
1. Köztudott, hogy ha valamely közösség � nyelvi kisebbség � egy másik nyelvet,
környezetének a nyelvét elsajátítva kétnyelvûvé válik, és az eredeti anyanyelve kor-
látozott használati körû lesz úgy, hogy a másik nyelv válik több színtéren domináns-
sá, akkor ez a közösség a nyelvcsere folyamatát éli át (Kiss 1995, 196). Weinreich
szerint nyelvcsere akkor következik be, ha a közösség egy nyelv szokásos haszná-
latáról áttér egy másik nyelv használatára. Susan Gal pedig úgy véli, hogy a nyelv-
csere voltaképpen a nyelvi repertoár újrarendezéséhez vezet � nemegyszer az egyik
nyelv teljes feladásával (idézi Bartha 1999, 124�125).

A dialektológiai szakirodalomban nagyfokú illabialitást képviselõ nyelvjárásáról
közismert Nagyhind (szlk. Ve¾ké Chyndice) magyar beszélõközössége is a nyelvcse-
re folyamatát éli át. A község Nyitrától keletre, a Zsitva folyó jobb partján fekszik.
Délnyugatról Kalász (szlk. Klasov), északról Kishind (szlk. Malé Chyndice), keletrõl
pedig Zsitvaújfalu (szlk. Nová Ves nad Žitavou) településekkel határos. A szomszéd
falvak teljesen szlovákok, kivétel Kalász, rajta keresztül kapcsolódik Nagyhind a Nyit-
ra környéki magyar nyelvszigethez. A 20. század közepéig döntõ többségû nagyhin-
di magyar lakosság számaránya az 1945 utáni kedvezõtlen politikai intézkedések
hatására kezdett csökkenõ tendenciát mutatni. A rohamos nyelv- és nemzetiségvál-
tás 1976-tól gyorsult fel, amikor a községet közigazgatásilag összevonták a szom-
szédos szlovák Kishinddel. Ekkor megszûnt a magyar iskola, és a hivatalos ügyinté-
zés nyelve is a szlovák lett. A két falu 1992-ben ismét különvált, ám ekkorra a nyelv-
és nemzetiségváltás már visszafordíthatatlanná vált Nagyhinden.

A 2001-es hivatalos népszámlálási adatok tükrében Nagyhindrõl megállapítható,
hogy 350 lakosával a járás kisközségei közé tartozik. A nagyhindiek kétharmada
szlovák nemzetiségû és szlovák anyanyelvû, az utolsó népszámlálás során a meg-
kérdezettek 64,3%-a vallotta magát szlovák anyanyelvûnek. Magyar anyanyelvûnek
10%-kal többen vallották magukat (34,9%), mint magyar nemzetiségûnek (24,9%).
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A felekezeti hovatartozás alapján a lakosság döntõ többségében római katolikus
(2001-ben 98,5%). A községben 2001-ben a férfiak számaránya valamivel alacso-
nyabb volt (48,6%), mint a nõké (51,4%). Megállapítható továbbá a lakosság nagy-
fokú elöregedése. Az utolsó, országos népszámlálás adataival összevetve a telepü-
lés lakosságának átlagéletkora 5,8 évvel volt alacsonyabb, mint az országos átlag
(vö. Gyurgyík 2006, 174). 

A magyar nemzetiségû lakosság döntõ része az idõsebb generációt képviseli: az
50 év feletti magyar lakosok aránya 77,35%, a 20 és 40 év közöttieké 22,65%, az
ettõl fiatalabb generációnak már nem találunk magyar képviselõjét a faluban. Az 1.
ábra alapján jól megfigyelhetõ a magyar és a szlovák lakosság korösszetétele kö-
zötti különbség.

1. ábra. A nagyhindi magyar és szlovák nemzetiségû lakosság korcsoportok szerint
Nagyhinden (2001)

A magyar és a szlovák lakosság korösszetétele leginkább a 40�49 év közötti kor-
osztályban egyezik, a többi csoportban jól láthatóan éles különbségek rajzolódnak
ki, és az arányok megfordulása a jellemzõ.

A nyelvhasználati színtereket elemezve megállapíthatjuk, hogy informális színté-
ren, a nagyhindi családokban már leginkább a szlovák nyelv használata a domináns.
A 114 lakott háztartásból 57-ben csak szlovákul, 19-ben javarészt magyarul és 38
háztartásban vegyesen, magyarul és szlovákul kommunikálnak. A 38 vegyes háztar-
tás döntõ többségében a fiatal és a középkorú családtagok egymás között inkább
szlovákul beszélnek. A magyar nyelvet az egyik szülõ, ill. a családdal együtt élõ idõ-
sebb családtaggal való kommunikáció során használják. A fiatal családtagok a ve-
gyes háztartásokban is egymás között inkább szlovák nyelven beszélnek. A magyar
háztartásokat alkotó egyedülálló idõs lakosok unokáikkal, dédunokáikkal szintén
szlovákul beszélnek. 

A személyes szóbeli ügyintézés a Nagyhindi Községi Hivatalban az ott dolgozó al-
kalmazottak becslése szerint az esetek 70%-ában szlovák nyelven folyik, a maradék
30%-ban pedig magyar nyelven. A polgármester és a hivatal alkalmazottai magyar
anyanyelvûek. Az ügyfelekkel az általuk választott nyelven kommunikálnak. Az írás-
beli ügyintézés nyelve azonban kizárólag a szlovák. 
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Nagyhindnek 1976-tól nincs magyar alapiskolája. Jelenleg az 1�4. évfolyamot
szlovák nyelven, Kishinden látogatják a gyerekek. A helyi óvodában is csupán 1978-
ig folyt magyar nyelven az oktatás. Jelenleg 14 gyermek jár az egynyelvû, szlovák
óvodába 

A helyi római katolikus egyházközösséget szlovák anyanyelvû és nemzetiségû
plébános vezeti. Az egyházi szertartások nyelve ma Nagyhinden javarészt szlovák.
Hétköznap, ill. havonta egyszer vasárnap vannak vegyes nyelvû szentmisék. Ezeken
a hívek magyarul énekelnek, és az elsõ olvasmány szól magyarul. A plébános ma-
gyarul olvassa fel a szentmise állandó részeit, a szentbeszédet és a többi részt
azonban minden misén csak szlovákul hallhatják a nagyhindi hívek. Az egyéb1 nyelv-
használati színtereken is a szlovák nyelv használata a domináns. 

A társadalmi és a demográfiai tényezõk, ill. nyelvhasználati színterek ismerteté-
se által megállapítható a nyelvcsere befejezéshez közeledõ állapota Nagyhinden. Je-
len vizsgálat fõ kérdése, hogy ebben az elõrehaladott nyelvcserehelyzetben miként
viszonyulnak a magyar nyelvhasználat egyedüli eszközeként még funkcionáló nagy-
hindi magyar nyelvjáráshoz, valamint a község domináns szlovák nyelvváltozatához
a kisebbségi magyar, ill. a többségi szlovák csoport tagjai. 

2. A nyelvcsere szakirodalmáról, a jelenség elméleti és módszertani megközelítési
módjairól rendkívül átfogó képet ad Borbély Anna Nyelvcsere címû könyve, melynek
megállapításai a szerzõ magyarországi románok közösségében végzett szocio-
lingvisztikai vizsgálatain alapulnak. Munkájában a nyelvcserét befolyásoló faktorok
3 fõ csoportját különbözteti meg: társadalmi-demográfiai faktorok, attitûdök és ki-
sebbségpolitika. Az említett faktorok együttesen, egymással kölcsönhatva fejtenek
ki pozitív vagy negatív hatást a nyelvcsere folyamatára (Borbély 2001, 23�32).

A társadalmi és a demográfiai tényezõk közül a nyelvcsere folyamának vizsgála-
takor figyelembe kell venni, hogy a nagyhindi magyarság õshonos alárendelt közös-
ség, mely típusban a nyelvcsere többnyire végbemegy (vö. Borbély 2001, 25). Az
iparosodás következtében létrejövõ társadalmi mobilizáció a nagyhindi munkaválla-
lókat is érintette és érinti manapság is. E tényezõ következtében a csoport elszige-
teltségének és zártságának fellazulása szintén pozitív hatással van a nyelvcserére.

Az 1991�2001 közötti idõszakban a Nyitra-vidéken tovább csökkent a magyarok
száma. A természetes szaporodás helyett a népességfogyás, a születések számá-
nak csökkenése vált uralkodóvá. A csökkenõ lélekszámú közösség kevésbé képes
saját intézményeket, szervezeteket mûködtetni, továbbá a kis lélekszám pesszimiz-
mushoz vezethet, mely tényezõk szintén pozitív hatással vannak a nyelvcserére (vö.
Borbély 2001, 26). A saját intézmények mûködésének hiánya (magyar iskola, óvo-
da, kultúrcsoportok) érezhetõen a nyelvcseréhez vezetõ legerõteljesebb faktor a
nagyhindi magyarság számára. A társadalmi és a demográfiai tényezõk közül a vidé-
ki lakosságnak a lakótelepekre való beköltözése, a magyar iskolák bezárása, a ve-
gyes házasságok növekvõ száma gyorsította föl leginkább az egész Nyitra-vidék nyel-
vi és kulturális beolvadásának folyamatát (vö. Sándor 2004, 73).

Az ország kisebbségpolitikája a nyelvcserére pozitívan hat a Nyitra-vidéken. Az
egész járásban a hivatalos ügyintézés a kisebbségi nyelvhasználati törvény értelmé-
ben csak szlovákul folyik, magyar és szlovák falvak összevonásával pedig helyi szin-
ten érték el a magyar nyelv visszaszorulását a nyilvános nyelvhasználati színterek-
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rõl. Menyhe, Béd és Szalakusz, Nyitracsehi és Kiscétény, Vicsápapáti és Lajosfalu
községek egyesítéséhez hasonlóan Nagyhind és Kishind közigazgatási összevoná-
sa is fölerõsítette a nyelvcsere folyamatát. Az említett falvak újbóli különválása az
elõrehaladott nyelvcserét már nehezen tudja fékezni.

A nyelvcserét befolyásoló harmadik említett faktor a nyelvi attitûd. Köztudott,
hogy a nyelvek, a nyelvváltozatok, a nyelvi jelenségek és formák választásában,
használatában az attitûdnek, tehát a beszélõ szubjektív viszonyulásának, nyelvi be-
állítottságának fontos szerepe van (Kiss 2001, 218). A téma további szakirodalmát
áttekintve leszögezhetjük, hogy a nyelvcsere folyamatát számottevõen befolyásol-
hatják mind a kisebbségi, mind a többségi közösség attitûdjei. Az attitûdvizsgálatok-
ból általánosságban levonható, hogy a kisebbségi nyelv háttérbe szorulása össze-
függésbe hozható a beszélõnek a két nyelvvel kapcsolatos attitûdjével. Ez nem je-
lenti azt, hogy a nyelvcsere a két nyelvhez fûzõdõ attitûdök hatására alakult ki, ha-
nem inkább azt, hogy a nyelvcsere velejárójának kell tekinteni az attitûdbeli változá-
sokat (Borbély 2001, 177).

Ami a szlovák többség és a magyar kisebbség egymásról vallott nézeteit illeti,
érdemes utalni Lanstyák István alapján egy 1991. évi reprezentatív közvélemény-ku-
tatás2 eredményére. A megkérdezett magyarok a vizsgálat során pozitívabban viszo-
nyultak a szlovákokhoz, mint fordítva. A szlovák válaszolók egyharmada határozot-
tan negatív véleménnyel volt a magyarokról. A legpozitívabban a magyarlakta régiók
szlovákjai értékelték a magyarokat (Lanstyák 2000, 69). 

Egy szlovákiai kisebbségi magyar beszélõközösség nyelvjárásához kapcsolódó
többségi iskolát látogató adatközlõk attitûdjeirõl pedig Sándor Anna tesz említést.
Megállapítja, hogy a nem anyanyelvû iskolában és a vegyes házasságokban az adat-
közlõk többségénél megerõsödött a magyar nyelvhez való negatív nyelvi attitûd, mely
a nyelvváltás és a nyelvcsere rohamos fölgyorsulását idézte elõ (Sándor 2001, 40).

3. A nyelvválasztással és a nyelvcserével foglalkozó kutatásaimat 2007 májusában
és júniusában végeztem Nagyhinden. Az adatok zömét kérdõíves vizsgálattal, ill. in-
terjúk segítségével, valamint passzív megfigyeléssel nyertem. Az alkalmazott kérdõ-
ív 63 kérdésbõl állt. Az elsõ 11 kérdés az adatközlõk azonosítására vonatkozott. Az
ezt követõ két kérdéssel a magyar- és a szlováknyelv-tudás szubjektív megítélésére
kérdeztem rá, majd a nyelvhasználati színterekhez és a beszédhelyzetekhez kötõdõ
nyelvválasztási szokásokat tudakoltam. Az attitûdkérdések elsõ része az érintkezõ
nyelvek presztízsét volt hivatott feltérképezni, majd a nyelvek és a nyelvváltozatok
szubjektív megítélését érintõ kérdések következtek. Három kérdés vonatkozott a
magyarországi kapcsolatokra is. Jelen tanulmányban a nyelvváltozatok megítélésé-
re vonatkozó kérdések válaszait dolgoztam fel.

Adatközlõimet igyekeztem a rétegzett mintavétel szabályai alapján kiválasztani.
Fõképpen arra törekedtem, hogy a település nemzetiségi arányainak nagyjából meg-
feleljen a vizsgált minta. Az elemzés alapját képezõ 78 kérdõív adatközlõinek (41
nõ, 37 férfi) nemzetiségi, anyanyelv szerinti és életkori megoszlását a következõ
táblázat tartalmazza. 
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1. táblázat. A kérdõíves vizsgálat adatközlõi nemzetiség, anyanyelv és generációk
szerint

Az idõsebb adatközlõk még Nagyhinden születtek, a középkorúak zöme Verebélyen,
a fiatalok Aranyosmaróton, ill. Nyitrán. Az idõsebb szlovák anyanyelvû adatközlõk kö-
zül néhányan Kishinden, Lapásgyarmaton, ill. Zsitvaújfaluban születtek. Egy adat-
közlõm született Pozsonyban. 

Az adatközlõk 21,79%-a élete folyamán legalább egy évig Nagyhinden kívül is élt.
A válaszul adott lakóhelyek többsége a környékbeli városokra vonatkozott (Verebély,
Nyitra, Léva: 2-2 adatközlõ). Egy adatközlõm a távolabbi Simony (Partizánske) váro-
sában élt. Egy-egy adatközlõm a környékbeli falvak (Kalász, Lapásgyarmat, Tild,
Kishind) lakosa volt. Egyetlen személy adott meg több lakóhelyet is (Pozsony, Ma-
gyarbél, Érsekújvár, Galánta, Malacka, Szenice, Szénavár), hivatásából adódóan.
Idõsebb férfi adatközlõim közül négyen csehországi munkahelyeken voltak távol
több mint egy évig, egy férfi adatközlõm pedig Líbiában dolgozott.

A válaszadók iskolázottságát vizsgálva a kérdõívek adatai alapján megállapíthat-
juk, hogy a fiatal generáció Kishinden, Kalászon, Verebélyen vagy Nyitrán végezte
alapiskolai tanulmányait szlovák nyelven. A középkorosztály Nagyhinden és Kalá-
szon tanult magyar alapiskolában, és Nyitrán, ill. Verebélyen szlovákban. Az idõseb-
bek döntõ többsége Nagyhinden tanult, ill. a szlovák anyanyelvû idõs lakosok
Kishinden vagy Zsitvaújfaluban. A szlovák nyelvû szakmunkásképzõt az adatközlõk
Nyitrán, Verebélyen, Aranyosmaróton, Pozsonyban, Karván, Tolmácson, Simonyban,
ill. Pöstyénben végezték. Szakközépiskolát szintén Nyitrán vagy Léván végeztek, ill.
egy adatközlõ Rákfalun (Rakovicén). Gimnáziumba Nyitrára, szakosító iskolába
Aranyosmarótra, fõiskolára/egyetemre pedig szintén Nyitrára, ill, Pozsonyba jártak
az adatközlõim. Óvodába idõs adatközlõim nem jártak, a középkorúak közül is csu-
pán kilencen (négyen szlovákba, ketten magyarba, hárman vegyes nyelvûbe). 

A válaszadók családi hátterét az alábbi táblázat adatai alapján ismerhetjük meg.

2. táblázat. Az adatközlõk családi háttere nyelvi szempontból

Az exogám házasságból való adatközlõim egyik szülõje (ha magyar) Bábindalról, Ka-
lászról, Zsérérõl, Nagycéténybõl, ill. (ha szlovák) Taszárról, Szénavárról, Kishindrõl
származik.

Az adatközlõk házastársára (vagy volt házastársára) vonatkozó nemzetiségi ada-
tokat a következõ táblázat foglalja össze.
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3. táblázat. Az adatközlõk házastársának nemzetisége

A vizsgálatban résztvevõ adatközlõk 25,64%-a vegyes házasságban él(t). Mindhá-
rom generáció körében megfigyelhetõ e házasodási szokás, ám leginkább a közép-
korú és a fiatal generációra jellemzõ.

A nyelvtudás felmérése a nyelvcserehelyzetben lévõ közösségek nyelvhasznála-
tát feltérképezõ vizsgálatok egyik feltétele. Az adatközlõk magyar- és szlováknyelv-
tudását szubjektív önértékelõ kérdésekkel mértem. A válaszadók öt lehetõség kö-
zül választhattak. A magyarnyelv-tudást tudakoló kérdés válaszainak százalékos
megoszlását az alábbi ábra szemlélteti. 

2. ábra. Saját bevallása szerint milyen jól beszél Ön magyarul? (N=78)

Megjegyzés: mm � magyar anyanyelvû és magyar nemzetiségû; msz� magyar anyanyelvû és szlovák nem-
zetiségû; szsz (m) � szlovák anyanyelvû és szlovák nemzetiségû, beszél magyarul; szsz � szlovák anya-

nyelvû és szlovák nemzetiségû, nem beszél magyarul.

A válaszok alapján négy adatközlõi csoport alakítható ki. Az elsõ csoportot a ma-
gyar anyanyelvû és nemzetiségû adatközlõk alkotják, melybe 2 fiatal, 8 középkorú
és 16 idõs, azaz összesen 26 adatközlõ tartozik. E csoportból a legtöbben
(46,15%) nagyon jónak, a legkevesebben pedig (23,07%) jónak minõsítették ma-
gyarnyelv-tudásukat. A magyar anyanyelvû és nemzetiségû csoport 30,76%-a véle-
kedik úgy, hogy anyanyelvi szinten tudja a magyar nyelvet. 

A további csoportok adatközlõi szlovák nemzetiségûek. Közülük az elsõ csopor-
tot a tíz magyar anyanyelvû és szlovák nemzetiségû megkérdezett alkotja (2 fiatal,
4 középkorú és 4 idõs, tehát összesen 10 adatközlõ). Az ebbe a csoportba tartozó
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2 fiatal adatközlõm saját bevallása szerint nem nagyon jól tud magyarul. A csoport
további válaszadói jónak (4), nagyon jónak (2), ill. anyanyelvi szintûnek vélték ma-
gyarnyelv-tudásukat.

Szlovák anyanyelvû és nemzetiségû adatközlõimet 2 csoportra osztottam. Az el-
sõbe azt a 17 megkérdezettet soroltam, akik úgy ítélték meg, hogy legalább néhány
szót tudnak magyarul (6 fiatal, 7 középkorú és 4 idõs adatközlõ). Az ide tartozó vá-
laszolók többsége (54,16%) úgy gondolja, hogy néhány szót képes magyarul beszél-
ni. Akadt két olyan adatközlõ is ebbõl a csoportból, aki saját bevallása szerint jól
tud magyarul.

Végül annak a 25 adatközlõnek a csoportját találjuk, akik saját bevallásuk sze-
rint nem beszélnek, csak értenek (76%), ill. nem is értenek (24%) magyarul. A vá-
laszokból kitûnik, hogy a szlovák anyanyelvû nagyhindi válaszolók többsége ért ma-
gyarul, és képes a kisebbség nyelvén legalább egy-két szó erejéig kommunikálni. 

A szlováknyelv-tudást vizsgáló kérdés válaszainak százalékos megoszlását az
alábbi ábra szemlélteti.

3. ábra. Saját bevallása szerint milyen jól beszél Ön szlovákul? (N=78)

Az elõbbi ábrával összehasonlítva az eredmények itt szemmel láthatóan egysége-
sebb képet mutatnak mindegyik csoportban. Az elsõ csoport 2-2 idõsebb adatköz-
lõje vélekedett csak úgy, hogy nem nagyon jól, ill. alig néhány szót tud szlovákul.
Rajtuk kívül mindegyik csoportban a nagyon jól és a jól válaszok dominálnak. A két,
nyelvtudással kapcsolatos kérdés válaszait összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy
mind a magyar, mind a szlovák anyanyelvû adatközlõk többsége nem értékelte sa-
ját anyanyelvének ismeretét anyanyelvi szintûnek. Ennek oka valószínûleg a válasz-
lehetõségek megfogalmazásából adódik. (Többen bizonyosan a nagyon jól választ
könnyebben tudták értelmezni, mint az anyanyelvi szintû minõsítést.)

4. A nyelvváltozatokhoz kapcsolódó attitûdök elsõ kérdése a nagyhindi magyar
nyelvjárásra vonatkozott. Az adatközlõk válaszait az alábbi ábra tartalmazza:
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4. ábra. Ön szerint hogyan beszélnek a nagyhindi magyarok? Milyen a nagyhindi ma-
gyar nyelvjárás (tájszólás)? (N=78)

A magyar anyanyelvû adatközlõk döntõ többsége saját anyanyelvjárásához pozitívan
viszonyul. Az elsõ két csoport adatközlõinek közel 80%-a szépnek tartja nyelvjárását.
A szlovák anyanyelvû adatközlõk két csoportja között különbség mutatkozik a nagy-
hindi magyar nyelvjárás szubjektív megítélését illetõen. Azok többsége, akik vala-
mennyire tudnak magyarul, szépnek, akik pedig csak értenek magyarul, azok enyhe
többsége csúnyának ítéli a nagyhindi magyar nyelvjárást. Megjegyzendõ, hogy ez
utóbbi csoportban nagyjából egyforma a pozitívan, ill. a semlegesen viszonyulók ará-
nya. 

Azok az adatközlõk, akik nem azonosultak a feltüntetett esztétikai alapú minõsí-
tésekkel, azok a nagyhindi magyar nyelvjárás egyediségét, sajátos mivoltát emelték
ki az elsõ két csoportban. Válaszaik a következõk voltak: megszokott, nagyhindies,
sajátos, palóc (4/26 = 15,38%), különös (2/10 = 20%). A két szlovák anyanyelvû
csoport köztes válaszai szintén különbséget mutatnak. A harmadik csoportból né-
hányan (4/17 = 23,52%) a kontaktushatást és -jelenségeket érzik a nagyhindi ma-
gyar nyelvjárás meghatározó jegyének, miközben a következõ válaszokat adták: ösz-
sze van keverve a szlovákkal, kevert, vegyes. A negyedik csoportból pedig többen
(8/25 = 32%) nem tudták a nyelvjárást megítélni és a következõ köztes válaszokat
adták: nem tudom megítélni, nem ismerem, nem igazi irodalmi magyar.

A nagyhindi szlovák nyelvjáráshoz kapcsolódó attitûdöket az alábbi ábra segítsé-
gével foglalhatjuk össze.
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5. ábra. Ön szerint hogyan beszélnek a nagyhindi szlovákok? Milyen a nagyhindi
szlovák nyelvjárás? (N=78)

Mindegyik adatközlõi csoportban meglepõen nagy a pozitívan viszonyulók aránya. A
nyelvváltozatot csupán az utolsó két csoport két-két fiatal adatközlõje tartotta csú-
nyának. A magyar anyanyelvû válaszadók közül sokan kitérõ választ adtak. A köztes
válaszok minden egyes csoportban arról tanúskodnak, hogy az adatközlõk nem tart-
ják a nagyhindi szlovák nyelvet sajátos nyelvjárásnak. Az egyes adatközlõi csopor-
tok köztes válaszai a következõk voltak:

1. mm csoport (11/26 = 42,30%): nagyhindi szlovák nyelvjárás nincs, nem léte-
zik, vegyes;

2. msz csoport (3/10 = 30%): az nem nyelvjárás, ilyen nincs;
3. szszm csoport (2/17 = 11,76%): a környezõ települések és a betelepültek

nyelvének keveréke;
4. szsz csoport (8/25 = 32,00%): az irodalmi nyelvhez áll közel, nem sajátos,

nem nyelvjárás.
Ezen indokok magyarázatát abban kereshetjük, hogy a magát szlovák anyanyel-

vûnek és nemzetiségûnek valló fiatal és középgeneráció tagjai szlováknyelv-haszná-
latának alapja a szlovák tanítási nyelvû alapiskolában elsajátított szlovák köznyelv.
Az itteni szlovák nyelv magas presztízse ebbõl adódik. Az interjúk során ezt az egyik
adatközlõm szlovák nyelvjárási és köznyelvi példákkal szemléltetve ekképp magya-
rázza. (Az adatközlõ magyar anyanyelvû, szlovák nemzetiségû, középiskolai végzett-
ségû, 55 éves nõ.):

�Úgy, mint Kishint és Újfalo, n�gyo+3 n�ty külömpsíg v�n közöttök. It be+ (ö)
nem monták, hogy bol som, bou som, pri�ou som4... [Ühüm]5 (xx) [Újfaluba
már nem? Azt nem úgy mondják?] Nem, nem, Újf�lub� nem. De it Kishindën
n�gyon. [És a hin+ nagyhindi szlovákok, azok hogyan beszélnek?] �zok jobb+
(ö) no, h� mond v�l�mit szlov#kól, m#s+ kíp mongy�, mind � kishindi. [Az
megint más?] Tëhát nem szokjuk mond�ni bou som, i�ou som, pri�ou som,
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ale pri�iel som. Igën. Itt �kik m# úgy szlov#kok, �zok, �zok tiszt#bban beszél-
nek. [Igen?] Tisztábban. Igën. Mongyuk r#, hogy tipikus�b ez.�

A kérdõív azon kérdéseire, hogy a tágabb, ill. a szûkebb környezetben hol beszél-
nek szebben magyarul, ill. szlovákul az adatközlõk jelentõs része (31/78 = 39,74%)
nem tudott válaszolni. Fõként a szlovák anyanyelvûek nem tudták megítélni (érthe-
tõ módon), hogy milyen különbségek vannak a magyar nyelv változatai között.

A magyar nyelvvel kapcsolatban feltüntetett válaszok között a szûkebb környe-
zetbõl legtöbbször Pográny, Kalász, Nagycétény települések neve szerepelt. A továb-
bi falvak nevei egy-egy alkalommal fordultak elõ: Felsõaha, Bábindal, Bodok, Geren-
csér, Gímes. Indoklásként legtöbbször a kirívó nyelvjárási sajátosságok hiányát em-
lítették. Pográny nyelvjárását a Nyitra-vidék többi adatközlõjéhez hasonlóan (vö. Sán-
dor 2004, 51) nagyra értékelték. Egyik adatközlõm szerint Pográny olyan, mintha
Magyarországon lenne. A tágabb környezetbõl Dunaszerdahely, Komárom neve sze-
repelt azzal az indokkal, hogy ott többet gyakorolják a magyar nyelvet, ill. ott igazi
magyar nyelvet beszélnek. Akadt adatközlõ, aki Magyarországot tüntette fel.

A szûkebb környezetben az adatközlõk szerint Verebélyen beszélnek a legszeb-
ben szlovákul. A magyar adatközlõk közül ezt néhányan azzal indokolták, hogy ott a
lakosság nagyobb része bevándorolt és igyekeznek szépen beszélni, a szlovákok pe-
dig azzal, hogy ott irodalmi nyelven beszélnek. A további válaszokban szerepelt még
Nyitra, Besztercebánya neve, ill. a szomszédos Zsitvaújfalu, valamit tágabb régió-
ként Közép-Szlovákia.

A nyelvváltozatokhoz kötõdõ attitûdöket nemcsak a nyelvváltozatok között érez-
hetõ különbségek, hanem az egyén nyelvhasználatát ért sérelmek is befolyásolhat-
ják. Az �Elõfordult-e, hogy Önt valamikor kijavították a beszédmódja miatt?� kérdés-
re a legtöbb adatközlõi csoportban többségében negatív eredményt kaptam. Csu-
pán a harmadik csoport válaszadói között voltak többen, akiket ért ilyen sérelem.
A válaszok százalékos megoszlását az alábbi ábra tartalmazza.

6. ábra. Elõfordult-e, hogy Önt valamikor kijavították a beszédmódja miatt? (N = 78)

Az elsõ csoport néhány (4/26 = 16%) adatközlõjének megnyilvánulásait a más ma-
gyar nyelvváltozatot beszélõk vagy magyarországiak javították. A következõ válaszo-
kat találjuk a kérdõívekben: ha más magyarokkal beszéltem, ha magyarországiak-
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kal találkoztam, ha munkahelyemen más környékbeliekkel beszéltem. A többi cso-
portban, fõként a fiatalok a szlovák iskola ilyen jellegû megjegyzéseit sérelmezték
a következõképpen: ha iskolában nem tudtam valamit szlovákul; iskolában a szlo-
vák szakos tanáraim; lányom, ha iskolában másképp hallotta.

A következõ szövegrészletben egy szlovák anyanyelvû és nemzetiségû adatközlõ
magyarnyelv-használatát ért sérelmeit mondja el. Az adatközlõ saját bevallása sze-
rint nem nagyon jól tud magyarul, az interjú is inkább szlovákul folyt. A magyar nyel-
vet néha a munkahelyén, a szomszédos Kalászon használja. Elmondja, hogy õt
nagyapja tanította magyarul, és kollégái megmosolyogják az archaikusnak számító
nyelvjárási jelenségeit. Ennek ellenére pozitívan viszonyul a nagyhindi magyar nyelv-
járáshoz. (Az adatközlõ középiskolai végzettségû, 40 éves nõ.)

�Áno. Mòa opravujú v Klasove, keï ja trebárs som a vidíte, jak sme kúsok od
seba a ja som pri starom otcovi vyrastala a starý otec si rozprával, že óm�,
jablko óm�, szóm� a ony sa mi smejú, že to jako rozprávam. Èo mi rozprá-
vate? Mòa starý uèil+ Ja som vyrastala u starého otca. No nehovoril dobre,
že óm�? [De] Starý si na jablko povedal, hogy óm�6. [Óma, igen.] És, ha mëm-
mondom, hogy szóm�, #kezdenek nevetnyí. Mondom, mit nevettëk, hisz+, de
én még aj na tú, hogy cúkork�. [Akkor még kérdezek egy-kettõt, ilyeneket.] Jé-
zus, M#rij�! Èo len nerobia, rehocú si jak [...] Ste vy normální? V�ak ma starý
otec uèil po maïarsky a tak+, ale ko¾kokrát už si dám pozor, že im to tak
nepoviem, aj tak, aj tak mi to tak vyletí7. Cúkork�, és kíssz!�

A nagyhindi magyar nyelvmegtartás szempontjából nem elhanyagolható kérdés,
hogy az adatközlõk miként vélekednek a nyelvjárás jövõbeli változásáról. A magyar
anyanyelvû adatközlõk pesszimistábban ítélik meg a kérdést, mint a szlovákok. Az
adatközlõk döntõ többsége úgy véli, hogy 50 év múlva nem fognak Nagyhinden ma-
gyarul beszélni. A válaszok százalékos megoszlását az alábbi ábra szemlélteti.

7. ábra. Ön szerint 50 év múlva itt a faluban hogyan fogják beszélni a magyar nyel-
vet? (N=78)
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A szlovák nyelvváltozat jövõjére vonatkozó kérdésre sokkal pozitívabb válaszokat
kaptam. Az összes adatközlõ 65,38%-a úgy gondolja, hogy Nagyhinden szebben fog-
nak szlovákul beszélni, mint most. További 26,13% szerint úgy fognak beszélni,
mint most. Négy adatközlõ pedig azt állította, hogy ezt nem lehet tudni, mert min-
den a környezet hatásától függ, továbbá az is lehet, hogy angolul meg németül fog-
nak beszélni.

A nyelvváltozatok jövõjét az érzelmek felõl közelítette meg a vizsgálat utolsó két
kérdése. Az egyik azt vizsgálta, hogy az adatközlõk sajnálnák-e, ha kiveszne a nagy-
hindi magyar nyelvjárás. A válaszok mindegyik csoportban egybehangzóak voltak. Az
adatközlõk 94,87%-a sajnálná, ha ez megtörténne. A magyar anyanyelvû válaszadók
ezt leggyakrabban a magyarság és vele együtt minden kulturális hagyomány kiveszé-
se miatt sajnálnák. A szlovák anyanyelvûek pedig azért, mert már megszokták, hogy
a magyar nyelvvel együtt élnek. Ezt az egyik fiatal adatközlõ így fogalmazta meg:
�Sajnálnám, ha kiveszne, mert már nem tudnám elképzelni, és furcsa lenne, ha az
idõsebbek nem sugdosnának a hátam mögött magyarul.�

A szlovák nyelvváltozattal kapcsolatban említettük, hogy az adatközlõk többsége azt
nem tartja sajátos nyelvjárásnak. Valószínûleg emiatt a magyar válaszadók többsége
(29/36 = 80,55%) nem sajnálná, ha kiveszne, mert nem eredeti, nem specifikus, mert
ilyen nyelvjárás nincs, mert szlovákul úgyis fognak itt beszélni. A szlovák anyanyelvûek
többsége (64,28%) viszont sajnálná, ha kiveszne a nagyhindi szlovák nyelvjárás.

A magyarok és a szlovákok együttélésérõl Nagyhinden ugyanazt tapasztaltam,
mint Borbély Anna (2001) a kétegyházi románok és magyarok körében. Nevezete-
sen, hogy a magyarok és a szlovákok jól élnek együtt. Kiderült, hogy a békés együtt-
élésnek egyik fontos feltétele a szlovák nyelv ismerete. Ez nemcsak a szlovákok,
hanem a magyarok számára is fontos. A nyelvi presztízs a nagyhindi szlovák nyelv-
változat köznyelvhez hasonló jellegébõl adódik. Az eddigi adatokból az is kiderült,
hogy a szlovákok többsége ért magyarul, de beszélni csak kevesebben hajlandók.
A magyarnyelv-használatot a legtöbben az idõsekkel való kommunikációval azonosít-
ják, ezt megszokottnak tekintik, nem látnak benne kivetnivalót, és bizonyos szinten
érzelmileg is kötõdnek hozzá. Ezt az bizonyítja, hogy a szlovákok döntõ része is saj-
nálná, ha kiveszne a magyar nyelvjárás Nagyhinden.

A nyelvi konfliktusokra éppen e békés együttélés látszata miatt nem kérdeztem
rá kérdõívemben. Az interjúk során azonban néhány adatközlõm rávilágított az egy-
házi élet nyelvhasználatában újabban felbukkanó sérelmeikre. A templomi nyelv-
használat az a nyilvános színtér, ahol közösségi szinten még él a magyar nyelv Nagy-
hinden. A szlovák hívek közül néhányan nem akarják a vasárnapi vegyes nyelvû
szentmisét, arra hivatkozva, hogy a fiatalok nem akarnak akkor templomba menni,
ha ott olyan mise van, melyen magyarul is elhangzik valami. Egyik magyar anyanyel-
vû és nemzetiségû adatközlõm (56 éves középiskolai végzettségû férfi) az interjú
során ezt az idõszerû konfliktust és a hozzá kapcsolódó önfeladónak nevezhetõ at-
titûdöt a következõképp tolmácsolta:

�Mëkszóllított�k ëggy, ëgy p#r�nn, oj�n koroszt#jbelijim is, velem ëggyidõssek,
v�gy még lëhet, hogy v�l�micskével idõssebbek is, hogy, hogy mé oj�n n�gyon
�karom � m�gy�r misét, hogy �szt�n �z � sok szlov#k, hogy � sok fij�t�l
ëggy#lt�l#n nem értenek, ís oszt#n, hogy nem �k�rn�k mënni � tëmplomb�.
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Ugyhogy most # kõ ezën gondókozni, hogy �kkor hogy eszt megold�ni, mer, h�
belegondolok, h�t lehet, hogy így is v�n, mer h#t mongyuk r#, hogy h� nyócv�n
sz#z�lík� � f�lun�k szlov#kn�k v�lj� m�g#t, és �bbó lehet, hogy h�tv�n v�gy het-
ven sz#z�lík oj�n, �ki ig�z#n nem tud m�gy�rul, is �kkor, �kko �z ig�z, hogy
hogyh� õ ot v�n � tëmplomb�, õ �bból nem ért sëmmit. Ugyhogy lehet, hogy
ijen kérdís is fönn#ll most.�

5. Összegzésül elmondható, hogy az ún. kontaktushipotézis (Gereben 1999, 21),
hogy a különbözõ nemzetiségû csoportok együttélése vagy sûrûbb érintkezése javít-
ja az egymásról kialakított képet, Nagyhinden a két csoport nyelvváltozatának köl-
csönös megítélésére is vonatkozik. A szlovák többség a nyelvcsere ilyen elõrehala-
dott fokán pozitívan viszonyul a kisebbség nyelvéhez a községben. Ennek oka egy-
részt az idõsebb magyar anyanyelvû lakosok tisztelete, másrészt pedig az, hogy a
nagyhindi magyarok is nagyon jól beszélik a többség nyelvét. Konkrét nyelvhaszná-
lati konfliktusok megoldásakor azonban e pozitív attitûdök nincsenek minden eset-
ben a magyar nyelv használatának gyakoriságára kedvezõ hatással.

Jegyzetek

1. Például a helyi könyvtárban is csupán szlovák könyvek találhatók. A magyar könyveket az
irántuk való gyér érdeklõdés miatt a szomszédos Kalász könyvtárába vitték.

2. A kutatás nem nyelvi attitûdökkel, hanem a kisebbség és a többség egymásról vallott, ál-
talános attitûdjeivel foglalkozott.

3. A + jel (ön)félbeszakítást jelez.
4. Bol som ~ bou som, pri�iel som ~ pri�ou som (szlk.) �voltam, jöttem�. Az adatközlõ kirívó

nyelvjárási jelenségnek tartja a magyar nyelvjárások szótagzáró l fonémájának kiesése okoz-
ta nyúláshoz hasonló asszociatív jelenségeket a szomszéd falu szlovák nyelvjárásában.

5. A [ ] jelek között a kérdezõ közbevetései találhatók.
6. Igen. Engem kijavítanak Kalászon, ahol én tehát vagyok, és látja, hogy milyen közel va-

gyunk egymáshoz, és én a nagyapám mellett nõttem fel, és a nagyapa mondta, hogy óma,
alma, óma, szóma, és õk nevetnek, hogy hogyan beszélek. Mit beszéltek? Engem az öreg
tanított [�] Én a nagyapám mellett nõttem fel. No, nem mondta jól, hogy óma? Az öreg
az almára mondta, hogy óma.

7. Mit nem csinálnak, röhögnek, mint a [�] Normálisak vagytok, engem a nagyapám taní-
tott magyarul, és [�] de már többször vigyázok, hogy ne mondjam nekik így, akkor is, ak-
kor is kicsúszik a számon.
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KÁROLY PRESINSZKY

OPINIONS ON LANGUAGE OF A COMMUNITY IN THE STATE OF LANGUAGE CHANGE

The study examines the mutual attitude of the Hungarian speaking communi-
ty of Nagyhind (in Slovak Ve¾ké Chyndice) being in developed condition of lan-
guage change and languages, language versions of the majority Slovak people.
On the basis of the principle of taking samples, the opinion of 78 selected
respondents is grouped by knowledge of nationality, mother and Hungarian lan-
guages. The study states that the knowledge of the Slovak language is in the
community essential. It is very important not only for Slovaks, but also for Hun-
garians. The prestige of the Slovak language stems from the similar character
of the local language version of everyday language. The most of the respon-
dents identify Hungarian language usage as communication with the old peo-
ple, that they consider habitual, they do not find any curiosity in it, and they
even cling to it emotionally on a certain level. It is evidenced by the fact that
the majority of Slovaks would even feel sorry if the Hungarian language usage
would disappear in Nagyhind. At solving concrete language usage conflicts,
and/or from the point of view of Hungarian language retaining these positive
attitudes do not seem to be sufficient.
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