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1 AtanulmányalapjáulszolgálókutatásokazAPvv-0689-12számúSlovenčina v kontexte viac-
jazyčných spoločenstiev na Slovensku c.APvv-projektkeretébenfolytakapozsonyicomenius
Egyetem BTk magyar nyelv és irodalom Tanszékén és a Jyväskyläi Egyetem Alkalmazott
nyelvészetiközpontjában.ittköszönömmeglanstyákistvánnakadolgozatkorábbiváltoza-
táhozfűzöttértékesészrevételeitéstanácsait,melyektöbbrészletkérdéstovábbgondolásá-
rakésztettek.AmunkanemjöhetettvolnalétreaFórumkisebbségkutatóintézetdigiTéka
nevűdigitalizáltfolyóirattáranélkül.

0.Bevezetés

Azamegállapítás,miszerintabeszédésagondolkodásegymástkölcsönösenmegha-
tározza,nemnagyonszoktavitatárgyátképezni.Amindennapiéletünkből iskönnyű
igazolni,hogyezténylegígylehet:az,ahogyanegytémárólgondolkodunk,meghatároz-
za,hogymitfogunkrólamondani,ésaz,amitatémárólmondunkvagyhallunk,agon-
dolkodásunkra vagy mások gondolkodására is hatással van. Ez pedig megint csak
rányomjaabélyegétarra,hogymihangzikelatémávalkapcsolatban,ésígyegykörkö-
rösfolyamatindulbe(vö.dolník2010,237.p.;Jäger–maier2009,37.p.).Atársada-
lomtudományokban–anyelvészetetisbeleértve–eztafolyamatotszokásdiskurzus-
naknevezni.Beszélhetünkpéldául–általábanvett–politikaidiskurzusról,ugyanezt
leszűkíthetjük a szlovákiai politikai élet diskurzusára, vagymég szűkebbre szabva a
kérdést:egyestörvényekelfogadásávalkapcsolatospolitikaidiskurzustiskörülhatárol-
hatunk,demástovábbidiskurzusokatis,attólfüggően,hogymiaz,amitkutatniszán-
dékozunk.

Azittolvashatótanulmánybanénanyelvrőlszólódiskurzustkutattam.Aztpróbál-
tammegföltérképezni,hogyasajtóbanmilyenkérdésekjelennekmegleggyakrabban
anyelvkapcsán,éshogyafeltettkérdésekremilyenválaszokszületnek.Ezekfelkuta-
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2 Amegközelítésnyelvelméletiháttereazún.diskurzívszemlélethezköthetőanyelvészetben.
Errőll.szabó2012,78–79.p.;vö.Edwards–stokoe2004;Harré–Gillett2001.
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tásáhozazÚjszónapilaphasábjaitválasztottam,mertérdemesnektartottammegtud-
nivalamitarról,hogymilyenazakép,amelyetazújságanyelvrőlközvetít,illetve–más
szemszögbőlkérdezveugyanezt:–milyenazakép,amelyetazolvasókapanyelvről.
Ennekalapjánugyanis jobbanmegérthetjükazembereknyelvrőlvalógondolkodását
is,és–mégtovábblépve–aztis,hogyegyesnyelvpolitikaidöntésekvagyéppabeszé-
lőkmindennapinyelvalakító tevékenységemögöttmilyenelképzelések,meggyőződé-
sekhúzódnak(vö.anyelvalakítástovábbiválfajaival;lanstyák2014,9–19.p.).

Úgygondoltam,hogytöbbidőszakkutatásanemcsakszélesebbrálátástadmajd
azújság lapjainkirajzolódónyelvikérdésekre,hanemegybenalaposabbelemzést is
lehetővétesz:többidőszakáttekintésévelugyanisösszehasonlíthatóanyaghozjutunk.
Ez pedig a diskurzus elemzése szempontjából különösen fontos. A különbségeken
keresztülegyrésztsokkalkönnyebbészrevenniazadott időszak jellemzőit,másrészt
pedigígyadiskurzusonbelülipreferenciákváltozásairólisképetalkothatunk.Azegyes
időszakokkiválasztásánálegyformaiszempontotkövettem:anapilapindulásátólkez-
dődőenmindentizedikévfolyamlapszámaibólgyűjtöttemanyagot.Agyűjtésnélpedig
szinténegy formai, áméppenezért nagyonmegbízható szempontot választottam.A
lapszámok digitalizált tárában egy keresőprogram segítségével válogattam össze az
összesolyanszövegrészt(pl.utalást,megjegyzést,cikket),amelytartalmaztaanyelv
szót.Azilyenszövegrészekbőlösszeállítottlistaképezteaztakorpuszt,amelyalapján
megpróbáltam levonniakövetkeztetéseimet.de lássukelőször,hogypontosanmely
időszakokmilyenanyagairólvanszó!

1.Akutatásanyagánakáttekintése

Akutatáscéljáraösszegyűjtöttanyagot–mintemlítettem–azÚjszódigitalizáltlapszá-
maibólválogattamösszeanapilap1949.május1-jeiújraindításátólkezdődően1999-
ig.mivelazonbanezhatalmasmennyiség,szükségvoltaszelektálásra:ígyazanyagot
csakmindentizedikévfolyamlapszámaibólgyűjtöttem–konkrétanaz1949-es,1959-
es, 1969-es, 1979-es, 1989-es és1999-es évfolyamokból. ámaz ilyen „merítések”
mégígyistúlméretezetteknekbizonyultakaszámomra,éskénytelenvoltamazanyagot
továbbszűkíteni.mivelelsősorbananyelvvelkapcsolatosmegnyilatkozásokérdekel-
tek,nempróbáltamaválasztott lapszámokatvalamilyen ismert társadalmi, történeti
vagypolitikaieseményhezkötni,ésakutatástegyolyaniránybaelvinni,amelyezeknek
az eseményeknek a sajtóvisszhangját mutatta volna be. Ez egy másféle – sokkal
inkábbtörténészi–megközelítéstigényeltvolna,amelyszükségszerűennemannyiraa
nyelvről,mint inkábbanyelvetérintőeseményekhátterérőlszóltvolna.Atörténelmi-
politikaiháttértermészetesenígyisnélkülözhetetlen,nyelvészetiszempontbólviszont
elsősorbanazazérdekes,hogyanyelvfogalmahogyanvanmegalkotvaazegyesidő-
szakokdiskurzusaiban.2
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3 „Hozzászólás”-onolyanszövegrésztértek,amelyanyelvkérdéseihezkapcsolódikvalamilyen
módon,ésanyelv szóegyszervagytöbbszörelőfordulbenne,ugyanakkorformaiszempont-
bóljólelkülöníthetőmáshozzászólásoktól.Például:egyhozzászólásttakaregymonotemati-
kuscikk,amelybenanyelv szósokhelyenelőfordul,ésazisegyhozzászólás,haaműsorúj-
ságbanaFrancia nyelvlecke időpontjárólértesülünk.

4 Eza12számanapilapvasárnapiÚjszóc.kiadványáttakarja,amelyben–mintazahozzá-
szólásokszámábólislátszik–számosnyelvetérintőcikkjelentmeg.

5 l.http://adatbank.sk/digiteka/
6 Ennekelőnye,hogyígyazösszesnyelvvelkapcsolatosemlítéstösszetudjukgyűjteni(leszá-

mítvanéhányat,melyenakeresőisátsiklik).Akutató-olvasóesetlegesfigyelmetlenségével
vagybeállítódásávaltehátakutatásnakebbenafázisábanmégnemkellszámolni(atovábbi
előnyökrőll.mautner2009,123.p.).
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Hogyazegyesidőszakokmennyilapszámánvégeztemazelemzést,aztnemegyelőre
megszabottperiódushoz igazítottam,hanemahhoz,hogymennyinyelvivonatkozású–
nevezzükrövidenígy:–hozzászólást3 sikerültösszegyűjtenem.általánosságbanelmond-
hatom,hogyanyelvetérintőkérdésekegyregyakrabbanésegyrenagyobbrészletesség-
geljelentekmegazújságlapjainötvenévalatt(nohaezalapterjedelménekanövekedé-
sévelisösszefügg).Azelsőkétévtized„merítése”140átnézettlapszámottakart,dea
következő két évtizedbenmár hetvenre csökkentettem a napilap átnézett számait. A
következő kétmerítés pedigmég kevesebb, csupán35 lapszámot érintett. vagyis azt
mondhatom,hogymindenmásodikmerítésutána feléreapadtazátnézettnapilapok
száma.Ennekazvoltazoka,hogyazújságbanfokozatosanegyretöbbmonotematikus,
nyelvvelkapcsolatos,nagylélegzetvitelűírásszületett.ígynemvoltszükségesakezdeti
140lapszámhoztartanommagamat,ésazonapontonmeglehetettállnom,mikoradis-
kurzusbanalkalmazottérvekegyidőutánmárcsakismételtékönmagukat(erreagyakor-
latral.Jäger–maier2009,51.p.).Hogypontosanhányátnézettlapszáméshozzászólás
utánértemeleztapontot,arrólaz1.táblázatrészletesentájékoztat.

1. táblázat

2.Azanyaggyűjtésmódjaésazelemzésmódszerei

Azanyaggyűjtéstnagyonleegyszerűsítette,ésamunkátsokkalgyorsabbáésmegbíz-
hatóbbátetteaFórumkisebbségkutatóintézetdigiTéka5 nevűadatbázisa,amelytöb-
bek között azÚj szó1948-tól 1999-igmegjelent lapszámait digitalizálva elérhetővé
teszi. sőt, nemcsak elérhetővé, hanema keresőprogramnak köszönhetően könnyen
kutathatóváis.Bármilyenszóravagykifejezésrerálehetkeresni,ésannakösszeselő-
fordulását„előlehethívni”azújságból.6

x Átnézett lapok száma Hozzászólások száma A kutatott id szak 
1949 140 kb. 400 május 1-t l szeptember 24-ig  
1959 140 kb. 270 január 2-t l május 22-ig 
1969 70 +124 kb. 200 + 110 január 2-t l március 24-ig 
1979 70 kb. 210 január 2-t l március 23-ig 
1989 35 kb. 150 január 2-t l február 10-ig 
1999 35 kb. 290 január 2-t l február 6-ig 
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7 kezdetbenpéldául a „nyelvi piac” kategóriájával is bővebben szerettem volna foglalkozni,
vagyisazzal,hogyazújságmilyenképetfestazegyesnyelvekértékérőlanyelvipiacon–mire
van kereslet az álláshirdetésekben,milyen nyelvtanfolyamokat hirdetnek stb. (l. Bourdieu
2014, 41–61. p.; vö. Bohunická 2014, 67–89. p.). végül aztánmégsem jött össze annyi
anyag,mintmástémáknál,ésbizonytalanáltalánosítgatásokhelyettezeketazadatokatcsak
mástémákárnyalásárahasználtamfel.Például:mikoraszlovákvagyazorosznyelvetérté-
keltékegyescikkekazérvényesülésszempontjából.
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Akutatássorán–mintemlítettem–anyelv szóra,pontosabbanszóalakra(type)
kerestemrá.vagyisolyanutasítástadtammeg,mellyelaprogramaszómindenalak-
változatát feltünteti,beleértveazokatazeseteket is,mikoraszóösszetételi tagként
szerepel.Ezzelugyanrengetegfölöslegestalálatkerültelő,ugyanakkorbiztoslehettem
benne,hogymindennyelvvelkapcsolatoshozzászólástsikerülösszegyűjtenem,ésaz
ígymegalkotottkorpuszteljesképetnyújtmindennyelvivonatkozásúhozzászólásról,
amelyazújságlapjainmegjelenik.

Azanyaggyűjtésfázisábanigyekeztemmindentalálatotösszegyűjteni,éscsakazo-
katapéldákatnemvettemfölakorpuszba,amelyekanyelvreminttestrészrevonat-
koztak,illetveennekmetaforikuskiterjesztéseire(mintpl.mérleg nyelve).Azígyössze-
állítottkorpusztpedigmárcsakazelemzésfázisábanszűkítettemle,nohaazelemzést
azegészévfolyamanyagánakazismeretebefolyásolta.Egyesesetekbenfölishasznál-
tamnéhánypéldát,amelyfontosnaklátszottatémajobbmegértéseszempontjából(l.
méga14.lábjegyzetet).

Azelemzéstazegyesnyelvivonatkozásúhozzászólásokkategorizálásávalkezdtem.
ügyeltemarra,hogynevalamiféle„előregyártott”kategóriákbapróbáljambeleilleszte-
niakülönbözőhozzászólásokat,hanemezekatémabelikülönbségekéshasonlóságok
alapjánmintegy önmaguktól alakuljanak ki, és a csoportok a legjellemzőbb jegyeik
alapjánkapjanaknevet(vö.azetnometodológiamódszertanával–dolník2009,292–
295.p.).ígyjötteklétrepéldáulolyancsoportok,mint„magyarokatérintőtörténések”,
„anyanyelv”,„nyelvipiac”stb.Ezeketkülönállóaldiskurzusokkéntkezeltem;azokataz
eseteketpedig,amelyektöbbaldiskurzusba isbeleillettek,értelemszerűenegyszerre
több aldiskurzusba is besoroltam (az aldiskurzusok átfedődéseiről l. reisigl–Wodak
2009,90.p.).Azígykialakítottanyagegészénekáttekintéseutánkirajzolódtakazoka
főtémák,amelyekreazelemzéssoránahangsúlythelyeztem,ésazok,amelyeketcsak
kiegészítésképpen,azegyesösszefüggésekjobbmegvilágításárahasználtamfel.7

Akövetkezőlépésazegyesaldiskurzusokjellemzésevolt.Alistázotthozzászólások
„összeolvasásával”képet tudtamalkotniarról,hogymiről szólazadottaldiskurzus.8
Ezekleírásánálazösszbenyomásmellettfigyelembevettemazegyesérvekgyakorisá-
gátis,habárazefféleadatokatfenntartásokkalkezeltem.Úgytűnt,hogyatémajelle-
gébőlkifolyólagnemnagyonérdemesagyakoriságot„túlkomolyan”venni,mertazok
sokesetbeninkábbtorzítjákazeredményeket,mintpontosítanák.Adiskurzusbanelső-
sorbanintenzitásbelikülönbségeketkövethetünknyomon–aztpéldául,hogymelyérv
mennyire meggyőző vagy mennyire meggyőzően, milyen retorikai eszközökkel van
bemutatva. Ha ezeket a kvalitatív tulajdonságokat számokra alakítanánk, akkor az
elemzéscsaknagyonkevesetárulnaeladiskurzusvalóditermészetéről.Agyakorisági
adatoktól ugyanakkormégsem tekintettemel teljesen. A választott témánbelül ará-
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8 Azösszképmegalkotásátolyanfogalmakhozkapcsolhatjuk,mint(proto)tipikalitás, interdis-
kurzivitás, reprezentativitás, frekvencia stb. (l. reisigl–Wodak 2009, 98. p.). A választott
módszertanhiányosságakéntviszontaztismegkellemlítenem,hogyalistázásmiattafor-
mai szempontokat teljesen figyelmenkívül kényszerültemhagyni. El kellett tekintenemaz
újságlapjainakazelrendezésétől,abetűnagyságtól,acikkekhezfelhasználtképektől,egy-
szóvalaszövegvizuáliselrendezésétől,amelydiskurzuselemzésszempontjábólszinténnem
elhanyagolhatószempont(l.Wodak–meyer2009,2.p.).

9 AzidézetekugyanakkorgyorsanvisszakereshetőkadigiTékakeresőprogramjával,azelem-
zettidőszakévszámaésazidézetkulcsszavaialapján.
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nyokkéntkezelemezeket,éselsősorbanazösszbenyomásomra támaszkodom,mert
tulajdonképpenerrőlszólakutatáskiindulókérdése:milyenazazösszképanyelvről,
amelyetazújságazolvasóifeléközvetít?Ennekmegértéséhezpedigazkellett,hogy
énnecsakkutatóként,hanemolvasókéntisolvassamaszövegeket,ésamellett,hogy
ezekhatnakrámmintolvasóra,ahatásokait,körülményeitésjellegétkutatókénttud-
jamkezelniésleírni.

Amialeírásmódjátilleti,igyekeztemalehetőlegautentikusabbképetmegalkotniaz
egyesaldiskurzusokról.Aszöveganyagegészébőlazokataszövegrészeketválogattam
össze,amelyek–azösszbenyomásomszerint–aleginkábbjellemeztékatémárólvaló
beszédet,ezekbőlaszövegrészekbőlpedigegyfolyószövegetállítottamössze.Ennek
azvoltazára,hogyazidézeteketnemmindenholhagyhattammegpontosanazeredeti
formájukban,ésezeketcsaknéhányegyeztetésbeli,ragozásbelikülönbséggeltudtam
közölni.Azilyenváltoztatásokatnemtartottamfontosnakjelölniazidézésszabályainak
bevettgyakorlataszerint,azzalazindokkal,hogyamunkasoránnemszerzőkrehivat-
kozom,hanemadiskurzuslegjellemzőbbvonásaitfoglalomösszeamegjelentcikkek
anyagánkeresztül(vö.Foucault2002,47–48.p.).Aholviszontvalamilyenbetoldásra
isszükségvolt,vagymásnagyobbváltoztatásra,aztszögleteszárójellel jeleztem.Az
szinténakutatásirányultságábólkövetkezik,hogynemtüntettemfölazidézetekpon-
toslelőhelyét.9

3.A„közösnyelv”keresése

mint említettem, a felgyűjtött anyagban nagyon sok nyelvvel kapcsolatos diskurzust
találunk, ezek elkülönítése pedig nemmindig egyszerű. nem is nagyon törekedtem
éleshatárokmeghúzására,azanyagegészétnézveviszontcélszerűnektartottamelkü-
lönítenikétdiskurzustípust.Azegyikazokatanyelvivonatkozásúaldiskurzusokattar-
talmazza,amelyekbenanyelvetérintőkérdésekmás,főlegtársadalmi jellegűkérdé-
sekkelszinteelválaszthatatlanulösszefonódtak(mintpl.azoktatás,tanulás,jogokkér-
déseivel).Amásiktípusúdiskurzuspedigazokatahozzászólásokattartalmazza,ame-
lyekben a figyelem közvetlenül a nyelvre irányult (pl. arról szóltak, hogy milyen a
„helyes”nyelv)–errőlfogszólnia4.fejezet.Azelemzéstazelsődiskurzustípustémá-
inakbemutatásávalkezdem,évekszerinthaladva.
3.1.Egy-ség,két-nyelvűség,sok-féleség…

FÓ
R

U
M
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XVII. évfolyam

  2
0
1
5
/4
, S

om
orja



92 Sebők Szilárd

Az Új szó egyes számaiból kigyűjtött nyelvvel kapcsolatos anyag legnagyobb részét
lényegébenazalcímbenmegadottháromfogalomköréépíthetjük.Elválasztaniezeket
egymástólnagyonnehéz,mertahozzájuktartozóaldiskurzusokegymásterősítik,de
méghameg ispróbálkoznánkezzel,valószínűlegtöbbkártokoznánk,minthasznot.
mertúgyéppazaszempontforgácsolódnaszétarészletekben,amiennekadiskurzus-
nakasajátja:hogyacikkekbenhogyanoldódikfelazegységésasokféleségközött
feszülőellentmondás,ésekétpólusközéhogyanilleszkedikbeleakétnyelvűség.

3.1.1.Az1949-esanyag
Az1949.évfolyambólszármazóanyagotáltalánospozitívattitűdjellemzi.1948.októ-
ber 12-én véget ért a csehszlovákiaimagyarok jogfosztottsága, újból teret kapott a
magyarkultúra,megindultazÚjszó,ésegyakorábbiévekkelösszenemhasonlítható
tízévesidőszakkezdődöttmeg,amelysokszempontbólaz1958-asévutániidőszaknál
iskedvezőbbvolt(Janics1983,330.p.).Aszlávnemzetállammegteremtésénekakér-
déseelvesztetteközponti jelentőségét, ésegya sokféleségre jóvalnyitottabb légkör
kezdettkialakulni,amelyetazÚjszó1949-esévfolyamábólszármazólapszámainisjól
végiglehetkövetni.

Anapilapcsaknem5hónapnyianyagábananyelvisokféleségkérdéseugyanmég
nemnagyon jelentmeg önálló témaként, de arra, hogy ez pozitív értéket képviselt,
egyesutalásokbólkövetkeztetni lehet.Főlegolyannagyívűkijelentésekből,mint„70
nyelven,11ezertorokbólhangzikelazinduló”,vagymikorugyanez„hetvenkétnemzet
ajkánharsan fel”.deolyanra is vanpélda,mikoraz „ezernyelvű világ fiatalságának
színe-virága”sorakozikfelegymásmelléegyrendezvényen.Azújságlapjairólúgytűnik,
hogyanyelveksokféleségenemokozgondot,merthiszenaztírják,hogy„nemanyelv
a lényeg, hanem hogy ki mennyi téglát hordott össze az új haza felépítéséhez”.
mindannyianegy„közösnyelvenbeszélnek,anépidemokráciáknyelvén”,amelyben
„csupánanyelvnemzeti,atartalommindigszocialistamarad”.Akülönbözőnyelveken
beszélő embereket „közös düh fűt”, és „összekovácsolja őket a közös ügyért folyó
harc”. vagyis mindezt röviden úgy foglalhatjuk össze, hogy minél többféle (nyelvű)
embergondolkodikegyféleképpen,azannáljobbanerősítiaszocializmusigazságát.

olyanesetekben,mikorezazelvont „közösnyelv” konkretizálódik, van rápélda,
hogy az eszperantómerül fel,mivel az „a nemzetek köztimegértést segíti elő”. Ha
viszontegykönnyebbenelérhetőnyelvetneveznekmeganemzetközikommunikáció
eszközeként, akkor legtöbbször az oroszt említik. Az orosz és ennek tanulása „a
csehszlovák–szovjet kölcsönös jó barátság kimélyítését” szimbolizálja, melynek „je-
gyébenmégnyelvtanfolyamokat isrendeznek”.Ebbeanemzetközikeretbeilleszked-
nekbeleamagyarnyelvhasználatávalkapcsolatoskérdések.olyanpárhuzamlátszik
kibontakozni,miszerintahogyanacsehszlováknépabarátságjegyébenaszocialista
táborbaintegrálódik,úgyintegrálódnakacsehszlovákiaimagyarok–államiszinten–a
csehszlováknépbe.Azilyenállamonbelüli„barátságelmélyítésére”szinténigényvan,
éseztleginkábbazjelképezi,hogyaszlovákmellettamagyartislehethasználnifelira-
tokon,felszólalásokbanstb.–egyszóval:nyilvánosan.

Azújságtudósításaibankivételesennagyszerepetkapannakközlése,hogyazelv-
társakmilyennyelventartottákmegabeszédüket.A4orosz,illetveegy-egyangolésFÓ
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csehnyelvenzajlóbeszédemlítésemellett27-szerhangsúlyozzák,hogyabeszédszlo-
vákésmagyarnyelveniselhangzott,ezenkívülpedig12csakmagyarés9csakszlovák
nyelven tartottnyilvánosmegszólalásról írnak.mindebbőlaz látszik,hogyaz,milyen
nyelvűegymegnyilatkozás,akorabelitársadalmikörülményekközött„jelöltdolognak”
számít (marked case; vö. laihonen 2014, 185. p.), és nemmagától értetődő, hogy
melyikaz„alapértelmezett”nyelv.deittfeltehetőlegnemcsakannakdokumentálásá-
rólvanszó,hogyazegyesbeszédekmilyennyelvenvoltak„elérhetőek”.miutánanem-
zetibizottságok1948tavaszánmégarraszólítottákfölalakosságot,hogyjelentsékfel
azokat,akiketmagyarulhallanakbeszélni(l.lanstyák–repiszky1991,242.p.),ebben
azidőszakbaninkábbazafontos,hogyamagyarnyelvjelenléte„láthatóváváljon”az
újságolvasóiszámára.mitöbb,kiderüljön,hogy„eljöttazidejeannak,hogy[azember-
ek] újból anyanyelvünkön beszélhetik meg a teendőket, esetleges panaszaikat és
javaslataikat”.Ezzelpedigmintegyjelképesenmegerősítséka„magyarésszlováknyel-
vűdolgozóktestvériösszefogását”,illetveaztatudatot,hogy„mintegyenjogúpolgárok
sajátanyanyelvükönszolgálhatjákaszocialistaközművelődésügyét”.Ezttámasztjaalá
az a 16 cikkrészlet is, amelyből az derül ki, hogymimindent lehetmagyar nyelven
végezni(sofőrkurzus,tanfolyamstb.).Ezenkívül40darabolyanhozzászólásttalálunk,
amelyből a magyar nyelven zajló eseményekről szerezhetünk tudomást (ukrán és
magyarnyelvűtanszéketállítanakfel;fokozatosanmagyarnyelvűiskolákatlétesítenek;
megnyílt az első magyar nyelvű pártiskola stb.). Ez ugyan nyilvánvalóan összefügg
azzal,hogyazújságmagyarcélközönségnekíródik,mégisfontosmegemlíteni,hogytel-
jesebbképetkapjunkamagyarnyelvhelyzetérőlacsehszlovákésszovjetviszonyok
közt,pontosabbanarról,hogyezmikéntvan„leközvetítve”azújságlapjain.

3.1.2.Az1959-esanyag
Tízévvelkésőbbmárnemcsupánutalásokbólkövetkeztethetünkarra,hogyasokféle-
ségpozitívértéketképvisel,hanemegyértelműenkifejtettmondatokatistalálunkerre
vonatkozólag.Eznyilvánösszefüggannakaz1956-osalkotmányerejű törvénynekaz
elfogadásával,amelyrögzítette,hogyaszlováknemzetiTanácsnakbiztosítaniakella
magyarésukránnemzetiségűlakossággazdaságiéskulturáliséleténekkedvezőfelté-
teleit.ígynemmeglepő,hogyazújságbantöbbhelyenistalálkozhatunkolyandeklara-
tív megállapításokkal, melyek szerint „hazánk soknemzetiségű, tehát többnyelvű
ország”,ahol „mindennemzet jogosanarra törekszik,hogymindenmódon fejlessze
nemzeti nyelvét”. nemzetközi viszonylatban pedig a sokféleség támogatására olyan
mondatokutalnak,mint„aszovjethataloméveialatttöbb,mint40nemzetiségalakí-
tottakisajátirodalmát,ésgazdagítottanemzetinyelvét”.

Azújságcikkekalapjánúgytűnik,ahatalomelfogadjaanyelvisokféleséget,mivel
aztúgyisösszekötiegymetaforikus„közösnyelv”:anemzetiségek„sajátirodalmukról
beszélnek,smégisakommunizmusgondolataivalegyesültirodalomközösnyelvéthall-
jaazember”.Hogypontosanmitisértettekebbenazidőszakban„közösnyelven”,arra
egy1979-escikkbentaláltammegaválaszt,amelyet ittmostkivételesennemadat-
ként, hanemhivatkozásként idézek: „Félreértés ne essék, ez nemarra vonatkozott,
hogyakommunistákszlovákulvagymagyarulbeszéljenek,hanemarra,hogyapárt-
alapszabályzatértelmébenegységeslegyenafellépésük,szavaikéstetteiksohaseáll-
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10 AmagyarmellettatöbbikisebbségközülcsakazukránokjelennekmegazÚjszólapjain,
illetveegybeszámolóbana„cigányszármazásúpolgárok”,akik„mégaszünetetisarrahasz-
náljákfel,hogyazórántanultakatfeljegyezzékfüzeteikbe”.Hogymáskisebbségekrőlnem
esikszó,arraaz1956.évi33-asszámúalkotmánytörvénymásodikbekezdéseadmagyará-
zatot,amelycsakamagyarésukránnemzetiségűpolgárokatsoroljaakisebbségekközé(vö.
szalay2013,39.p.).
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janakszembenegymással”(32.,szám,6.oldal).Apártalapszabályzatontúlistehátez
a„közösnyelv”azelvekbenvalóegyetértéstésazennekmegfelelőtetteketjelentette.

Asokféleségdeklaráltelfogadásaésazeszményivagyinkábbeszmei„közösnyelv”
jelenlétemellettazonbanacikkekjóvalnagyobbrészekonkrétabb,éskiderülbelőlük,
hogymelyiknyelvjátszikalegnagyobbszerepetnemzetköziviszonylatban:eztovábbra
isazorosz,amelymintegylinguafrancaszerepettöltbe.„világszertenagyazérdeklő-
désazorosznyelvelsajátításairánt,agazdagorosznyelvalegelterjedtebbésáltaláno-
sanlegelismertebbnyelvekegyikelett,olyannyelv,melyneksegítségévelazemberiség
megértiegymást.”mégazEgyesültállamokbanissokantanulnakoroszul,dea„népi
orosznyelvtanfolyamokrésztvevőinekaszámanálunkisfolyamatosannő”.Ezértújabb
és újabb nyelvtanfolyamokat kell nyitni, ami nem meglepő, hiszen „az orosz nyelv
nálunkavilágnyelvetképviseli”.

Haasokféleségésanyelvhasználatkérdéseitakifejezettenaszlovákiaihelyzetre
vetítjükrá,akkoralapvetőenugyanaztaképetkapjuk,amelyetnemzetköziviszonylat-
ban.deasoknyelvittkettőreszűkül–szlovákraésmagyarra–,ésezmárakétnyel-
vűségkérdésekéntváliktémává.Azalapállásittisaz,hogy„biztosítanikellamagyar
nemzetiségű lakosságszámáraazt,hogyanyanyelvétmindenüttésmindenkorhasz-
nálhassa”.10 Hangsúlyozzák, hogy „az itt élő más nemzetiségű dolgozók gyermekei
[értsd:magyarokéslengyelek]anyanyelvüköntanulhatnak,éshogyamagyariskolák
hálózataállandóanbővül”.másfelőlaztiskiemelik,hogyezeknekakörülményekneka
megteremtésenemszabad,hogyazelkülönüléstsegítseelő,ésaszlováknyelvelsajá-
tításánakmegkerülését jelentse. Ugyanis „a szlovák nyelv ismerete különösen nagy
jelentőségűéselengedhetetlenkövetelményazifjúságérvényesülésilehetőségeszem-
pontjából”.„Elsajátításamindenakadálytelhárítazútból”.mitöbb:„aszlováknyelvtu-
dás egyik fontos tényező egyenjogúságunknak a szó legszorosabb értelmében való
megvalósításánál. Ez így van, nincs, ésnem is lehetmásként.” „Aki a szlováknyelv
elsajátításábananyanyelveésnemzetiségeveszélyeztetésétvélifelfedezni,azakarva,
nemakarvaamagyarésaszlovákdolgozókmegértésénekésegyüttélésénekmegbon-
tásáratörekszik,ésholmibúsmagyarkodásnacionalistaszószólójáváválik.”„Aszlovák
nyelv tökéletes ismeretemegnyitja a lehetőséget a legkülönfélébb pályaválasztások
számára,azösszesfőiskolákonésegyetemekenvalótovábbtanulásszámára”.

Ehhez a témához kapcsolódnak a szlovák nyelv oktatásának kérdései is.
Elsősorbanaz,hogy„mennyiretanítjákmeggyermekeketamagyartannyelvűiskolák
szlovákul?”.„Hiszenmintismeretes,nemegyesetbenolyantanítókravanbízvaaszlo-
váknyelvtanítása,akiknemismerikaszlováknyelvtanszabályait,éssembeszédben,
semírásbannembírjákaszlováknyelvet.”Ugyanakkor–utalásszerűen–olyanmeg-
jegyzéseketistalálunk,amelyeknémijavulásrólárulkodnak.
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Összefoglalvamindezttehátúgytűnik,hogyebbenaz időszakbanakétnyelvűség
egyrésztamagyarnyelvűoktatásésügyintézésmegteremtésétjelenti,másrésztpedig
aszlováknyelvelsajátításánakakövetelményét.Ezakétdologviszontamegfogalma-
zásokbanmég véletlenül semolvadösszekétnyelvűséggé, ehelyett két nyelv külön-
különhasználatárólvanszó.Összehasonlításképpennéhányadat:az1949-esanyag-
ban a „(mind)két nyelven zajlott” típusú utalás 10-szer, „kétnyelvűen zajlott” típusú
pedig4-szer fordul elő. Az1959-esanyagban viszont akétnyelvűséget egyszer sem
említik, és a „két nyelvre” történő utalásból is csak 2 van, az sem szlovák–magyar
összefüggésbenjelenikmeg.

Amiabeszédeknyelvéretettutalásokatilleti,a’49-esidőszaksűrűemlítéseiután
(48darab),ittilyenjellegűközlésekreszintenemtalálunkpéldát.Hamégis,akkoraz
acsehrevonatkozik,vagymás„nemalapértelmezett”nyelvre.Arraviszontvannéhány
adat,hogyazegyes rendezvényekenmilyennyelvűüdvözlő feliratokatállítottakki (8
darabbiztosan).

Amagyarokatérintőtörténésekközülalegnagyobbhangsúlytamagyarulismegje-
lentkönyvek,sajtótermékekkapják,melyekmellettsokszorvalamilyenjólhangzószám-
adatisszerepel,mintegykihangsúlyozvaezeknagyjelentőségét.Például:„20időszaki
sajtótermékjelenikmamegmagyarnyelven,éventeösszesen23milliópéldányszám-
ban”;vagy:„akiadóebbenazesztendőben52magyarnyelvűművetjelentetmeg”.

Aszámok ismertetésefontosszerepetkapamagyar tannyelvű iskolákat látogató
diáklétszámkapcsánis,mintpéldáulígy:„1938-banamagyarpolgáriiskolákon4399
diáktanult,mapedigamagyartannyelvűnyolcévesközépiskolákat32684diákláto-
gatja”. Az ehhez hasonló adatok nyilván nem információs értékükmiatt érdekesek,
hanemazért,mert dokumentálják a létszámnövekedését, láthatóvá teszik a javuló
tendenciátésa„tömegerejével”megerősítikazembereketabban,hogyareszlovaki-
zációidőszakavégetért,ésazújraindítottmagyarnyelvűoktatásjóútonvan.Eztagon-
dolatotatörténésekelőremutató,dinamikusábrázolásaistámogatja:„Tervbe vették
és már lerakták az alapjait egy magyar tannyelvű nyolcéves iskola építésének is”
(kiemeléstőlem);„[azirodalmiszemle]irodalmunktovábbifejlődéséneknélkülözhetet-
lenelőfeltétele”;„különkellenefoglalkozniazzalahatalmasarányúfejlődéssel,amely
amagyarnyelvűirodalmitermékekkiadásaterénmutatkozik”stb.Azeffélehíradások-
bólegyolyanimplicitüzenetbontakozikki,miszerintvanigényésakaratacsehszlová-
kiaimagyarkultúrafejlesztésére,mitöbb,eddigisszámossikertlehetmárelkönyvel-
ni.

3.1.3.Az1969-esanyag
Ennekazidőszaknakazegyikáltalánosjellemzője,amitelöljáróbanszükségeselmon-
danom, hogy itt a nyelvvel kapcsolatos írások jellege nem csak tartalmi, de formai
szempontbólismegváltozik.Anyelv szómárnemannyiraelszórtanjelenikmeg,ilyen-
olyanegymástóltávoliösszefüggésekben,amelyalapjánatémárólalkotottképmint-
egy puzzle-ként áll össze; ehelyett a szóelőfordulás sokkal koncentráltabb, ami azt
jelenti,hogyanyelv szótöbbnyirehosszabbterjedelmű,monotematikuscikkekbenfor-
dulelő(l.pl.anyelvijogokrólvagykétnyelvűségrőlszóló,illetveanyelvművelőírásokat).

Tartalmiszempontbóllényegesváltozásazelőzőidőszakhozképest,hogyanyelvi
sokféleség nemzetközi viszonylatban nem tematizálódik. Arra, hogy a sokféleség
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11 érdekes,hogyazoroszatévésnyelvtanfolyamokközülisszinteeltűnik.Aműsorújságban6
dbilyenadásttalálunk,deezelenyészika72francianyelvleckemellett.
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továbbraispozitívértéketképvisel,csakazinternacionalizmustnépszerűsítőcikkekből
tudunkkövetkeztetni.„Azigaziinternacionalizmusaközöscél:aszocializmusépítése
semmisítheticsakmegazemberektudatábaévtizedekigoltott,sulykoltgyűlöletetés
hazugságot,hogyazemberazembernekfarkasa[…]semmissékelltenniaztaközér-
zetet, közhangulatot, hogy a szomszédom, ki más nyelvet beszél ellenség”. Hiszen
„nem a nyelv és nemzetiség, hanem elvek szerint csoportosítjuk az embereket”.
meglepőmódonegynemzetibbellenvéleményishangotkap:eszerint„nemsegít,aki
az internacionalizmus eszméi mögül beszél, hogy nem számít már, ki minek vallja
magát”, és hogy csak „az a fő, hogy építse a szocializmust”, ugyanis „szocializmus
nincsnemzetiöntudatnélkül”.

Ebbőlazlátszik,hogyanyelvisokféleségkérdésealapvetőenmárnemaszocialista
tábor népeinek sokféleségéről és azok közös „eszmei” nyelvéről szólnak, hanem
inkábbolyan ideológiákpropagálásáról,amelyeketahelyiviszonyokravetítenekrá–
lényegébenakétnyelvűségkérdéseire.A„közösnyelv”ittmárnemamindenkitössze-
kötő(ny)elvi-ideológiaihátteretjelenti,hanemegészegyszerűenaközösnevezőrejutás
szinonimájaként használatos, vagy szó szerint a csehszlovákiai és magyarországi
magyarok közös nyelvére utal. Az orosz mint „világnyelv” sem kap a korábbiakhoz
hasonlítható hangsúlyt, noha erőteljes jelenléte kétségtelen. Ebben az időszakban
viszontmárolyannyelvkéntjelenikmeg,amelynekafontosságaszéleskörűenelfoga-
dott,ésezértpropagálásábamárnemkellakkoraenergiátfektetni.11 Azoroszulmeg-
tartott beszédekről, az ilyennyelvenkiadott könyvekről ésaz ilyennyelvtanfolyamok
szervezésérőlszólótudósításokittúgymondönmagukértbeszélnek.

Hamostasokféleségkérdésétállamiszintenismegnézzük,akkorazlátszik,hogy
akisebbségeknyelvhasználata–akorábbiidőszakokhozképest–jóvalhangsúlyosabb
szerepetkap.deittnemcsupánazinternacionalistapropagandaújabbepizódjárólvan
szó,hanemanyelvpolitikaiháttérmegváltozásárólis.1968-tólalkotmánytörvénybizto-
sítottaakisebbségekanyanyelvűművelődéshez,azanyanyelvhivataloshasználatához,
ésasajátnyelvűsajtóhozvalójogát(l.simon2002,29.p.).ráadásulebbenazidőben
úgy látszott, hogy a csehszlovák kommunista párt nemzetiségi politikája is új irányt
vesz. Eszerint a kisebbségek minden problémája az egyenjogúsítással és kulturális
önigazgatássallettvolnamegoldva(Janics1983,330.p.).vélhetőlegezekakörülmé-
nyekmagyarázzák,hogyaz1969-esanyagbanaránylag sokaproblémafelvető cikk.
Többcikkbenrámutatnak:„változatlanulsokmulasztástörténikakétnyelvűségbetar-
tásánál”,és„anemzetibizottságokonfolytatottnyilvánostanácskozásokkalkapcsolat-
ban ismegkelloldaniakétnyelvűségkérdését”.nyilvánosvita folyik„anemzetiségi
iskolaügy fogyatékosságairól, illetve a kétnyelvűség problémáiról”. van olyan cikkíró,
akihangsúlyozza,hogy„akétnyelvűségelvénekérvényre juttatásanemfügghetcsu-
pánjóindulattólvagypolitikaidöntésektől.”Ezért:„ahelyiközigazgatásterénolyansze-
mélyifeltételeketkellteremteni,hogyanemzetiségilegvegyesjárásokbanaközigazga-
tási szervek dolgozóinak többsége ismerjemindkét nyelvet, s ezeken a területeken
megteremtsékazalapokatanemzeti ésnemzetiséginyelv fejlesztésére.” „A lengyel
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12 Az 1960. július 11-i 100-as számú alkotmánytörvény 25. cikkelyében amagyar és ukrán
kisebbségmellettmáralengyelisszerepel,sezzeleháromnemzetiségnekakulturálisfej-
lődéshezvalójogmellettazanyanyelvenvalóművelődésjogaistörvényesítvevan(l.szalay
2013,39–40.p.).

13 l.aszlovákTudományosAkadémiaĽ.Štúrnyelvtudományiintézeténekkorabeliállásfoglalá-
sát a kérdésben: „A nemzetiségek nyelvének hivatalos érintkezésben való használata […]
veszélyt jelent nemcsak a vegyes lakosságú területeken élő szlovákság számára, hanem
csehszlovákiaegységeszempontjábólis.”
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kisebbségáltal lakott területenbekellvezetniakétnyelvűséget,éspedigolymérték-
ben,hogyekisebbségtagjaimindenüttmegértethessékmagukat”,12 és„engedélyezni
kellegycigány,magyarésszlováknyelvűfolyóiratkiadását”.

Akétnyelvűségkérdéseiazanyanyelvioktatásésaszlováknyelvelsajátításafelőlis
megfogalmazódnak.mégpedig:vajonamagyariskolábanellehet-ekellőensajátítania
szlováknyelvet,amelyneka„tudásanélkülnehezenlehetboldogulni,amintkilépünk
szűkebbpátriánkbólvagyakárlakásunkajtaján”. illetve:milyennemkívánatoskövet-
kezményei lehetnekannak,hanemanyanyelvéntanulagyerek?kutatásokeredmé-
nyeirehivatkozvakétszeremlítikazanyanyelventörténőtanuláspótolhatatlanszere-
pét,éskülönbözőcikkekből,interjúkbólsokolyanpéldátsorakoztatnakföl,melyekben
valaki saját tapasztalatbólmondjael,hogybárnemszlovákul végezte tanulmányait,
mégismagasszintenmegtanultszlovákul.sőt,többpéldátemlítenekarra,hogyvalakik
„anyanyelvükön szereztek középiskolai bizonyítványt”, mégis „több-kevesebb sikert
értekeltovábbipályafutásuksorán,ésszlováktudományoskörökbenis»nevet«szerez-
tekmaguknak”.

Összességébenazlátszik,hogyakét-vagytöbbnyelvűségérvényesítése–néhány
kivételes véleménytől eltekintve13 – fontos. Például azért is, hogy „lényegesenmeg-
könnyítsék,ésamimég lényegesebb, tökéletesebbé,pontosabbátegyéka tervkészí-
tést”.csehszlovákiaimagyarviszonylatbantöbbszörhangotadnakamagyarnyelvűlap
vagy„iskolázás”igényének,ésvan,amikoregyelőadásrólszólóbeszámolóbanbocsá-
natotkérnekamagyarhallgatóktól,hogynemtudtakmagyarnyelvűelőadót,illetvekét-
nyelvűnyomtatványtbiztosítani.

Azújság lapjain teháta „különbözőségegységének” ideológiai tartalmaátalakul:
nemarrólszól,hogy„bármilyennyelvenszólalunkismeg,atartalomúgyisszocialista
marad”,hanemsokkalinkábbarról,hogybiztosítanikellanemzetiségeknyelvhaszná-
latánakjogát,merthasajátnyelvükethasználhatják,„azeddiginélnagyobbmértékben
vehetikkirészüketaszocialistatársadalmiviszonyokformálásából”.vagyisakisebb-
ségekakorábbinálaktívabbszerepetkapnak.Ezpedigamagyarokatérintőtörténé-
sekrőlszólótudósításokbanisérződik.Elsősorbanafogalmazásmódjából.szintecsak
jelenidejűigékkelírjákleatörténéseket(ajövőtérintőeketisbeleértve).múltidejűigé-
ketcsakakkortalálunkegy-egyeseménykapcsán,haatörténésmúltbelijellegétkife-
jezettenhangsúlyozniakarják,vagyeztajelennelhasonlítjákössze.Például:„amúlt-
banamatematikusoktovábbképzésecsakszlováknyelventörtént”;del.„aszlovákés
amagyar tannyelvűóvodában10nevelő tevékenykedik”; „továbbimagyar tannyelvű
osztályoknyílnakafelnőttekrészére”;„adolgozókközépiskoláibajelentkezőkírásbeli
felvételivizsgáttesznektanításinyelvbőlésmatematikából”.
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14 A*-galjelöltidézeteknemaföntebbkörülhatároltésrészletesenelemzettanyagbólszármaz-
nak,hanemezenkívülről,deazújságugyanezenévfolyamából.Erreamegoldásraazértvolt
szükség,mertígyjobbantudomárnyalniaztaképet,amelyazelemzettanyagbólkirajzoló-
dotta számomra,ugyanakkoreztanélkül tehetem,hogyazelemzettanyagmennyiségeta
sokszorosáraduzzasztanám,ésmesszetúllépnémegytanulmánykereteit.
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Amagyarokatérintőújságcikkektehátabbanazidőbennemamegtörténtdolgok
dokumentálására,haneminkábbazaktuális történésekrőlvalótudósításrafókuszál-
tak,ésajövőbemutattak:„pillanatnyilag nincsmagyartannyelvűalapiskola”;„mihelyt
megfelelőszámúmagyarszakemberállrendelkezésére,atanonciskolábanmegkezdik
amagyarnyelvűoktatástis”(kiemelésektőlem).vö.az1959-esidőszaktudósításai-
val: „nagyakadályokat gördítettekamagyar tannyelvű iskolákmegalakításaelé”; „a
magyar tannyelvű nyolcéves középiskolák száma jelentősen emelkedett”; „amagyar
tannyelvű középiskola nyolc tanítójaméltómódon vette ki részét”. Ehhezhozzá kell
tenni,hogytudósításokróllévénszó,nyilvánakorábbiidőszakokbanisgyakranírnak
jelenidőben,a’69-esanyagbanviszontezmajdnemkivételnélküliszabály.

3.2.Anyanyelvéskétnyelvűség

Egyújfejezetnyitásáraújcímmelazértvanszükség,mertaföntebbileírástszervező
háromfogalommárnemvihetőtovábbahangsúlyokeltolódásamiatt.Acímbensze-
replő két régi-új fogalom már jobban kifejezi a leírás szempontjait. A kétnyelvűség
ugyantovábbraismegmaradt,azanyanyelv fogalmamellett,illetveazegység éssok-
féleség nélkülazonbanakorábbitóleltérőtartalmatkap.Hogymilyetpontosan,aztaz
alábbiakbanfejtemki.

3.2.1.Az1979-esanyag
Ebben az időszakban a többnyelvűség és a nyelvek sokfélesége nem alkot önálló
témát,ésazinternacionalistaelvekisegyakorábbinálnemzetibbjellegetöltenek.A
különbségettalánabbanragadhatnánkmeg,hogymíga’69-esanyagbanaszocialista
internacionalizmusegyátfogóideológiaikeretetbiztosított,amelyenbelülakülönböző-
ségekjólmegférnekegymásmellett(„anyelvnemszámít”),addiga’79-esanyagban
minthamegfordultvolnaezazirány.Úgytűnik,hogyittakülönbözőnemzetekrehelye-
ződöttahangsúly,amelyekazinternacionalistaelvekszerintműködnekegyütt–*„a
nemzetekésnépekbarátsága,ésazanyanyelvikultúraápolásajegyében”.14 Azalap-
egységitttehátanemzet,anemzetiségésezeksajátosságai–főkéntanyanyelve.

AzÚjszóátnézettlapjainakülönbözőnépek,nemzetekinternacionalistaegyüttmű-
ködéséről nincs közvetlen tudósítás, ez inkább csak amolyan olykor-olykor előkerülő
„elméletiháttérként”szolgál.Ahangsúlysokkalinkábbahelyiviszonyokrakerülát–a
magyar–szlovákegyüttműködésre.Példáulmikor„különemlítéstérdemelnekazokates-
tületek,amelyeknemzetiségilegvegyesterületekenműködnek,ésolyanpolitikaiéskul-
turálisszintenállnak,hogyacsaládiéstársadalmiünnepségeketmindigazünnepeltek
anyanyelvén,magasszínvonalonképesekmegrendezni.”vagy:mikorazt írják,hogy„a
magyarlakta, illetvea vegyes lakosú falvakbanműködőkönyvtárakmagyar és szlovák

FÓ
R

U
M
Tá
rs
ad
al
om

tu
do
m
án
yi
 S
ze
m
le
, 
XV
II.
 é
vf
ol
ya
m
  
2
0
1
5
/4
, 
S
om

or
ja



nyelvről és nyelvet érintő kérdésekről alkotott elképzelések... 99

nyelvűkönyvállományát felülvizsgálják, ésanemzetiségimegoszlásarányáhozmérten
fejlesztik tovább”. mert: „mindenfajta nemtörődömség [a kétnyelvűség következetes
betartásávalkapcsolatban]nagykárokatokoz,sértianemzetibüszkeséget,önérzetet”.

Azemlítettdolgokugyan jól illeszkednekakétnyelvűségdiskurzusába,mégisúgy
tűnik,hogyezenbelülazanyanyelventörténőoktatáskapelsőrendűszerepet,mintegy
akétnyelvűségkiindulófeltételeként.Ennekhangsúlyozásanemvoltvéletlen,ugyanis
–mintaztJanicskálmánösszefoglalja(1983,335–336.p.)–akisebbségioktatása
’70-es években egyre nagyobb válságba került. A kilencévesmagyar tanítási nyelvű
alapiskolákszáma1970és1980között494-ről309-recsökkent,ésbárezösszefüg-
göttazalapiskolák„összpontosításával”is,astatisztikákaztmutatják,hogyaziskola-
bezárásazországosátlagnálnagyobbmértékbenérintettecsehszlovákiaimagyarokat.
de az iskolák számamellett ebben az évtizedben a diákok létszáma is lecsökkent:
71000-ről50500-ra;amagyaróvodások35%-apedignemmagyaróvodátlátogatott.
mintaztJanicsmegjegyzi,ahatvanasévekvégi„egyenjogúság”és„kulturálisönálló-
ság” hangsúlyozása a hetvenes évek elejétől kezdődően alábbhagyott, és úgy tűnt,
minthaaháborúutániévekmagyarelleneshangulatatértvolnavissza(Janics1983,
334.p.).Ahelyzetsúlyosságátfokozta,hogymiutánacsemadok1971-benkénytelen
volt feladni kulturális-társadalmi szervezeti jellegét, „gyakorlatilag nemmaradt sem
szervezet,semsajtó,aholszociológiával,amagyarokatérintődemográfiával,nemzeti-
ségiérdekűközgazdasággal,történelemmel,iskolapolitikávaltudományosszínvonalon
lehetettvolnafoglalkozni”(Janics1983,333.p.).ígynemisnagyonalakulhatottkiegy
olyanfórum,aholazállamújbólerőrekapóasszimilációspolitikájátkutatásieredmé-
nyekkellehetettvolnaellensúlyozni.

Ezeknek a körülményeknek az ismeretében válik érthetővé, hogy az anyanyelvi
oktatásmiértkapolyannagyszerepetazÚjszó’79-esanyagában.célkéntfogalmazó-
dikmeg,hogy„adiákokazanyanyelvüköntökéletesenmegértsékazanyagot”.mert
„hanemanyanyelvéntanulagyermek,akkoreztnemsajátíthatjaelszázszázaléko-
san”.„csakaztudfolyamatosanbeszélni,akiértiésérzi,mirejlikaszlovákszakkife-
jezésmögött,akianyanyelvénmegértetteésmegtanulta,mitjelentaz,hogygolyóscsa-
págy,kétpofásfék,kardánytengely…(!)”.Azafontos,hogy„aszakismereteketanya-
nyelviszintenértsékmeg,sajátítsákel,ésvelepárhuzamosantanuljákmegugyanazt
szlovákul is”. A szlovák nyelvű felkészítés szükségességében is mindenki egyetért,
„hiszenatanulókazéletben,agyakorlatbanszlováknyelvenérvényesülnek”.vagyisa
célaz,hogy*„anemzetiségiiskoláktanulóiazanyanyelvüktökéletesismeretemellett
egyrejobbszlováknyelvtudássalrendelkezzenek”.ésaz’59-esidőszaktóleltérőenitt
úgytűnik,hogymármindenrendbenmegyaszlovákoktatással:*„különösenazéven-
kéntmegrendezettnyugat-szlovákiaikerületiszlováknyelvversenyekenmérhetőezle,
amelyekegyre fokozottabbkövetelményekeléállítjáka tanulókat.évről évre javula
tanulókreagálóképessége;fejlődikkifejezőkészségük,gazdagodikszókincsük,anyelv-
helyességésahelyeskiejtésszempontjábólóriásifejlődésneklehetünktanúi.”Többen
állítják, hogy a kezdeti nehézségek után „mamár perfekt beszélik ezt a nyelvet is
[értsd:szlovákot]”.„nyelvinehézségeiknincsenek”,ezpedig„ajópedagógiaimunká-
nakköszönhető”.vagyisáltalánosságbanelmondhatjuk,hogyezekbenacikkekbenaz
anyanyelvioktatáselőnyeinekésszlováknyelvtanítássikertörténeteinekabemutatá-
sánkeresztülamagyartannyelvűiskolákpresztízsépítésezajlik.
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15 Hagaranciátnemisad,mindenesetrefontos,hogyebbenazanyagbanmármegjelenneka
kisebbséginyelvűműsorok(csehszlovákiábanésmagyarországon):magyar,szlovák,román,
németésszerbhorvátnyelveken.
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Azanyanyelvioktatásnakagyakorlatiszempontokontúl,vanmégegymásikkiemelt
szempontjais.Eztrövidenúgyfoglalhatnámössze,hogy„azanyanyelvtöbb,minttanu-
lásra legalkalmasabb eszköz”. A nemzeti iskolákban eszerint „nemcsak anyanyelvi
oktatásfolyik,hanemezekkulturálisintézményekis,anemzetiségiértelmiségettömö-
rítőműhelyek”.Ahelységnévhasználatszinténnemcsupángyakorlatikérdés.„Akkor
érezhetimagátotthonanemzetiségiállampolgár[…],haanyanyelvénismegnevezheti
szülőfalujátvagymegyéjét.”Az irodalomesetébenishasonlóahelyzet.márnemazt
találjuk,mintaz’59-esanyagban,hogyazirodalomnyelvemagamellékes,éscsaka
közösgondolatafontos–vö.„sajátirodalmukrólbeszélnek,smégisakommunizmus
gondolataivalegyesültirodalomközösnyelvéthalljaazember”–,hanemazanyanyelv
jelentőségének hangsúlyozását. itt: „az anyanyelven olvasott irodalom pótolhatatlan
szerepetjátszhatanemzetiségiöntudaterősítésében”,és*„igaziörömetjelent”.

3.2.2.Az1989-esanyag
Az internacionalizmuskérdéseakutatottanyagbannincsemlítve,viszonthiba lenne
aztállítani,hogyteljeseneltűntvolnaadiskurzusból.Akésőbbilapszámokbanelszór-
tanelőfordul,ésmivelezazideológia–eddiglegalábbis–fontoshátterevoltakét-és
többnyelvűségkérdéseinek,úgygondolom,érdemesvetniráegypillantást.Azinterna-
cionalizmusebbenazidőszakbanmárelvesztikorábbi nemzeteket átívelő és összetar-
tó ideológia jellegét. Azújság lapjainezegyszerűennemzeti önazonosságot ésmás
nemzetekirántitoleranciátjelent.*„Azinternacionalizmusnakmindennemzetiségés
népesetébenkétoldalúnak,kölcsönösnekkelllennie,előkellsegítenieanemzetiazo-
nosságtudat megőrzését és elmélyítését.” *„A szülők elsősorban azzal bizonyítják
internacionalizmusukat,hogymagyarságukatmegtartva,azonosságtudatukaterősítve
tudnakteljesértékű,másnemzetekésnemzetiségeknyelvét,szellemikultúrájátistisz-
telőembereketnevelni.”

Ezafelfogásvisszatükröződikakétnyelvűségkérdésekapcsánis,amiabbóllátszik,
hogyaszlovákésmagyaremberek*„megtanultakegymásmelletélni,éskölcsönösen
tisztelikegymást”.Erreutalpéldául,mikorazt írják,hogyegyesalapiskolákban „két
tagozatonfolyikazoktatás:azegyikenaszlovák,amásikonamagyaratanításinyelv”.
vagy:az,hogy„ajólfelkészültelőadóknemcsakszlovák,hanemmagyarnyelvűelőadá-
sokatistartanak,haamagyarnemzetiségűpolgárokigénylik”.

Avizsgáltanyagbanazidézettpéldákonkívülnemnagyontalálunkmásutalásta
kétnyelvűségre.általábanvéve inkábbakisebbségekről esik szó,például,mikorazt
írják, „nemengedhetjükmeg,hogyeltűnjöna legkisebbnemzet is, illetveelvesszen
akár a legkisebb nemzet nyelve is”. „Garanciát kell adni a megmaradásukra”,15 és
„nagyobbnyelviegyenjogúságotkellnekikbiztosítani”.Ezutóbbi–háromszorisidézett
– követelésben az az érdekes, hogy az egyenjogúság fokozati skálára van helyezve.
vagyisakijelentéspozitívcsengéseellenéremagábanhordozzaazelőfeltevést,misze-
rintakisebbségéstöbbségviszonyaszükségszerűenegyenlőtlen.
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Amagyarkisebbségreszűkítveakört,úgytűnik,„megvananyílteszmecsereanem-
zetiségioktatásügyfontoskérdéseiről,anemzetiségipedagógusképzésgondjairólésa
kétnyelvűségmegtartásánakpolitikaijelentőségéről”(vö.Gyönyör1984).vagyisakét-
nyelvűségkérdéseiismétazoktatásügyeinkeresztülkerülnekelő.Azidetartozócik-
kekalapjánazlátszik,hogyacsehszlovákiaimagyaroktatásakorábbináltágabb,tör-
téneti-társadalmiösszefüggésbe isbelekerül.Egy terjedelmescikkamagyaroktatás
kiépítésénektörténetéttekintiát,rámutatvaaproblémákfokozatosmegoldásáraésa
színvonalemelkedésére.másholamagyar iskolábabeíratottakszámánakemelkedé-
sérőlszámolnakbe.Ugyanakkorazaktuálisproblémáktárgyalásáraissorkerül,mint
amilyenazelegendőtanárutánpótláshiánya,akevéstanteremvagyakisiskolákinteg-
rálása.Ezekaproblémákviszontnemhelyimagyarspecifikumként,hanemországos
ügyekkéntvannakbemutatva,amelyekaszlovákokatisérintik.

kifejezettenmagyarspecifikustémakéntazanyanyelvűoktatásjelenikmeg.A’79-
esanyaghozképestnincs jelentősváltozásezzelkapcsolatban.Továbbra ishangsú-
lyozzák fontosságát, mertmint azt „számtalan kutatás egyértelműen bizonyítja”, az
anyanyelvenszerzettismeretek„tartósanrögzülnekagyermekektudatában,éstermé-
szetesenmegkönnyítikmindazalapiskola,mindaközépiskolakövetelményrendszeré-
nekazelsajátítását”.Ezekazismeretek„akésőbbiévekbentovábbbővülnek,ésmeg-
bízhatóbázisátalkotjákamásnyelvenszerzettújismereteknek”.Amiaszlováknyelv
elsajátítását illeti,avizsgáltanyagbanezmellékesszerepet játszik. írják,hogy„nagy
hangsúlythelyeznekrá”,éshogy„javultatanulókfelkészültsége”,deaszlovákoktatás
–az’59-esévanyagátóleltérően–nincsproblematizálva,ésa’79-esanyaggalszem-
benidealizálvasem.Azegyenjogúságkulcsakéntésatársadalmielőrehaladászáloga-
kéntsememlítik.Acikkekbenaszlováknyelvelsajátítása,úgytűnik,magátólértetődő,
ésnemigényelbővebbmagyarázatot(azújságbanmegkonstruáltképalapjánaszlo-
váknyelvelsajátításánakfontosságátazorosznyelv’69-esanyagbanbemutatotthely-
zetéhezlehetnehasonlítani).Hapedigamagyarvonatkozásútörténésekrevetünkegy
pillantást,kiderül,hogy–akárcsaka’79-esanyagban–ittsincsnagyonmitmegemlí-
teni.Az’59-esésa’69-esanyaghozképestazezekrőlazügyekrőlvalótudósításmini-
mális.

3.2.3.Az1999-esanyag
olyantudósítások,amelyekamagyarokkultúrájávalösszefüggőeseményeirőltájékoz-
tatnak,ebbenazanyagbancsakritkánfordulnakelő.ésa’89-esanyaghozhasonlóan
akevéspéldaköztis–arányaiban–azokvannaktúlsúlyban,amelyekegy-egyiskolába
valóbeiratkozásidőpontjáróltájékoztatnak.A’89-esanyagban8,a’99-esbenpedig6
ilyenjellegű„üzenetet”találtam.Ezekmellettelszórtanelőfordulnakolyanhíradások,
amelyekvalamilyenközelgőmagyarnyelvenzajlóeseményről tájékoztatnak.Például:
kerekasztal-beszélgetésről,előadásról,felvételiről,teremfoci-bajnokságról.dea’69-es
képpelösszehasonlítvaezekahíradásokmárnemegyatörténésekdinamikájátmeg-
ragadóeseménynaplóraemlékeztetnek,haneminkábbegyplatformra,ahováazolyan,
sokakatközvetlenülérintőmindennapiesemények,mintabeíratásokvagyvalamilyen
közösségirendezvények–felkerülnek.

Azegyeseseményekközüla legnagyobbhangsúlytabeíratásokkérdésekapja.A
kérdés terjedelmemessze túlhaladmindenmásnyelvvel kapcsolatosaldiskurzust–
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eztcsakanyelvpolitikai jellegűhozzászólásokközelítikmegnémileg–,ésakorábbi
évekanyagábansemtalálunkolyantémát,amelyavizsgált időszakokbanilyennagy
hangsúlytkapottvolna.Hacsaka’99-esanyagotnézzük,ennekokátaválasztottidő-
szakkalmagyarázhatjuk:természetes,hogyakérdésafebruáribeíratásokelőttkerül
elő.Az1999-esév36.lapszámautánmárnemisnagyontalálunkatémávalkapcso-
latos írásokat.Ha viszontakorábbianyagokra is vetünkegypillantást,melyek–az
1949-esetkivéve–szinténmagukbafoglaljákajanuáriésfebruárihónapokat,feltű-
nik,hogyatémacsakaz1999-esidőszakbankapkiemeltszerepet.Az1959-es,1969-
es,1979-esanyagbanegyáltalánnemfordulelő,és1989-bensematémakapcsán
írottcikkekvagybeszámolókjellemzőek,hanemsokkalinkábbabeíratásokkalkapcso-
latoshelyszínekésidőpontok.Túlzáslenneazonbanaztállítani,hogyatéma1999-ben
jelenikmegelőször. inkábbaztmondhatjuk,hogyabeiratkozásokkérdésekorábban
az anyanyelvi oktatás szerepénekhangsúlyozásán keresztül volt „leközvetítve”. Ez a
korábbianyagokegészénvégighaladt,és– főlega ’69-esanyagtól–egyrenagyobb
szerephezjutott.Azanyanyelvioktatásalegnagyobbfigyelmet1999-benkapja,deitt
márabeiratkozásokkérdésénkeresztül fogalmazódikújra.Alaposankifejtett cikkek
sorajelenikmegabeiratkozásokkalkapcsolatban,ésmindegyikugyanaztazüzenetet
akarja eljuttatni a szülőkhöz: annál jobbat, mint hogy a gyerek anyanyelvén tanul,
comeniusótanemtaláltkisenki.mert„akianyanyelvénszerzimegatudást–alehető
legmagasabbszintetisbeleértve–,bizonyáratöbbanyagotképesösszegyűjtenifejé-
ben,mintaz,akinekkezdetbenanyelvinehézségeketkell leküzdenie.”„sokmegté-
vesztettszülőnemtudatosítja,hogyaz iskolábannemnyelveketkell tanulni,hanem
ismereteketkellelsajátítani,ehhezpediglegjobbeszközazanyanyelv”.„mertcsakígy
termelődhetolyanalap,amelyrebiztonságosanlehetépítkezni.”Ezért„megrendítőtra-
gédia,hogymagyarfiatalokezreicserélnekszemünkláttáranemzetiséget”,és„szomo-
rú,hogydél-szlovákiábanmindenharmadik,sőtnyugatirészébenpedigmárminden
másodikfiatalnemanyanyelvéntanul”.„sokmagyarszülőcsukottszemmeljár.sami
rosszabb[abeíratásokidején]elaltatjavádlólelkiismeretét.”Tesziezt„attólatévhittől
vezérelve,hogy[gyermeke]csakígyérvényesülhetazéletben”.Pedigegyfelől„pszicho-
lógiaivizsgálatokegyértelműenalátámasztják,hogycsakisazanyanyelvenvalótanulás
jelenthetialegteljesebbszellemiéslelkifejlődést”.másfelől:számospéldabizonyítja,
hogy„amagyariskolábanszerzettműveltséggelsokfelnőttatörvényhozásbakerült,a
parlamentésakormányelnökhelyettese,miniszter,vagyállamtitkárlett”.Aztmondhat-
juk,hogy„magyaróvodábaésiskolábajárninemveszteség,hanemtudástöbblet,lelki
gazdagság;magatartásunkatésöntudatunkatmeghatározókincs!”ésmégha„akét-
nyelvűségre történőátállás többletmunkát is jelent”, többpélda igazolja,hogy „nem
jelent gondot”. Hiszenmindez nemarról szól, hogy „elzárkóznánk a szlovák kultúra
elől”,hanemhogyugyan„atöbbségnyelvétismegkelltanulniaagyereknek”,deez
„csakakkorleszvalóraváltható,haanyanyelvéntanul”.

Azt láthatjuk tehát,hogyazoktatással kapcsolatosésmás,nyelvetérintő témák
közülaz iskolanyelvénekamegválasztásakapjaa legnagyobbszerepet.Ezenbelül
pedigazanyanyelvioktatásmellettszólóérvelésekettalálunk.Az„üzenet”nemkülön-
bözikakorábbiévekanyagábantaláltaktól,akülönbség inkábba terjedelmetérinti,
amiugyanakkoratémarészletesebbkidolgozottságátismagávalhozza.Ennéllénye-
gesebbváltozásazonban,hogyakorábbiévekanyagábanelőkerülőproblémákról ittFÓ
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16 Egy kivételt találtam az Új szó január 8-i számánakműsormellékletében. A vTvműsorai
közöttszerepelegyilyennevűprogram:A szlovák nyelv. A szlovák nyelvoktatás új módszerei
–tartalmátviszontnemismerem.

17 Adiskurzusszűkperspektívájátmutatjaazis,mikorazanyanyelvioktatásszüntelenhangsú-
lyozásamellettpozitívpéldakéntemlítik,hogyegyköztiszteletbenállószemélyannakellené-
re,hogysemő,semfeleségenemtudmagyarul,mindkétgyermekétmagyaróvodábaíratta
azidegennyelvmegtanulásavégett,ésmertazintézmény„nagyonmagasszínvonalú”.
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egyáltalánnemesikszó.Például:nemkérdés,hogy„mennyiretanítjákmeggyermeke-
inketamagyar tannyelvű iskolákszlovákul” (vö.az ’59-esanyaggal),16 nememlítika
„nemzetiségiiskolaügyfogyatékosságait”(vö.a’69-esanyaggal),ésarrasincsutalás,
hogyan sajátítják el „az érvényesüléshez elengedhetetlen” szlovák nyelvet, illetve a
„továbbtanuláshoz szükséges szlovák szakkifejezéseket” (vö. az ’59-es és a ’79-es
anyaggal).Ezekakérdéseknyilvánnemkell,hogymindenidőszakbanegyformánjelen
legyenekadiskurzusokban,hiszenezekatársadalmiváltozásokkalegyüttalakulnak;
ugyanakkorakorábbiidőszakokbanfelvetettproblémákfelőlnézvejóllátszik,hogya
’99-esanyagcikkeiegynagyonszűkperspektívábólláttatjákazeseményeket.Azzalaz
állítással,hogy„azanyanyelvűoktatásaleghatékonyabb”,ésezáltal„nincsésnemis
lehetalternatívája”–nyilvánstratégiaiokokból–,mindenolyan„hang”kívülrekeda
diskurzuson,amelyakérdéstmásszemszögbőlközelítimegvagyannakmásaspektu-
sátvetiföl.(l.pl.aszlováknyelvelsajátításánakakérdését,amelymasemmegoldott,
és1999-bensemvoltaz–errőll.misad2007).17

Akétnyelvűségkérdéseszintenemjelenikmegönállótémaként(hamégis,akkor
csakutalásszerűen),viszontegynagyobbnyelvpolitikaidiskurzusrészeként,akétnyel-
vűbizonyítványokelfogadásakapcsán,aránylagsokszor találkozhatunkvele (a téma
áttekintéséhezl.simon2002,37–39.p.).Acikkekvégigkövetikazösszestörténést,
amelyaparlamentbenlezajlott,éssokesetbenközlikapolitikusokésszakértőkvéle-
ményétisatörvényhozásifolyamataktuálisállásáról.Hasonlóahelyzetakisebbségi
nyelvhasználatitörvényelfogadásával(errőll.lanstyák1999;vö.simon2002,35–37.
p.).Pártelnököketés-tagokat,szervezetekképviselőitésszakértőketszólaltatnakmeg
atörvénykapcsán.Hangotkapnakakisebbségekképviselői,a„nagypártok”vezetői
ésa„nacionalistaellentábor”is.Ezeknekavéleményeknekabemutatásanemtartozik
szorosanatanulmánytémájához,deegyáltalánosészrevételerejéigmégisérdemesitt
megállni.Feltűnőugyanis,hogya„többségvs.kisebbség”szembenállásmilyenerőtel-
jesen jelenvanazegyeshozzászólásokhátterében.Acikkekbőlúgy tűnik,minthaa
kisebbségéstöbbségérdekei–adologtermészetébőlkövetkezően–sehogysemlen-
nénekösszeegyeztethetőek,ésakorábbiévekanyagábanhangsúlyozottinternaciona-
lista baráti együttműködés elvei ebben az időszakban végleg eltűnnének. A „közös
nyelvet”beszélőtársadalomkülönállótáborokraszakad.A„nacionalistatábor”diskur-
zusábanajogokegyegységeshalmazkéntjelennekmeg,amelybőlhaakisebbségek
iskapnak,akkorazatöbbségjogaiközülfoghiányozni.A„liberálistábor”diskurzusá-
banezzelszembenegyolyan törvény igénye jelenikmeg,amely „védiazállamés a
kisebbségekjogaitis”(kiemelésektőlem).Akétféleltérőérdekeiugyanakkoregyforma
„logika” mentén szerveződnek, és végső soron mindkét oldal a kisebbség-többség
szembenállást teremti újra (vö. duchêne 2008, 8. p.). Ennek hátterében legalább
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háromelőfeltevéshúzódik:(1)az„államügye”ésa„kisebbségekügye”kétkülönböző
dolog;(2)mivelazállamafölérendeltszerv,akisebbségiügyeketis„nekikellmegol-
dania”(vö.dolník2012,276.p.);(3)ezekmegoldásapedigtörvényekelfogadásával
lehetséges(azilyenmegközelítésrészleteskritikájáhozl.lanstyák2015,sebők2015).

3.3.részösszefoglalás

Azegyesidőszakokanyagánakrészletesáttekintéseutánérdemesrövidenösszefoglal-
ni,hogymitörténtacímbenvezérfonalulválasztottháromfogalommal–azegységgel,
sokféleséggelésakétnyelvűséggel–ezidőalatt,pontosabban,hogymilyenváltozáso-
konmentekezekkeresztülakülönbözőévtizedekdiskurzusaiban.
Haazegység fogalmátnézzük, akkor az látszik, hogy ez kezdetbena szocialista és
internacionalistaideológiaegyikalapkövénekszámított.Aztjelentette,hogybármennyi-
reissokfélevagysoknyelvűnépélegyirányításalatt,mindenkitösszeköta„közöscél”
– a szocializmus építése. A ’69-es anyagot ez az ideológiamég ugyan áthatja, ám
inkábbcsakmintegyelőfeltevéskéntjelenikmegszűkebb,csehszlovákvonatkozásban.
Ezen belül a kétnyelvűség kérdéseihez nyújt kiindulópontot: eszerint a kisebbségek
többségi nemzetbe való integrálódása állami szinten, párhuzamban áll a kis népek
nagyobbegységbe,aszocialistatáborbavalóintegrálódásával.Asokféleségtehátálla-
miszinten„kétféleségre”szűkül:aszlovák-magyarviszonyra.Akétnyelv„együttélésé-
nek”nyelvikérdéseiazonbangyorsanháttérbeszorulnak,éskésőbbmárcsakelszór-
tantalálunkráemlítést.A’79-esanyagbanacikkeknemiskétnyelvre,haneminkább
csakamagyarrahelyezikahangsúlyt.Amagyaronbelülpedigfőlegazanyanyelvsze-
repe tematizálódik. A ’89-es anyagban ez tovább folytatódik, a ’99-esben viszont a
perspektívamég továbbszűkül, ésabeiratkozások fókuszánkeresztül jelentkezik–
noha, mint említettem, ez egyértelműen a kiválasztott időszakkal magyarázható.
Összességébenviszontegyolyasfélefolyamatrajzolódikkimindebből,hogyazújság
lapjainafokozatosanszűkültleafigyelemazelvont„nemzetköziség”felőla(cseh)szlo-
vákiaimagyarokmindennapjaitközvetlenülérintőnyelvikérdésekre.

4.A„helyesnyelv”keresése

Báranyelvrőlalkotottképetegészébennemlehet függetleníteniazelőzőfejezetben
leírtaktól,mégisérdemesnektartottamelkülöníteniazokatacikkeket,amelyekafön-
tebbiektőleltérőennemnyelvvel kapcsolatos dolgokrólszólnak(mintpl.akétnyelvű-
ségről,atanításnyelvérőlstb.),hanemmagáról a nyelvről állítanakvalamit.Ebbena
fejezetbenezérthátrahagyomazokatakérdéseket,amelyekpéldáula„közösnyelvet”
vagyanyelvoktatástérintik,éselsősorbanarrafogomkeresniaválaszt,hogyazújság
cikkeimilyenképetfestenek„a”nyelvről,ésmikennekametanyelvnekajellemzői.

Atalálatokalapjánametanyelvkategóriánbelülkétfőcsoportotkellelkülöníteni.
Azegyikbeazokatametanyelvimegjegyzéseketfogomsorolni,amelyekegyfajtahallga-
tólagostudásonalapulnak,ésalegtöbbembernagyjábólegyformánmagátólértetődő-
nekvesz,miközbenanyelvrőlmondvalamit(shared folk knowledge about lan guage;l.
Preston2004,87.p.;vö.szabó2012,85.p.).Amásikcsoportbapedigazokatacikke-
ketfogomsorolni,amelyeknemcsak,hogyanyelvrőlszólnak,hanemegybenvalami-FÓ
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lyen nyelven belüli változás elérésére irányulnak, azaz a nyelvalakítás – itt: főleg a
nyelvművelés–témakörébetartoznak(vö.lanstyák2014,9–10.p.).

Akétcsoportközötttermészetesenátfedésekettalálunk.Főlegazelsőcsoportba
soroltmegjegyzésekköztvansokolyanadat,amelyamellett,hogyanyelvrőlalkotott
közöselőfeltevésekrőlárulelvalamit,egybennyelvalakítócélzatúis.Például:mikoraz
újság szerkesztőségemegindokolja,miért nemközölhető egy-egy beküldött vers. és
megfordítva:anyelvművelőcikkekisértelmezhetőeknépivagyfolk nyelvészetikeret-
ben(l.pl.domonkosi2007).Azátfedődésekkelazonban ittnemérdemesbővebben
foglalkozni.nézzükinkábbmegakétemlítettcsoportotközelebbről!

4.1.Anyelvrőlvalóközöstudásazújságlapjain

Előszöraztfontosrögzíteni,hogyanyelvrőlvalóközösségitudásleírásajóvalkörülte-
kintőbbvizsgálatotigényel,mintamilyetamostani–nevezzükígy:–szondázáslehető-
vé tesz.Azegyesévekválasztott időszakaibanmegjelent lapszámokbankevésolyan
megjegyzésttalálunk,amelyerrőlatudásrólárulelvalamit,ígynincselegendőadatom
arra,hogyáltalánosabbérvényűkövetkeztetéseketvonhassakle.Aleírástnemisbon-
tomleévekre,mertazzalolyanképetfestenék,minthaazegyesidőszakokróltennék
megállapításokat.Eközbenpedignemlehetnetudni,hogynemcsakannakanéhány
szerzőnek véleményét általánosítom-e, akik az egyes időszakok adott pillanatában
publikálásilehetőséghezjutottak.

Afelgyűjtöttanyagalapjánáltalánosságbanannyitmondhatokel,hogyanyelvvelkap-
csolatos közös kiindulópontokban nem látszik jelentős elmozdulás. A nyelvmindvégig
valamiféle „szent dologként” jelenikmeg, amellyel kapcsolatot létesíteni igazi kihívás.
vannakugyanerrepróbálkozások,példáulamikorvalakijól-rosszulhasználjaazt,deezek
legtöbbszörkudarcbafulladnak.Ezlátszikpéldáulazújságszerkesztőségénekatanácsa-
iból,amelyeketazoknakad,akiknálukszeretnékmegjelentetniazírásaikat.

Aversekbeküldőitarraemlékeztetik,hogy„magyarulkülönösennehézversetírni”.
„magyarnyelvenAranyJános,Petőfi,Ady,JózsefAttilaírtakverseket,ésezekkelnehéz
konkurálni,különösenakkor,haaszerkesztőségrendelkezésérenemállsokújságpa-
pír”.Aversírók tehát jobban teszik,ha többetolvasnak,ésújból „átveszikamagyar
nyelvtant”.Azugyanismeglátszik,méganyelvtanifeladványokmegoldóinakaválasza-
in is, hogy „bizony keveset olvasnak, és nem a legjobban ismerik anyanyelvüket”.
Gyakranmégapropagandistákisképtelenek„színesenésmeggyőzően,nyelvünkgaz-
dagkincsestárát felhasználvabeszélnia szocializmusnagygyőzelmeirőléseredmé-
nyeiről”.sőt,a„diplomácianyelveiselavultéshatástalan”.deazértvannakrákompe-
tensemberek,akik„átfésülikapolitikusoknyelvtanilagnemmindighelyesmondatait”.
Erreszükségisvan,mert„tisztánésegyénienmegszólalni»édes«anyanyelvünkön,köl-
tőinkmélyismeretenélkül,elképzelhetetlen”.

Találunkolyannyelvtantanításibeszámolót is,amelybenaztbizonygatjaaszerző,
hogy „a gyerekekbenélnekanyelvtanalakjai, képesekadifferenciálásra, logikusan
gondolkoznakanyelvről,vérükkéválik,éstudjákőkethelyesenalkalmazniakiejtési,
jelentésiéshelyesírásiszabályokszerintis”.Eztnevezhetjüknyelvérzéknek,amelytöb-
bekközöttazt jelenti,hogy„adiákamegtanult ragozásimintákathelyesen,minden
nehézség nélkül alkalmazni tudja az összes szavakra, és egy szótőből a szóképzés
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18 Apontosoldalszámokranemtudokhivatkozni,mertacikkinternetenhozzáférhetőváltoza-
távaldolgoztam.

106 Sebők Szilárd

tanultmódjainakismeretealapján,nehézségnélkül,szavakegészsorátképesképezni,
aragozásokatpedigmondatbanistudjaalkalmazni”.Úgylátsziktehát,hogymégsem
reménytelenahelyzet.csakamegfelelőintézményeskeretkellajobberedményekhez
–legfőképpaziskola.mindemellettazonbanegymindenkitérintőharcraisszükségvan:
„harcra, nyelvünk tisztaságáért”. versben éneklik meg például azt, hogy a gyereket
„oktatnikell–többekközött–tisztaszavakra”;éshogy„ápolnikell”anyelvet.

Ezekszerinttehátlétezikegy„igazinyelv”,valaholazideákvilágában,deahétköz-
napibeszélőennekcsakazárnyékát ismeri (vö.szilágyi2011„felhő-nyelv”fogalmá-
val).kivételtazírókképeznek,akiknekanyelvi„gazdagsága”,„leleménye”ésnyelvük
„gazdagcsengése”megtestesíthetieztazideált.Azhétköznapibeszélőazonbancsak
akkorkerülhetközelebbaz„igazi”nyelvhez,hanyelvhasználatánintézményeskeretek
között is dolgozik. Az újság lapjainmegjelent novella szereplőjemindezt így foglalja
össze: „azénnyelvemremégnemkerültaz igazi beszéd […]hátezértmenekmost
oskolába,hogyottmegtanujjamazigazi módjátannakis”(kiemelésektőlem).

4.2.nyelvművelőtevékenységazújságlapjain

Anyelvművelő tevékenységgelkapcsolatban–azelőző témáhozhasonlóan–nehéz
általánosérvényűtendenciákatmegfogalmazni.nemcsakakevésadatmiatt,hanem
azértis,mertakutatásötvenévetérintőidőszakaalattanyelvműveléssemvolttelje-
senegységes,ésígynemmindiglehettudni,hogyataláltcikkekszerzőimelyirányzat
szellemébenírtákmegatanácsaikat,emellettpedigazegyesirányzatokelválasztása
semproblémamentes.

sándor kláraNyelvművelés és ideológia (2001) c. írása alapján 1949 és 1999
közöttanyelvművelésnekkétkorszakátkülöníthetjükel.Azelsőt(acikkben:ötödiket)
összefoglalónéven„kommunistanyelvművelésnek”neveziaszerző;akutatástérintő
másodikkorszakrapedig„arendszerváltásutáninyelvművelésirányzataiként”utal.Az
elsőidőszakbananyelvművelésttöbbszörmegpróbáltákazújtársadalmiberendezke-
déshezigazítani,ésmegállapítania„helyesség”újszempontjait.Azuralkodóirányzatot
sándor „szükségletközpontúnak” nevezi.18 Az ilyen nyelvművelés legfőbb elve, hogy
„megkellállapítani,miaz,amireatársadalomnakszükségevan,smiaz,amirenincs:
amireszükségevanazhelyes,amirenincsszüksége,aznemhelyes.szükségepedig
arravanatársadalomnak,amiegységesíti,minden,amiazegységességetveszélyezte-
ti,kifejezettenkáros” (sándor2001,old.n.).Amásik,ún.nyelvközpontú irányzataz
előbbivel rokon.Anyelvrehelyezia főhangsúlyt,ésarróldönt,hogyegyszóanyelv
„javát” szolgálja-e vagy sem. A harmadik irányzat „emberközpontú nyelvművelés”
névenváltismertté.Ezamegközelítésszakítanipróbálakorábbielvekkel,és„aminél
pontosabb,hatékonyabbkommunikációtszeretnéelősegíteni,ehhezacélhozmériegy-
egynyelviformahelyességétvagyhelytelenségét”.„Ugyanazanyelvielemlehethelyes
azegyikkontextusbanéshelytelenegymásikban” (sándor2001,old.n.). általában
tehátelmondhatjuk,hogyazalábbjellemzettcikkekhátterébenezekazelvekálltak,de
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19 Hogykimindenkirőlvanszó,arrólkisTamásA nyelvművelés kártékonyságáról és ármányko-
dásáról c.folyamatosanfrissülőcikkgyűjtőoldalarészletesáttekintéstnyújt:http://web.uni-
deb.hu/~tkis/index.html.

20köszönömlanstyákistvánnak,hogyfelhívtaerreafigyelmem.
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ehhezrögtönaztishozzákelltenni,hogyaz„emberközpontú”vonal–mintaztsándor
kláraleírja–nemnagyonvolthatássalamindennapinyelvművelőigyakorlatra.

Az 1949-es és 1959-es anyagban a nyelvművelésről nem sokmindent találunk,
leszámítvanéhányelszórtnyelvrevonatkozómegjegyzést(melyekegyrészétazelőző
fejezetben említettem). nyelvművelő cikkek először az 1969-es anyagban jelennek
meg,innentőlkezdvepedigmindegyikévtizedanyagábanmegvannak.A’69-es,’79-es
és’89-escikkeketnemérdemeskülöntárgyalni,mertezekbensemmiféleszemlélet-
beliváltozástnemvettemészre.lényegébenmindegyikcikkugyanarraakérdésrefelel
(melyetmársoknyelvész,sokhelyen,sokformábankritikusanelemzett):19 hogyhogyan
kellmagyarul„helyesen”beszélni.Akiindulópontaz,hogylétezikegytökéletesnyelv,
amelynek szigorú szabályai vannak. Az ilyen szabályok pedig mindenkit egyformán
köteleznek.„éppúgya»befutott«írót,minta»kezdőköltőt«”.mégis„igenbőségesapél-
datárarra,hogysokannem értik –anyanyelvrőllévénszó:nemérzékelik–,[hogypél-
dául]valamelyszónak,kifejezésnektöbbjelentésevan”,és„szintegyanútlanul”hasz-
náljákezeket, „nemügyelvearra,hogyamegfelelőalakokamegfelelő mondatokba
kerüljenek”.„sokannem tudják”,hogyezekhelyettakifejezésekhelyett„mit használ
a magyar nyelv”(kiemelésekmindenütttőlem).vannakesetek,mikor„nagyonkényel-
mes”bizonyosszavakhasználata, „mertnemkellkeresnünkapontosabbmegneve-
zést”,ésezbizony„szintecsábítjaabeszélőt,atollforgatótafelületesnyelvhasználat-
ra”.Aztáneza„rosszköznyelvigyakorlatmégajótollúemberekírásaitismegzavarja”.
Pedigsokszornemiskell„nagyfokútudatosnyelvismeret,hanemcsakegykisösztö-
nösnyelvérzék”ahelyeskifejezésmódhoz.

Azt, hogymi számít helyesnek, a nyelvművelő cikkekből lehetmegtudni. Ezekből
derül ki, hogymelyik alaknak „milyenmondatban volna a helye”, ésmely szavakat
„nemigenhasználják[abeszélők]”.Acikkekaztisközlik,hogyazegyesszavak„mit
jelentenek amagyar nyelvben”, illetve „mely jelentésekben elfogadhatók”; továbbá,
hogymelyik„ajobbhangzású,gördülékenyebbéspontosabb”forma;vagyhogy„helye-
senhogykellettvolnafogalmazni”.

Összegezvetehátelmondhatjuk,hogymindegyiknyelvművelőcikkarraakérdésread
választ,hogymelyikformaahelyes.változásezzelkapcsolatbana’99-esanyagbanállt
be,mikoranyelvművelőrovatbannyelviismeretterjesztőcikkekismegjelentek.Ekkorra
mára90-esévekélénkvitájaanyelvművelésmegújításáról jórésztelcsendesedett,és
nyilvánvalóvávált,hogyanyelvműveléskorábbiviszonylagosegységemegszűnt(avitá-
hozl.kontra–saly1998-at).számosújirányzatjelentmeg,amelyújalapokonfolytattaa
nyelvművelést–pl.antropológiai,szociolingvisztikai,kommunikáció-központúirányzatok
(l.sándor2001),ésolyanokis,amelyeketmárnemislehetnyelvművelőneknevezni(l.
pl. a nyelvtervezés- vagy később a nyelvmenedzselés-elméletet). Az Új szó hasábjain
mindezúgytükröződött,hogyanyelvművelőrovatbanegyidőbenjelentekmeghagyomá-
nyosnyelvművelőszemléletűírások,ésolyanok,melyekújiránytvettekaszociolingviszti-
ka,anyelvtervezésésahozzájukkapcsolódónyelviismeretterjesztésfelé.20
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5.Összegzés

kutatásommalarraakérdésrepróbáltammegválasztadni,hogymilyenazakép,ame-
lyetazÚjszókülönbözőidőszakokbananyelvrőlközvetít.Azzalazelképzelésselindí-
tottamamunkát,hogyhaaválasztottlapszámokbólösszegyűjtömazösszesnyelvvel
kapcsolatosmegjegyzést,ésfeltáromezekközösjellemzőit,akkoregyáltalánosátlá-
tástkapokazembereknyelvrőlvalógondolkodásáról, illetveennekváltozásairól.Ha
azonbanvisszanézünkaföntebbielemzésre,kiderül,hogyezeredményekalapjáncsak
nagyonerőltetett választ tudnánkadnierreakérdésre.Azelemzésnagy részenem
egészenerrőlszól,hiszennemközvetlenülanyelvetérintik(l.a3.fejezetet),azokaz
eredményekpedig,amelyekközvetlenülanyelvrőlalkotottképetmutatjákbe,tulajdon-
képpencsakdokumentáljákazt,amiteddigistudtunk–hogyaközgondolkodásbanés
anyelvművelésbena„helyes”nyelvproblémájaközpontijelentőségű(l.a4.fejezetet).
Ezekutánmegsempróbálokválaszolniazeredetilegföltettkérdésre–hogymilyenaz
újságmetanyelve.inkábbeztígyfogalmazomát:mikövetkezik502átnézettlapszám
több,mint1600nyelvivonatkozásúhozzászólásánakelemzéséből?

Alegszembetűnőbberedmény,hogyannakellenére,hogyanyelvrőlakartamminél
többmindentmegtudni,majdnemvégigkétnyelvűségről,anyanyelvről,sokféleségről,
nyelvpolitikárólszólómegjegyzésekkelfoglalkoztam.Bármindegyikfogalomanyelvvel
kapcsolatban,ésattólelválaszthatatlanuljelentmeg,végeredménybennem„tisztán”
anyelvrőlszóltak.Amikorpedigolyanpéldákattaláltam,amelyek„tisztán”anyelvvel
kapcsolatosak (főleg a nyelvművelő cikkekben), úgy tűnt, fölösleges vállalkozás volt
ötvenévanyagátátnézni.A’49-esés’59-esanyagbanaligvoltilyenadat,a’69-es,’79-
esés ’89-esbena találtadatokvégigugyanarrólszóltak, ’99-benpedigmegintcsak
nemtudtamáltalánosítani,mertnemnagyonvoltmit.

Haviszontmindezekutánmégegyszermegkérdezzük,hogymikövetkezikmindeb-
ből,avártnálsokkalegyszerűbbválasztkapunk.Haigaz,hogyegyújságkövetnipró-
báljaazemberek igényeit,érdeklődését,akkorazembereketnemnagyonérdeklika
„tisztán” nyelvi kérdések. Az átnézett anyagban ezek szinte csak a nyelvművelőket
érdekelték, érintőlegesen pedig az irodalomkritikusokat. sokkal fontosabbak azok a
kérdések, hogy „megéri-e anyanyelven tanulni?”, „kaphatnak-e kétnyelvű bizonyít-
ványt?”, „szabad-emagyarulmegszólalni?”, vagy „hogy érdemes-e angol nyelvtanfo-
lyamrabeiratkozni?”stb.vagyisazokakérdések,amelyeknemcsakanyelvről,hanem
annaktársadalombaágyazottkörülményeirőlszólnak.Hiba lenneazonbantúlkomo-
lyanvenniazújságlapjaibólfelfejthetővalóságot,ésilyeningatagalapokonhagyniezt
amegállapítást.Hiszenasajtómögöttikülönfélehatalmiérdekekrőlegyszótsemszól-
tam.Eztovábbikutatásokrészétképezheti.Azviszontadiskurzusnakebbőlabemuta-
tottszeletébőlisnyilvánvaló,hogyazegyesnyelvikérdésekrőlvalóbeszédnemválaszt-
hatóelazemberekérdeklődésétől,gondolataitól,asajtóvalóságábrázolásától,atár-
sadalmikörülményektől,demégazidőtőlésahelytőlsem.olyandologpedig,hogy„az
újságmetanyelve”csupánelméletbenlétezik.
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szilárd sEBők
concEPTs ABoUT lAnGUAGE And lAnGUAGE issUEs in THE dAily ÚJ szó BETWEEn 1949And
1999

mystudypresents the resultsofmapping viewsabout languageand language
issues in theHungariandailyÚj szópublished inslovakia. i amattempting to
answer the question how language and language issues come up in the
newspaper, and how the image of these changed between 1949 and 1999. i
dividedthistimeperiod intotenyearperiodsandcollectedmaterial fromevery
tenthyear.Fromthematerialcollectedthisway,ifollowedtheprocesswherethe
attention in articles was gradually refocused from the “reat socialist camp”on
localproblemsandissuesoftheHungariansin(czecho)slovakia.
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