyira feltűnő (esetleg zavaró) a formai (formális) jegyek csak szlovákul írá-
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sa. Ez részben valószínűleg pusztán helytakarékosság: fölöslegesnek tartják, hogy
ezeket a szlovákul is mindenki számára érthető részeket mindkét nyelven leírják
(persze ez is előfordul, teljes megfelelés esetén). Arra példát, hogy a formális jegye-
ket írnák egy iraton belül magyarul, míg a főszöveg szlovák lenne, nem találtam.

Egy-egy iraton belül a legtöbbször nemcsak egyetlen hivatali formula íródott az ál-
lamnyelven, hanem egyszerre több. (Erre példa a mellékletben szereplő NÚ/990
számú irat.) A szimbolikus kétnyelvűséghez soroltam azt a — ritkábban előforduló —
esetet is, amikor az okirat tárgyát is szlovákul fogalmazták meg. Ekkor már valame-
lyest bővül az államnyelv szerepe, nem beszélhetünk pusztán automatikus, a lát-
szat és a hivatalosság kedvéért történő nyelvválasztásról.

Ha tágabban értelmezzük a kódváltás fogalmát, a fenti példa más megközelítés-
ben felfogható kódváltásnak is, hiszen egyértelműen nyelvváltás történik, például
egy magyar nyelvű szöveg és az azt követő szlovák keltezés között. Az egy másik
kérdés, hogy éppen szimbolikus voltánál fogva a váltás többnyire nem olyan feltű-
nő, mint a hagyományos bázistartó vagy bázisváltó kódváltásnál (lásd 6.1.2. rész),
pl. a keltezés (azaz a kódváltott szekvencia), bár részét képezi, de szerkezetileg
nem kapcsolódik (legalábbis nem szorosan) a megnyilatkozáshoz (ami itt az irat tar-
talmi szövege). Így a fenti példa — némi fenntartással — besorolható a mondaton kí-
vüli kódváltás kategóriájába is (Lanstyák 2006, 109).

6.2.4. Kiegészítő kétnyelvűség

A kiegészítő kétnyelvűséggel megszerkesztett iratok ugyanúgy, mint a szimbolikus két-
nyelvűséggel írottak, nem ekvivalensen kétnyelvű dokumentumok, hiszen az adott szö-
vegekben nem ugyanaz a tartalom jelenik meg a két nyelven megfogalmazva, hanem a
két nyelven leírtak külön tartalommal bírnak, nem ismétlik egymást. Kiegészítő kétnyel-
vűségnek nevezem azt az esetet, amikor a két nyelv közel azonos mértékben hangsú-
lyos, pl. a szöveg írását az egyik nyelven kezdik és a másikon folytatják, tehát a két
nyelven leírtak együttesen hozzák létre a szöveg egészét. Ez a típus hasonlít leginkább
prototipikus kétnyelvű diskurzusra, amikor kódváltás történik, de tartalmi ismétlés nél-
kül. Kiegészítő kétnyelvűségre lásd az NÚ36/277 számú iratot (a gyakorlatban a kiegé-
szítő kétnyelvűség kategóriájának példái fedik egymást a bázisváltásra felhozott példák-
kal). Fontos megjegyezni, hogy a szimbolikus és a kiegészítő kétnyelvűség közötti ha-
tárvonal viszonylag keskeny. Ha megfigyeljük például a fent említett példát, ebben a do-
kumentumban is a hivatalos rész (a gyűlés helye, ideje, témája) az államnyelvű, a kü-
lönbség csak az, hogy a szlovák nyelv mennyiségileg is nagyobb mértékben van jelen,
ezáltal a szimbolikusnál fontosabb, hangsúlyosabb szerepet kap.

6.3. Kétnyelvűség a dokumentumok formai jegye alapján

Az a tény, hogy egy-egy dokumentum kézzel vagy (író)géppel íródott-e, esetleg az elő-
re gyártott nyomtatványt csak  később töltötték ki, szintén hatással lehet a hivatalno-
kok által választott nyelvre, illetve az iratokban szereplő kétnyelvűség mértékére, hi-
szen az írásbeli kommunikáció meglehetősen különböző válfajairól van szó, amelyek-
ben például a hivatalosság és a spontaneitás különböző mértékben érvényesülhet. A
dokumentumok formai jegye alapján a következő kategóriákat különböztettem meg:
kézzel írt iratok, (író)géppel írt iratok, űrlapok (előre gyártott nyomtatványok).
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6.3.1. Kézzel írt iratok

A kézzel írt iratok nagy többsége a jegyzői hivatal 1918—1922-es és az 1928-as éve-
iből származik, nyilván ekkor még korlátozottabbak voltak a gépírás lehetőségei. Ké-
sőbb számuk gyors ütemben csökken, a korszak végére szinte teljesen eltűnnek. A
járási hivatal iratai között alig van kézzel írott, ezek a hivatalok egyrészt feltehető-
leg magasabb szintű technikai ellátottsággal rendelkeztek, mint a községi szervek,
másrészt csak 1928-tól vizsgáltam őket (lásd 5. fejezet).

Mivel a kézzel írt iratok leginkább a vizsgált korszak kezdetére voltak jellemzők,
vagyis arra az időszakra, amikor az iratok nagy része magyar nyelven íródott, nem
meglepő, hogy a kézzel írt iratok több mint 95%-a magyar nyelvű (lásd 5. ábra).

5. ábra. Az iratok nyelvi megoszlása formai jegyük alapján

Kézzel írt államnyelvű irat ritka a vizsgált anyagban. Az inkább államnyelvű járási hi-
vatal iratai között nagyon ritka a kézzel írott irat, de a jegyzői hivatal későbbi évei-
ben — amikor már ezekben az iratokban is elterjed az államnyelvűség — is egyre rit-
kább. Kézzel írt kétnyelvű iratból még ennél is kevesebbet találtam (lásd 5. ábra).

6.3.2. Írógéppel írt iratok

Az írógéppel írt iratoknál fordított a helyzet, az államnyelvű iratok vannak többség-
ben (lásd 5. ábra), főleg a járási hivatal dokumentumai között dominálnak. A rész-
arányában kevesebb magyar nyelvű írógéppel írt iratok elég arányosan oszlanak el
az egyes évek között. A kétnyelvűség is valamivel hangsúlyosabban jelenik meg, a
kétnyelvű géppel írt iratok aránya megközelíti az 5%-ot (és ebben nem szerepelnek
az űrlapok).
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6.3.3. Űrlapok

Ha rápillantunk az 5. ábrára, rögtön feltűnik, hogy a kétnyelvűség egyértelműen az
űrlapok csoportjában a leghangsúlyosabb. Annak, hogy a nyomtatványok több mint
fele kétnyelvűen szerkesztett volt, elsősorban törvényi okai lehettek. Ráadásul több-
ségük előre gyártott volt, nem a hivataloknak kellett őket összeállítani, hanem
nyomdákból, okmányirodáktól szerezték be. Így ellenőrzötten, előre átgondoltan a
törvényileg előírt kétnyelvűséget is könnyebb volt betartani, mint egy olyan helyzet-
ben, amikor a tisztviselőnek kellett helyben döntenie arról, hogy az adott okmányt
milyen nyelven (netán mindkét nyelven) fogalmazza-e meg, főleg pontos utasítások
és kialakult szokások hiányában.

A (gyakran kétnyelvű) űrlapok kitöltését illetően már teljesen más a helyzet (lásd
6. ábra), itt már a legtöbbször nem is bajlódtak kétnyelvű kitöltéssel (valószínűleg
nem tartották fontosnak az információ megduplázását), a legtöbbször csak az egyik
nyelven (leggyakrabban magyarul) töltötték ki a nyomtatványokat. Világosan látszik
tehát a különbség a kétnyelvűség mint szabály (az űrlap nyelve) és mint gyakorlat
(a kitöltés nyelve) között.

6. ábra. A kétnyelvű űrlapok megoszlása a kitöltés nyelve szerint

6.4. Kétnyelvűség a dokumentumok szerzőjének és címzettjének alá- és fölérendelt-
ségi viszonya alapján

A dokumentumok szerzőjének és címzettjének alá- és fölérendeltségi viszonya alap-
ján a következő kategóriákat alakítottam ki: alárendelt fél értekezése fölérendelttel,
fölérendelt fél értekezése alárendelttel, valamint az ilyen szempontból irreleváns fe-
lek kommunikációja.
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6.4.1. Alárendelt fél értekezése fölérendelttel

Ügyfelek értekezése hatóságokkal

Megfelelő számú, egyazon kisebbséghez tartozó állampolgárral rendelkező járások-
ban (mégpedig a Somorjai járás ilyen volt, több mint 75%-os magyar kisebbséggel)
a hivatalos szerveknek el kellett fogadniuk a kisebbségi nyelvű beadványokat, ok-
mányokat, iratokat, ezek elintézését pedig nemcsak (cseh)szlovák nyelven, hanem
a kisebbség nyelvén is kötelesek voltak kiadni. Az egész anyagban elenyésző szá-
mú olyan levelet vagy beadványt találtam, amelyet ügyfél intézett hivatalhoz36: ma-
gyar nyelvűből 110-et, szlovák nyelvűből mindössze 15-öt, kétnyelvűből pedig (némi-
leg érthető módon) egyet sem (lásd 7. ábra). A beküldött beadványok 88%-a tehát
magyar, 12%-a pedig szlovák. Az ilyen, ügyfelek által beküldött beadvány leginkább
a jegyzői hivatal későbbi éveire (1928, 1935, 1936, 1938) jellemző. Ezek általában
kérvények, fellebbezések (különféle hivatali határozatok ellen), de különféle más
ügyekben is fordulnak az ügyfelek a jegyzői vagy a járási hivatalhoz (álláshirdetések-
re jelentkeznek, bérleti problémák miatt, építkezési engedély ügyében, vagy az egyik
helyi ácsmester levele, miszerint érdemtelenül mellőzve van a községi ácsmunkák-
tól). Többnyire magyarul, kézzel íródtak. A néhány szlovák beadvány között szintén
van álláshirdetésre való jelentkezés (ugyanarra az álláshirdetésre magyar beadvá-
nyok is érkeztek), engedélykérés (pl. halászati jogra), bérleti díj csökkentésére irá-
nyuló kérelem stb. Sajnos túl kevés a példa ahhoz, hogy bármilyen következtetést
le lehessen vonni arra vonatkozóan, hogy miért írták az egyik beadványt magyarul,
míg a másikat szlovákul. Sem a téma, sem a címzett (a jegyzői és a járási hivatal-
hoz is érkeztek magyar és államnyelvi beadványok is) nem magyarázza a nyelvvá-
lasztást.

Kézenfekvő lenne az a feltevés, hogy a beadványok nyelvét leginkább a nemze-
tiség határozza meg (azaz mindenki a saját nyelvén ír). Ha a magyar és a szlovák
nyelvű beadványok számarányait összehasonlítjuk Somorja ezekben az években
mért népszámlálási adataival37, azt állapíthatjuk meg, hogy a magyar és a szlovák
lakosok százalékos aránya nagyjából megegyezik a magyar és a szlovák nyelvű be-
adványok arányával.38 Ez alapján feltételezhető lenne, hogy a magyar lakosság dön-
tő mértékben magyarul, a szlovák pedig szlovákul kommunikált a hivatalokkal, te-
hát a magyarok éltek nyelvi jogukkal (már ha beszéltek egyáltalán szlovákul, főleg a
vizsgált időszak elején). A helyzet persze bonyolultabb, erre jó példa Boros Ferenc
esete, aki magyar levéllel jelentkezett a községi rendőri állásra, majd később a va-
lószínűleg vele azonos Boroš František ugyanarra az állásra államnyelvi jelentkezést
is beadott. A nemzetiségből tehát nem következik egyértelműen a hivatalnak írt le-
vél nyelve, de a tendencia azért kiolvasható az adatokból.
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7. ábra. Az iratok nyelvi megoszlása az alá- és fölérendeltségi viszony szerint

Alacsonyabb szintű hatóságok értekezése felettes hatóságokkal

Az egyes hivatalos (községi, járási, tartományi) szervek egymás közötti kommuniká-
ciója a törvény alapján államnyelvi volt, függetlenül pl. a község ügyviteli nyelvétől,
mivelhogy belső ügyintézésről, a hivatalok egymás közötti érintkezéséről van szó
(78. cikk). Ez alól kivételt képezett az a helyzet, amikor valamely község mint ügy-
fél lépett fel a közigazgatási eljárás során, mivel ekkor azonos jogállással rendelke-
zett, mint bármelyik természetes vagy jogi személy, tehát ugyanazok a kisebbségi
jogok illették meg (16. cikk). A vizsgált iratokban mindez meg is mutatkozik, az ala-
csonyabb szintű hatóságoktól a felettes szervek felé intézett dokumentumok (jegy-
zői hivatal a járási hivatalhoz; járási hivatal a zsupáni/tartományi hivatalhoz; jegyzői
vagy járási hivatal a különböző minisztériumokhoz stb.) több mint 70%-a államnyel-
vű volt (lásd 7. ábra). A községi szervek (jegyzői hivatal, elöljáróság) azonban néha
magyarul is kommunikáltak, főleg az eggyel felettük lévő hatóság, a szintén somor-
jai járási hivatal felé.

6.4.2. Fölérendelt fél értekezése alárendelttel

Hatóságok értekezése ügyfelekkel

Hivataltól valamely magánszemélynek címzett levél mindössze 9 van a vizsgált
anyagban, mindegyik 1928-ból származik a jegyzői hivatalból. A község ekkor új
tűzoltószertárt építtetett, s levelet küldtek a környékbeli mesterembereknek, tegye-
nek árajánlatot az egyes részmunkák elvégzésére. Ez a 9 irat mind magyar nyelvű,
így a 7. ábráról az olvasható ki, mintha a hatóságok által az ügyfeleknek küldött le-
velek 100%-a magyar nyelvű lett volna. Ez az adat értelemszerűen nem tekinthető
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relevánsnak (már magában az adatok mennyisége sem elegendő hozzá, ráadásul
az egyes évek, témák és hivatalok sincsenek kellőképpen, illetve gyakorlatilag egy-
általán reprezentálva bennük).

Semmilyen más, ügyfeleknek küldött levél vagy az ő beadványukra küldött válasz
nem őrződött meg a levéltárakban, valószínűleg azért, mert másolat készítése nél-
kül küldték ki őket.39 Így sajnos nem tudtam kutatni a kétnyelvűséget kezdeménye-
zés-válasz (szomszédsági párok) szempontjából, azaz abból a szempontból, hogy
egy adott beadványra a válasz a beadvány nyelvén (homogén válasz) vagy más nyel-
ven (heterogén válasz) érkezett-e. Ez a szempont azért lett volna fontos, mert nyo-
mon lehetett volna követni, hogy a hivatalok mennyire tartották be a törvényt (a ki-
sebbségi nyelvű beadványt kisebbségi nyelven válaszolták-e meg).

Felettes hatóságok értekezése alacsonyabb szintűekkel

A hivatalok közötti belső ügyintézés szokásának megfelelően a felsőbb hatóságok-
tól alacsonyabb szintűeknek küldött iratokra is döntően az államnyelvi kommuniká-
ció jellemző. Még akár a 20%-nyi magyar dokumentum is meglepőnek tűnhet (lásd
7. ábra), hiszen a felsőbb hatóságok (járási, ill. zsupáni/tartományi) ügyviteli nyel-
ve csak államnyelvi lehetett (annak ellenére, hogy az ügyintézés korlátozások mel-
lett lehetett kisebbségi nyelvű). Nyilván nem véletlen, hogy a felsőbb szervektől le-
küldött magyar nyelvű iratok legtöbbje a járási hivataltól érkezett a jegyzői hivatal-
hoz (illetve az ehhez szorosan kapcsolódó községi elöljárósághoz), magasabb szin-
ten — az első évek kivételével, amikor még felsőbb szinten is ritka a kizárólagos
államnyelvűség40 — már csak államnyelvi a kommunikáció.

6.4.3. Alá- és fölérendeltségi szempontból irreleváns felek kommunikációja

Ebbe a csoportba a jegyzői vagy járási hivatalnak a nem állami hatóságokkal történő
levelezéseit soroltam (ilyenek pl. a hitelintézetek, a gazdasági vagy kulturális szerve-
zetek stb.). Többségben vannak az adott nem állami intézettől érkező levelek, a rájuk
írt válaszok már ritkábban szerepelnek az anyagban, ezek kevésbé maradtak fenn.
Mint a 7. ábrából is látszik, ebben a kategóriában nagyrészt magyar nyelvű iratokkal
találkoztam. Ennek legkézenfekvőbb magyarázata, hogy a hivatalok valószínűleg legin-
kább a környékbeli (azaz magyar) intézményekkel, vállalatokkal voltak kapcsolatban.

6.5. Kétnyelvűség a dokumentumok témája alapján

A nyelvválasztás szempontjából az iratok témája is fontos lehet: melyek azok a te-
rületek, amelyeken a magyar, és melyek azok, amelyeken inkább az államnyelv do-
minál. Az anyagban előforduló iratok természetesen sokféle témát érintenek, közü-
lük azokat elemzem bővebben, melyekből megfelelő adatmennyiség gyűlt össze.

6.5.1. Községi és járási belső iratok

Ebbe a csoportba a járási és a jegyzői hivatal (és a hivatalokhoz kapcsolódó járási
és községi képviselőtestület) azon iratait soroltam, melyek a hivatalok mindennapi
életével, munkájával kapcsolatosak. A felsőbb szervek (zsupáni/tartományi hivatal,
minisztériumok) — a többi kialakított kategóriába nem sorolható — leiratai is ide ke-
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rültek. Meglehetősen sokrétű kategória jött így létre: képviselőtestületi, tanácsi, vá-
lasztmányi jegyzőkönyvek, ezek kivonatai, meghívók különböző ülésekre, határoza-
tok, végzések, kimutatások, leltárok, jelentések, a község és a járás közötti levele-
zés, a helyi pártok listája, választások kiírása és azok eredményei, valamint egyéb
adminisztrációs iratok. Éppen emiatt a sokrétűség miatt talán nem is reprezentatív
a százalékos kimutatás, mely szerint az iratok fele magyar nyelvű, de az államnyel-
vűek sincsenek túlzottan lemaradva (40%) — ez utóbbiak számát elsősorban a járá-
si iratok növelik meg (lásd 8. ábra). Mivel a legtöbb jegyzőkönyv, jegyzőkönyvkivonat
és a határozatok, végzések jelentős része is kétnyelvű, viszonylag nagy arányban
képviseltetik magukat a kétnyelvű dokumentumok is.

8. ábra. Az iratok nyelvi megoszlása témájuk alapján

A törvény megszabta, hogy a kétnyelvű iratokat kétnyelvű pecsétekkel kell ellátni
úgy, hogy az államnyelvi köriratnak kell az első helyen állnia. Ehhez képest a járási
hivatal pecsétje kizárólag államnyelvű (függetlenül attól, hogy milyen nyelvű iraton
szerepel), a jegyzői hivatalé 1918—1920-ig csak magyar (mivel még a monarchiabe-
li pecséteket használják), 1921-től kétnyelvű (a járás és a megye neve is szerepel
rajta). Újfajta pecséteket, melyeken már az 1928-as közigazgatási reform tükröző-
dik, s csupán a község és a járás neve szerepel, csak 1936-tól találtam. Ahogy azt
a törvény előírta, valóban mindig az államnyelvi körirat állt az első helyen.

Az okmánybélyegek felirata kizárólag államnyelvű volt, függetlenül attól, hogy milyen
nyelvű iratra kerültek (erről is törvény rendelkezett). Szintén törvény szabályozta a több
mint 3000 lakost számláló településeken kiadott hirdetmények nyelvét. Eszerint az
ilyen nagyobb településeken bármilyen széleskörű is a kisebbségi nyelvhasználati jog,
a hirdetményeket államnyelven is ki kell függeszteni. Ennek megfelelően az anyagban
talált hirdetmények mind kétnyelvűek (első helyen az államnyelvi szöveggel).
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6.5.2. Pénzügyek, a községi és a lakossági vagyonnal kapcsolatos iratok

Az összegyűjtött anyagban meglehetősen sok a pénzügyi irat. Ezek zárszámadások,
vagyonkimutatások (elsősorban a községi vagyont érintik), a község és a helyi ban-
kok levelezései (Somorjai Hitelintézet Rt., Somorjai 1. Takarépénztár Rt., a Szlovák
Népbank somorjai fiókja), illetve a felsőbb hatóságok pénzügyekkel kapcsolatos
utasításai. Sok a lakosság ingatlanjainak értéknövekedésével kapcsolatos irat is
(főleg űrlapok). Az értéknövekedési adó kiszabása ellen ugyanis sokan fellebbeztek,
s ezekre születtek a fellebbezéseket elfogadó vagy elutasító (fizetési meghagyás/el-
engedés) határozatok és egyéb válaszok. Nagy részük kétnyelvű, így a kategórián
belül megnövelik a kétnyelvűség arányát (lásd 8. ábra). Egyébként a magyar (a va-
gyonkimutatások és a bankokkal történő levelezések inkább magyar nyelvűek) és a
szlovák iratok száma hasonló, kicsivel több az államnyelvi irat (számukat a felülről
jövő utasítások növelik).

6.5.3. Jog és biztonság

Somorján járásbíróság is működött, amely különböző lakossági ügyekben döntött,
s ennek végzései, határozatai szép számmal megtalálhatók elsősorban a járási hi-
vatal anyagában. Ez utóbbiak leginkább államnyelvűek, esetleg kétnyelvűek. Emel-
lett a szlovák iratok számát itt is a felsőbb hatóságok által leküldött iratok növelik
— körlevelek, elnöki (ún. prezidiális) iratok, melyek főleg a biztonság fenntartására
irányulnak (engedélyek, tiltások, bűnügyek kivizsgálásra irányuló utasítások). A ka-
tegóriában összességében mégis számottevő részarányú (44,7%, lásd 8. ábra) ma-
gyar nyelvűség elsősorban a kezdeti évek jegyzői irataira volt jellemző, amikor még
a jog területén is a magyar nyelv volt az uralkodó (haszonbéri és adásvételi szerző-
dések stb.).

6.5.4. Közegészségügy és szociális ellátások

Ennek a csoportnak a többségét a szociális ellátásokra vonatkozó iratok alkotják.
A két háború között például gyakori volt, hogy gyűjtéseket szerveztek a hátrányos
helyzetű lakosok számára. Az állam is segítette őket: vetőmaggal, ruhával, a sze-
gény tanulókat könyvsegéllyel. Mivel ezeket az akciókat a járási hivatal irányította,
felügyelte, az ő tárgyalási nyelvének megfelelően az iratok inkább államnyelvűek. Az
egyes községeknek pontos kimutatást kellett készíteni, hogy ki mekkora összeget
kapott a segélyből. Ezeket a kimutatásokat is főleg szlovákul küldték tovább a járá-
si hivatalnak. Ebbe a kategóriába soroltam még a járványokról, a fertőző betegsé-
gekről szóló orvosi, ill. állatorvosi jelentéseket. Ezek a jelentések is inkább állam-
nyelvűek, kivéve a korszak első éveit, amikor még minden témában magyarul folyt
az adminisztráció.

6.5.5. Oktatás, egyházak

Az oktatás és az egyházak fogalma ebben a korban szorosan összefonódott, Somor-
ján például a polgári és az állami iskola mellett 4 egyházi iskola is működött. A ka-
tegóriába tartozó iratok jelentős részét teszik ki az iskolák hivatalokhoz intézett le-
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velei (kérvényei). Nagy részük magyar nyelvű. Az államnyelvű iratok számát (lásd 8.
ábra) a tanfelügyelő (školský inšpektor) szlovák nyelvű utasításai növelik (díjazások,
nyugdíjazások, tanterv).

Ezen felül ide soroltam még az egyházi vezetők hivatalokhoz intézett leveleit és be-
adványait (ezek magyar nyelvűek), valamit az anyakönyvekbe történő utólagos bejegy-
zéseket (így nevezték a halálesetek beírását — más típusú anyakönyvi bejegyzéseket
a vizsgált anyag nem tartalmaz). Az anyakönyvek vezetésének nyelvével kapcsolatban
Vörös Ferenc (2004, 55) semmilyen szabályozásra nem bukkant. Az anyakönyvekbe
való utólagos bejegyzések és az anyakönyvi kivonatok nyelvéről a végrehajtási rende-
let 55. és 56. cikke rendelkezett. Eszerint azokat az utólagos bejegyzéseket, amelye-
ket az illetékes állami hivatal rendelt el, az állam nyelvén kell foganatosítani, de
amennyiben a bejegyzést elrendelő hivatal úgy kéri, lehet az állam és a kisebbség
nyelvén is (vagyis kétnyelvűen). A szó szerinti anyakönyvi kivonatokat a bejegyzés nyel-
vén kell kiadni, kivéve a föliratot és a záradékot (keltezés), amelyek államnyelvűek
lesznek. Ám, ha az ügyfél államnyelven kívánja megkapni a kivonatot, joga van hozzá,
akkor is, ha nem ez a bejegyzés nyelve. Az anyagban található utólagos bejegyzések
és az anyakönyvvezető pecsétjei 1921-ig magyar nyelvűek, 1922-ben maguk a bejegy-
zések magyarok, de a keltezés és a hivatali iratszám már szlovák. Vörös (2004, 113)
is az 1922-es évet tekinti vízválasztónak, az ő kutatásaiban is ekkor jelenik meg az ál-
lamnyelvűség az anyakönyvi bejegyzésekben. 1928-tól követően már a bejegyzések és
az anyakönyvi hivatal pecsétjei is kizárólag államnyelvűek. Anyakönyvi kivonatok —
ahogy már említettem — nincsenek az anyagban.

7. A hipotézisek értékelése

1. Az egyik feltételezésem az volt, hogy a jegyzői hivatal irataiban túlsúlyban lesz a
magyarnyelvűség, míg a járási hivatal irataiban erőteljesebben megnyilvánul majd az
államnyelvűség.

A járási iratokra vonatkozóan a feltételezés bebizonyosodott (lásd 2. ábra).
1928-ban például az  iratok majdnem 98%-a államnyelvű volt, de a szlovák iratok
aránya 1932-ben is több mint 80%, majd 1936-ban újra több mint 90% volt. 1938-
ban is majdnem elérte a 80%-os arányt, természetesen csak a Magyarországhoz tör-
ténő visszacsatolásig eltelt időszakot nézve. (1938 decemberében egyébként a já-
rási hivatalt visszanevezik szolgabírói hivatallá, ám ezek a decemberi iratok nem ta-
lálhatók meg a Vágsellyei Levéltárban.) A járási hivatal irataiban tehát egyértelmű-
en az államnyelv dominál, bár a magyar vagy kétnyelvű iratok sem mennek ritkaság-
számba — kivéve 1928-at, amikor 5 irat kivételével mind államnyelvű volt. A magyar
és a kétnyelvű okmányokat inkább a járási hivatalhoz intézett (alsóbb hivataloktól
vagy a lakosságtól érkező) levelek alkotják. A hivatal maga ritkán adott ki magyar
nyelvű iratot, valamivel gyakoribb a kétnyelvűség (leginkább az ügyfeleknek címzett
végzések, határozatok tartoznak ide).

Kissé bonyolultabb a helyzet a jegyzői hivatal esetében (lásd 1. ábra). Az első
években, ahogy feltételeztem, szinte kizárólagos a magyarnyelvűség, de már 1922-
re kb. 55%-ra szorul vissza a magyar nyelvű iratok aránya. Ez azzal is magyarázha-
tó, hogy a Monarchia idején elkezdett magyar nyelvű dokumentációt a legtöbb he-
lyen ekkorra cserélik ki államnyelvűre (Vörös 2004, 113). 1932-től kezdve a magyar
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iratok száma egyre fogy, 1936-ban és 1938-ban részarányuk már 20% alá csökken.
(Az érdekesség kedvéért megjegyzem, hogy 1938 decemberében igazolhatóan visz-
szatér a magyarnyelvűség, a jegyzői hivatal utolsó 20-30 irata már a hatalomváltást
dokumentálja, pl. kárösszeírások, alkalmazottak jegyzéke.)

Azt helyesen feltételeztem, hogy a magyar nyelv inkább azokat az iratokat jellem-
zi, melyek nem kapcsolódnak szorosan az államigazgatáshoz (pl. a hivatal és a kü-
lönböző szervezetek, intézmények levelezése). Az olyan jellegű belső iratok viszont,
mint a jegyzőkönyvek, a meghívók, a kimutatások, a leltárok a leggyakrabban nem
magyarok, mint feltételeztem, hanem kétnyelvűek.

Fontos leszögezni, hogy az összesített százalékos adatok némileg csalókák, hi-
szen a felsőbb hatóságok jegyzői hivatalnak küldött (le)iratai is a statisztika részét
képezik. Vagyis az elnöki, a minisztériumi, a zsupáni/tartományi rendeletek és ren-
delkezések nyilvánvalóan az államnyelvi iratok számát növelik (kivéve a legelső éve-
ket, amikor ezek is fordításos másolatban kerültek a jegyzői hivatalhoz). Ettől füg-
getlenül azonban a vártnál sokkal több, ráadásul egyre növekvő számú a más kate-
góriába tartozó (cseh)szlovák irat is, ami azt bizonyítja, hogy az évek folyamán foko-
zatosan teret hódított az államnyelvű „hivatalnokoskodás” ebben a magyar többsé-
gű városban, egy olyan községi hivatal esetében, ahol a választott tárgyalási nyelv
a magyar volt, és az alkalmazottakat is főként magyar nemzetiségűek alkották. En-
nek okát a vizsgált anyagból nem lehet pontosan megállapítani, ahogy azt sem,
hogy a hivatalnokok pozitív vagy negatív nyelvi attitűdje mekkora szerepet játszott
egy-egy irat nyelvének megválasztásánál. A dokumentumok szerzői értelemszerűen
nem indokolják meg, hogy mi motiválta nyelvválasztásukat, egyik vagy másik nyelv
előtérbe helyezését. Így, bár továbbra is valószínűnek tartom a feltételezést, hogy a
törvényi szabályozás és a gyakorlati szempontok mellett a hivatalnokok érzelmei is
befolyásolták egy-egy irat nyelvét, ezt konkrét utalással bizonyítani nem tudom.

2. Az idő szerepének vizsgálata a nyelvválasztásban (lásd 1. és 2. ábra) főként
a jegyzői hivatal iratainál mutat megfigyelhető tendenciát. A járási hivatal esetében
egyrészt nincs értékelhető számú adat a korszak első, ilyen szempontból nagyon
fontos időszakából, másrészt 1928-tól is nagyjából állandó mértékben, az időtől
függetlenül az államnyelvűség van túlsúlyban. Csak 1938-ra növekszik meg egy kis-
sé a magyar iratok száma a megváltozott feltételek hatására. A jegyzői anyagban,
ahogy azt feltételeztem, 1920 körül jelennek meg az államnyelven írt iratok (1918-
ból még egyáltalán nem találtam nem magyar iratot, 1919-ben is csak néhány két-
nyelvűt). Tehát, ahogy ez várható volt, ebben a tekintetben nem történt éles váltás
az államfordulat után, a csehszlovák közigazgatás berendezkedése meglehetősen
lassan történt, a hivatalok még egy ideig a Monarchia idején kialakult módon és
nyelven adminisztráltak. A későbbi években aztán egyre inkább nő a (cseh)szlovák
nyelvűség, de nem egyenletesen, ahogyan azt eredetileg feltételeztem. A legna-
gyobb törés, ahogy arról az előző pontban már volt szó, 1922-re következett be; ké-
sőbb viszont arra is van példa, hogy egy korábbi évben több a szlovák irat, mint egy
későbbiben (pl. 1922 és 1928 között). 1938 végére, a visszacsatolás után persze
visszatért a magyar nyelvűség, de előtte, 1938 decemberéig nem tapasztaltam a
magyar iratok számának növekedését — a megváltozott politikai és érzelmi helyzet
hatására tehát itt nem szorult vissza az államnyelv használata.
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3. A nyelvtörvény, ill. a végrehajtási rendelet és azok gyakorlati megvalósulásá-
nak összehasonlítása a törvényekkel leginkább szabályozott területen (azaz a meg-
felelő számú kisebbséget magába foglaló járásban a kisebbségi ügyintézésre való
jogok terén) komoly nehézségekbe ütközött. A vizsgált anyagban ugyanis nagyon ke-
vés az ügyfelek által beküldött beadvány, az ezekre adott válaszok pedig gyakorlati-
lag egyáltalán nem maradtak fenn. Így ezt a területet nem tudtam relevánsan vizs-
gálni. Csak feltételezem, hogy a kisebbségi nyelvű ügyintézésnek a községi szinten
biztos nem volt akadálya, és járási szinten is megvolt rá a lehetőség (pl. elegendő
magyar alkalmazott állt rendelkezésre). Arra, hogy a gyakorlatban mindez hogyan
történt, a vizsgált anyag sajnos nem szolgál válasszal.

A másik nyelvhasználati terület, amit törvények szabályoztak, a tárgyalási, hiva-
tali nyelv kérdése. A Somorjai járás kivételezett helyzetben volt, hiszen a magyar
nemzetiségű lakosok részaránya járási szinten is nemcsak a kisebbségi jogok érvé-
nyesítéséhez szükséges 20%-ot érte el, de a korszak elejétől végéig 75% fölötti volt.
Az ilyen járásokban jelentős mértékben csak kisebbségi nyelvű ügyintézés is folyha-
tott, igaz, ez főként az ügyfelek jogára korlátozódott (37. cikk), ügyviteli nyelvét az
ilyen járásoknak sem állt módjukban megválasztani — az csak csehszlovák lehetett.
Ennek megfelelően a Somorjai Járási Hivatal esetében is az államnyelv volt a belső
ügyvitel nyelve, ez a kutatott anyagban is megmutatkozik. Községi szinten a somor-
jai hivatalok — főleg az elöljáróság — ismerte és próbálta kihasználni kisebbségi jo-
gait: magyar tárgyalási nyelvet választott, elutasította a csehszlovák utcanevek fel-
tüntetését stb. A vizsgált anyagból azonban az is kiderül, hogy a „hivatalnokosko-
dás” mindennapjaiba ezen a községi szinten is jócskán beszivárgott az államnyelv.

8. Összegzés
Dolgozatomban a két háború közti Somorja jegyzői és járási hivatalának iratait vizs-
gálom nyelvészeti, közelebbről magyar—szlovák kétnyelvűségi és nyelvhasználati
szempontból. Meglehetősen nagy mennyiségű, sokrétű anyagot sikerült összegyűj-
tenem. Ebben a teljesen magyartól a teljesen (cseh)szlovák nyelvű iratig a kétnyel-
vűség egész skálája tapasztalható. Előfordul, hogy csak egy-egy szlovák szó (leg-
gyakrabban tulajdonnév) ékelődik be a magyar szövegbe (kódváltás), de gyakori,
hogy a hivatalos irat bizonyos részeit (leginkább a formai jegyeket) államnyelven ír-
ják. Vannak iratok, melyekben egyformán hangsúlyos a magyar és a szlovák nyelv:
vagy oly módon, hogy a szöveg a másik nyelven megismétlődik (megduplázódik az
üzenet), vagy úgy, hogy az egyik nyelvű szöveget felváltja a másik nyelvű (a két nyelv
kiegészíti egymást, bázisváltás történik). A kétnyelvű szövegekben ritkán tapasztal-
ható feltűnő különbség a két változat között, formailag viszont sokszor különböző-
képpen oldják meg a két nyelv beépítését ugyanabba az iratba. A leggyakoribb az
a módszer, amikor a két nyelvet szavanként vagy mondatonként váltakoztatják (pár-
huzamosan futó kétnyelvűség). Ez a formai megoldás jellemzi a nagyszámú kétnyel-
vű nyomtatvány többségét is, amelyek legtöbbször csak az egyik nyelven vannak ki-
töltve (azaz az üzenet nem duplázódik meg). Kétnyelvű iratok estében, ahogy azt a
törvény kimondja, mindig az államnyelv áll az első helyen.

A korabeli törvények a több mint 20%-nyi kisebbséget magukba foglaló járások-
ban (a Somorjai járás több mint 75%-nyi magyar nemzetiségű állampolgárt számlált)
lehetőséget adtak a kisebbségi nyelvű ügyintézésre. A törvények leginkább az ügy-
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feleknek biztosítottak jogot ügyeik anyanyelvi intézésére, de ha egy községben a ki-
sebbségi lakosok száma elérte a 20%-ot, a község maga választhatta meg ügyvite-
li nyelvét is. A somorjai községi képviselőtestület 1928-ban a magyart választotta
ügyviteli nyelvévé. A községi jegyzői hivatal irataiban azonban a magyar anyanyelvű
lakosok túlsúlya ellenére az évek során egyre inkább hangsúlyossá válik, majd a
korszak végére többségbe kerül az államnyelvűség. Még inkább jellemzi ez a járási
hivatal iratait, ahol a (cseh)szlovák nyelv mindvégig erőteljesen dominált. A jogok te-
hát megvoltak a (részben) kisebbségi nyelvű „hivatalnokoskodásra” (a járási hiva-
talnak kevésbé), a hivatalok mégsem éltek száz százalékosan ezzel a jogukkal. Ez
magyarázható az egyes tisztviselők (cseh)szlovák voltával, de a választ valószínűleg
inkább abban kell keresni, hogy mindkét hivatal (és leginkább a járási) szorosan
kapcsolódott az állami közigazgatáshoz, ami nyilvánvalóan a centralizáció és az ál-
lamnyelv elterjesztése irányába fejtett ki hatást. A hivatalok közötti kommunikáció
nyelve így egyértelműen a (cseh)szlovák volt. Mindez nem azt jelenti, hogy a magyar
nyelv kiszorult volna a hivatali nyelvből (bár tény, hogy a magyar iratok száma főleg
a kezdeti időszakban jelentős), ha kisebb számban is, de végig képviseltették ma-
gukat — elsősorban a jegyzői hivatal irataiban. A magyar nyelvű adminisztrációnak
nemcsak az volt az oka, hogy a közigazgatás képviselői éltek nyelvhasználati joga-
ikkal (bár községi szinten ez is erőteljesen tetten érhető), hanem azt mindenképp
befolyásolta a nyelvi hiány is — a magyar nemzetiségű hivatalnokok főleg a kezdeti
időszakban kielégítő nyelvtudás hiányában nem voltak képesek az államnyelvi „hi-
vatalnokoskodásra”.

A vizsgált iratokat tehát több szempontból is kétnyelvűség jellemezte — összessé-
gében a magyar és az államnyelvű iratok kb. ugyanolyan arányban fordulnak elő, nagy-
számú kétnyelvű iratot találni (lásd 3. ábra). Nem mindig volt egyszerű, és sokszor
nem is lehetett megállapítani, hogy az adott esetekben mi volt a motívuma az egyik
vagy a másik nyelv választásának. Bár a statisztikákból kitűnnek bizonyos tendenciák,
több egyértelmű következtetés levonásához még túl kiforratlan az időszak (és/vagy ke-
vés a vizsgált anyagmennyiség), a közigazgatás rendszere is csak kialakulóban volt,
annak nyelvhasználati oldaláról nem is beszélve. A nyelvi adatok értelmezése nem füg-
getleníthető a beszélők nyelvhasználatát befolyásoló külső tényezőktől. Sajnos
a nyelvhasználatot befolyásoló nyelven kívüli tényezőkre csak minimálisan sikerült
fényt deríteni, a hivatalnokok nemzetiségére, nyelvi életrajzára, nyelvi attitűdjeire néz-
ve gyakorlatilag alig sikerült adatokat találni — kutatási alapnak maradtak pusztán az
iratok. Az anyag bővítésével, a nyelvi és főleg a nyelven kívül tényezők alaposabb vizs-
gálatával talán egy kicsit könnyebb lenne megérteni, megfejteni a nyelvválasztás,
„nyelvváltogatás” miért-jeit és hogyan-jait a Trianont követő időszakban.
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Melléklet
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Jegyzetek

1. Štátny archív Bratislava, pobočka Ša a.
2. Notársky úrad.
3. Okresný úrad.
4. Az alább idézett cikkek erre a törvényre vonatkoznak.
5. Ezek Szlovákiában az 1922. évi 243. számú törvény és az 1923. évi 171. számú kor-

mányrendelet értelmében Pozsony, Kassa, Ungvár és Munkács voltak.
6. A továbbiakban erre a két törvényre hivatkozom, a paragrafusok mindig az alkotmányle-

vélre, a cikkek a végrehajtási rendeletre vonatkoznak.
7. A csehszlovák törvény ezt egyrészt kibővíti, mert nemcsak a bíróságok előtt biztosít sza-

bad nyelvhasználatot, hanem a közigazgatási szervek előtt is, másrészt viszont szűkíti,
mert megszabja, hogy ez a jog csak ott érvényesíthető, ahol a kisebbség részaránya az
adott területen eléri a 20%-ot (lásd pár mondattal lejjebb), amiről a nemzetközi szerző-
dés egyáltalán nem tesz említést.

8. 1918. évi 11. számú törvény 2. cikk.
9. „... nagyközségek azok a községek, amelyek a törvény által rájuk ruházott teendőiket sa-

ját erejükből képesek teljesíteni” (Magyary 1942, 317).
10. Somorja járás felügyelete alá a következő települések tartoztak: Alsójányok, Bacsfa, Bé-

ke, Bélvata, Bucsuháza, Bústelek, Csákány, Csallóközcsütörtök, Csenke, Csölle, Csö-
lösztő, Csukárpaka, Dénesd, Dióspatony, Doborgaz, Dunahidas, Éberhárd, Előpatony,
Fél, Felsőjányok, Felsőpatony, Gomba, Gútor, Illésháza, Jóka, Keszölcés, Királyfia, Kis-
lég, Kismagyar, Kispaka, Macháza, Misérd, Nagylég, Nagymagyar, Nagypaka, Nagyszar-
va, Olgya, Pozsonypüspöki, Sárosfa, Szász, Szemet, Szunyogdi, Tárnok, Tejfalu, Tonk-
háza, Torcs, Újhelyjóka, Úszor, Vajka, Vajsavata, Vereknye, Vők (ŠABA-ŠA OÚ28/958).

11. Felsőcsallóköz, 2. évf. 41. sz.
12. Egy 1928-as jegyzői hivatali jegyzőkönyvből: „Vzhladom nato, že tak členovia správnej

komisie, ako aj obecnej rady štátnu reč neovládajú, alšie jednanie sa v jejich materin-
skom ma arskom jazyku dialo” (NÚ28. b. č.) [Tekintettel arra, hogy az államnyelvet sem
a közigazgatási bizottság, sem a községi tanács tagjai nem beszélik, a további tárgyalás
magyar anyanyelvükön zajlott.]

13. A Magyarországhoz való visszacsatolás után kimutatást készítettek a jegyzői hivatal dol-
gozóiról, többek között a nemzetiségükről is. Šaškon kívül minden hivatalnok (legalább-
is a visszacsatolás után) magyar nemzetiségűnek vallotta magát.

14. Nevükből ítélve Artur Ambro járási jegyző, Martin Ješko községi jegyző és Vendelín Zelin-
ka irodatiszt is (cseh)szlovák nemzetiségű lehetett (NÚ32/4063), bár az iratokban sze-
replő nevek alapján nehéz bármilyen következtetést levonni a nemzetiségi hovatartozás-
ra. A latinos és a magyaros névsorrend, a magyar és a szláv (mellékjeles) családnév, il-
letve a keresztnév államnyelvi és magyar alakja gyakran váltakozik egyazon személy ese-
tében is (pl. Konštantin Šaško, Šaško Konštantin, Sasko Konstantin, Saskó Szilárd stb.).

15. A Slovenská liga a szlovák iskolák és tanulóik támogatásával foglalkozott. (Tankönyvek-
kel, ruhákkal, ételosztással segítette őket.)

16. 1932-ben Hollovičot a Pozsonyi Tartományi Hivatalhoz helyezték (NÚ32/3796). Az új já-
rási főnök Ferdinand Boček lett. 1936-tól Ján Mihály került a járási főnöki posztra.

17. Pl. az 1928-ban megválasztott 12 járási képviselőtestületi tag neve mellett csak a lakó-
helyük és a foglalkozásuk szerepel, sok esetben ezekből is valószínűsíthető azonban
magyar nemzetiségük (környékbeliek, több közülük gazda, földbirtokos). Žitnan Antonín
(statkár) Józsefmajorból az egyetlen, akiről az adatok és neve nyelvi arculata alapján tel-
jes bizonyossággal kikövetkeztethető (cseh)szlovák volta (OÚ28/4405; Felsőcsallóköz,
2. évf. 9. sz.).

18. NÚ38/37.
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19. OÚ28/355.
20. OÚ28/958.
21. Gabčo Károly képviselőtestületi tag szavazott a csehszlovák nevek mellett. Ezt követően

ő és Šaško Konštantin jegyzői főtitkár megfellebbezték a határozatot (OÚ38/0353).
22. Az egyszerűség kedvéért a cseh és szlovák szövegek között nem teszek különbséget

(sokszor nem is lehet, annyira keveredik a két nyelv — ez akár egy újabb kutatás tárgya
is lehetne), de tény, hogy főleg a korszak elején gyakori a cseh nyelvű irat. Ezek egyrészt
Prágából leküldött utasítások, rendeletek, esetleg csehországi vállalatok levelei, de elő-
fordult az is, hogy egy-egy hivatalnok a cseh nyelvet ismerte jobban, így helyi szinten is
a csehet használta államnyelvként. Az anyagban erre is vannak példák.

23. Ebben a munkában nem kutattam külön a cseh és a szlovák nyelvű iratok százalékos
előfordulását.

24. Előző kutatásaim (Lintner 2005; 2006) azt bizonyítják, hogy a korabeli magyar sajtó ál-
lamnyelvi betéteiben és a hirdetésekben rengeteg a helyesírási, a nyelvhelyességi hiba
— nyilvánvaló, hogy ezek sokszor az államnyelvet rosszul beszélő magyar újságírók tollá-
ból születtek. A vizsgált hivatalok irataiban is vannak ilyen jellegű hibák, de a szlovák szö-
veg mennyiségéhez képest meglehetősen kis számban. Ez arra utal, hogy az államnyel-
vi iratok többségét szlovák anyanyelvű vagy az államnyelvet jól beszélő személyek írhat-
ták.

25. A szlovák vendégnyelvi betétet (kódváltást) tartalmazó magyar nyelvű iratokat statisztika-
ilag a magyar nyelvűek közé, a magyar vendégnyelvi betétet tartalmazó iratokat a szlová-
kok közé soroltam. Igyekeztem minden, az iratok bázisnyelvétől eltérő betétet feljegyez-
ni, de a nagy anyagmennyiség miatt ez nem sikerült maradéktalanul. (Gyakori például,
hogy egy magyar bázisnyelvű szöveg szlovák helységnevet tartalmaz — ezeket külön nem
minden esetben jegyeztem fel.) A kódváltásokat tehát kvantitatívan nem mérem. 

26. Ezek a tulajdonnevek felfoghatók akár változóknak, alakváltozatoknak is, hiszen megfe-
lelnek a labovi változódefiníciónak: nyelvi jelenségek, amelyek formailag többféle módon
valósulnak meg (Wardhaugh 1995, 124).

27. Az olyan közhasználatúnak tűnő szavak esetében, mint a starosta felmerül a lehetőség,
hogy nem kódváltásjelenségek, hanem (direkt) kölcsönszavak, hiszen úgy tűnik, túlmu-
tatnak a vendégszó kategóriáján, és az átvevő (magyar) nyelvben gyakorivá és rendszer-
szerűvé váltak (Bergendi 2002, 60; Lanstyák 2006, 53). A kódváltás és a kölcsönzés
szigorú elkülönítése egyébként is elméleti jellegű, a valóságban átmeneti esetek soka-
ságával találkozunk. Ebben az esetben még nehezebb az elhatárolás, mivel nem ismer-
jük a pontos történelmi-társadalmi kontextust. De abból, hogy a második világháború
után a „predseda” meg a „tajomník” szót is kölcsönszóként használták, ill. ma is a
„vedúci” szót, esetleg arra következtethetünk, hogy a „starosta” és a „zsupán” is köl-
csönszavak lehettek a két háború között.

28. Elvileg elképzelhető, hogy egy szlovákdomináns kétnyelvű személy (pl. szlovák hivatal-
nok) magyar nyelvű szövegében a szlovák nyelvi betétek szlovák morfémákkal (lásd Lan-
styák 2006, 124—140) épülnek a bázisnyelvbe, de ez meglehetősen valószínűtlen felté-
telezés, hiszen a mai kutatások alapján az ilyen jellegű beépülések szlovákdomináns két-
nyelvűeknél is csak a beszélt nyelvben fordulnak elő.

29. „Ez utóbbi megoldásra érdemes megnézni egy példát: egy 1938 júliusából származó vég-
rehajtási utasítást, amelyben „a »Tekintetes Járásbíróság« megszólítás után négy sorban
csak magyarul kérnek fel egy ügyvédet, de a határozat (»Uznesenie«) már szlovákul foly-
tatódik, az aláírás viszont a magyar tisztelettel zárul, tehát az »Okresny súd v Galante«
az iratot a legcélszerűbben gépeltette le” (Lanstyák idézi Némethet 1991, 16).

30. Az már egy másik kérdés, hogy valószínűleg gyakran megesett, hogy a magyar „eredetit”
fordították le államnyelvre is, így téve eleget a törvényben előírtaknak.

31. A mai szlovákiai magyar közigazgatási gyakorlatban a lakosok vagy teljesen szlovák nyel-
vű űrlapokat töltenek ki, vagy ha lehetőségük van rá és élnek ezzel a jogukkal, magyar
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nyelvűt. A kétnyelvű nyomtatványoknak mára leginkább szimbolikus szerepük lett (lásd
kétnyelvű bizonyítványok), mivel a mai szlovákiai magyar beszélőközösség lényegében
kétnyelvűnek tekinthető, azaz a szlovák szövegek megértése nem okoz számára gondot,
sőt a megszokott és praktikus ügyintézésre való törekvés inkább a szlovák írásbeli ügy-
intézés malmára hajtja a vizet. (A témáról bővebben lásd Menyhárt 2005, 41—48.)

32. A dokumentumok kitöltési nyelvét ebben az esetben nem vettem figyelembe, tehát az
egy nyelven kitölött kétnyelvű nyomtatványokat kétnyelvűnek tekintettem.

33. Pedig a két háború közti szlovákiai magyarság nagy része nem volt kétnyelvű, a kétnyel-
vű vagy anyanyelvi ügyintézésnek tehát gyakorlati szerepe is volt. A csak államnyelvi szö-
veget a közösség nagy része egyszerűen nem értette volna meg, a kizárólag államnyelvi
ügyintézés nagy területeken okozott volna megoldhatatlan közigazgatási gondokat.

34. Ezeknek a példáknak a bemutatását, elemzését jelen dolgozatban helyhiány miatt nem
végzem el.

35. Za správnos  vyhotovenia, opisu.
36. Ebbe a csoportba csak az ügyfelek által megfogalmazott iratokat soroltam, a nyomtatvá-

nyokat, még ha ügyfelek töltötték is ki (pl. értékemelkedési adóbevallás, értéknövekedé-
si adó elleni fellebbezés), nem számítottam ide.

37. 1930-ban a Somorjai járás 76,93%-a vallotta magát magyarnak, 11,37%-a (cseh)szlo-
váknak.

38. A szlovák lakosság számaránya szinte pontosan megegyezik a szlovák beadványok szám-
arányával, azt még esetleg feltételezhetnénk, hogy az egyéb nemzetiségűek magyarul ír-
tak.

39. Egyetlen olyan példa van, amikor a beadvány és az arra küldött válasz is megtalálható
az anyagban. A fent említett, magát mellőzöttnek érző ácsmester magyar nyelvű levelé-
re válaszol a jegyzői hivatal szintén magyarul, hogy tegye meg árajánlatát.

40. Az 1920-as évek elejének jegyzői irataiban a felsőbb szervektől (általában a zsupáni hi-
vataltól) érkezett iratok ún. fordításos másolatban, magyarul vannak meg.
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ANITA LINTNER

BILINGUALISM IN THE OFFICIAL LANGUAGE OF SOMORJA BETWEEN THE TWO WORLD WARS

The author examines the official notarial and district documents of Somorja
between the two world wars from the linguistic point of view, mainly the
Hungarian-Slovak bilingualism and language usage.  She tries to answer the
question that how the formation of Czechoslovakia influenced the official lan-
guage in the district seat that is mainly lived by Hungarians. Primarily she is
interested in the eventual „mixing“ of the Hungarian and the (Czecho-)Slovak
language and their relationship to each other; that in what situation and how
people chose in this period one or another language and what is (or can be)
the function of this choice.

She examines a rather great number, and different materials. From these
materials, including entirely Hungarian ones and entirely (Czecho-)Slovak ones,
a whole range of bilingualism can be experienced. There are cases when only
one Slovak word (most frequently proper name) is put into the Hungarian text
(code change), but it is frequent, that the certain parts (mainly formal marks)
of the official document are written in the state language. It is most frequent
that the two languages are changed by words or sentences (parallel bilingua-
lism). This formal solution is the characteristics even of the great number of
bilingual forms, that are mainly filled out only in one language (so the messa-
ge is not doubled). In the case of bilingual documents, as the law regulates,
always the state language stands on the first place.
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