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atanulmánybemutatjaaszlovákiaimagyarokcsaládiésnyilvánosnyelvhasználatára
vonatkozó2011-eskutatásieredményeket,valamintazt,hogyaházasságtípusésaz
alapiskolatannyelvemilyenmódonbefolyásoljaacsaládiésnyilvánosnyelvhasznála-
tot. a tanulmány végén a szerző összehasonlítja a nyilvános nyelvhasználat némely
színterének2007-esésjelenlegiállapotát.

a Fórumkisebbségkutató intézet szociológiai ésdemográfiai részlege2010nyarától
2011.februárjáigháromrészbőlállókutatástvégzettaszlovákiaimagyaroknyelvhasz-
nálatáról.akutatáselsőrésze2010nyaránzajlott,ahelységnévtáblákattérképeztefel,s
azótaVizuális nyelvhasználat címalattváltismertté.ugyanabbanazidőbenadiákhálózat
tagjai,akikoroszÖrsvezetésévelahelységnévtáblákatfényképezték,kérdőíveslekérde-
zéstisvégeztek,melynekcélcsoportjátafelkeresettközségekpolgármesterei,valaminta
községihivatalegyéb,arrahivatottképviselőialkották.ezakérdőívesfelmérésképeztea
kutatásmásodikrészét,samrvamariannaésszilvássyTímeaáltalfeldolgozotteredmé-
nyeketaFórumTársadalomtudományiszemlekorábbiszámábanközöltük.

akutatásharmadikrésze2011január–februárjábanzajlott.ezegylakosságikér-
dőívesfelmérésvolt,amelybenaszlovákiaimagyaroknyelvhasználatiszokásainkívül
aktuális társadalmiésközéleti témákat is vizsgáltunk.anem,kor, településtípusés
településszerkezetszerintreprezentatívmintát1 800emberalkotta,afeldolgozáskívá-
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1. aziskolaivégzettségszerintireprezentativitástisigyekeztünkbiztosítani,ámaszlovákiaimagya-
rokiskolaivégzettségérevonatkozó,areprezentatívmintakialakításáhozszükségesstatisztikai
adatokellentmondásosak,ígyvalójábancsakegybecsültiskolaivégzettségistruktúráhoztud-
tunkviszonyítani.amintaiskolaivégzettségszerintiösszetételétebbőlalakítottukki.
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2. aszlovák„alminta”csak40személybőlállt,ezértadeskriptívmutatókonkívülsemmiféle
elemzésrenemalkalmas.atovábbiakbantehátcsakamagyarnemzetiségűekkelfoglalko-
zom.őketértemválaszadók,illetvemegkérdezettekalatt.

3. aszlováktannyelvűalapiskolaabszolvenseihezképestamagyartannyelvűalapiskolátvég-
zettválaszadókközöttmagasabbazinasiskolaivégzettségűekésalacsonyabbazérettségi-
zettekrészaránya.egyetemivégzettségtekintetébennincskülönbségamagyarésszlovák
alapiskolátvégzettekközött:mindkétcsoport18százalékánakvanegyetemivégzettsége.

nalmainak791kérdőív feleltmeg.akövetkező írásbanacsaládiésnyilvánosnyelv-
használatjelenségétfogomelemeznialakosságifelméréseredményeinekalapján.

amegkérdezettek95százalékamagyarnak,5százalékukszlováknemzetiségűnek
vallottamagát.amagyarválaszadóktöbbségemagyarszülőkgyermeke:98százalé-
kuknakanyjais,apjaismagyar.atöbbiekvegyes,azazmagyar–szlovákszülőpárgyer-
mekei.2 aszármazás,vagyisaszülőknemzetiségefelőlközelítvefelkelltennünkakér-
dést, hogy vajon amagyar szülők gyermekei, tehát amegkérdezettek valamennyien
magyarnak tartják-emagukat.azadatokbólkiderül,hogynem.amagyarszülőpárok
gyermekeinek98százalékamagyar.amagyarszülőkhözképesttehát2százalékosa
gyermekeikgenerációjábanbekövetkezettnemzetiségilemorzsolódás,amielhanyagol-
hatónaktűnhet,deeza2százalékosfogyásabszolútszámokbanaztjelenti,hogy100
magyarszülőnek98esetbenmagyaragyermeke,1000magyarszülőnek980esetben
ésígytovább.

anyelvhasználatelsőszíntereacsalád.a továbbiakbanacsaládinyelvhasználat
két területével, a gyermekkori ésa felnőttkorbanalapított családnyelvhasználatával
foglalkozom.

Családinyelvhasználat

aválaszadókgyermekkoricsaládikommunikációjánaknyelveamagyarvolt:95száza-
lékukcsaládjábanmagyarul,5százalékukcsaládjábaninkábbmagyarulbeszéltek.s
eznemcsakazokraacsaládokravonatkozik,aholmindkétszülőmagyarvolt,hanema
vegyes családokra is. vagyis a válaszadók és szüleik odahaza általában akkor is
magyarultársalogtak,amikorcsakazegyikszülővoltmagyar,sajelekszerintezaszlo-
váknemzetiségűszülőneksemokozottnyelviproblémát.

aziskolarendszerbevalóbelépésújkihívásokeléállítjaagyermekeket,saszlovák
alapiskolákba kerülőknek a szlovák tanítási nyelv is egy ilyen kihívás. nézzükmeg,
ebbőlaszempontbólhogyanalakultaválaszadókhelyzete(1.ábra).alapiskolaitanul-
mányait 91 százalékuk magyar tannyelven végezte, ugyanakkor 9 százalékuk, azaz
nagyjábólmindentizenegyedikmagyarnemzetiségűmegkérdezettszlovákalapiskolát
látogatott.

atöbbiiskolatípustvégzetteknekazadottintézménytípustannyelveszerintiössze-
tétele arról árulkodik, hogy az inasiskolát és egyetemet végzettek többsége (56 és
58%)szlovákultanult,aszakközépiskolátésgimnáziumotvégzettektöbbsége(64és
90%)pedigmagyarnyelvenvégeztetanulmányait.3
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visszatérve az alapiskolához, amely eddigi kutatásaink szerint akár közvetlenül,
akárközvetve,demindenképpenhozzájárulamagyar identitás fenntartásáhozésa
magyarnyelv-használat elmélyítéséhez, látható, hogy amagyar tannyelvű alapiskolát
végzettek 98 százalékamagyar családból származik, 2 százalékuk pedig a fentebb
említettmagyarajkúvegyescsaládokból.sebbőlaz iskiderül,hogynemmindegyik
magyarszülőpárírattamagyaralapiskolábaagyermekét.valóban:mintánkbanaszlo-
váktannyelvűalapiskolátvégzettválaszadóktöbbmintháromnegyedemagyarszülők
gyermeke(2.ábra).

1. ábra. milyentannyelvűiskolákatvégzett
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4. azábrákonmindezlátható,dehelyszűkemiattcsakalegszűkebbcsaládtagjainakkommu-
nikációjátfogomértelmezni,vagyisaházastársakésgyermekeikkölcsönösnyelvhasznála-
tát.

2. ábra. milyencsaládbólszármaznakamagyarésszlováktannyelvűalapiskolátvég-
zettmagyarnemzetiségűválaszadók

anyelvhasználattovábbiszíntereaválaszadókjelenlegicsaládjánbelülikommuniká-
cióstér.konkrétanazirántérdeklődtünk,hogymilyennyelvenbeszélnekaházastár-
sukkal, a gyermekükkel, testvérükkel, az unokájukkal, valamint hogymilyennyelven
beszél a gyermekkel a házastársuk, amindkét oldali nagyanya és a nagyapa, végül
milyennyelvenkommunikálnakegymássalagyerekek.4

acsaládonbelülinyelvhasználatotnembefolyásoljákazolyanszokványosváltozók,
mintacsaládtagokneme,koravagyaziskolaivégzettsége,semcsaládtagonként,sem
együttesen.ugyanakkoracsaládinyelvhasználategyikmeghatározójaaházasságtípus,
vagyisaz,hogyamegkérdezetthomogénmagyarvagypedigmagyar–szlovákvegyeshá-
zasságbanél-e.

Családiállapotáttekintveaválaszadók23százalékanőtlenvagyhajadon,8száza-
lékuközvegy,6százalékukelvált.atöbbiek,azazamegkérdezettek64százalékapart-
nerkapcsolatbanél,ebből57százalékukházasságban,8százalékukélettársiviszony-



a szlovákiai magyarok családi és nyilvános nyelvhasználata 2011-ben 7

ban.apartnerkapcsolatok89százalékahomogénmagyar(atovábbiakbanazegysze-
rűségkedvéértmagyarházasságnakfogomnevezni), tehátmindkétfélmagyarnem-
zetiségű,11százalékukpedigmagyar–szlovákkapcsolatbanél(atovábbiakbanvegyes
házasság).

a megkérdezettek 72 százalékának van gyermeke. Gyermekeik 93 százaléka
magyarnemzetiségű,7százalékukszlováknemzetiségű.

amagyarnemzetiségűgyermekek93százalékamagyarházasságbólszármazik,a
szlováknemzetiségűgyermekek88százalékavegyesházasságbanszületett.ezekaz
adatokegybenaztisjelzik,hogybáramagyargyerekektöbbségemagyarszülőktől,a
szlovákgyermekektöbbségepedigvegyesszülőpártólszármazik,nemcsakvegyespár-
nakvanmagyargyermeke(7%),hanemmagyarpárnakisvanszlovákgyermeke(12%).
sazutóbbifordulelőgyakrabban(3.ábra).aházasságtípusszempontjábólértelmez-
ve tehátagenerációk távlatábanmegmutatkozónemzetiségi lemorzsolódáselsősor-
banavegyesházasságokbantapasztalható,aholritka,hogyagyermekamagyarszülő
nemzetiségét„örökölje”.ámezajelenségamagyarházasságoktólsemidegen,még
haelőfordulásánakkisebb isavalószínűsége.azonbannagyobb,mintannakavaló-
színűsége,hogyavegyescsaládokgyermekemagyarnemzetiségűlegyen.

3. ábra. agyermekeknemzetiségeaszülőknemzetiségeszerint

ekisebbkitérőután,amelyazértvoltfontos,hogyminélinkábbkirajzolódjonacsaládi
kommunikáció háttere, végre választ kaphatunk a kérdésre, hogy milyen nyelven

Fó
r

u
m

Társadalom
tudom

ányi S
zem

le, XIII. évfolyam
  2

0
1

1
/3

, S
om

orja



8 lampl Zsuzsanna

beszélnekaválaszadókcsaládjában.a4.ábraszerintmindegyikcsaládtagesetében
svalamennyikommunikációshelyzetbenamagyarnyelvdominál.viszontazislátható,
hogyaválaszadók,bárkivételnélkülmagyarnemzetiségűek,semaházastársukkal,
semagyermekeikkel,semazunokáikkal,demégatestvérükkelfolytatottkommuni-
kációban sem csak a magyar nyelvet használják, hanem kisebb-nagyobb arányban
ugyanolyangyakranbeszélnekszlovákul is,mintmagyarul, smégolyan iselőfordul,
hogy csak szlovákul beszélnek. ez egyrészt a vegyes házasságok jelenlétére utal,
ugyanakkoraztisjelzi,hogymagyarházasságokbaniselőfordulhatamagyar–szlovák
vegyesnyelvűkommunikáció.

az5.ábránrészletesképetkapunkavegyesházasságonbelülinyelvhasználatról.
jóllátható,hogymivelmegjelenikaszlováknyelv,amagyarnyelv–amintazvárható
volt–elveszítidominanciáját.denemszorulkiavegyescsaládokkommunikációjából.
sőt,hacsakalegközvetlenebbcsaládtagokatnézzük–aházastársakatésgyermeke-
iket–,azegymássalvalókommunikációegyrészüknél(15%–22%)ugyanolyangyak-
ranzajlikmagyarul,mintszlovákul,tehátkétnyelvenvalósulmeg.ezannyitjelent,hogy
avegyesházasságokbanaszlovákpartnerekközülminimummindenötödikmagyarul
is tud,hiszenmásképpnembeszélhetnea társávalmagyarul.azadatokviszontazt
bizonyítják, hogy a vegyes házasságokban a szlovák házastársaknak ennél jóval
nagyobbrészetudmagyarul.eztakkor látjuk igazán,hacsakamagyarulbeszélőket
vesszükfigyelembe,ahogyanazta6.ábraszemlélteti.deezazábratovábbiérdekes-
ségeketiselárulacsaládinyelvhasználatszokásvilágáról.

4. ábra. acsaládinyelvhasználat
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a szlovákiai magyarok családi és nyilvános nyelvhasználata 2011-ben 9

5. ábra. Családonbelülinyelvhasználatavegyesházasságokban

6. ábra. amagyarnyelv jelenléteacsaládinyelvhasználatbanamagyarésavegyes
házasságokban
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5. egykorábbikutatásunksoránkiderült,hogyadél-szlovákiábanélőszlovákok60százaléka
sajátbevallásaszerintjóltudmagyarul.ugyanezakutatásamagukatszlováknakvallókegy
részénél kimutatta a magyar származás valószínűségét, ami a magyarnyelv-tudás egyik
lehetségesoka(Lampl2009).

10 lampl Zsuzsanna

amintazta6.ábrabizonyítja,amagyarésavegyesházasságokbanamagyarnyelv-
használatmértékevalóbaneltérő,ahogyaztsejtettük,sahogyazmáraz5.ábrábólis
kiviláglott.nézzükelőbbavegyescsaládokat.avegyesnemzetiségűházastársakfele
magyarulbeszélegymással,sőtaszlovákférjek/feleségek43százalékaagyerekekkel
ismagyarulbeszél.ezarróltanúskodik,hogyaszlovákházastársakközüllegalábbmin-
denmásodikgondnélkülkommunikálmagyarul,olymértékben,hogyamikorpárjával
beszél,nemkellsegítségülhívniaaszlováknyelvet.ezmegfelelőszintűmagyarnyelv-
tudásnélkülelképzelhetetlen.saziselgondolkodtató,hogyolysokszlováknemzeti-
ségűanyaésapanemalegtermészetesebbmódon,asajátanyanyelvéntársaloggyer-
mekeivel–mivelszlovákokrólvanszó,feltételeznénk,hogyszlovákazanyanyelvük–,
hanemmagyarul.perszeaziselképzelhető,hogybárszlováknemzetiségűek,agyer-
mekeikkelpontosanazértbeszélnekmagyarul,mertnemszlovák,hanemmagyaraz
anyanyelvük.5 ugyanakkoravegyesházaspárokmásikfele,amagukatmagyarnakvalló
anyák/apákcsupánkétharmadabeszélmagyarulagyermekével,amimegfordítvaazt
jelenti,hogyezekközülaszülőkközülazutódaivalmindenharmadikegyáltalánnem
kommunikálmagyarul,annakellenére,hogyőmagamagyarnemzetiségű,smagyaraz
anyanyelve.amiavegyesszülőpárokgyermekeitilleti,azegymásközöttikommuniká-
cióban60százalékukhasználjaamagyarnyelvet.

miahelyzetamagyarcsaládokban?amagyarházasságokbanamagyarnyelv-hasz-
nálatdominál.Létezikazonbanamagukatmagyarnakvallóanyákésapákolyan2-3
százalékotalkotócsoportja,amelyannakellenére,hogyőkkettenegymássalmagyarul
beszélnek,agyermekeikkelvalókapcsolatbanaszlováknyelvűkommunikációtrészesí-
tielőnyben.bárrészarányáttekintveszűkcsoportrólvanszó(perszetudjuk,hogya2-3
százalékabszolútszámokbanvévemármegintcsaknemannyirakevés),ajelenségnek
komolykövetkezményeilehetnekanyelvhasználatjövőjeszempontjából.miért?

acsaládinyelvhasználategyiksarkalatospontjaagyermekekegymássalvalókom-
munikációja,hiszenőkazok,akikátmenthetika jövőnekamagyarnyelvet.azt,hogy
milyennyelvenbeszélgetnekegymással,aszülőkegymásköztiésagyerekekkelfoly-
tatott kommunikációjának nyelve is befolyásolja (7. ábra). az egymással magyarul
beszélőgyermekekolyanszülőkgyermekei,akikegymássalésgyermekeikkelismagya-
rulbeszélnek.azegymássalmagyarulésszlovákuliskommunikálógyermekekszülei-
nekmár csak64 százalékahasználja az egymás közti kommunikációbanamagyar
nyelvet,aválaszadókugyancsak64százalékabeszélgyermekeivelmagyarul,amásik
szülőknek pedig csak a fele beszél magyarul gyermekeivel. az egymással szlovákul
kommunikáló gyermekek esetében még kisebb a magyarul kommunikáló szülők
aránya:aszülőkegyötödebeszélegymássalmagyarul,agyermekeikkelfolytatottkom-
munikációbanpedigennélisalacsonyabbamagyarnyelvethasználókrészaránya:csu-
pánmindentizedikbeszélmagyarulagyermekével.Tehátminélkevésbéhasználatos
acsaládbanamagyarnyelv,annálinkábbjellemző,hogyagyerekek,vagyisakövetke-
zőnemzedékszlovákulbeszél.ennekalapjánfeltételezhető,hogyazoknakamagyar
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szülőknek a gyermekei, akik egymással ugyan magyarul beszélnek, a gyerekekkel
viszontszlovákul,ritkábbanfognakegymássalismagyarulkommunikálni,mintazoka
gyerekek,akikkelmagyarszüleikmagyarulbeszélnek.6

7. ábra. azegymássalmagyarul,mindkétnyelvenésszlovákulbeszélőgyermekekrész-
arányaaszülőkmagyarnyelvűkommunikációjaszerint

mindentösszevetve:amagyarésavegyesházasságokra jellemzőcsaládinyelvhasz-
nálatrólleszögezhetjük,hogycsekély,delétezőkivételtőleltekintveamagyarházassá-
gokbelsőkommunikációjamagyarnyelvenzajlik.avegyesházasságokbanaszlovák
nyelven kívül, amely távolról sem annyira domináns,mint amagyar nyelv amagyar
házasságokban,amagyarnyelvishangsúlyosanjelenvan.ugyanakkorazismertetett
adatokarról is tanúskodnak,hogybáranyelvhasználatotaszakirodalomésesorok
szerzőjeisanemzeti identitásegyikalapvetőindikátoránaktekinti,acsaládonbelüli
nyelvhasználat és a deklarált identitás nem mindig fedi egymást. még a homogén
magyarcsaládokbansem.7
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6. hasonlótendenciáktapasztalhatókamagyarországiszlovákkisebbségnyelvhasználatában
is(homišinová2008).

7. ittnemarrólazismertjelenségrőlvanszó,amelyreademográfusokfigyelmeztetnek,hogy
amagyaranyanyelvűszemélyektöbbenvannak,mintamagukatmagyarnakdeklarálósze-
mélyek.mondhatni,ittéppennekafordítottjáttapasztaljuk.azt,hogymagyar,deugyanúgy
szlováknemzetiségűszülőkegycsoportjaalegintimebbkommunikációstérben,acsalád-
bannemasajátanyanyelvéthasználja.
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acsaládonbelülinyelvhasználatraaházasságtípusonkívülazishat,hogyameg-
kérdezettmilyentannyelvűalapiskolátvégzett.emlékeztetőül:amagyarmegkérdezet-
tek91százalékamagyaralapiskolába,9százalékukszlovákalapiskolábajárt.

Összehasonlítva amagyar alapiskolát és a szlovák alapiskolát végzettek családi
kommunikációját,látható,hogyamagyaralapiskolátvégzettekesetébenerőteljesebb
amagyarnyelv jelenléte,mintaszlovákalapiskolátvégzetteknél (8.ábra).amagyar
alapiskolátvégzettekcsaládikommunikációjábanamagyarnyelv-használattendenciá-
jakövetia teljesmintában tapasztalt,mondhatjukúgy is,hogyátlagosmagyarnyelv-
használat tendenciáit, bár előfordulását tekintve hajszálnyival gyakoribb az átlagos
magyarnyelv-használatnál.

8. ábra. amagyarnyelv-használata családbana válaszadóáltal elvégzettalapiskola
oktatásinyelveszerint

aszlovákalapiskolátvégzettekesetébenisamagyarnyelv-használatdominál,delénye-
gesen ritkább, főleg a szülők és gyermekeik, valamint a gyermekek egymás közötti
kommunikációjában:5-től17százalékpontigterjedőeltéréseketlátunk,alegnagyobb,
azaz 17 százalékpontos eltérés a válaszadó és gyermekei közötti kommunikációra
vonatkozik.ezannyitjelent,hogyamagyaralapiskolátvégzettválaszadók94százalé-
kabeszélotthonmagyarulagyermekeivel,aszlovákalapiskolátvégzetteknekviszont
csak77százaléka.

ám ezúttal sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a megkérdezettek magyar és
vegyes házasságban élnek. a magyar alapiskolát végzettek között alacsonyabb a
vegyesházasságbanélőkrészaránya.mindentizedikélközülükvegyesházasságban,Fó
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a szlovákiai magyarok családi és nyilvános nyelvhasználata 2011-ben 13

ezzelszembenaszlovákalapiskolátvégzetteknek27százalékaélvegyesházasság-
ban.értelemszerűenamagyaralapiskolátvégzettekközültöbbenélnekmagyarházas-
ságban,samintaztfentebblevezettük,amagyarházasságbanamagyarnyelv-haszná-
latdominál.azalapiskolatanításinyelvénekhatásaésaházasságtípustehátegyütte-
senérvényesülvebefolyásoljaacsaládikommunikációt,deazalapiskolahatásacsak
amagyarházasságokbanmutathatóki.ottviszontteljesenegyértelmű(9.ábra).

9. ábra. amagyarnyelv-használata családbana válaszadóáltal elvégzettalapiskola
oktatásinyelveésaházasságtípusszerint

Összegezzükazelmondottakat!acsaládimagyarnyelv-használategysávkéntképzel-
hetőel,amelynekvanfelsőésalsóhatára.afelsőhatáracsaládonbelülilegmagasabb
mértékűmagyarnyelv-használatotjelenti,azalsóhatárennekfordítottját,vagyisaleg-
kisebbmértékben előfordulómagyar nyelvű kommunikációt. a családimagyarnyelv-
használatfelsőhatárátamagyaralapiskolátvégzettmagyarházasságbanélőmegkér-
dezetteknyelvhasználataalkotja,tehátazoknakamagyarcsaládoknakanyelvhaszná-
lata,amelyekbenlegalábbazegyikszülőmagyaralapiskolábajárt.Leginkábbittköze-
lítamagyarnyelv-használata100%-hoz.delátható,hogyseholsemériel,saszlovák
nyelvhasználataelsősorbanújfentaszülő-gyermekkommunikációnálmutatkozikmeg,
méghacsaknéhányszázalékpontnyijelenléttelis.azokbanamagyarházasságokban,
ahollegalábbazegyikszülőszlovákalapiskolátvégzett,azösszesházastársmagyarul
beszélegymással,viszontaszlovákalapiskolátvégzettszülőknekcsak83százaléka
beszélmagyarulagyermekével,ésagyerekeknekismárcsak91százalékakommuni-
kálegymássalmagyarul.
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14 lampl Zsuzsanna

8. példáulazokbanacsaládokban,aholagyermekmagyaralapiskolábajár(t),acsaládtagok
magyarnyelv-használata 97% körülmozog, azokban a családokban pedig, ahol a szlovák
alapiskolát választották, amagyarnyelv-használat családtagoktól függően60–70%között
ingadozik.

9. vegyesházasságbanélőmagyarszülőktőlgyakranhallom,hogyőkszeretnék,hogyagyere-
kükmagyarulbeszéljen,deagyerekhallanisemakarjaamagyarszót,nemhogyméghasz-
náljais.

amagyarnyelv-használatisávalsóhatárátavegyesházasságokbanélőknyelvhasz-
nálataképezi,amelyetaházasságtípusésanyelvhasználattárgyalásánálmárrészle-
tesenelemeztem.ezenasávonbelülamagyartannyelvűalapiskolagyakoribbmagyar-
nyelv-használatra „serkent”, a szlovák tannyelvű alapiskola pedig a ritkábbmagyar-
nyelv-használatra.azelmondottakfüggvényébentehátleszögezhető,hogyacsaládon
belülinyelvhasználatbanamagyarnyelvhasználataakövetkezőhatárokközöttmozog:

–aházastársakegymásközöttikommunikációjában51–100%;
–aválaszadóésgyermekeiközött67–98%;
–amásikszülőésagyermekekközött43–98%;
–agyermekekegymásközött59–97%.
még egyszer hangsúlyozom, hogy ezek az adatok a házasságtípus, valamint a

válaszadóáltalelvégzettalapiskolatanításinyelveszerintinyelvhasználatotmutatják.
Feltételezhetőazonban,hogyacsaládinyelvhasználatotmástényezőkisbefolyásolják,
példáulazáltalánosértékrend,anemzetiértékrend,akulturálisfogyasztás,azérvé-
nyesülésről alkotott elképzelések, milyen tannyelvű alapiskolába jár a gyermek stb.
Terjedelmi okokból ezen a helyen nem áll módomban mindezzel foglalkozni, csak
annyitfűznékhozzá,hogyazeddigielemzésekeredményeiszerintafelsorolttényezők
nemváltoztatjákmeglényegesenanyelvhasználatot,inkábbcsakazismertetettsávon
belül„cifrázzák”anyelvhasználatiszokásokat.8

anyilvánosnyelvhasználat

anyelvhasználatmásodikfontosterületeanyilvánosnyelvhasználat.
anyilvánosnyelvhasználatalattháromterületetértünk:
1.amindennapiélethezkötődőnyilvános tereknyelvhasználata– tanításinyelv,

munkahelyinyelvhasználat;
2. nemmindennapi, hanem bizonyos specifikus eseményekhez, cselekvésekhez

kötődő nyilvános terek nyelvhasználata – hivatali nyelvhasználat, nyelvhasználat az
egészségügyiintézményekben;

3.közösségitereknyelvhasználata–milyennyelvenbeszélünkazutcán,aszom-
szédokkal,azüzletbenstb.

acsaládinyelvhasználatnálazadottnyelvenvalókommunikációnakkételenged-
hetetlenszubjektívfeltételevan.azegyik,hogyakommunikációspartnerekismerjéka
nyelvet,teháttudjanakmagyarul/szlovákul.amásikfeltétel,hogyakarjákishasználni
eztanyelvet.9 ennekakétfeltételnekanyilvánosnyelvhasználatnálisteljesülniekell.
akárcsakacsaládonbelül,úgyazutcániscsakazbeszélhetmagyarul/szlovákul,aki
tudésakarisígybeszélni.
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a szlovákiai magyarok családi és nyilvános nyelvhasználata 2011-ben 15

korábbifelméréseinkigazolták,hogyaszlovákiaimagyarok–egynagyonszűkréte-
getleszámítva:aziskolaivégzettséggelnemrendelkezőkésazalapiskolaivégzettségű
emberekegy része– tudnakszlovákul.az iskiderült,hogya vegyes területekenélő
szlovákok60százalékasajátbevallásaszerinttudmagyarul.10 Tehátamagyarokdöntő
többsége képes szlovákul kommunikálni, és a szlovákok közül is sokan képesek
magyarulértekezni,amitgyakorlatilagavegyesházasságokfentebbelemzettcsaládi
nyelvhasználataisbizonyít.

jelenkutatásunkbanisszerepeltaszlovákokmagyarnyelv-tudásáravonatkozókér-
dés.azeredmény:amegkérdezettektöbbségénektapasztalataszerintakörnyékükön
élőszlovákoktöbbségevalamilyenszintentudmagyarul–vagycsakért,debeszélni
nemtud,vagypedigbeszélniistud(10.ábra).seznemkizárólagamagyarnemzeti-
ségűválaszadóktapasztalata,hanemaszlováknemzetiségűeké is,hiszenamagya-
rokhozhasonlóanközülükiscsakmindenötödikgondoljaazt,hogyaszlovákokközül
kevesentudnakmagyarul,atöbbiekinkábbazterősítikmeg,hogyaszlovákoktöbbsé-
getudmagyarul.vagyisképesmagyarulbeszélni.mivelazonbanamintábankevésa
szlováknemzetiségűválaszadó,hiszenakutatáskoncepciójánakmegfelelőenmagyar
lakosságimintát alkottunk, az elmondottakkal szembeni ellenérvként felhozhatnánk
azt,hogyaszlovákokvéleményeugyanvalóbanmegerősítiamagyarokvéleményét,de
aszlovákokkevesenvannak,ezértvéleményüknemmérvadó,amagyarokvéleménye
pedignemkell,hogymegfeleljenavalóságnak.hiszenvélekednibárhogylehetaszlo-
vákokmagyarnyelv-tudásáról(akárcsakbármimásról).ezigaz,csakhogyamagyarok
véleményévelegybecsenga2007-benmegkérdezettszlovákokáltalbevallotttényállás,
melyszerinttöbbségükvalóbantudmagyarul.ennekalapjánténylegaztkellhinnünk,
hogyadél-szlovákiábanélőszlovákoktöbbségeképesmagyarulbeszélni.

10. ábra. Tapasztalataszerintakörnyékenélőszlovákoktudnakmagyarul?

10. 2007-esadat,azakkorikutatásbanamintábannemnéhányvéletlenszerűenbekerültszlo-
vákvolt,mintmost,hanemnemzetiségilegreprezentatívmagyar–szlovákmintánkvolt.
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11. ezúttal feloldom az írás bevezetőjében említett lábjegyzetet,mely szerint csak amagyar
nemzetiségűekkel foglalkozom. ezeknél a kérdéseknél ugyanis kimondottan kívánkozik a
magyarésszlováknemzetiségűekvéleményeinekösszehasonlítása,smivelegyszerűgya-
koriságieloszlásokrólvanszó,módszertanilagmegengedhetőakisszlovákmintasokaság
elemzése–perszeszemelőttkelltartani,hogycsak40embervéleményérőlvanszó,amely
semmitsemkell,hogy reprezentáljon.ugyanakkorezeknekaszlovákoknakavéleményei
megerősítika2007-eskutatássoránszlovákreprezentatívmintántapasztaltakat.

akövetkezőkérdéstehátaz,hogyakarnak-eamagyarokszlovákul,valamintamagya-
rul tudószlovákokmagyarulbeszélni.eztaproblémátazonbanmásszemszögből is
megközelíthetjük:szükséges-edél-szlovákiábanszlovákulvagymagyarulbeszélni?a
2007-eskutatásbólazderültki,hogyamegkérdezettmagyaroktöbbségénekamin-
dennapiéletbenszükségevanaszlováknyelvre.aszlovákokviszontaszlováknyelvvel
tökéletesenboldogulnak,vagyisnincsszükségükarra,hogymagyarulbeszéljenek.a
magyar/szlováknyelvszükségességét jelenkutatásunkban is vizsgáltuk.azeredmé-
nyeketa11.ábraszemlélteti.

11. ábra. anyelvhasználatszükségességérőlalkotottigenlővélemények11

a11.ábraszerintamegkérdezettektöbbségenemzetiségtőlfüggetlenülúgylátja,hogy
lakóhelyekörnyékén–tehátott,aholaszlovákoktöbbségeistudmagyarul–jólbol-
dogul,akicsakszlovákul tud.ugyancsaktöbbségük,sugyancsaknemzetiségtől füg-
getlenülmegegyezikabban,hogymindenkinekjólkelltudniaszlovákul.mégmásképp

16 lampl Zsuzsanna
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a szlovákiai magyarok családi és nyilvános nyelvhasználata 2011-ben 17

értelmezve:akicsakmagyarultud,aznemigazánboldogul,akiviszontcsakszlovákul
tud,azboldogul.(éppezért)azországvegyeslakosságúterületénnemigazánfontos,
hogymindenki tudjonmagyarul,annál fontosabbviszont,hogymindenki tudjonszlo-
vákul.ezekazadatokbizonyítják,hogyhanyelvtudástekintetébenképesekisaszlo-
vákokmagyarulbeszélni,nincsarraszükségük,hogymagyarulbeszéljenek.

ezekutánvessünkegypillantásta12.ábrára,amelyamagyaroknyilvánosnyelv-
használatátszemlélteti.

12. ábra. nyilvánosnyelvhasználat

anyilvánosnyelvhasználatacsaládinyelvhasználathozhasonlóannemcsaka„tudok
és akarok magyarul/szlovákul beszélni” mikroszociológiai tényező függvénye. olyan
tényezők isbefolyásolják,minta településtípus (falungyakoribbamagyarnyelv-hasz-
nálat,mintvároson),valamintacsaládinyelvhasználatotismeghatározókéttényező,
aházasságtípus(magyarésvegyes)ésamegkérdezettáltalelvégzettalapiskolataní-
tásinyelve.ezaháromfaktor(településtípus,házasságtípus,alapiskolatanításinyel-
ve) nem külön-külön, hanem együttesen, kumuláltan járul hozzá a nyilvános nyelv-
használatiszokásokmikéntjéhez.sakkormégnememlítettemazolyanmakroszocio-
lógiaitényezőket,mintanyelvhasználattalkapcsolatosrendeletek,törvények,sakörü-
löttükkialakuló közvélekedés.mivel azonbanezeknekahatásoknakaz ismertetése
mártúlhaladnáamegszabottterjedelmikorlátokat,mostnemfoglalkozomvelük.írá-
somatinkábbegyösszehasonlítóábrávalzárom,amelyenanyilvánosnyelvhasználat
némelyszíntereinmutatkozómagyarnyelvűkommunikációláthatóa2007-esésaleg-
frissebb,2011-esadatokszerint(13.ábra).
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18 lampl Zsuzsanna

amunkahelyén2007-benamagyarokkétharmadabeszéltmagyarul(acsakmagya-
rulésazinkábbmagyarulbeszélőkösszesen),2011-ben58százalékuk.Tehátjelenleg
kevesebben beszélnek magyarul, viszont 10 százalékponttal nőtt a csak magyarul
beszélőkrészaránya.

13. ábra. amagyarnyelvhasználataanyilvánosszféranémelyszínterein2007-benés
2011-ben

a hivatalokban is csökkent amagyarul beszélők részaránya,méghozzá a 2007-ben
mért 47 százalékról a 2011-es42 százalékra. ugyanakkor 8 százalékponttal nőtt a
csakmagyarulbeszélőkrészaránya.

azüzletekbenmagyarulbeszélők2007-ben76százaléknyicsoportotalkottak,ez
2011-ben59százalékracsökkent.acsakmagyarulbeszélőkrészarányaviszont5szá-
zalékponttalnövekedett.

azutolsó területaszomszédokkalvalókommunikáció.2007-benamagyarok88
százalékahasználtaaszomszédikapcsolattartásbanamagyarnyelvet,2011-ben75
százalékuk,miközbenacsakmagyarulbeszélőkrészarányaezúttalis8százalékpont-
nyinövekedéstmutat.ezekbőlazadatokbólarrakövetkeztethetünk,hogyakorábbiak-
hozképestszűkültamagyarulbeszélőktábora.azinkábbmagyarulbeszélőkrészará-
nyamindenszíntérencsökkent,tehátamondhatni„másodlagosan”magyarulkommu-
nikálókegyrészelemorzsolódott.ezzelszembenacsakmagyarulbeszélőktáboramin-
denszíntéren„megizmosodott”.Tehátazok,akikmamagyarulbeszélnek,nemszituá-
ciótól függően váltogatják a magyar és a szlovák nyelvet, hanem igyekeznek csakFó
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magyarulbeszélni,feltehetőlegperszecsakottésakkor,aholeznemütközikakom-
munikációspartneráltalemeltlerombolhatatlanakadályba(tudásésakarás).Felmerül
akérdés:alemorzsolódottakvajonhovalettek?neméppnekikköszönhetőakizáró-
lagosanmagyarul kommunikálók csoportjának növekedése? véleményem szerint ez
részbenelképzelhető,deazttartomvalószínűbbnek,hogyátkerültekazinkábbszlová-
kulvagycsakszlovákulbeszélőktáborába(aminektermészetesennemcsakszubjektív,
hanemobjektívokaiislehetnek).Tehátazelmúltcsaknemötévalattegyikoldalona
bemutatottterekencsökkentanyilvánosmagyarnyelv-használatamagyarulbeszélők
számánakvisszaesésemiatt,másikoldalonviszontminthakialakultvolnaegykizáró-
lagosmagyarnyelv-használatotpreferáló(öntudatos?)csoport.ennekbizonyításavagy
cáfolásatovábbielemzéstigényel,tehátahogyanmárolysokszortettem,mostisazzal
fejezembeírásomat,hogyfolytatásakövetkezik.
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ZsuZsanna LampL
Thefamilyandpublicuseoflanguageofhungariansinslovakiain2011

The study presents the findings of a 2011 research related to the public and
family use of language of hungarians in slovakia, as well as how the type of
marriageand the languageof instruction inbasicschool influences theuseof
language in domestic and public settings. at the end of the study, the author
comparesthecurrentstateofsomescenesofpubliclanguageusewithfindings
from2007.
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