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Nyelvhasznalates
,

him van. Ez esetben 'a szociol6giai szempontb61
dominans nyelvi normak karosftjak az alarendelt
helyzetben lev6 nyelvi nprmakat. Ami nemesak
. azza1 a ,koiletkezmennyel jar, hogy, a 'kisebbsegek

onkifejezes

nyelvre sokan' hajlamosak ma is csupan
,ugytekfriteni mint az emberi kommunikaci6 eszkozere, Ezzelszemben a nyelv -

A
,

'

,

,

a beszed es az frail sz6 is az ember egyedisegenek,

lelki sajatossaganak egyik leglenyegesebb'
osszetev6je, a szemelyiseg meghataroz6 eleme,
A nyelvben jut kifejezesre az ember val6sagism.erete,'Iatas, es gondolkodasm6dja; ertekrendszere, eleterzese - szuveren egyedisege, '
Tudbmanyosan feltart ,es bizonyftott, hogy
, az ember nem valamilyen elvont fogalmak
alapjan gondolkodik, amelyek affele szellemi
raktarban mindenkinek a rendelkezesere allnak,
hanem ,a gondolkodas alapj~ mindig egy
meghatarozott nyelv. Az a nyelv, amelyen
felnevelkediink, amely miiveltsegiinK,val6sagismeretiink alapjaul' szolgal, amely az anyatejjel
egyiittbeiv6dott szemelyisegiinkbe,
Ezt a nyelvethfvjukanyanyelvnek,szenvtelen,
tudotnanyoskod6 kifejezessel: 're£lexnyelvnek.
A nyelvhasznalat joga fgy korantsem esak
politikai es jogi kerdes, hanem a legalapvet6bb
emberi szabadsagjog kerdese. Ezert lentos az
,anyanyelvu iskolaztatas biztosftasa, az 6vodat61
az egyetemig bezar6an. Ennek hianyaban a gondolkodas ;oiyamc;lta zavart szenved, az asszocia-

,

lelek tajainkon

anyanyelveben egyre nagyobb hangsulyt kapnak
az idegen elemek, hcinem mivel a szavak mindenkoriallapotunk szimb61umai- ezieJparhuzamosan a kisebbsegiek kezdik }obbre tartani
maguknal a tobbsegi nyelven besze16ket.A vajdasagi magyarsag egy reszere jellemz6 kisebbrendusegi erzes gyokereitis ebbenkell keresniink.
A h!ltalmialapon dominal6 nyelv nyomasara
megilaltozik a kisebbsegiek sajat nyelvi kulturajukhoz es kozossegiikhoz val6 erzelmi viszonyulasa. Az alarendelt nyelvi normak miatt a
kisebbsegek kevesbe valnak erdekl6d6ve es
befogad6va nyelvi kulturajuk kincsei irant, es
ezzel parhuzamosan kozossegiikhoz is valahogy
ugy viszonyulnak, mint a szegeny rokon)1oz.Mas
sz6val, a nyelvi egyenjogusag hianyaban fokozatosan csokken a hatranyos helyzetbenlev6 nepessegesoportok bels6 kohezi6ja, ami serkenti az
asszimilaci6s folyamatokat es beolvadast.
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lansaga, tajekozatlansaga, sz6kinesuk szege'nyessege~ kifejez6keszseguk hianyossagai miatt
az en hatarbesziikillesevel jar egyGtt, azanmegeles es onmeghatiirozas nyc;n:naszt6fudati .korlataken~ jelentkezik. Az egyen targytudatanak,
egysfku, szegenyes vilaglatasanak, bizonytalan
onmeghatarozasanak a kovetkezteben alka}matlanna valik a nemzeti kozossegeilel val6
"parbeszedre" .' A ;,parbeszed" hianya viszont
tovabbi enbeszukillest, szemelyiseg-elszegenye-

dest, identitaszavartvan magaval.
Ahogyanaz anyanyelvkimuveleseminden
nep muvel6desenek a feltetele, ugyanugy az
'

egyen Szt!rparais a nyelvi kultura elsajatftasat~i
lehet6ve a kollektfv tapasztalatok hasznosftasat.
Elvileg lehet6$eg van arra, hogy, az egyetemes
emberi tapasztalatot inindenki sajat anyanyelven
sajatftsa el. 56t, Hegel szerint egy nep mindaddig
barbarnak ,tekinthet6, amig az emberiseg altal
felhalmozott ismeretanyagot nem tekinti, sajat
tulajdonanak, 5 nem jut el ooaig, hogy azokat
maga nyelven ismerje roes. Amit Hegel a nepek
barbarsagar61. Il10ndott, az ,nyilvanval6an
fokozottan vonatkoztathat6 azegyenekre.
'
Az egyeni tudat, vagy ha' ugy tetszik, az
emberi lelek a nyelv,hasznalata reven "kfvillr61"
kapja meghatarozottsagaiLAmennyiben a nyelv

,

a

Akik "onkent es dalolvan
adja~ fer nyelvuket
'

ese!eben egyaltalan beszelhetnenk "klviilallasr61" .

A vajdasagi magyar sziil6kjelent6s resze

Hiszen anyelv csak mint egy konkret nep nyehie

gyakorlatilag elutasflja a magyar nyelven torten6

. d6s laneolatokmegszakadnak,a fogalmak oktatast': gyermekeik ervenyesiilesenek az ~ letezik, ami ahhoz, hogy jelenfesbfr6vavaljol1'
'

"elkusza16dnak. Az anyanyelvu oktatas teljes
vertikumanak, illetvea, kozeleti nyelvhasznalat
szabadsaganak a hianya un. "kentaur-szemeIyisegek"kialakuhflsahozvezet, akikderekt611efele
gondolkodnak anyanyelviikon, derekt61felfele a
kornyezet nyelven.
A nyelvhasznalat teljes korn szabadsaganak
a hianya" az anyanyelven val6 ismeretszerzeses
,gondolkodas hatterbe szorulasa onbizalom ne1,
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'kiili,

lesiitottszemu emberekke'teszia kisebb-

segeket szerte a vilagon. lIyen onbizalom nelkiili,
za,varodott,. lesiitott szemii emberekkel nalunk is
gyakran talalkozhatunk.
Kiilonosen ertl~kez- .
Ieteken, megbeszeleseken, a hivatalok tol6ablakai
el6tl valik ez szembetun6ve. Amilyen kialt6ak a
,

"

nyelvi hianyossagok, olyan nyilvanval6 az anyanyelvi kultura sorvadasa, a, nemzeti szabadsagjogok korlatozasa. A lelek felszabadu16orome,
helyett az anyanyelviikben bizonytalan emberek
megszenvednek minden kozszereplest. Arr61 a
tol1jeny ID1sztraci6r61 es siralmas teljesftmenyr61,
nem is beszelve, mi van olyankor, ha a kisebbsegi
arra kenYSzeriil, hogy' maga fordftsa 'le hozzasz61asat tobbsegi nyelvre.

Nyelvhasz"alat es
onbecsles
A szemelyiseg kialakulasa es a lelek serUlese,
,

szempontb61 voltakeppen mar az is problema,
ha a kisebbsegek szamara a nyelvhasznalat joga
formalisan ugyan biztosftva van, de a val6sagban,
szociol6giai szempontb61 peldaul az egyik nyelv,
a masik nyelvhez viszonyftva alarendelt helyzet-

elettel, egyeni szandekkal es' tapasztafattal kell
, t,,11J:6dnie.,Magyaran
maga a nyelv,de az emberi
tudat'is csak.a nyelv hasznalata reven tesz,szert
tartalomra' es erteleinre. "
Ai anyanyelvi kepzesr61 val6 onkentes

akadalyat laljak abban, ha azok nem szerb iskolaba
jarnak, es nem tanuljak meg a tobbsegi tarsa":",:...:
normal¥it. Az ervenyesi1leshez ugyanis nemcSak
a tobbsegi nep nyelvet kell elsajatftani anyanyelvi
szinten, hanem a nyelvi kultura egesz normarendszeret: magyaran a boldogulasa, a siker remenyeben lelket kell cserelni. EzekneK az embereknek a
fejeben meg sem fordul mar, hogy harcoljanak a
nyelvi,diszkriminaci6 ellen, hogy koveteljek a hatalomt61, hogy az az anyanyelw oktatas' erdekeben

lemondas, az anyanyelvi kultUra iranti ~rdektelei'l-

pozitfv intezkedeseket tegyen a kozpenzen
fenntarto~ intezmenyekben, egy magyar iskolaha-

16zatletrehozasar61nem is beszelve.
,
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Aztmondhatnank, hogy ezek a szul6k

"onkent es dalolva adjak eel nyelviiket es kulturajukat". Ostorozhatnank 6ket megalkuvasukert,
ez a tudatvaltozas azonban - es ez az, amire a
jelenseggel kapesolatosan igazan oda kell
figyelniink-, 6hatatlanul feluti a fejet mindeniitt,
ahol a tarsadalmi felemelkedesre, kozeleti
tevekenysegre, a hatalom, gyakorlasara 5th. a
kisebbsegieknek anyanyelvukon nines, vagy
vajmi csekely a lehet6seguk.
"
5zerenesere egyel6re meg tobben vannak,
akik magyarul tanulnak, magyarul beszelnek, bar
kozottiik is vannak szep szamban, akik mar nem
"magyarul gondolkodnak"'. A beszelt nyelv
, jellege, szfnvonala ugyanis az identitas es ontudat
szempontjab61 kulcsfontossagu.
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Nyelv es lelek

A kis,;.,Jsegiek altal beszelt nyelv a neveles
es kepzes hianyossagai, az erintettek tanulat-

.

seg, a Kisebbsegek kulturajanak tarsadalmi
er!ekcsokkenese sulyosan megbosszulja magat.
Mert a nyelvi~kulturaliselmaradottsag sziiksegkeppen a tudat torzulasaihoz, a lelek gorcseihez
vezet,tatt6s kisebbrendusegi erzest eredmenyez,
ami orokos frusztraci6ban es szanalmas provincializmusbanjut kifejezesre.A nyelileben szegeny,
felmiivelt embereket egyszerre frusztalja sajat
l,1yelvikulturajuk hianyossaga es a tobbsegi
nyelvet beszel6k lekiizdhetetlen dominanciaja.
Az anyanyelv feladasanak, az anyanyelvi
kultura aggaszt6an alaesony szinvohalanak
sokfele k!5zvetlenaka lehet. A kozvetlen okok
mogott azonban minden esetben a nyelvi egyenjogusag hianya rejlik.
, Eza roviddolgozatarra pr6bal ramutatni,hogy
a nyelvrniiveles korantsem csak nyelveszeti
problema. A nyelvmuveles kapcsan nemcsak a
kiilonboz6nyelvijeleosegek vizsgalatalehet Cantos
szamunkraj hanem eelszerii odafjgyelnunk a,
nyelvhasznalattalszorosan 6sszefugg6szemelyiseges ,tarsadalomlelektani folyamatokra is. Az egyik
klnalkoz6 tanulsag bizonyara az lesz, hogyahol
sanyaru a nyelv sorsa, ott sanyargatott a telek is.
(Elhangzott Adan 1995. okt6ber 14-en a
Szarvas Gabor Nyelvmuvel6 Napok tudomanyos
uJesszakan)

,

'

