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ALKOTÓMŰHELY

Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok 1994 

KÉTNYELVŰSÉG A VAJDASÁGI MAGYAR CSALÁDBAN

Ahol több nemzetiség él egymás mellett egy területen, előbb-utóbb olyan 
folyamatok is beindulnak, amelyek e nemzetiségek etnikai keveredéséhez 
vezetnek. E folyamat jellegét és gyorsaságát a társadalmi fejlődés mai fokán 
általában a politikai rendszerek természete befolyásolja.

A Vajdaság soknemzetiségű terület. A magyarok ilyen valóságban él
nek, és ez hatással van a családi állapotukra. Az 1981-es népszámlálás szerint 
(az 1991-es népszámlálás ide vonatkozó eredményeit nem tették még közzé) 
46 635 magyar nő élt gyermektelen házasságban; 39 107-nek a férje magyar 
volt; 1221-nek horvát, 2426-nak szerb, 605-nek a férje jugoszlávnak vallotta 
magát stb. A 47 968 gyermektelen házasságban élő magyar férjnek is egy 
része szintén vegyes házasságban élt: 978 magyar férfi horvát nővel, 1526 
szerb nővel, 315 jugoszláv nővel élt. Hasonló volt a helyzet a gyermekes 
családokban is. Ilyen család, ahol az anya magyar nő volt, 65 968 volt; 
54158-ban az anya és az apa azonos -  magyar -  nemzetiségű volt, 6331-nek 
viszont szerb volt a férje, 2340-nek horvát, 986-nak jugoszláv. Adatok mutat
ják azt is, hogy 63 077 magyar apa élt gyermekes családban: 54 158 magyar 
nővel, 2271 horváttal, 4924 szerbbel, 986 jugoszlávval.

Hogyan alakult ezekben a családokban a gyermekek nemzetisége? A 
65968 család közül csak 53 380-ban volt a gyermekeknek a szüleikkel azonos
-  magyar -  nemzetiségük. Tehát még csak nem is 54 158-ban, amit joggal 
feltételezhetnénk. Ez azt jelenti, hogy még a tiszta magyar családokban sem 
tartotta magát a gyerekeknek egy része magyarnak.

8349 magyar vegyes házasságban a gyermekek nemzetisége azonos volt 
az apáéval; ebből 287 esetben Crna Gora-i, 1630-ban horvát, 4678-ban szerb, 
722-ben jugoszláv.

Csak 875 magyar vegyes házasságban egyezett meg az anya és a gyer
mekek nemzetisége. Nyilvánvaló tehát, hogy a magyar nők a vegyes házas
ságban megválnak a maguk nemzetiségétől, csupán gyermekeik érvényesü
lése érdekli őket.

A 9023 csonka családban, ahol a magyar anya egyedül élt gyermekével, 
7688 esetben a gyermek és az anya nemzetisége azonos volt. Az 1753 csonka 
családban, ahol az apa élt egyedül a gyermekkel, 1636 esetben azonos volt a 
magyar nemzetiségük.

Ezek a családtípusok -  más tényezők közvetlen hatásával együtt -  
előidézik a nemzetiségi hovatartozásnak és az anyanyelvnek az egymástól 
való folyamatos eltávolodását.

Ugyanakkor az 1981-es népszámlálás adatai szerint 385 356 fő volt 
magyar nemzetiségű, de ebből 33 625 a szerb nyelvet jelölte meg anyanyel
vének. Másrészt 2535 horvát, 1073 szerb és 12172 un. jugoszláv nemzetiségű 
a magyart tartotta anyanyelvének.

5



A számadatok magukban az élet fájának a száraz ágát adják. Világítsunk 
rá az összefüggéseikre, hogy értelmet kapjanak.

A legutóbbi ötven év tudományos kutatásai igazolni látszanak azt a 
népi bölcsességet, hogy „amit tud és megtanulhat Jancsi, nem tudja és nem 
tanulhatja meg János". Ez minden bizonnyal elsősorban az anyanyelvnek 
mint első nyelvnek az elsajátítására és a számfogalom (a számtani képessé
gek) helyes és az egyéni adottságok szintjén történő kialakítására vonatko
zik. Ami az anyanyelvnek mint első nyelvnek a tudattól független elsajátí
tását illeti, a gyermek különösen korán és gyorsan felnőtté válik. Négy-öt 
éves korban az agyban, az ébredő tudatban és az egész egyéniségben eddig 
még nem teljesen ismert és minden következményében nem egészen meg
magyarázott folyamatok játszódnak le. A nyelv könnyű és helyes elsajátítá
sának elraktározó csatornái fokozatosan bezárulnak. Nem tudni pontosan, 
hogy ez hogyan megy végbe. Minden bizonnyal a sokasodó környezeti 
ingerek hatása előtérbe kerül. A külső ingeráradat hatására a tudati ismere
tek tovább tágulnak, az egyéniség teljesen kibontakozik, de a sok szociális 
inger számtalan arányú alkalmazkodásra késztető hatású: a figyelem kezd 
osztódni és szóródni. Az ember az életének a további folyamatában már 
többé nem rendelkezik azokkal a tudattalan adottságokkal a nyelv- 
tanulásban, mint ezekben a korai években. Ha a nyelv tudattól független 
elsajátításának folyamata nem fejeződik be, az egyén a félnyelvűség állapo
tába kerül, amiből nagyon nehezen tudja majd megszabadítani a tudatos 
hozzáállás és az akarat.

Ennek ellenére sem az egyes tudományágak, sem egy adott tudo
mányág tudósai még mindig nem értenek egyet teljesen az anyanyelv és a 
kétnyelvűség fogalmának meghatározásában. Ugyanis bár alapjában igaz, 
hogy az anyanyelv elsajátításának a tudattól független folyamata gyorsan 
lezárul, a tudatos elsajátításnak az adottságai és a lehetőségei sohasem 
szűnnek meg teljesen.

Az eredet mércéje alapján a szociológiában az anyanyelv fogalmát az 
első megtanult nyelv elsajátításának fogalmához kötik. Ez az a nyelv vagy 
nyelvek, amelyeken a gyerek először lép tartós kommunikációs kapcsolatba 
a családtagokkal és később a tágabb környezetével. A nyelvtudomány, amely 
a nyelv elsajátítását a nyelv törvényszerűségeinek a pontos ismeretével méri 
(a kompetencia mércéje), megállapíthatja, hogy a két, elsőként megtanult 
nyelv közül az egyik mégsem az egyén teljes értékű anyanyelve, hanem az 
a másik, amelyet a legszabályosabban és a legtartalmasabban sajátított el, s 
amelyen legszebben, legpontosabban, legárnyaltabban fejezi ki magát. A 
nyelv funkcióját vizsgálva egy adott környezetben a szociolingvisztika meg
állapíthatja, hogy egy környezethez, így a családihoz tartozóknak is az az 
anyanyelve, amelyet a mindennapi kapcsolataik folyamán valóban a leg
gyakrabban használnak, és nem az, amelyet először tanultak meg. A szocio
lingvisztika gyakran válik a „nyelvi imperializmus" eszközévé. A szociál
pszichológia egyéni és csoportattitűdökre és -véleményekre hivatkozva 
megállapíthatja, hogy valakinek az anyanyelve az, amelyiket magáénak vall, 
amelyhez érzelmileg és értelmileg a legjobban kötődik még akkor is, ha nem 
ismeri vagy nem jól beszéli vagy nem tud rajta írni. Megtörténhet ez vele 
fordítva is olyan értelemben, hogy minden tekintetben jól beszéli az anya
nyelvét, de mások mégis azt tartják róla, hogy az anyanyelve nem ez, hanem
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egy másik nyelv (belső és külső identifikáció). Az anyanyelv meghatározá
sának vannak szubjektív mércéi is, mint például: az anyanyelv az, amelyen 
álmodunk, regényt, emlékiratot írunk, naplót vezetünk stb. A nyelvészek 
mércéje szerint lehetséges két egyenértékű első nyelv elsajátítása, de nagyon 
nehezen megvalósítható. Minden más tudomány mércéje szerint a két
nyelvűség könnyebben megvalósítható, de általában nincs elég lehetőség a 
megvalósításához.

A fenti tudományos definíciók szerint egészen biztos, hogy minden 
vajdasági magyar valamelyik kritérium alapján kétnyelvűnek minősíthető. 
Eszerint példázhatjuk kétnyelvűségünket. Az eredet mércéje szerint vannak
-  igaz, nem sokan -  olyan gyerekek, akik mint két különböző nyelvű szülők 
gyermekei két első nyelvet -  anyanyelvet-beszélnek. (Vajdaságban nagyon 
különböző a megoszlásuk: számuk legnagyobb Észak-Bácskában, kisebb 
Dél-Bánátban és Szerémségben.) E két első nyelvet használják is a családban, 
rokonságban, társaságban, bárhol, ahol van rá alkalom, felnőttként a köz
életben csak nagyon ritkán. Ha azonban szerb tannyelvű iskolába jártak 
(a nyelvi kompetencia mércéje szerint), az tapasztalható, hogy szerb anya
nyelvűk gazdagabb, kifejezőbb, mint magyar anyanyelvűk. Nyilvános he
lyen is szívesebben használják a szerbet, mert tudat alatt úgy érzik, hogy 
ezen a nyelven szebben tudják magukat kifejezni, s főleg pedig hasznosabb
nak tartják ezt a nyelvet.

A nyelvfunkció mércéje szerint a mindennapi életben úgyszólván min
den vajdasági magyar, elsősorban a munkahelyen és a közéletben, anya
nyelvként a szerb és nem a magyar nyelvet használja. A szerb nyelv általános 
ismerete teljes egészében kielégíti a szerb nyelvközösséggel való kommuni
káció szükségletét. Ugyanakkor, ugyancsak a funkció mércéje szerint, az is 
megállapítható, hogy a magyar nyelvnek, mint anyanyelvnek a használata 
a családra, iskolára, rokonságra, zárt baráti körökre és a magyar közösségben 
való művelődésre és szórakozásra korlátozódik. Nemcsak a szerb ember, de 
egyik magyar a másikról is szinte mindig feltételezi, hogy tud szerbül, tehát 
kétnyelvű. Ezért gyakran megtörténik, hogy magyar ember a magyarhoz 
szerbül fordul (például munkahelyen, piacon és másutt). Ez azért van, mert 
nem biztos abban, hogy a másik minden körülmény között szívesen válaszol 
magyarul. Általában csak hosszabb idő elmúltával, alaposabb ismeretség 
vagy véletlenszerű felfedezés után térnek át a magyar nyelvű beszédre. Ha 
minden magyar már előre úgy véli a másikról is, hogy kétnyelvű, nem így 
van ez szerb vonatkozásban. Jószerint nincs magyar, aki ugyanezt feltételez
né a szerbről. Még akkor sem szólítja meg magyarul, ha tudja, hogy szerbül 
beszélő társa jól ismeri a magyar nyelvet -  legalábbis kezdetben -, hiszen 
nem tudja, hogy szerb beszélgetőtársa hajlandó lesz-e használni a magyar 
nyelvet. Általában átengedi szerb nemzetiségű partnerének, hogy ő térjen 
át a magyar beszédre. Azt, hogy elfogadja-e vagy sem ezt a nyelvi közeledést 
szerb részről, nagyon sok egyéni, környezeti és szélesebb társadalmi tapasz
talati tényezők befolyásolják. Általában elfogadja, de később mégis magyar 
létére ő kezdeményezi a beszélgetés szerb nyelven való folytatását.

A magyarok a nagyobb társaságokban folyó társalgásba általában szer
bül kapcsolódnak be, még akkor is, ha a társaság túlnyomórészt magyarok
ból áll. Ez azért van így, mert nem tudhatják előre, hogy van-e köztük akár 
egy szerb nemzetiségű. Ha csak egy is van, hajlamosak a nyelvi megalázko
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dásra. E nyelvi alárendeltségnek egészen nevetséges formái is vannak. Már 
egyetlen szerb jelenléte esetén kötelezővé válik a szerb nyelv használata a 
teljes, magyarokból álló munkatestület, bizottság, tanács stb. számára. A 
funkció mércéje szerint tehát a magyar nyelv sehol sem élvezi az anyanyelv 
funkcióját, még akkor sem, ha ezt a törvény bizonyos esetekben lehetővé 
teszi.

Az egyéni vélemény vagy mások véleménye mércéje szerint számos 
magyar régóta úgy érzi, hogy bizonyos helyzetekben (például a munkahelyi 
szaknyelvben, a politikában) jobban boldogul a szerb nyelvvel, mint a 
magyarral, amelyet első nyelvként, tehát anyanyelvként sajátított el. A saját 
szubjektív véleménye a szerb nyelvet helyezi anyanyelvi funkcióba.

Az általános beiskoláztatás következtében tehát az egész magyar közös
ség kétnyelvűnek tartja magát, s ez nem vált ki semmilyen megbotránkozást, 
ha a magyar nemzetiségű a magyarhoz -  a legkülönbözőbb okokból kifolyó
lag -  szerbül beszél. Megvizsgálva az előzőleg felvázolt kényszerhelyzetet, 
megállapíthatjuk, hogy számos külső tényező megköveteli a kétnyelvűsé
get. A dolgok ugyanis logikus természete és folyamata szerint az emberek 
azt a nyelvet szeretnék használni, amelyet első nyelvként -  anyanyelvként
-  sajátítottak el. Számos társadalmi kényszerhelyzet azonban megköveteli, 
hogy ettől a szándékuktól már korán elálljanak. Nagyon sok erőszaktényező 
ágyazódott be a társadalmi közegbe, amelyek nem a kétnyelvűséget szorgal
mazzák. Ezzel csak ideiglenesen megbékélnek, kiegyeznek, megtűrik.

Nem lehet közvetlenül átváltani egy másik egynyelvűségre, ez csak 
fokozatosan történhet meg. A kétnyelvűség a szerb társadalomban nem 
abból ered, hogy ezt a társadalom igyekszik megtartani és kívánatosnak 
tartja. Sohasem szorgalmazta, csupán kiegyezett vele, mint ideiglenes és 
szükséges rosszal. A kétnyelvűség annak a következménye, hogy a kisebb
ségi sorsban élők főleg kezdetben szorosan kötődnek eredetükhöz, családi 
környezetükhöz, tudatukat ébresztő gyermekkorukhoz -  ahhoz az eszköz
höz, amit anyjuktól kaptak. Amíg tehetik, ellenállnak annak az erőszakos 
törekvésnek, amely szerb egynyelvűségre igyekszik kényszeríteni őket.

Ezek után könnyebben érthetővé válik a kétnyelvűség problémája a 
vajdasági magyar családban. A nyelvtudomány megállapította, hogy a ve
gyes nemzetiségű családban egyszerre is elsajátítható két teljesen zárt kód
rendszer. Ezek közül bármelyik úgy viselkedik, mint az egynyelvű egyén 
kódrendszere. A gyakorlat is alátámasztja ezt az elméletet. Az egyénnek 
valóban lehet két egyenértékű anyanyelve, ezek közül mindkettő olyan, 
mint az egy anyanyelvű egyén nyelve.

A szociológiai definíció szerint az anyanyelv a családban az a nyelv, 
amelyet édesanyánktól sajátítunk el vagy elsőként tanulunk meg. Ha tehát 
a nyelvet családi keletkezésében vizsgáljuk, nem található olyan tényező, 
amely kizárná annak a lehetőségét, hogy az egyénnek két különböző első 
nyelve -  anyanyelve -  legyen. Ha a vegyes nemzetiségű és kétnyelvű 
családban mind a két szülő következetesen a saját nyelvén tanítja gyermekét 
(például a szerb apa mindig szerbül, a magyar anya mindig magyarul), s 
mind a kettő törődik is a gyerekkel (ideális helyzet), gyermekük két anya
nyelvvel, azaz két első nyelvvel fog rendelkezni. Ebben az esetben igazi, 
ideális értékű kétnyelvűségről beszélhetünk. A két első nyelv ismerete 
általában nem különbözik az egy anyanyelvű egyénétől; ám ha mégis, akkor
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a különbségek kizárólag a szülők adottságából erednek, de ezek akkor is 
hatnak, ha a gyermek azonos anyanyelvű szülők különböző hatásának van 
kitéve.

Ezek után általában az történik, hogy a gyermek felnő és maga dönti el, 
hogy melyik első nyelvét tartja jobban anyanyelvének; leggyakrabban nem 
tud dönteni.

Felvetődik a kérdés, hogy a potenciálisan kétnyelvű családokban itt, a 
szerb társadalomban miért olyan ritkán valósul meg a kétnyelvűség -  a 
családok gyakorlatában ugyanis valóban ritka. A különböző nemzetiségű és 
potenciálisan kétnyelvű családokban majdnem mindig egy -  a szerb -  nyelv 
válik uralkodóvá már a gyermek születésekor.

Az előzőekben körülírt ideális kétnyelvűség megvalósulását minden 
bizonnyal számos pszichológiai-antropológiai, a sokszínű emberi adottsá
gok és képességek természetéből eredő különbség is gátolja. Az egyéni 
különbségek, amelyek természetszerűen léteznek az anyanyelvű családban 
is (hiszen megtörténik, hogy az egyik szülő szegényebb, a másik gazdagabb 
szókészlettel, nyelvi logikával, fogalomtárral, kifejezőerővel rendelkezik), 
még jobban kifejezésre juthatnak akkor, ha a gyermeket akár ideális jóaka
rattal két anyanyelvre akarják megtanítani. Az egyéni különbségekből kifo
lyólag bármikor felborulhat a kettős hatás egyensúlya. Ennek következté
ben az utód az egyik szülő nyelvét mégis jobban fogja tudni, mint a másikét. 
Hogy melyikét? Általában azét, aki egy árnyalattal dominánsabb a másiknál, 
vagy azét, akivel majd az utód a további élete folyamán, újabb környezeti 
hatásokra azonosulni fog.

Esetünkben a következő a lényeges: ez a jelenség sohasem egyirányú, 
hanem mindenkor esélyt nyújt mind a két szülő nyelvének. Kezdettől fogva 
azonban mást tapasztalunk mind a szerb, mind a vajdasági társasalomban. 
Majdnem minden esetben ugyanis a szerb nyelv megtanítása válik céllá a 
családban a másik nyelv kárára. Az egyik szülő célja -  mármint a szerb nyelv 
megtanítása -  mindkét szülő és az egész család közös céljává válik. Nyilván
való tehát, hogy nem csupán perszonális pszichológiai jelenségről van szó, 
hanem olyan jelenségről, amelynek szociálpszichológiai gyökerei vannak és 
amelyet számos más társadalmi tényező idéz elő. Ugyanakkor Finnország
ban is a finn-svéd vegyes házasságokban született gyerekek kétnyelvűvé 
válnak, de negyven százalékuk továbbra is a kisebbségi nyelvet, a svédet 
tartja anyanyelvének.

Attól a kényszerítő intézkedéstől kezdve, amikor 1945 után a kommu
nista párt a magyar és más nemzetiségi vezetőket vegyes házasságokba 
kényszerítette, mint kisebbségi elit ők vették át a kezdeményezést a burkolt 
szerb egynyelvűség előnyeinek a propagálásában. A beteges gondolatok és 
beteges célok a továbbiakban beteges gyakorlatot szültek. Alá a kisebbségi 
sorstól meg akart szabadulni és érvényesülni akart a társadalomban, attól 
elvárták vagy a vegyes házasságot, vagy azt, hogy gyermekét szerb tany- 
nyelvű iskolába adja, vagy hogy meggyőződéses jugoszlávnak vallja magát. 
Ennek következtében a hatvanas évektől kezdve ugrásszerűen megnőtt a 
magyar nemzetiségűek vegyes házassága. Az összes házasságkötések 25-30 
százaléka a vegyes házasságokra jutott egészen 1990-ig. 1971-ben 3807 há
zasságot kötöttek, ebből 907 vegyeset; 1981-ben 2909-at, ebből 798 volt 
vegyes házasság.
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Bár az összes házasságkötések száma ez alatt a rövid idő alatt elké
pesztően csökkent, a vegyes házasságok aránya továbbra is megmaradt

A vegyes házasságok természetesen önmagukban véve sem pozitív, sem 
negatív jelenségnek nem tekinthetők. Az emberi létezésnek és közösségte
remtésnek egy formája. Ha azonban a vegyes házasságokat politikai célok, 
állami érdekek és meghatározott értékrendszerek propagálásának vetik alá, 
minden más értelmet kap. A vegyes házasságokban és a kétnyelvű családok
ban lezajló folyamatokról keveset tudunk, csupán a következményeit érzé
keljük. Tízévi késedelemmel megtudjuk azt, hogy a kétnyelvű családokban 
született gyermekeknek milyen nemzetiséget adtak. A népszámlálás némi 
betekintést nyújt a következményekbe. Az egész asszimilációs rendszert úgy 
állították fel, hogy ne legyen lehetséges közvetlenül rámutatni a konkrét 
kiváltó okokra. Ismeretes, hogy Finnországban mi történik a svéd-finn 
vegyes házasságokban és kétnyelvű családokban. Tudományos kutatások 
folynak és eredményeikkel segítik a svéd kisebbséget. A svéd férfi és finn nő 
házasságában a gyermekek 35-40 százaléka megőrzi a kisebbségi nyelvet 
mint anyanyelvet. A svéd nő és finn férfi házasságában született gyerekek 
esetében ez az arány még nagyobb: 50 százalék.

Vajdaságban a patriarchális család típus az uralkodó. Ha magyar nő lép 
vegyes házasságra szerb férfival, a gyereket általában az anya (!) is az apa 
nyelvén fogja tanítani és iskoláztatni, még akkor is, ha megvan a magyar 
nyelvi kultúrája, fogalomgazdagsága esetleg jóval nagyobb, mint a férjéé. Jó, 
ha gyermekét megtanítja néhány magyar szóra. A gyermek örökli az apa 
nemzetiségét, a szerbet. A közelmúltig az utódot nagy számban jugoszláv- 
nak minősítették Az, hogy egy családban vagy házasságban illene a feleség 
nyelvét is megtanulni és beszélni, és ezáltal is jobban megismerni egymás 
érzelmeit és gondolatvilágát, fel sem merül mint igény a szerb férjnél és a 
patriarchális jellegű családban.

Ha magyar apa lép vegyes házasságra szerb nővel, a gyermek anyanyel
ve túlnyomórészt szerb lesz (az apa általában a családon kívüli elfoglaltságra 
hivatkozik, ami szintén a patriarchális családnak egy jellemzője); ellenben a 
gyermek nemzetisége nem lesz kötelezően szerb, elég gyakran marad ma- 
gyar.

Az 1981-es népszámlálás szerint, mint ahogyan arról már szóltunk, 
nagyszámú magyar nemzetiséginek szerb volt az anyanyelve (33 635) és 
szerbnek vagy jugoszlávnak a magyar (12 172). Sajnos nem tudjuk egészen 
pontosan, hogy kik ezek: mind vegyes házasságban született utódok vagy 
mások is? A politikai propaganda hatására sok egynyelvű családban szüle
tett egyén is jugoszlávnak vallotta magát.

Adatok bizonyítják, hogy csaknem két évtizedre visszamenőleg a ma
gyar tannyelvű általános és középiskolákba úgyszólván kizárólag magyar 
nemzetiségű tanulók iratkoztak be. Itt a magukat j ugoszlávnak vallók száma 
sohasem haladta meg a 250-et; átlag száz, magát szerbnek valló iskolás 
iratkozott magyar tannyelvű általános iskolába, és ennél a számnál alig 
nagyobb a horvátok száma. Ebben az esetben is azonban elővigyázatosnak 
kell lenni. Nem valószínű, hogy a magukat jugoszlávnak valló gyerekek 
mind vegyes házasságban születtek. Megtörténhetett, hogy nagyobb számú, 
magát jugoszlávnak valló gyerek származott tisztán egynyelvű magyar csa-
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Iádból. Előfordulhatott az is, hogy a szerb és horvát gyerekek sem mind 
vegyes házasságból valók voltak.

Közvetlenül tehát nem bizonyítható (mert nem folyik ilyen kutatás), de 
közvetett úton kimutatható, hogy a vegyes nemzetiségű családokban szüle
tett gyerekek csak ritkán válnak kétnyelvűekké. A kisebbségi nyelv ritkán 
válik anyanyelvűkké. Erre utalnak az előzőekben felsorolt számadatok. Ha 
ugyanis a kb. harmincezer magyarnak szerb volt az anyanyelve és 12 000 
jugoszlávnak a magyar, de sem ezek, sem azok nem jártak magyar tannyelvű 
iskolába, és nem részesültek még anyanyelvápolásban sem (ez az oktatási 
forma majdnem teljesen elsorvadt, elsorvasztották a tartományban), ez azt 
jelenti, hogy csupán az egyéni vélemény mércéje alapján vallhatták magukat 
magyarnak vagy magyar anyanyelvűnek. Persze, ezt is méltányolni kell, bár 
semmi sem változik az emberben olyan könnyen, mint az egyén véleménye 
a politikai hatás és más társadalmi tényezők következtében. E mérce szerint 
állapítható meg, hogy az anyanyelv ismerete az egyéniség automatizmusán 
és struktúráján kívülálló jelenség (dísz- és érdekmagyarkodás). Félő, hogy a 
vajdasági magyar-szerb nemzetiségű vegyes házasságokban és családokban 
nem a kétnyelvűség dominál, hanem mint fenyegető jelenség a burkolt szerb 
egynyelvűség hódít magának egyre nagyobb teret. A szerb államnacionaliz
mus kétszáz évre tekint vissza. Ezalatt népi jelleget is kapott. Ennek a 
lényegét a következtő szerb szállóige jól tükrözi: beszélj szerbül, hogy az 
egész világ megértsen. Korunk integrációs folyamatait szem előtt tartva 
végtelenül konzervatív és reakciós jelenség, ami magát a szerb népet szegé- 
nyíti. Ez a népi nacionalizmus, amely egybefonódott a patriarchális család 
értékeivel, a látszatjóléttel és kölcsönkapott civilizációs javakkal, ez ideig 
áthághatatlan akadályt képez a vajdasági magyar nyelvi és művelődési 
ellenállás és megmaradás számára.

A szegényes óvodahálózatot és az iskolarendszert úgy állították be, 
hogy az asszimiláció malma mindig dolgozhasson. A magyar óvodások fele 
sem járhatott magyar tannyelvű óvodába. A magyar iskolakötelesek 20 
százaléka mindig szerb tannyelvű iskolába kényszerült. 1964-ben 55 627 
magyar nemzetiségű általános iskolás volt, ebből 10 225 szerb tannyelven 
tanulhatott. Azóta nagyon csökkent a magyar nemzetiségű általános iskolá
sok száma. 1993-ban már csak 30 147 magyar tanuló volt, de továbbra is 6063 
szerb tannyelvű iskolába kényszerült, tehát maradt a 20 százalék. 1964-ben 
a 9464 magyar nemzetiségű középiskolásból 4825 szerb tannyelvű iskolában 
volt kénytelen tanulni; 1993-ban a 9591-ből 2794.

Mindez arra mutat, hogy sohasem a kétnyelvűség lehetőségét igyekez
tek tágítani, hanem a burkolt szerb egynyelvűségét. Közvetlenül is veszé
lyeztették a magyar nyelvnek mint anyanyelvnek és mint kisebbségi nyelv
nek elsajátítási lehetőségét. A kétnyelvűségnek nem adták meg a szükséges 
intézmenyesített hátteret és társadalmi támogatást. Finnországban az állami 
intézmények támogatják tanácsaikkal a kétnyelvű családokat, például olyan 
tanáccsal is, hogy a gyereket arra a nyelvre tanítsák és olyan tannyelvű 
óvodába vagy iskolába írassák, amely előzőleg kevesebb társadalmi támoga
tottságot kapott; a Vajdaságban ez nincs így. Több évtizedes megfigyelés az 
ellenkezőjét bizonyítja. Néha megtörténik, hogy a különben kétnyelvű 
szülők, akik a családban csak az egyik (a szerb) nyelvre tanították meg 
gyereküket, hogy jóvátegyék mulasztásukat, utólag jó szándékot mutatnak,
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hogy elsajátíttassák vele a másik szülő nyelvét is. Utólag a másik szülő 
nyelvén működő óvodába vagy iskolába íratják, általában rövid időre, hogy 
utána ismét szerb nyelven folytassa a tanulmányait. A másik szülő nyelvét 
tehát nem magától a szülőtől, hanem valamilyen intézményben kellene a 
gyereknek elsajátítania. Ilyen esetben a másik nyelv mégsem lesz anyanyelv, 
hanem megmarad idegen nyelvnek. A pszichológusok azt állítják és tapasz
talják, hogy ilyenkor a másik nyelvnek mint anyanyelvnek az elsajátítása 
tulajdonképpen olyan megerőltetést követel, mint egy idegen nyelv megta
nulása. Ez nem természetes kétnyelvűség, s megtörténhet, hogy viselkedés- 
és tudatzavart okoz a gyereknél. Végül a kétnyelvű családban a kisebbségi 
nyelvnek mint anyanyelvnek az elsajátítása és megtartása mindig számos 
akadályba ütközik, ha nincs megfelelő társadalmi és intézményes támoga
tottsága. A szülők beszélhetik egymás nyelvét és ennek megfelelően oda- 
adóan taníthatják gyermekeiket is mind a két nyelvre, ám ha a gyermekek 
kizárólag szerb környezetben barátkoznak, szerb tannyelvű iskolába járnak, 
a kisebbségi nyelv mint anyanyelv -  mivel használata kizárólag egy 
szülőhöz és csak a családhoz kötődik -  utóbb háttérbe fog szorulni és el is 
tűnhet a gyermek későbbi életéből. A tudattól független tényezők hatására 
az ilyen gyermek is érvényesülni akar, és a nyelv, amely nem élvez elég 
presztízst, háttérbe szorul az ő szubjektív véleménye szerint is. Az alábbi 
következtetés vonható le az előző fejtegetésből:

-  A vegyes házasságokban és a kétnyelvű családokban akkor teszik meg 
a legnagyobb lépést egymás felé a házastársak, ha igyekeznek megtanulni 
egymás nyelvét, és utódaikat is kétnyelvűségre tanítják. Ezáltal jobban 
kötődnek egymáshoz, egymás gondolat- és érzelemvilágában otthonosab
bak lesznek. Ez nem könnyű, de ha az ideológiák és állami intézmények is 
őszintén ezt a hozzáállást terjesztik, sokkal többen fogják majd megtanulni 
és tudni egymás nyelvét, mint amikor a nyelvi kizárólagosságot, a dig- 
lossziát, a nyelvtelenítést terjesztik azáltal, hogy lépten-nyomon hangsú
lyozzák a szerb egynyelvűség előnyeit az érvényesülésben.

Mi várható a következő évtizedben?
A háborús politika veresége következtében változások várhatók a szerb 

köztudatban. Bár mindent el fognak követni, hogy a háborús politika vere
ségét ez alkalommal is új mítoszokkal fedjék be és győzelemre változtassák, 
ez mégsem fog sikerülni a XXI. század küszöbén. A szerb nyelv abszolút 
hegemóniája a vegyes nemzetiségű házasságokban most megingott. Várha
tó, hogy ez hosszabb ideig így marad. Több kétnyelvűségre számíthatunk a 
családban, mint eddig. Ezt tudva a művelődéspolitikai szférában ismételten 
meg fogják kísérelni a kisebbségi és művelődési intézményrendszer leszűkí
tését. Továbbra is azt a politikát próbálják majd erőltetni, amely nem ad elég 
intézményes támogatást a kétnyelvűséghez. Csak remélhetjük, de nem állít
hatjuk biztosan, hogy ez a politika is kifullad az új évtized kezdetére. Ha a 
magyar kisebbség vállalja a politikai harcot a jogaiért, a nyelvtelenítés jelen
sége ellen igen sokat tehet, mert ez önbizalmat ad a szabadabb nyelvhasz
nálathoz.

MIRNICS KÁROLY
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AZ ANYANYELV ÉS A NEMZETISÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI 
VIDÉKÜNKÖN

Magától értetődő dolognak szoktuk tartani, hogy az embernek olyan anya
nyelve van, mint amilyen a nemzetisége, a magyarnak magyar, a szerbnek 
szerb, a németnek német, a franciának francia stb. A közhiedelemtől eltérően 
azonban az anyanyelv és a nemzetiség nem mindig felel meg egymásnak. 
Különféle társadalmi, gazdasági, lélektani és egyéb tényezők hatására néme
lyek nem azt a nyelvet tekintik anyanyelvűknek, amely nemzeti hovatarto
zásuknak megfelel, talán azért, mert nem ismerik eléggé vagy egyáltalán 
nem is beszélnek ezen a nyelven. Azt még számon tartják, hogy milyen 
származásúak, de őseik nyelvét már nem vallhatják anyanyelvűknek. Olya
nok is vannak, akik hozzátartoznak valamely nyelvközösséghez, a közösség 
nyelve egyúttal anyanyelvűk is, nemzeti hovatartozásukat azonban tőle 
eltérve határozzák meg, vagy azért, mert nem vállalják a kérdéses nemzeti 
közösséget, vagy bizonytalanok abban, hogy voltaképpen milyen nemzeti
ségűek, vagy tudják, hogy más nemzeti közösségből szakadtak ki.

Ha szétnézünk a világban, azt tapasztaljuk, hogy szinte minden ország
ban vannak eltérések a polgárok anyanyelve és nemzetisége között. A volt 
Szovjetunióban például (az 1970. évi népszámlálás szerint) 141,8 millió em
bernek volt orosz az anyanyelve, közülük azonban csak 128,8 millió volt 
orosz nemzetiségű, 13 millió más nemzetiséghez tartozott. Az orosz nyelv
nek ez a jelentős (9,17%-os) fölénye kiemelt helyzetéből adódik. Nagy-Bri- 
tannia lakosságának 81,5%-a angol nemzetiségű, az angol anyanyelvűek 
aránya viszont eléri a 98%-ot, mivel az ötmillió skót közül alig százezer 
beszéli anyanyelvként őseinek kelta (gael) nyelvét, és a walesieknek is 
csupán a negyede (körülbelül 250 000 ember) használja a kymri nyelvet. 
Eszak-Irországban (amely része az Egyesült Királyságnak) angolok és ango
lul beszélő írek élnek. A volt Szovjetunió népei (az oroszokat kivéve) külön
böző mértékben ragaszkodnak a nemzetiségüknek megfelelő anyanyelvhez. 
Némelyek esetében az anyanyelvűség mutatószáma megközelíti a száz szá
zalékot: agulok -  99,4%, türkmének -  98,9%, kirgizek -  98,8%, tuvaiak -  
98,7%, üzbégek- 98,6%, grúzok -  98,4% stb. Viszonylag kedvező a finnugor 
nyelvek közül a magyarnak (ezt zömmel Kárpátalján beszélik) és az észtnek 
a helyzete, a magyar lakosság 96,6%-ának magyar az anyanyelve, az észtek 
esetében pedig 95,5%-os az észt anyanyelvűek aránya. A tatárok anya- 
nyelvűségi mutatója már csak 89,2%-os, az ujguroké 88,5%-os, az ukránoké 
pedig 85,7-os. Az ukrán nyelv lemaradása látszólag nem is olyan nagy, de ha 
azt is elmondjuk, hogy hatmilliónyi ukránnak nem ukrán az anyanyelve, 
bizony meglepődik az ember. Feltűnően kicsi a perzsák, a görögök, a lengye
lek és a zsidók anyanyelvűségi arányszáma; 40% alatt van. A zsidóké a 
legkisebb, mindössze 17,7%-os. Ez nyilván szétszórtságukkal magyarázha
tó. (Meg kell jegyeznünk, hogy a volt szovjetunióbeli zsidók közül sokan 
Izraelbe vándoroltak, ott lehetőségük van arra, hogy elsajátítsák a mai zsidó 
köznyelvet, az ivritet.)

Az anyanyelv és a nemzetiség között nálunk is tapasztalhatók eltérések. 
Az 1981. évi népszámlálás adatai szerint a volt Jugoszláviában 16 342 884

13



személynek szerbhorvát veit az anyanyelve, mégpedig 8 009 593 szerbnek, 
4 406 191 horvátnak, 1 955 059 muzulmánnak, 1 142 888 ún. jugoszlávnak, 
571782 montenegróinak stb. A nem délszláv nemzetiségűek közül 39 665 
magyar, 20 649 cigány, 7394 szlovák stb. volt szerbhorvát anyanyelvű. Ma
gyar anyanyelvűnek 1981-ben 409 080 személy vallotta magát, közülük 
385352 volt a magyar nemzetiségű, a többi pedig más, mégpedig 14 658 
jugoszláv, 3129 horvát, 1233 szerb, 669 szlovén, 639 szlovák, 494 német, 446 
cigány stb. Érdekesek a vlach nyelvre vonatkozó adatok. Ezt a román nyelv
járáson alapuló nyelvet 135 588 ember beszéli (zömük Kelet-Szerbiában él), 
de még negyed részük sem vallja magát vlach nemzetiségűnek. A vlach 
anyanyelvűek zöme nemzetiségét tekintve szerb (100 640).

Jugoszlávia lakosai közül 1981-ben 426 867 volt magyar nemzetiségű, 
409 080 pedig magyar anyanyelvű (vagyis az előző kategóriának 95,8%-a). 
Ez az arányszám valamivel kisebb, mint a volt szovjetunióbeli magyaroké
1970-ben (96,6%). Romániából 1966. évi adatok állnak rendelkezésünkre. 
Akkor a magyar anyanyelvűek száma majdnem két százalékkal meghaladta 
a magyar nemzetiségűekét (1 651 873 -1 619 592). Szlovákiában 1970-ben 
552000 magyar nemzetiségűre 600 249 magyar anyanyelvű jutott (ez 9,2%-os 
többletet jelent).

Vajdaságban a magyar anyanyelvűek és a magyar nemzetiségűek száma 
az 1961. évi népszámlálás szerint alig tért el egymástól (442 423 -  442 561).
1971-ben a magyar anyanyelvűek voltak többen (424 376), mint a magyar 
nemzetiségűek (423 866). 1981-re változott a helyzet, a magyar nemzeti
ségűek száma meghaladta a magyar anyanyelvűekét (385 356 -  369 965). Ez 
a jelenség negatív tendenciaként értékelhető (azzal, hogy az 1961. és az 1971. 
évi népszámlálás között csupán a létszámcsökkenés jutott kifejezésre, 1971 
és 1981 között pedig mindkettő; az arányeltolódás is és a fogyás is).

A magyar anyanyelvű vajdaságiak adatait tanulmányozva megállapít
hatjuk, hogy 1981-re csökkent azoknak az aránya is, akik egyúttal magyar 
nemzetiségűnek vallották magukat, a más nemzetiségűeké viszont növeke
dett, főleg az úgynevezett jugoszlávoké. 1971-ben még csupán 4479 magyar 
anyanyelvű jugoszláv volt Vajdaságban, 1981-ben pedig 12 272. A magyar 
anyanyelvű horvátok száma 1868-ról 2535-re nőtt, a magyar anyanyelvű 
szerbeké 762-ről 1073-ra, a magyar anyanyelvű szlovákoké 419-ről 624-re, a 
magyar anyanyelvű bolgároké 224-ről 362-re stb. 1971-ben összesen 9348 
volt azoknak a nem magyar nemzetiségűeknek a száma, akik magyar anya
nyelvűnek vallották magukat, 1981-ben pedig 19 562.

Megfelelő 1991-es anyanyelvi adat nem áll rendelkezésünkre. A Jugo
szláv Szövetségi Köztársaság nemzetiségi megoszlása megvan (igaz, némi 
szépséghibával, ugyanis a Crna Gora-i magyarokat nem tüntetik fel külön, 
az egyéb kategóriában szerepelnek több más kisebb létszámú nemzetiséggel 
együtt). A mostani Jugoszlávia 10 406 762 lakosa közül 6 485 596 a szerb, 
520508 a montenegrói, 1 727 541 az albán, 345 376 a magyar, 343 593 a 
jugoszláv, 327 290 a muzulmán, 137 265 a cigány, 115 463 a horvát stb. A 
szerbiai magyarok száma (az említett oknál fogva) szintén 345 376, a vajda
sági magyaroké pedig 340 946. Ez nem egészen 45 000-rel kevesebb magyar 
nemzetiségűt jelent, mint 1981-ben (-11,57%). Ami az anyanyelv és a nemze
tiség viszonylatát illeti, feltételezzük, hogy 1991-re tovább nőtt a más nem
zetiségű magyar anyanyelvűek aránya.
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Az érem másik oldalát a magyar nemzetiségű vajdaságiak anyanyelv 
szerinti megoszlása jelenti. 1971-ben a 423 866 magyar nemzetiségű lakos 
közül 415 028-nak az anyanyelve is magyar volt, tehát mindössze 8838 
magyar személy bizonyult más anyanyelvűnek (2,09%). Tíz évvel később a 
385 356 magyar nemzetiségű vajdaságiból csak 350 403 volt a magyar anya
nyelvű, 34 953 pedig más anyanyelvű (9,07%). 1971-ben 4027 magyarnak 
szerb, 2673-nak szerbhorvát, 671-nek horvát volt az anyanyelve, 1981-ben 
pedig 33 625 szerbhorvát anyanyelvű magyar élt tartományunkban (ekkor 
nem mutatták ki külön a szerb, illetve a horvát nyelvet feltüntetőket).

Ha komplex módon vizsgáljuk a jugoszláviai és a vajdasági magyarságra 
vonatkozó adatokat, megállapíthatjuk, hogy Jugoszláviának 1981-ben 
450595 olyan lakosa volt, aki vagy a nemzetiség, vagy az anyanyelv vonalán 
magyarnak számított, mégpedig 385 352 magyar nemzetiségű és magyar 
anyanyelvű (85,52%), 41 515 magyar nemzetiségű és más anyanyelvű 
(9,21%), valamint 23 728 más nemzetiségű és magyar anyanyelvű (5,27%). 
Ugyanekkor Vajdaságban 404 918 személy volt magyar nemzetiségű és/vagy 
magyar anyanyelvű. Közülük 350 403 magyar nemzetiségű és magyar anya
nyelvű, 34 953 magyar nemzetiségű és más anyanyelvű, továbbá 23 728 más 
nemzetiségű és magyar anyanyelvű.

A nemzetiségi és az anyanyelvi adatok figyelembevételével összeállí
tottam a vajdasági községek tipológiáját. Látható belőle, hogy a homogé- 
nabb környezetekben szilárd a magyar nyelv helyzete, néhol többen vallják 
anyanyelvűknek, mint ahányan magyar nemzetiségűek, a szórványvidéke
ken viszont a magyaroknak olykor csak töredéke a magyar anyanyelvű. Itt 
az, hogy valaki magyar, leginkább csupán származástudatot jelez. Akadnak 
olyan személyek, akik magyarnak vallják ugyan magukat, de egyáltalán nem 
tudnak magyarul. íme községeink tipológiája a magyar anyanyelvűek és a 
magyar nemzetiségűek aránya szerint: I. A magyar anyanyelvűek és a ma
gyar nemzetiségűek aránya között az eltérés több, mint 1%-os a magyar 
anyanyelvűek javára: Topolya (+3,27%, 1091 személlyel több a magyar anya
nyelvű), Zenta (+3,52%, 885), Kanizsa (+2,55%, 729), Ada (+2,01%, 352). 
Kishegyes (+1,97%, 184), Becse (1,91%, 494), Csóka (+1,77%, 173), Csernye 
(+1,76%, 65), Szabadka (+1,74%, 1233), Begaszentgyörgy ( + 1,15%, 72), Tö
rökbecse (+1,09%, 79). Ezekben a községekben a magyarság zömmel magyar 
többségű településeken lakik. II. Nagyjából azonos számú magyar anya
nyelvű és magyar nemzetiségű van a községben (+ 0,6%): Temerin (0,58%, 
58), Szenttamás (+0,32%, 17), Torökkanizsa (+0,02%, 1), Kovačica (-0,61%, 
-27). III. A magyar anyanyelvűek aránya elmarad a magyar nemzeti
ségűekétől (1-20%-kal): Plandište (-4,64%, -102), Apatin (-4,71%, -275), Ki- 
kinda (-5,97%, -700), Zrenjanin (-7,20%, -1472), Zombor (-7,48%, -1407), 
Szécsány (-7,70%, -215), Kovin (-8,39%, -379), Hódság (-8,79%, -227), Kula 
(-13,13%, -780), Újvidék (-16,40%, -4024). IV. A magyar anyanyelvűek aránya 
jelentősen elmarad a magyar nemzetiségűekétől (21-50%-kal): Titel (-0,89%, 
-257), Pancsova (-27,95, -1810), Ürög (-29,16%, -317), Versec (-32,54%, -1320), 
Verbász (-35,97%, -1443), Fehértemplom (-39,19%, -290), Indija (-43,32%, -77), 
Zsablya (-45,11%, -166). V. A magyar nemzetiségűeknek még a fele sem 
magyar anyanyelvű (51%-nál nagyobb eltérés): Alibunar (-52,25%, -244), 
Palánka (-52,79%, -1012), Bács (-55,97%, -1128), Petrőc (-56,38%, -53), Ruma
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(-63,62%, -1205), Beocsin (-£>4,80%, -254), Pazova (-65,73%, -94), Šid (-73,30%, 
-302), Opova (-84,51%, -60), Pećinci (-89,19%, -33), Mitrovica (-91,72%, -931).

Abszolút számban a magyar anyanyelvűek többlete a legnagyobb Sza
badkán (1233), Topolyán (1091), Zentán (885), Kanizsán (729), Becsén (494) 
stb. Jóval több községben viszont hiányuk a nagy: Újvidéken (-4024), Pán- 
csován (-1810), Zrenjaninban (-1472), Verbászon (-1443), Zomborban (-1407), 
Versecen (-1320), Rumán (-1205), Bácson (-1128), Palánkán (-1012), Mitrovicán 
(-931), Kulán (-780), Kikindán (-700), Indiján (-577) stb. Ezekben a községek
ben tehát jelentős számú magyarnak (már) nem magyar az anyanyelve, más 
nyelvet tekint első számú nyelvének (amelyet a legjobban ismer).

Az 1981. évi népszámlálás szerint Vajdaságban 82 olyan helység találha
tó, amelyben a magyarok többségben vannak, 33-ban arányszámuk a 90%-ot 
is meghaladja. A magyar többségű vajdasági helységek zömében a magyar 
anyanyelvűek száma nagyobb a magyar nemzetiségűekénél (mindössze öt 
olyan van közöttük, ahol a magyar anyanyelvűek kevesebben vannak). A 
legkedvezőbb helyzetben azok a helységek találhatók, amelyekben a ma
gyar anyanyelvűek aránya meghaladja a magyar nemzetiségűekét (vagy 
azonos vele), és amelyekben a magyar nemzetiségűek százaléka 1971 óta 
növekedett (vagy azonos maradt): Törökfalu (m. any.: 98,47%, m. n.: 98,05%, 
m. n. 1971-ben: 96,43%), Gunaras (98,39%; 97,46%; 96,28%), Verbica (98,01%; 
97,09%, 94,66%), Valkai sor (99,08%; 96,08%; 94,17%), Királyhalma (97,48%; 
94,80%; 93,70%), Kevi (91,30%; 88,33%; 88,13%), Martonos (85,57%; 84,29%; 
83,39%), Zentagunaras (84,35%; 83,75%; 82,02), Székelykeve (83,60%; 79,04%; 
78,14%), Pádé (73,33%; 72,73%; 72,46), Tehértelep (74,80%; 72,98%; 69,81%), 
Zobnatica (74,35%; 71,38%; 69,66%), Mohol (66,42%; 65,48%; 65,13%), 
Dušanova (67,10%; 66,15%; 64,22%) Bajsa (81,80%; 68,43%; 59,71), Ilonfalu 
(65,27%; 62,92%; 56,33%), Kishomok (100%; 100%; 100%).

A következő csoportba tartozó helységekben is több a magyar anya
nyelvű, mint a magyar nemzetiségű, de a magyar nemzetiségűek aránya 
csökkent 1971 és 1981 között: Kanizsamonostor (99,50%; 99,01%; 99,27%), 
Rábé (100%; 97,74%; 99,02%), Völgyes (99,55%; 97,32%; 98,38%), Kispiac 
(97,43%; 93,45%; 96,18%), Ittabé (95,62%; 91,89%; 96,17%), Kishegyes 
(96,25%; 93,88%; 96,09%), Obornyacsa (96,50%; 92,04%; 95,55%), Torda 
(95,44%; 94,73%; 95,31%), Ómoravica (96,76%; 93,58%; 95,11%), Oromhegyes 
(97,38%; 94,89%; 95,09%), Kupuszina (95,32%; 92,80%; 94,51%), Tornyos 
(94,45%; 90,02%; 93,79%), Orom (96,16%; 90,73%; 92,83%), Suplyák (92,61%; 
89,15%; 91,83%), Kanizsa (91,04%; 89,00%; 90,94%), Horgos (86,22%; 84,44%; 
85,80%), Péterréve (77,84%; 77,01%; 77,49%), Feketics (72,14%; 70,80%; 
71,59%), Kelebia (71,28; 66,27%; 68,30%).

A harmadik csoportba azok a települések kerültek, amelyekben a ma
gyar anyanyelvűek aránya 1981-ben nagyobb volt ugyan, mint a magyar 
nemzetiségűeké, de kisebb, mint a magyar nemzetiségűeké 1971-ben: Tóth- 
falu (99,78%; 99,24%; 99,81%), Majdány (96,23%; 95,12%; 99,36%), Felsőhegy 
(97,87%; 97,28%; 98,71%), Jázova (98,33%; 97,86%; 98,58%), Bagremovo 
(96,30%; 92,96%; 98,55%), Száján (96,80%; 96,31%; 98,13%), Tóba (93,99%; 
93,81%; 97,48%), Káptalan (95,74%; 92,20%; 97,31%), Csantavér (96,52%; 
94,56%; 96,55), Szilágyi (89,93; 88,66%; 95,07%), Udvarszállás (92,16%; 
90,85%; 93,11%), Csernye (90,76%; 87,66%; 92,90%), Telecska (91,48%; 
90,08%; 92,41%), Adorján (86,78%; 85,29%; 89,72%), Ada (85,22%; 83,36%;
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85,87%), Zenta (82,76%; 79,62%; 83,34%), Ürményháza (78,68%; 71,25%; 
83,22%), Topolya <75,13%; 72,83%; 82,18%), Doroszló (78,55%; 77,38%; 
81,10%), Gombos (76,34%; 75,32%; 81,08%), Bezdán (75,63%; 72,72%; 
79,35%), Tamásfalva (74,89%; 73,55%; 75,50%), Temerin (66,59%; 65,75%; 
73,47%), Palics (67,41%; 65,03%; 73,39%), Csóka (64,72%; 63,17%; 65,35%), 
Udvarnok (58,15%; 54,59%; 60,96%), Bácsföldvár (59,07%; 57,74%; 60,86%), 
Drea (59,11%; 58,80%; 59,44%), Becse (55,78%; 54,51%; 59,42%), Nemesmili- 
tics (57,75%; 56,50%; 58,69%), Cérnabara (51,47%; 49,26%; 58,01%), Sándor- 
egyháza (57,58%; 56,50%; 57,71%), Debellács (67,77%; 67,21%; 74,02%).

A magyar többségű helységek negyedik csoportjába tartoznak azok, 
amelyekben a magyar anyanyelvűek aránya elmarad a magyar nemzeti
ségűek arányától: Szentmihály (76,48%; 93,70%; 97,36%), Satrinca (71,14%; 
75,19%; 78,08%), Muzsla (76,64%; 80,69%; 70,12%), Lukácsfalva (64,30%; 
81,79%; 85,60%), Emánueltelep v. Sumarak (65,48%; 68,45%; 52,50%). Ezek 
tehát olyan képet mutatnak, mintha nem is lennének bennük többségben a 
magyarok.

Noha 1981-ben magyar többségű volt, csoportosításunkból kimaradt 
Kavilló, Bogaras, Hajdújárás, Dobrodol, Firigy, Horgosújfalu, Pobeda,és 
Bogaras-2, mivel 1971-ben nem tartották őket külön számon.

A vajdasági községek és a magyar többségű helységek adatai alapján 
megállapíthatjuk, hogy a magyar nyelv helyzete anyanyelvként igen jó ott, 
ahol nagy arányban élnek magyarok, ahol viszont kevesen vannak, nagyon 
rossz, mondhatni katasztrofális. A mi feladatunk, hogy a jó anyanyelvi 
helyzetet megtartsuk a többségi környezetekben, a szórványokban pedig 
javítsunk anyanyelvűnk helyzetén, hogy megfelelő támasza legyen nemze
tiségünknek.

DR. MOLNÁR CSIKÓS LÁSZLÓ

AZ ANYANYELVŰ TAGOZATOKRA VALÓ IRATKOZÁS 
CSALÁDI ÉS TÁRSADALMI INDÍTÉKAI

A vajdasági magyarság az utóbbi két-három évben éli át nemzeti, kisebbségi 
sorsának legtragikusabb napjait. Léte, fennmaradása, ősi földjén való meg
maradása, a menni vagy maradni dilemmája foglalkoztatja nap mint nap, és 
számbeli megfogyatkozása mutatja, hogy egyre többen választják a mene
külés útját. A vajdasági magyarság körében egyre erősödik az a 
meggyőződés, hogy számára, de főleg gyermekei számára nincs távlat, jövő, 
és az egyetlen kiutat a kivándorlásban, a főleg Magyarországra való áttele- 
pülésben látja. Sajnos, egyre többen választják a sorsdöntő lépést, az isme
retlenbe, a gyakran létbizonytalanságba való indulást, a szinte semmiből 
való újrakezdést

Pontos adataink nincsenek a külföldre menekült, illetve ideiglenesen 
vagy tartósan áttelepült vajdasági magyarok számáról, de többé-kevésbé 
objektív becslések szerint a számuk 40-50 000 fő. Az 1991-ben végzett nép- 
számlálás adatai szerint a Vajdaság Autonóm Tartományban a magyarok
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száma 340 946 fő, ez a Vajdaság lakosságának 16,9%-át teszi ki. Ha ezt 
összevetjük a tíz évvel korábban (1981-ben) végzett népszámlálás adataival, 
amikor a Vajdaság magyar lakosainak száma 385 356 főt tett ki (18,9%), akkor 
megállapíthatjuk, hogy a vajdasági magyarok száma tíz év alatt 44 410 fővel 
csökkent, az utóbbi két évben pedig ismét legalább tíz százalékkal. Mivel a 
vajdasági magyarságnak nincsenek demográfiai „tartalékai", a kivándorlás 
kényszere a jövőjét legnyomasztóbban befolyásoló tényező lett. „Oldott 
kéveként" szóródik szét, és demográfiai szempontból éppen a legértékesebb 
és leginkább munkaképes, szakmai szempontból legképzettebb réteg ván
dorolt ki, azaz a fiatalok. Az utóbbi évben növekvő tendenciát mutat a 
középkorú, főleg értelmiségi réteghez tartozó személyek kivándorlása, akik 
még úgy érzik, hogy képesek „új" egzisztenciát teremteni az „új" hazában. 
Őket már nem személyes ambíciók motiválják, hanem a középiskolássá vagy 
egyetemi hallgatóvá lett gyermekük jövőjének biztosítása, ezért lemonda
nak a legtöbbször évek kemény munkájával kialakított biztos egzisztenciá
ról, és vállalják az újrakezdés kockázatát.

Ugyanakkor a vajdasági magyarság életében már több évtizede ked
vezőtlen demográfiai és társadalmi folyamatok zajlanak. Az utóbbi két évti
zedben a halálozások száma meghaladja a születésszámot, a népesség átlag- 
életkora egyre magasabb, a belső migráció a kevert lakosságú ipari közpon
tok felé irányul, és a külföldön dolgozó magyar vendégmunkások aránya 
igen magas. A gyermekek egynegyede vegyes házasságból születik, s míg 
korábban „jugoszlávoknak" vallották magukat, ma inkább „szerbnek", és 
szerb tannyelvű iskolába iratkoznak.

A vajdasági magyarság helyzetét, sorsát még súlyosbította a magyar 
értelmiség magatartása is. A vajdasági, a Szerb Köztársaságban élő magyar 
értelmiség nem vállalta fel a magyar nemzeti kisebbség érdekvédelmét, és 
semmivel sem járult hozzá a vajdasági magyarság nemzettudatának fenntar
tásához. Juhász Erzsébet Esti följegyzések című írásában nemzettudatunk 
kérdését taglalva maga is elismeri, hogy a vajdasági magyar közírás nem volt 
képes ébren tartani nemzettudatunk ügyét, méghozzá -  nézete szerint -  
azért, mert a „hatalom nem hagyta". Megítélése szerint a vajdasági magyar 
értelmiség sokkal inkább el volt foglalva a kultúrateremtéssel, kulturális 
hagyományaink tudatosításával, mint az önsajnálattal. Szerinte a második 
világháború után a vajdasági magyar értelmiségnek szinte mindent újra 
kellett kezdeni, és ha esztétikailag értékesebb, a kisebbségi nemzettudatunk 
megfogalmazása terén gazdagabb életműveket kaptunk volna örökül, akkor 
lett volna mihez kapcsolni az itteni íróknak a maguk nemzettudatára vonat
kozó érzéseiket és tapasztalataikat.

Nézetem szerint ez a kérdés sokkal összetettebb, és a nemzettudat 
elsorvadásának több oka van. Az egyik az 1950-es években bevezetett ún. 
jugoszláv önigazgatási modell, amely megtiltotta a nemzeti alapon történő 
szervezeti munkát, tehát a tisztán magyar művelődési szervezetek, intézmé
nyek munkáját, majd valamivel később az önálló magyar oktatási-nevelési 
intézményeket, és a hatalom azzal érvelt, hogy minden nemzet, nemzeti 
kisebbség (jugoszláviai szóhasználatban „nemzetiség") az egyes szerveze
tekben, intézményekben önigazgatás útján valósítja meg a maga nemzeti 
érdekeit. Ekkor alakultak meg a két vagy tröbbnyelvű színházak, művelődé
si egyesületek, általános és középiskolai oktatási-nevelési szervezetek meg
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határozott nyelvű tagozatokkal. Eközben a vajdasági magyar értelmiség 
teljesen apolitikussá vált, semmi olyat nem tett, ami veszélyeztette volna 
egzisztenciáját, és nemzeti azonosságtudata is teljesen elhalványodott. S 
miközben egyre erősödött az asszimiláció, a községi, városi pártbizottságok 
éberen őrködtek az egyes intézmények munkája felett. Szaporodtak a ve
gyes házasságok, s mindenki tényleges nemzetisége helyett „jugoszlávnak" 
vallhatta magát. A társadalmi-politikai szervezetekben, a közigazgatási in
tézményekben többé-kevésbé alkalmazták a nemzetiségi „kulcsot", és a ve
zető testületek megválasztásakor figyelembe vették a konkrét környezet 
nemzetiségi összetételét. Természetesen olyan nemzeti kisebbségi képvi
selők kerültek vezető pozícióba, akiknél a nemzettudat már régen elhalvá
nyult. Magyarok voltak ugyan, de a vajdasági magyarsághoz semmi sem 
kötötte őket, gyakran már anyanyelvűket is rosszul vagy alig beszélték. 
Természetesen nem csupán a hatalmi struktúrák magyarjainak elsorvadt 
vagy lojalitásból visszafogott nemzettudata folytán sorvadt el a többieké, az 
egyszerű alattvalóké is, hanem azért, mert veszélyérzetünket elaltatták. 
Világútlevéllel megnyitották az utat Nyugat felé, a vajdasági magyarok 
közül is sokan kivándoroltak és vendégmunkásként dolgoztak fejlett tőkés 
országokban. Bizonyára nagyon sokan azért vállalták ezt az utat, mert úgy 
gondolták, ha már így is, úgy is alárendelt szerep jutott nekik mint kisebb
ségnek -  nemzetiségi szempontból éppúgy, mint gazdaságilag -, akkor ott 
vállalják az alárendelt, akár „külföldi", akár „idegen" szerepét, ahol munká
jukat jobban megfizetik.

Szerbia hatalmi szervei és hatalmi pártja egyszerűen nem akart tudomást 
venni arról a tényről, hogy Szerbiában az 1991-es népszámlálás adatai szerint 
65,8% szerb él, tehát a 34,2 nem szerb, és ezek túlnyomó többsége a nemzeti 
kisebbségekhez tartozik.

A Szerb Köztársaság 1992. július 21-én kihirdetett alkotmánya, a 32 parag
rafus 4. bekezdésében kimondja: „Más népekhez és nemzetiségekhez tartozók
nak joguk van a saját nyelvükön való oktatásra a törvénnyel összhangban."

Az anyanyelvű oktatásra való jog alkotmányos megfogalmazása nem 
jelent újdonságot a jugoszláviai (szerbiai) jogrendszerben, hiszen már 1943- 
tól valamennyi polgári és nemzetiségi, egyéni és kollektív jogokat szabályo
zó törvény, jogszabály kimondta, hogy a nemzeti kisebbségeknek szavatol
ják minden nemzeti jogukat. A problémák a közvetlen jogi gyakorlatban 
jelentkeztek, amikor megpróbálták a nemzeti kisebbségi jogokat fokozato
san beszűkíteni, korlátozni. És ez a folyamat évtizedek óta tart. S mi több, 
nemcsak a nemzeti kisebbségi jogok szenvednek újra meg újra csorbát, 
hanem az utóbbi néhány évben Vajdaság etnikai összetételének megváltoz
tatása is módszeresen folyik.

Nemzeti kisebbségi létünk központi témája, próbaköve az anyanyelvű 
oktatás, amelynek bármiféle korlátozása, további beszűkítése nemzeti fennma
radásunkat veszélyezteti. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy az egy nemzetben 
gondolkodó hatalom tudatosan gátolja az anyanyelvű oktatási rendszer talpra 
állítását, s úgy véli, hogy az erőteljes kisebbségi (és nem csupán vajdasági 
magyar) értelmiség létezése nem egyeztethető össze az „egységes nemzetállam" 
eszméjével. Pedig valamennyi vajdasági nemzeti kisebbség pusztán a nemzeti 
önazonosság megőrzéséért küzd -  valamiért és nem valami ellen.
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A nemzeti identitás, a nemzeti azonosságtudat megőrzése minden nem
zeti kisebbségnél az anyanyelvi oktatás megőrzésén áll vagy bukik. Az 
önálló anyanyelvi oktatás szükségessége, kisebbségi-közösségi jogainak 
tényleges biztosítása, illetve a nemzetiségi jogok gyakorlásához szükséges 
intézményi feltételek létrehozása terén a vajdasági magyarság az egyik 
legsürgetőbb feladatot az önálló anyanyelvi oktatási-nevelési hálózat kiépí
tésében látja. Olyan intézményi rendszer kiépítését kell szorgalmaznia, 
amely az óvodától az egyetemig az oktatás valamennyi szintjét átfogja, és a 
magyar kisebbség minden szellemi szükségletét maradéktalanul kielégíti.

Ha Milán Lučić A kisebbségek helyzete és jogai című kiadványának sorait 
olvassuk, akkor több mint ideális képet kapunk a vajdasági magyar tan
nyelvű oktatás helyzetéről. A szerző az 1991. év adatait közli, amely szerint 
a Vajdaságban a 465 iskola közül 120 általános iskolában folyik magyar 
nyelvű oktatás, és magyar anyanyelvű oktatásban körülbelül 26 000 tanuló 
részesül. A 109 vajdasági középiskola közül 27 középiskolában (ebből nyolc 
gimnázium) folyik magyar nyelvű oktatás. A magyar nemzetiségű tanulók 
70,79%-a anyanyelvén tanul. (Majdnem 20%-a szerb nyelven!)

A főiskolákról és egyetemi karokról közölt adatok még meghök- 
kentőbbek, hiszen hét egyetemi kart, illetve főiskolát sorol fel, ahol magyar 
nyelvű oktatás folyik. Természetesen olyan karokat és főiskolákat is felsorol, 
ahol egyáltalán nincs magyar nyelvű oktatás (például a szabadkai Építészeti 
Karon), vagy első és néhány helyen másodéven is néhány tantárgyat magya
rul hallgatnak, esetleg a gyakorlatot magyar nyelven is megtartják. Ez sem
miképpen sem tekinthető magyar nyelvű oktatásnak.

Ehelyett egy rövid visszapillantás az 1945 óta eltelt időszakra, és minden 
más ténynél meggyőzőbben és szemléletesebben fogja érzékeltetni a magyar 
nyelvű általános és középiskolai hálózat beszűkülését, és utalni fog arra is, 
hogy ez a természetes asszimiláció olyan mértékű felgyorsulásához vezetett, 
amely már nem tekinthető természetes asszimilációnak. Beplántánták a nem
zeti kisebbségbe a távlattalanság minden mérgét.

Az 1945 júliusában közzétett adatok szerint a Vajdaságban az általános 
iskolai tanulók száma a következő volt:

A tanulók összlétszáma: 131 208 fő
Ebből szerbhorvát tagozatra jár: 85 589 fő (65,22%)
Magyar tagozatra: 32 308 fő (24,62%)
1975/76-ban a 39 409-ből 31 673 járt magyar tagozatra.
1983/84-ben a 33 517-ből 26 533.

Az 1988-as statisztikai (szerbiai) évkönyv adatai szerint az 1966/67. és 
1986/87. tanév közötti időszakban (20 év alatt) a következőképpen alakult a 
magyar általános iskolák, a magyar diákok száma:

-  az iskolák száma 197-ről 127-re csökkent (35,6%),
-  a tagozatok száma 144-ről 116-ra esett (19,2%),
-  a tanulók száma 40 363-ról 27 308-ra esett vissza (32,4%).
A magyar nyelvű oktatási intézmények létrehozandó rendszerében az 

önálló magyar egyetem (vagy magánegyetem) jelenti a legfontosabb elemet 
Kisebbségi körülmények között, amikor strukturális viszonyai sajátos módon 
alakulnak, az anyanyelvű egyetem jelenti azt a szilárd alapot, amelyre az
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oktatási intézmények átfogó rendszere építhető. Ha nincs anyanyelvű főis
kolai (egyetemi) oktatás, akkor értelmét veszti és előbb-utóbb veszélybe 
kerül az anyanyelvű középiskola, és ilyenkor sok szülő -  igaz, hogy téves 
elképzelés alapján -  gyermeke érvényesülését, továbbtanulását csak úgy 
látja biztosítottnak, ha gyermeke „államnyelven" végzi már az általános 
iskolát is.

Az önálló magyar nyelvű egyetemnek (főiskolának) más szempontból is 
meghatározó jelentősége van a kisebbségi magyarság oktatási-nevelési intéz
ményeinek rendszerében. Az egyetemre hárul az a felelősségtelj es feladat, hogy 
biztosítsa a kisebbségi értelmiség utánpótlását, annak a társadalmi rétegnek a 
reprodukcióját, amely a kulturális értékalkotásra és a nemzeti közösség szelle
mi-közéleti irányítására hivatott. Mindenki számára közismert, hogy saját, 
önálló művelődési értékrendszerének megőrzése és fejlesztése nélkül egyetlen 
kisebbségi népcsoport sem tud a rá nehezedő elnemzetietlenítő törekvéseknek 
vagy a többségi nemzet asszimiláló súlyának ellenállni.

Az egyetemek köztudomásúlag nemcsak oktatási intézmények, hanem 
egyszersmind művelődési-tudományos központok is. Az anyanyelvű egyetem 
hosszabb távon meghatározza a kisebbségi közösség általános műveltségi szín
vonalát, közvetve megszabja annak helyét a társadalom szervezeti rend
szerében, részvételét a rendelkezésre álló társadalmi javak elosztásában.

„Az anyanyelv az európai kultúra metaforája. Kétségtelenül arra a gyakorlati 
helyzetre utal, amikor az egynyelvű családon belül az a n y a a gyermek elsődleges 
szocializációjának a fő forrása és irányítója" -  írja Szépe György egyik tanul
mányában. Természetesen az egész családnak szerepe van ebben a folyamatban. 
A családi környezet fontosságát hangsúlyozza Győri Nagy Sándor is, amikor a 
következőket írja: „A szocializáció első periódusában a gyermeket övező 
legszűkebb környezet (anya, apa, testvérek, nagyszülők) személyre szólóan „szereti 
bele" a kisgyermekbe az anyanyelvet. E korszak hozadéka az individualizsttt szeretđ 
nyelvi rétegeként marad meg a nyelvtudat mélyén, mely réteg e kapott szeretđ 
emocionális nyomait s a közegükbeit rögzült nyelvi emlékeket összetartozó felidézési 
egységekben tartalmazza."

Az anya szóval kapcsolatos kifejezések, összetételek: anyanyelv, anyaország, 
anyaföld kedvező mellékjelentést hordoznak, s az anya szó szinte arra a kérdésre 
is választ ad, hogy ki melyik közösséghez tartozik. A mi vajdasági valóságunkban 
azonban gyakori eset, hogy egy családban két nyelv veszi körül a kisgyermeket, 
s ezeken kezd el beszélni egy időben -  és szinte egyenlő mértékben. Lehet-e 
valakinek két vagy több anyanyelve? Sémiképpen sem, hiszen az egyik nyelv 
valószínűleg domináló, és ezt kell ilyen esetekben anyanyelvnek tekinteni.

Számunkra nem is az ilyen családmodellek jelentik a gondot, hanem azok a 
családok, amelyeknek gyermeke nem részesülhet anyanyelvű oktatásban, így 
kénytelen kétnyelvű tagozatra járni, illetve azok a gyerekek, akiket -  noha anya
nyelvű tagozatok működnek az illető általános iskolában -  szerb tannyelvű tago
zatra íratják szüleik, abban a meggyőződésben, hogy ily módon biztosították 
gyermekük későbbi, középiskolai, majd főiskolai vagy egetemi tanulmányainak 
nyelvi feltételeit Az ilyen szülők gyermeke otthon tehát nem azon a „nyelven" 
kommunikál, amelyen az iskola folyik. Ez pedig iskolába kerüléskor különösen 
nagy megrázkódtatást jelent A kisgyermekek egy része nyelvi okok miatt nem 
képes kezdetben, vagy csak nagy nehezen tud belekapcsolódni az iskolai munkába: 
nemcsak az olvasás és írás megtanulásába, hanem a pedagógus és a gyermekek közt
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folyó szóbeli dialógusba és a szóbeli interakcióra alapuló tevékenységek jó 
részébe is. Ezek a gyermekek egy szűkebb szabályrendszer alapján kommunikál
nak, és óhatatlanul hátrányba kerülnek azokkal szemben, akik már otthon, családi 
környezetben elsajátították az iskola által megkívánt és a pedagógusok túlnyomó 
többsége által kizárólagosan használt kidolgozottabb kommunikációs szabály- 
rendszert, vagy azt el is sajátítják a „szűkebb" kód mellett. A kétnyelvű közegben 
nevelkedett gyermekek közül sokan képtelenek saját gondolataikat akár az 
egyik, akár a másik nyelven szabatosan kifejezni. Az ilyen „félnyelvűek" 
nehezen tudnak bonyolultabb fogalmakat megalkotni, kevésbé alkalmasak 
elvontabb gondolkodásra.

A folytonosság elve is az anyanyelven való tanulást követeli meg: az otthoni 
anyanyelvű környezetben szerzett ismeretekre természetesen épülhetnek rá az iskolá
ban megtanulandó ismeretek

Közép-Kelet-Európa sok országában elértünk odáig, hogy akié az állam, azé az 
iskola, azé a nyelv is, s így minden gyermek hátrányos helyzetbe kerülhet aki nem 
tartozik a többségi nyelvet beszélők közösségéhez. Ilyen értelemben a vajdasági ma
gyarság helyzete sem jobb, hiszen az 1992. július 25-én a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Lapjában megjelent oktatási törvények a nemzeti kisebbségek anyanyelvű oktatásának 
fokozatos beszűkítésére irányuló tendencia mellett központi, állami, kormányzati, mi
nisztériumi irányítás és felügyelet alá vonták az oktatás valamennyi szintj ét

„A nyelvelsajátítás nem önmagában megy végbe, hanem a gyermek 
komplex: testi, lelki, társadalmi fejlődésével együtt, azzal eltéphetetlen egy
ségben" -  írja Szépe György már idézett munkájában. A nyelvi teljesímény 
nemcsak mutatója, hanem bizonyos mértékig feltétele is a gyermek általános 
fejlődésének: ez elsősorban kommunikációs fejlődését jelenti, amely egyben 
a személyiség egyik fő megnyilvánulási formája. Az anyanyelvi kommuni
káció fejlődése ilyen módon a gyermek személyiségének fejlődését jelenti.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy legtöbb esetben lényeges, sőt behoz
hatatlan hátrány származik abból, ha a gyermek más nyelven kezdi tanul
mányait, mint amilyent otthon beszél.

Az anyanyelven történő iskolakezdés tehát közvetlenül az egyénnek, a 
gyermeknek az érdeke: az ő személyisége tud ilyen körülmények között 
optimálisan fejlődni, az ő társadalmi esélyei javulnak, ha azon a nyelven tud 
versenybe szállni, amelyen otthon kommunikál.

Azt egy percig sem vitatjuk el, hogy az iskolai tanulóknak hasznára 
válik, hogy az állam többségi nyelvét elsajátítják -  amely gyakran törvény 
által is hivatalos nyelv státusával bír - , de ennek elsajátítása is úgy érhető el 
legkönnyebben, hogyha minden gyerek esetében az elsődleges szocializáció 
eszkötét fejlesztjük, amelyet anyanyelvnek nevezünk.

Az anyanyelv használata, fontossága tehát az iskolánál szélesebb körre 
terjed ki: ez a teljes emberi élet formája, s az anyanyelv eredményes haszná
lata a sikeres emberi élet egyik biztosítéka. Az anyanyelvi nevelés nem 
öncélú: elsősorban a gyermek, az ember érdekeinek a segítése a célja. A fő 
feladat: a művelni tudó, értelmesen szólni és írni tudó, alkotó emberek 
kialakítása, s ebben kétségtelenül kulcsszerep jut az anyanyelvi nevelésnek.

DR. VARGA ZOLTÁN
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DR. HARMATH KÁROLY OFM

AZ EMBEREK KÖZÖTTI MEGÉRTÉS ÉS AZ ISTENNEL 
VALÓ BESZÉLGETÉS ELŐFELTÉTELEI A CSALÁDBAN

A témám fókusza az emberek közötti megértés. A megértés azonban nem 
önállóan létező valóság, hanem következményként jelentkezik. A megértést 
megelőzi az eszmék ama tevékenysége, hogy az előtte álló tárgyat az általá
nosan ismert összefüggések és törvények keretein belül magyarázza és 
ezáltal fölébe kerekedik, az értelem viszont a megértésben még egyszer 
átgondolja a szerzett információkat, hogy így megismételje azokat.

Ahhoz viszont, hogy a tárgyat az általánosan ismert összefüggések és 
törvények keretein belül tudja magyarázni, szüksége van arra, hogy megfe
lelő információkat nyerjen a tárgyról, az összefüggésekről és a törvényekről, 
hogy azokat azután elemezni tudja. Mivel a témában adott szubjektum az 
egyén, élő személy, magától kínálkozik az elemzés kiindulópontja: a kom
munikáció mint a szükséges információk megszerzésének forrása. A kom
munikáció egyben a megértés kiindulópontja is, hiszen ha „fogalmunk 
sincs" valamiről, akkor megértésre sem számíthatunk.

A KOMMUNIKÁCIÓ MINT A MEGÉRTÉS ELŐFELTÉTELE

Kommunikációnak nevezzük a tudat tartalmának, a pszichikai tartalom 
(élet, ötletek, lelki állapot, észlelések, minden nemű belső rezdülés...) köl
csönös közlését és elfogadását két vagy több személy között. Az effajta 
kommunikációt a szaknyelv pszichoszociális kommunikáció néven ismeri. 
A közlés-befogadás nemcsak egyszerű „átmentése" a pszichikai tartalomnak 
a másik személybe, hanem olyan következményeket is von maga után, mint 
amilyen például a befogadás, elfogadás, beleegyezés, visszautasítás, véle
ménykülönbség, közömbösség... A kommunikáció által interperszonális 
viszony alakul ki, aminek következtében mindaz, amit addig az individuum 
kizárólag sajátjának tartott, a kommunikáció által mások is észlelik és része
seivé válnak. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a kommunikálás pillanatáig 
a tudatban rejlő dolgok közkinccsé válnak, ami által aztán kifejezésre jut a 
kommunikáció azon jellegzetessége is, hogy az mindig szociális jellegű, 
mind a családnak, a tartalom alapsejtjének szintjén, mind széles társadalmi 
szinten a maga bonyolultságában.

A KOMMUNIKÁCIÓ DINAMIZMUSA

A mondottak után megfogalmazhatjuk, hogy a kommunikációs csele
kedet társadalmi tevékenység, amely a tudat konkrét tartalmának (vagy 
üzenetének) egy időben történő átadása és megosztása, amely egyik részről 
feltételezi a feladót (emitens), a másik oldalról pedig a címzettet (recipiens).

A pszichikai tartalom a kódolás révén válik közölhetővé, magyarán: 
olyan -  tudatos és tudattalan -  jelekben jut kifejezésre, amelyeket elvileg 
egységes módon értelmez mindkét fél, azaz a két tudatban hasonlóság 
jelentkezik az értelmezésben. Ehhez már csak emlékeztetés gyanánt kell 
hozzáfűznünk, hogy a jeleknek interperszonális jellegűeknek kell lenniük.
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Az interperszonális kodifikáció nélkül, ami nagyon hasonlít a beszédben 
vagy írásban alkalmazott fogalomtisztázásra, feszült helyzet állhat be, sőt 
lehetetlenné válhat a kommunikáció. Ha én a kommunikáció hiánya miatt 
nem tudom, hogy a kínai fehérben gyászol, a közép-európai ember pedig 
feketében, akkor Don Quijote-i szélmalomharccá válik a vita arról, hogy a 
gyászra milyenbe öltözzünk.

A kommunikáció jelrendszerét nyelvezetnek szoktuk nevezni. A ta
pasztalatból kiindulva a nyelvezetek pluralitásáról kell beszélnünk, hiszen 
a feladás és a befogadás történhet élő szóval, gesztusokkal, mimikával, 
írásban, szimbolikus tárgyak igénybevételével, képekkel... A nyelvezettől 
meg kell különböztetni a nyelvet, amely, J. B. Fages (Pour comprendre le 
stucturalisme) szerint, „a kodifikálható jelek szociális intézménye".

A jelnek két alapvető jellegzetessége van: egyrészt az anyagot is felhasz
nálja a közléshez (hang, gesztus, kép, tárgy), másrészt a jelentésre, a közölt 
dolog tartalmára irányítja a figyelmet. A tartalom, a fogalom pedig a szeman
tika tárgya, és mivel nem kötődik szükségképpen a témához, meg kell 
elégednünk egyszerű említésével.

A címzett feladata, hogy a kapott üzenetet dekódolja, felfedezze a 
pszichikai, tudati tartalmát (eszmét, közlést...) annak, amit a feladó közölni 
akar. A befogadó a közlést saját mentalitásával, élettapasztalatával és más 
személyi kondicionáltságával összhangban dekódolja. A tartalom, amelyet 
a címzett befogad, nem mindig felel meg szükségszerűen a feladóban létező 
tartalomnak. A feladó ezt megelőzendő ismétlésre kényszerül, további ma
gyarázatok és megfogalmazások hozzáfűzésére, a jelek bővítésére, valamint 
gondoskodnia kell a téves értelmezés okainak eltávolításáról.

A címzett a helyes dekódolás után tud kellőképpen válaszolni. Ezt 
nevezzük visszjelző kommunikációnak. Az üzenetet vagy elfogadja és azo
nosul vele, vagy visszautasítja, vagy pedig másoknak is továbbítja. A továb
bítások közepette a kezdeti tartalom ki van ugyan téve a retorzió veszélyé
nek, de az üzenet az elferdítések ellenére is valamilyen módon megőrzi 
magán az eredeti feladó intencióját.

A kommunikációs tevékenység tehát egy állandó folyamatban lévő 
dinamizmus, amely olyan élő, amilyen élő a személy, s amely a feladóból 
kiindulva a legkülönbözőbb változásokon mehet át.

A KOMMUNIKÁCIÓ MINT AZ EMBEREK KÖZÖTTI 
MEGÉRTÉS ELŐFELTÉTELE

Mivel a „néma gyereknek az anyja sem érti szavát", ezért minduntalan 
hangozhatni kell a kommunikáció fontosságát az emberek között, ami alatt 
természetesen a családot is értjük, hiszen emberekből tevődik össze. A belső 
tudatnak a közlése előfeltétele a megértésnek, hiszen az értelem csak a 
hallott és leírt, vagy más módon percipiált dolgokat tudja még egyszer 
átgondolni. Az emberek közötti kommunikáció követelményei nyilvánvaló
an sokrétűek, így nem tudunk mindegyikkel behatóan foglalkozni, hanem 
meg kell elégednünk néhány alapvető kijelentéssel.

A kommunikációnak elsősorban őszintének kell lennie. A jeleknek, a 
jelrendszernek, amelyekbe a feladó kódolja az üzenetét, hűnek kell lennie a 
háttérben rejlő valósághoz. Amennyiben szándékos eltérés jelenik meg a
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belső háttér és a kódolt jelrendszer között, akkor hazugságról kell beszél
nünk, ami nagymértékben megnehezíti a hatékony kommunikációt, sőt 
teljesen lehetetlenné teheti. A gyümölcsöző kommunikáció érdekében szük
ségesnek mutatkozik a helyes fogalmak kialakítása és azoknak megfelelő 
kódolással -  szavakkal, gesztusokkal vagy más módon történő közlése. 
Rendkívül nagy akadályok elé néznek a kommunikációban azok, akik nem 
tudják a megfelelő kifejezési eszközöket használni, azok, akik tévesen kó
dolnak. Igaz, az ember belső világa valamilyen módon mindig transzcen
dens, mert az ember kiismerhetetlen titok, mégis a fogalomtisztázás és a 
tisztázott fogalmaknak a megfelelő kifejezési eszközökkel való közlése alap
vető követelménye a jó kommunikációnak. Ha nem tudjuk megmondani az 
orvosnak, hogy mi a bajunk, bizonyára hamarabb fog téves gyógymódot 
alkalmazni, mint amikor jó leírást tudunk adni. Ezért nagy hangsúlyt kell 
fektetni a kifejezési eszközök elsajátítására, amelyek között külön szerepe 
van a nyelvnek. A gazdag szókinccsel rendelkező személy sokkal könnyeb
ben kommunikál a szó fenn említett értelmében. Mondhatnám úgy is: a jól 
elsajátított nyelv, a gazdag szókincs fontos támasza a kommunikációnak.

A PSZICHIKAI TARTALOM ALAKÍTÁSA, MINT AZ EMBEREK 
KÖZÖTTI MEGÉRTÉS FELTÉTELE

Ha a kommunikáció őszinte és érthető, akkor a feladó azt közli, amit 
belső világában hord pszichikai tartalomként. A kommunikáció után tehát 
figyelmünket a pszichikai tartalom minőségére kell összpontosítanunk. 
Előzetesként szeretném megemlíteni, hogy ha nincs meg a szándék a pszi
chikai tartalom állandó tökéletesítésére, a minőségre való törekvésre, akkor 
a végeredmény -  a megértés -  nem születik meg.

A pszichikai tartalomban ebből kifolyólag mindenekelőtt ott kell lennie 
a jó szándéknak, a hajlandóságnak és készségnek, hogy az egyén a pszichikai 
tartalmat állhatosan gyarapítsa és tökéletesítse a pozitív értékek elfogadásá
val. Minduntalan hangsúlyozni kell ezzel kapcsolatban a természetes tör
vény elfogadását, a helyes értékrend felállításának feladatát, a lelkiismeret 
nevelésének fontosságát és az erkölcsi tudás elsajátítását.

A pozitív értékek valamennyiünk számára ismeretesek, hiszen bele 
vannak írva az ember természetébe, illetve lelkismeretünkbe. Mégis -  külön 
elemzés nélkül -  ki kell emelni közülük azokat, amelyek feltétlenül szüksé
gesek az emberek közötti megértés előkészítéséhez. Ezek pedig az emberi 
méltóság elismerése, a szabadság meghagyása, illetve a másik szabadságnak 
a tiszteletben tartása, hogy az ember szabadon kutassa az igazságot, gyako
rolja az igazságosság feladatait, kövesse az erkölcs parancsait, valamint 
minden olyan jog elismerése, amely az emberi személy méltóságán alapszik, 
és nem utolsósorban az okosság, az igazságosság, a lelkierő és a mértékletes
ség erényének kimuunkálása.

Az emberek közötti megértésnek az előfeltételei a családban tehát abban 
keresendők, hogy a gyermeknevelésben, az önnevelésben és a kölcsönös 
nevelésben helyet biztosítson a család a kommunikációnak és a pszichikai 
tartalomnak, amely a kommunikáció tárgya.
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AZ ISTENMEL VALÓ BESZÉLGETÉS 
ELŐFELTÉTELEI A CSALÁDBAN

Első előfeltételként az Isten megismerése kínálkozik, hiszen megisme
rés nélkül a kommunikáció felületes, közömbös, sőt olykor lehetetlen is. 
Amikor az Isten megismeréséről szólunk, akkor említést kell tenni arról is, 
hogy az ember megismerőképessége és az őt körülvevő valóság alapvető 
témája volt az emberi igazságkeresésnek. Spirituális szempontból minde
nekelőtt az a kérdés, hogy a lelki életben, tehát a konkrétan gyakorolt belső 
vallásosságban megismerhető-e az Isten és miképpen. A Szent Ágostonra és 
Aquinói Tamásra épülő középkori lelki teológia különbséget tett a termé
szetes, a természetfölötti és a misztikus istenismeret között. Témánkat beha
tóbban csak az első érinti, mert a lélek természetes ismeretmódját az öt 
érzékszerv határozza meg. A szemével, fülével stb. érzékelheti az ember a 
világot, és mint értelmes lény megláthatja benne -  hogy a Bölcsesség könyvé
nek  (13, vö. még Rom 1,20) szavaival éljek -  „Isten lábnyomát". Erre az 
ismeretre képes minden ember, habár a végső cél a misztikus megismerés, 
amelynek útja a természetes megismerésből indul ki, és a természetfölötti 
megismerésen át jut el a misztikus megismeréshez, mert csak ettől lesz 
nyilvánvalóvá a hit és alakul át az ember Krisztushoz hasonlóvá.

A természetes istenismeret keretein belül tudja az ember -  már gyer
mekként is -  fokozatosan felismerni Isten létezését a természet csodái és az 
emberben rejlő rendkívüli kincsek által. Ezenkívül érzékszerveire támasz
kodva tudja hallani a hit hirdetését, meglátni és megtapasztalni a hitből 
fakadó tetteket, bekapcsolódni az egyházi élet liturgikus és egyéni mozza
nataiba, amelyek a külső ünneplésből a belső élményhez vezetnek. Ha az 
ember magáévá teszi ezeket a gyakorlatokat, akkor már gyermekkorától 
kezdve elkezd járni a megismerés útján, ami aztán a megszólítással, az 
Istennel való párbeszéddel folytatódik.

A másik alapvető feltételnek Isten személyiségének az elfogadását tar
tom, hiszen tárgyat vagy más élőlényt nem szoktunk megszólítani, nem 
szoktunk vele beszélgetni. Az ember személy volta megköveteli, hogy Isten
re mint személyre gondoljunk. „Az abszolút, szent valóság, akitől az ember 
önmaga, s akinek megszólítására összeszedi magát, a létét nem kaphatja az 
embertől. Neki önmagától és önmagában kell léteznie. Ezért tartozik össze 
e személy és az Isten fogalma. Isten nem lenne többé Isten, ha kevesebb 
volna, mint személyes teremtményei/ flörg Splett) A személy fogalmának 
pedig két alapvető összetevője van; az önállósága és a kapcsolatai. Ahogy 
mondtuk, egyrészt önmaga, másrészt létében mástól függő. Megvan a saját 
én-je, de ugyanakkor tud egy te-rol is. Ott, ahol megvan az én-te tudat, 
megkezdődhet a párbeszéd is. Mégis alapos megfontolások alapján megál
lapíthatjuk, hogy a szokványos én-te kapcsolaton túl mennyire hozzátarto
zik az igazi személyi kapcsolathoz az együttség is, amely többnyire külső 
jelek nélkül valósul meg.

Az embernek -  tehát az emberek alkotta családnak is -  megvannak a 
lehetőségei, hogy a természetes istenismeret eszközeit felhasználva és a 
személyiségtudatra alapozva párbeszédet kezdjen az Istennel. Ez a párbe
széd pedig mindenkor magán viseli az emberi párbeszédnek a jellegzetessé
geit: befogad, közöl, megismer, elismer tiszteletet tanúsít stb. Mindezt teheti
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szóbeli formában, az ima keretein belül, de különböző gesztusokkal, sőt a 
csönd szavának elmélyítő hallgatásával is. Amikor a család megtanul kom
munikálni, akkor nemcsak az emberi megértés útján indul el, hanem az 
Istennel való párbeszéd útján is.

Összegezvén megállapíthatjuk, hogy az emberek közötti megértésnek 
előfeltétele a kimerítő, állandó, tudatos és őszinte kommunikáció, amelynek 
a tárgya a jól kimunkált és kellő alapossággal helyesen kódolt pszichikai 
tartalom. Egyik sem valósulhat meg az akarat és az erőbefektetés nélkül. 
Engagement-t követel az embertől.

Az említett feltételek teljes egészében érvényesek a családnak az Isten
nel folytatott párbeszédjére is, amiben különös helyet kap a törekvés az Isten 
megismerésére, a természet csodái és a hirdetett hit befogadása révén, 
amiből aztán egy átélt én-te viszony keretében valódi együttlét alakul ki az 
Istennel, ez pedig gyökeresen befolyásolja és meghatározza az embernek az 
emberhez való viszonyát is.
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