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Köszönetnyilvánítás  
 

Régi tervem volt, hogy disszertációt készítsek szülőfalumról, a horvát nemzetiségű lakos-

sággal rendelkező Kópházáról. Voltak életemnek olyan szakaszai, amikor úgy látszott, 

hogy már soha nem fog megvalósulni ez az álmom. 

Amikor 48 éves koromban megnyílt a lehetőség, hogy felvételi vizsgát tegyek az ELTE 

Nyelvtudományi Doktori Iskolája képzésére, tudtam, hogy kitartásomon és eltökéltsége-

men kívül sok ember segítségére lesz szükségem. 

 

Mindenekelőtt köszönettel tartozom témavezetőmnek, dr. Bartha Csillának, aki elfogadott 

doktori hallgatójának, hiszen ennek hiányában meg sem kezdhettem volna tanulmányai-

mat. 

 

Köszönettel tartozom dr. Klaudy Kinga tanárnőnek és dr. Heltai Pál tanár úrnak, akik tá-

mogattak egy nagy mérföldkő megtételében, első – a témámtól eltérő – publikációm meg-

írásában és megjelentetésében. 

 

Hálásan köszönöm a biztatást, valamint a rengeteg technikai segítséget volt csoporttársam-

nak, dr. Krepsz Valériának, aki mindig átsegített azokon a nehézségen, melyek abból adód-

tak, hogy Budapesttől távol élek, s középiskolai tanári állásom nagy lekötöttséget jelentett. 

 

Köszönöm férjemnek, dr. Huszár Attilának a türelmet és a támogatást abban, hogy házas-

ságunk alatt az orosz, majd angol szakos középiskolai tanári oklevelet, közoktatási vezetői 

végzettséget, valamint mesterpedagógusi minősítést követően megvalósítsam régi tervem, 

s doktori disszertációt készítsek szülőfalumról.  

 

Köszönöm a terepmunka során nyújtott segítséget a község nemzetiségi szervezeteinek, 

aktivistáinak, önkormányzatának, valamint az adatközlőknek. Külön köszönet dr. Payrits 

Ferencnek, Kópháza és Sopron horvátjaiért tevékenykedő aktivistának, az Országos Horvát 

Önkormányzat tagjának, aki bevont a magyarországi horvát közéletbe, s akinek révén szá-

mos horvát aktivistát megismerhettem, s így kutatásom újabb területekkel bővülhetett.  

 
 



 
 

6 

A disszertáció célja és felépítése  
 

   Jelen értekezés célja az, hogy bemutassa a gradistyei horvátok egy magyarországi 

nemzetiségi településén, a Győr-Moson-Sopron megyei Kópházán (horvát neve Koljnof) a 

többnyelvűség, a nyelvi asszimiláció, valamint a változó identitásépítési stratégiák téma-

körében zajló jelenségeket. A disszertáció témaválasztása azért is indokolt, mert bár az 

elmúlt néhány évtized népszámlálási adatai alapján Kópháza volt a legnagyobb lélekszámú 

horvát nemzetiségi lakossággal rendelkező település Magyarországon (Szarka 2003a: 290), 

mindezidáig nem készült átfogó szociolingvisztikai kutatás, illetve mű a településen zajló 

nyelvi és társadalmi folyamatokról. A magyarországi horvátokkal foglalkozó szakirodalom 

is legfeljebb csak egy-egy mondatban említi meg a községet (Fehér 1993; Szarka 2004; 

Vranješ-Soljan 2005; Homišinova 2008; Bindorffer–Dóczé–Kállai 2010).  

  A hazai horvát kisebbség a kutatók véleménye szerint hét, egyesek szerint tizenkét 

részben eltérő nyelvjárást beszélő, egymástól földrajzilag is elkülönülő népcsoportra oszlik 

(Sokcsevits 2013: 1). A gradistyei horvátok (a nemzetközi szakirodalomban Burgenland 

Croats) – mely csoporthoz a vizsgált község, Kópháza horvát közössége is  tartozik – Ma-

gyarországon Győr-Moson-Sopron és Vas megyében élnek, s a trianoni békeszerződés 

következményeképpen szakadtak el a napjainkban nagyobb számban Ausztriában, vala-

mint kisebb számban Szlovákiában élő népcsoporttól. A gradistyei elnevezés Burgenland 

osztrák tartomány horvát elnevezéséből (Gradišće) származik. A gradistyei horvátoknak a 

helyi nyelvjárásokra épült saját sztenderdizált irodalmi nyelve van, mely a római katolikus 

egyház egyik liturgikus nyelve, valamint a gradistyei horvát média nyelve is. A téma sok-

rétűségét jelzi az a tény is, hogy a Nyugat-Magyarországon található gradistyei horvát te-

lepülések nemzetiségi szervezetei, valamint nemzetiségi horvát származású lakói nemcsak 

az anyaországhoz, Horvátországhoz kötődnek, hanem a gradistyei horvátok Burgenlandban 

és Szlovákiában élő közösségeihez is. Ugyanez a kettős kötődés figyelhető meg a horvát 

nyelvváltozatok esetében is. A gradistyei horvátok közösségeiben – így a vizsgált település 

horvát közösségében is – a helyi horvát dialektus mellett szerepet kap a sztenderdizált 

gradistyei irodalmi nyelv, valamint egyre nagyobb mértékben a horvátországi sztenderd 

horvát nyelvváltozat is.  A témaválasztásnak szubjektív oka is volt: a vizsgált település a 

disszertáció írójának a szülőfaluja, maga is horvát nemzetiségi családban nevelkedett, s 

beszéli a helyi gradistyei horvát dialektust, habár szülei generációjának képviselőivel ellen-

tétben – akik vernakuláris nyelvként, anyanyelvként beszélték, beszélik azt – nyelvtudása 
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a nyelvtudás-kontinuumon (Dorian 1981; Bartha 1999) a nyelvet vernakuláris nyelvként 

beszélőket követő fázist képviseli.  

A disszertáció két fő célt valósít meg: egyrészt pótolja a magyarországi 

szociolingvisztikai irodalom azon hiányosságát, amely szerint a Kópházán végbemenő 

folyamatoknak, törekvéseknek mindezidáig nem szenteltek jelentős figyelmet, másrészt –

túllépve a hagyományos kisebbségkutatói gyakorlatokon és elméleti kereteken – fó-

kuszba kívánja állítani azt, hogy a kópházi horvát közösségnek és egyéneknek milyen 

válaszai vannak a 21. századi globális tér kihívásaira, milyen jelenségek, átrendeződé-

sek, identitásstruktúrák, az identitás összetevőinek milyen lokális értelmezései figyel-

hetők meg a helyi horvát közösségben. A jelen kutatás és a disszertáció további kérdés-

feltevése a közösségben beszélt, illetve jelenlévő horvát nyelvváltozatoknak a település 

nyelvi diverzitása fenntartásában betöltött szerepére vonatkozik. A kérdésfeltevés arra 

irányul, hogy az anyaországi sztenderd nyelvváltozat „idegen nyelvként” való tanulása 

elősegíti-e azt, hogy fennmaradjon a horvát nyelv és identitás jelenléte a településen annak 

ellenére, hogy a helyi dialektus családban történő átadása a 2020-es évekre szinte teljes 

mértékben visszaszorult.   

 A disszertáció első fejezetének, az elméleti háttér felvázolásának első alfejezete 

többek között a többnyelvűségre, a nyelvi asszimilációra, valamint a nyelvi kisebbsé-

gek helyi közösségeit érintő fogalmi háttérre vonatkozó szakirodalom kritikai áttekinté-

sével foglalkozik – a hagyományos nyelvcserekutatásoktól eljutva a 21. századi globális tér 

okozta kihívásokig, illetve lehetőségekig.  A fejezet áttekinti a Magyarország területén élő 

autochton nemzetiségekre jellemző asszimilációs-disszimilációs folyamatokat, valamint 

érinti a határon túli magyar kisebbségek nyelvi helyzetét is. Az első fejezet második alfe-

jezete a gradistyei horvát népcsoport tipológiai besorolásával, történelmével, nyelvi 

vonatkozásaival foglalkozik, hiszen a vizsgált településen zajló folyamatok csak e korre-

lációban értelmezhetők.  

 A disszertáció második fejezete ismerteti a kutatás módszertanát, valamint a 

kutatási kérdéseket és hipotéziseket.  A disszertáció a szerzőnek Kópháza településen 

végzett empirikus kutatására épül.  A disszertáció anyagának gyűjtése több éven keresz-

tül tartó részt vevő megfigyeléssel kezdődött. A részt vevő megfigyelés – mivel a szerző a 

vizsgált településen, nemzetiségi horvát családban nőtt fel, s élt fiatal felnőtt koráig – ter-

mészetes környezetben, hosszú ideig zajló, az adatközlők többségének alapos megismeré-

sével, intenzív interakciós együtt töltött idővel jellemzett megfigyelésével kezdődött, majd 
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a disszertáció anyagának gyűjtésekor ezt a természetes módszert váltotta fel a rendszeres, 

strukturált részt vevő megfigyelés, valamint módszeres adatgyűjtés.   

Az értekezés harmadik fejezete bemutatja a vizsgált települést, valamint a köz-

ségben tapasztalható nyelvmegtartó és identitásépítő tevékenységet. A negyedik feje-

zet a vizsgált településen megfigyelhető változó identitásépítési stratégiákat ismerteti. A 

negyedik fejezet első alfejezete az identitás és az identitásstruktúrák témakörét, második 

alfejezete a gradistyei horvátok identitásszerkezetének jellemzőit, harmadik alfejezete pe-

dig a nyelvi életútinterjúkra (nyelvi életrajz, language biography) vonatkozó szakirodalmat 

tekinti át. A fejezet negyedik alfejezete a vizsgált településen lejegyzett nyelvi életútinter-

júk (nyelvi életrajzok) elemzését tartalmazza. A kapott kvalitatív adatokat tartalomelemzés 

segítségével dolgozta fel a szerző. Célul tűzte ki, hogy a feltérképezze a vizsgált település 

horvát nemzetiségi gyökerekkel rendelkező lakosainak a horvát nyelv különböző változata-

ihoz, valamint a horvát identitáshoz fűződő attitűdjeit, az egyéni és közösségi törekvések, 

magatartásbeli finomságok működési rendszerét, a változó identitásstruktúrákat és a lokális 

értelmezéseket.  Az ötödik fejezet az identitásépítés vizuális lenyomataival, valamint a 

település nyelvi tájképének elemzésével foglalkozik, s kitér a vizsgált település és egy 

ahhoz közeli, a határ túloldalán, Ausztriában található gradistyei horvát település nyelvi 

tájképének összevetésére. A hatodik fejezet témája a média, ezen belül a közösségi mé-

dia szerepe a nyelvmegtartásban, valamint az egyéni és közösségi nemzetiségi identi-

tás fenntartásában. A hatodik fejezet ötödik alfejezete a vizsgált közösség digitális teré-

ben gyűjtött empirikus nyelvi adatok (bejegyzések) elemzését tartalmazza. A hetedik feje-

zet az összegzéssel, valamint a hipotézisek megválaszolásával zárja a disszertációt. 

 A jelen disszertáció szerzője abban látja az értekezés jelentőségét, hogy az pótolni 

kívánja a hiányt, ami abból adódik, hogy az egyik legjelentősebb magyarországi horvát 

nemzetiségű lakossággal rendelkező településen zajló, a nyelvi asszimilációt, valamint az 

identitásépítést érintő folyamatokról mindezidáig nem jelent meg mű a hazai 

szociolingvisztikai szakirodalomban. Másrészt tudatában van annak, hogy a 2020-as évek 

elején a nyelvcsere előrehaladott állapotának bemutatásán, valamint a nyelvcsere lezajlása 

okait taglaló gyakorlaton túlmutató, a globális digitális tér és a mobilitás által generált vál-

tozások elemzését célul kitűző munka tekinthető korszerűnek. A disszertáció gyakorlati 

alkalmazása: a szerző a kutatás eredményeit a vizsgált településen létrehozott, a gradistyei 

horvátok történelmét és életét bemutató interaktív múzeum, valamint a nyelvmegtartás és 

identitásépítés területén tevékenykedő helyi aktivisták rendelkezésére bocsátja (vö. 

Fishman 1991). Fishman egyik leggyakrabban idézett munkája a témában a Reversing 
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Languge Shift [A nyelvcsere megfordítása] című műve, amelyben megjelenik az a szemlé-

letváltás, amely szerint  a kutatók már nemcsak tudományos igénnyel közelíthetnek az álta-

luk vizsgált nyelvi közösségekhez, hanem aktív szerepet is vállalhatnak azokban,  s kutatá-

saik eredményeit a hasznosítás céljával átadhatják a helyi aktivistáknak. A jelen kutatás 

eredményei továbbá gazdagítják a gradistyei horvátokkal kapcsolatos ismereteinket is. 
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1. A nyelvi kisebbségekre vonatkozó szakirodalom kritikai áttekintése, a 
disszertáció fogalmi kereteinek kijelölése 

1. 1. A nyelvi kisebbségek közösségeire vonatkozó szakirodalom kritikai áttekintése  

1. 1. 1. Az anyanyelv fogalma 

 
 Skutnabb-Kangas (1997, idézi: Kontra 2003a) négy definíciót ad meg az anyanyelv 

tekintetében. Az első kritérium a származás, amely szerint az anyanyelv az elsőként megta-

nult nyelv. A második kritérium az azonosulás: a belső azonosulás szempontjából az anya-

nyelv az a nyelv, amellyel a beszélő azonosul, a külső azonosulás szempontjából pedig az 

anyanyelv az a nyelv, amellyel a beszélőt anyanyelvi beszélőként azonosítják. A nyelvtu-

dás foka szerint az anyanyelv a legjobban ismert nyelv, a funkció szerint pedig a legtöbbet 

használt nyelv. Egy személynek több anyanyelve is lehet, különösen a származás és az 

azonosulás alapján. Ugyanannak a személynek más-más lehet az anyanyelve a definíciókat 

figyelembe véve. Baker (1995, idézi: Kontra 2003a) a következő meghatározásokat állapít-

ja meg az anyanyelvvel kapcsolatban: az anyától tanult nyelv; az elsőként tanult nyelv – 

függetlenül attól, hogy kitől tanulta az ember; a terület vagy ország nyelve; a legtöbbet 

használt nyelv; valamint az a nyelv, melyhez a beszélő pozitívan viszonyul. A származás 

szerinti definíciót kivéve egy személy anyanyelve élete során megváltozhat, amint erre a 

későbbiekben kitérünk. Kulturális és intézményi lingvicizmust (Skutnabb-Kangas 1997; 

Bartha 1999) tükröz, ha a kisebbségi gyermek anyanyelvét az oktatási intézményben a 

funkció vagy a nyelvtudás foka alapján határozzák meg. Szegedi Maszák (1980) szerint az 

anyanyelv egyfajta világlátást is ad a beszélőnek. A kognitív univerzalizmus elmélete az 

emberi gondolkodás egységességét hirdeti, míg a kognitív relativizmus azt vallja, hogy az 

emberi gondolkodás függ a helytől és időtől, az egyéntől, a társadalomtól, s a különféle 

nyelvek a gondolkodásmódoknak a különbözőségét tükrözik. A nyelvi determinizmus, a 

nyelvi relativizmus szélsőségesebb megfogalmazása szerint az anyanyelv korlátozza, mint-

egy rabságban tartja gondolkodásunkat (vö. Sapir 1971). Szépe (2001) megfogalmazása 

alapján az anyanyelv az a nyelv, melyet a gyermek elsőként sajátít el, ami ellentmond an-

nak a ténynek, hogy egy személy vernakuláris nyelve, tehát az a nyelv, melyet a legkisebb 

erőfeszítés nélkül használ, megváltozhat különböző életszakaszaiban. Amint arra a későb-

biekben kitérünk, a jelen kutatás számos középkorú adatközlője kisgyermek korában elő-

ször a helyi horvát dialektust tanulta meg, majd óvodás, illetve iskolás korában – a környe-

zet magyar kulturális túlsúlya következtében – a magyar nyelv vált domináns nyelvévé.  
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Borbély (2001b: 93) magyarországi román közösségekben végzett kutatásaira alapozva 

hasonló jelenségről számol be. Kutatása felnőtt mintájában az adatközlők 88,3 %-a először 

a román nyelvet sajátította el.   

 
 1. 1. 2.  A kétnyelvűség fogalma 

 
 A kétnyelvűség (bilingvizmus) gyakoribb jelenség a világon, mint ahogy azt az 

emberek vélik (Navracsics 1998), hiszen az emberiség több mint fele többnyelvű. Crystal 

szerint (2003) a többnyelvűség világszerte százmilliók számára természetes, holott a nyu-

gati társadalmakban élők gyakran gondolják úgy, hogy az csak néhány kivételes helyzetben 

lévő emberre jellemző. „Az egyes emberek kétnyelvűségének sajátosságaira az egyéni, a 

nagyobb csoportok, beszélőközösségek, országok kétnyelvűségének jellemzőire pedig a 

közösségi, illetőleg a társadalmi kétnyelvűség fogalma utal” (Bartha: 1999: 9). A 

pszicholingvisztika és a neurolingvisztika az egyéni, míg a szociolingvisztika a társadalmi 

kétnyelvűséget vizsgálja. A közösségi kétnyelvűségről Fehér (1993: 46) megállapítja, hogy 

az „nem egyszerűen oktatáspolitikai, szakmai kérdés, hanem olyan nemzetiségpolitikai 

jelenség, amely a nemzetiségek nyelvhasználatáért, nyelvük fejlesztéséért, végső soron 

fennmaradásukért száll síkra”. 

 
„A kétnyelvűséget eredményező helyzetek sokfélék lehetnek. Megkülönböztethetünk produktív és 

receptív, aktív és passzív, természetes és iskolai/irányított vagy kulturális, népi és elit, elsődleges és másodla-

gos, szerzett vagy tanult, korai vagy kései, kiegyensúlyozott vagy domináns kétnyelvűséget” (Bartha 1999: 

34).   

 
A kétnyelvűség minőségi és mennyiségi megítélésével kapcsolatban additív és 

szubtraktív kétnyelvűségről beszélhetünk. Az additív kétnyelvűség gazdagabb szociális, 

kognitív és nyelvi képességet eredményez, míg a szubtraktív kétnyelvűség esetében a má-

sodik nyelv elsajátítása az első nyelv elsajátításának rovására történik (Navracsics 1998; 

Kontra 2001). 

 
 Kontra (2001: 79) megállapítása szerint „a magyarok egyedül a szubtraktív kétnyelvűséget és kizá-

rólag az asszimiláló kétnyelvű oktatást ismerik, ezért viszolyognak a kétnyelvűségtől. Ezért hiszik sokan, 

hogy a kétnyelvűség út az egynyelvűséghez, a nyelvcseréhez. Nincs tudomásuk az additív kétnyelvűségről, az 

olyan kétnyelvű iskolákról, melyek nem az állami asszimiláció eszközei, ahol a gyermekek semmit sem vesz-

tenek, de sokat nyernek.”   
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Más publikációiban Kontra (2003b) a felcserélő és hozzáadó szakkifejezésekkel 

említi a jelenséget, a kétnyelvűség kérdésében pedig hangsúlyozza az asszimilatív, illetve 

nyelvmegőrző kétnyelvűség különbségét. A hozzáadó nyelvpedagógia olyan módon tanít 

meg egy új nyelvváltozatot, hogy a diák eredeti nyelvváltozata nem sérül. A magyarországi 

gradistyei horvátok a következőképpen voltak kitéve az asszimiláló jellegű oktatásnak. A 

gradistyei horvát származású gyermekek magyar domináns beszélőként, a gradistyei horvát 

nyelvváltozatot a családban megtanulva, a szerbhorvát (később horvát) sztenderd nyelvvál-

tozatot tanulták az iskolában, saját nyelvváltozatukat pedig elmaradottnak, de mindenkép-

pen alacsonyabb értékűnek bélyegezte meg az oktatási környezet.  A felcserélő pedagógia 

az új nyelvváltozatot úgy sajátíttatja el a tanulóval, hogy a régi, nem sztenderd változatot 

felcserélteti, kiiktatja (Kontra 2003b). A perfekcionista vagy maximalista, illetve kettős 

monolingvis elmélet szerint (Bloomfield 1933, idézi: Mackey 2000) az ideális kétnyelvű 

mindkét nyelven az anyanyelvi egynyelvű beszélő nyelvi kompetenciáival bír. A másik 

végletet képviselő szemlélet szerint (összegzi: Navracsics 1998: 16) kétnyelvű minden 

olyan beszélő, aki anyanyelvén kívül egy másik nyelven is rendelkezik akár kismértékű 

szövegértési kompetenciával is (Diebold 1961). Macnamara (1967) szerint mindenki két-

nyelvűnek tekinthető, aki anyanyelve mellett egy másik nyelven a négy nyelvi készség (be-

széd, olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, írás) egyikének birtokában van. Produk-

tív kétnyelvű tehát az, aki mind a két nyelven birtokában van a produktív készségeknek, 

míg a receptív kétnyelvűek a második nyelvet csak értik olvasott vagy hallott formában.  

Appel és Muysken (1987) rávilágított arra, hogy az anyanyelvi kompetencia meglétének 

követelménye mindkét beszélt nyelv esetében a kétnyelvűek megbélyegzéséhez vezet (idé-

zi: Bartha 1999). A jelen kutatás idősebb korosztályhoz tartozó adatközlői is erről a jelen-

ségről számoltak be. Bartha (1996a) leginkább alkalmazhatónak Grosjean (1982) funkcio-

nális, nyelvhasználat-központú meghatározását tartja, mely szerint kétnyelvű az, aki a min-

dennapi érintkezései során egynél több nyelvet használ.  Langman hangsúlyozza a külön-

böző szinteken megfigyelhető kontextus fontosságát. „[…] a kontextusszintek a nyelvi kon-

textussal kezdődnek, ez egészül ki az interakciós kontextussal, a beszélőközösségi kontex-

tussal és a történelmi-társadalmi kontextussal” (1995: 11–15).  Skutnabb-Kangas (1984)1az 

egyéni kétnyelvűvé válás következő típusait határozta meg: elit kétnyelvűség, mely a tanu-

lással, munkavállalással hozható összefüggésbe, s a környezet pozitív hozzáállása jellemző 

rá; a nyelvi többséghez tartozó családok gyermekeinek többnyelvűsége, mely a másságra 

                                                 
1 http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/nyelv_elsajatitas/31_defincik.html (2019. 03. 02.)  
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nyitott társadalmakban jellemző; a kétnyelvű családban felnövő gyermek; valamint a nyelvi 

kisebbségekhez tartozó gyermek kétnyelvűsége. Ez utóbbi kétnyelvűség-típust, mely a 

disszertáció témájához leginkább kapcsolódik, az államnyelv elsajátítására irányuló nyo-

más jellemzi. Skutnabb-Kangas (1997)2származás szerint, azonosulás szempontjából, va-

lamint a nyelvtudás minősége szerint is csoportosította a kétnyelvű személyeket. Származás 

szerint kétnyelvűnek tekinthető az a személy, aki kezdettől fogva két nyelvet használ, illet-

ve akit kétnyelvűnek neveltek. Belső azonosulás szempontjából kétnyelvű az a személy, aki 

kétnyelvűnek, illetve két nyelvvel és/vagy kultúrával azonosítja magát akár részben is. Kül-

ső azonosítás szerint kétnyelvű az a személy, akit más személyek kétnyelvűnek tekintenek. 

A nyelvtudás minősége szerint kétnyelvű az a személy, aki tökéletesen ismer két nyelvet; 

két nyelvet használt anyanyelvként; azonos szinten használ két nyelvet; másik nyelven is 

értelmesen képes megnyilatkozni; legalább részben ismer egy másik nyelvet; illetve kap-

csolatba került egy másik nyelvvel is. A nyelvi többséghez tartozó családok gyermekeinek 

többnyelvűségére – amint azt a disszertációban a későbbiekben látni fogjuk – a vizsgált 

településen is találunk példát. A település horvát–magyar két tanítási nyelvű általános isko-

lájának egy olyan tanulója nyerte meg országos tanulmányi versenyt horvát népismeretből, 

akinek nem voltak horvát nemzetiségi gyökerei.  

A nyelvek elsajátításának ideje alapján egy gyermek egyszerre, szimultán módon, 

illetve néhány év eltéréssel, szukszesszív módon sajátíthat el két nyelvet (Navracsics 1998; 

Bartha 1999). A jelen kutatás idősebb és középkorú adatközlői jellemzően a horvát nyelv 

helyi változatának szukszesszív elsajátításáról számoltak be. A horvát nemzetiségű csalá-

dok először kizárólag horvátul beszéltek a gyermekekhez, majd 3–4 éves kortól a gyerme-

kek a domináns magyar környezet hatására fokozatosan magyar domináns kétnyelvűekké 

váltak. A legutolsó két korosztály esetében azonban ez a korábbi gyakorlat sem működik, a 

gyermekek az oktatási intézményekben – egyénileg eltérő mértékben – „idegen nyelvként” 

sajátítják el a horvát nyelv horvátországi sztenderd változatát. A kétnyelvűség nem statikus 

állapot. Az egyik nyelv különböző külső és belső hatások és motiváció következményeként 

megerősödhet, a másik pedig gyengülhet. Grosjean (1992) a kétnyelvű beszélő jelenségéről 

megállapítja, hogy a két nyelv együttélése a beszélő tudatában állandó kölcsönhatásban 

van, s különálló, de teljes rendszert alkot. Amennyiben egy beszélő az önmaga és a külön-

böző közösségek közötti kapcsolatokat sikeresen tudja nyelvi úton fenntartani, kétnyelvű-

nek számít (idézi: Langman 1995). A kétnyelvűségnek az egyén gondolkodására tett hatá-

                                                 
2 http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/nyelv_elsajatitas/31_defincik.html (2019. 03. 02.) 
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sát illetően megoszlanak a vélemények. Bartha (2009: 148) hangsúlyozza, hogy a kétnyel-

vűséggel kapcsolatban számos tévhit létezik. Az egyik ilyen téves vélekedés a kisebbségi 

helyzetekre jellemző kétnyelvűséggel kapcsolatos, amely szerint „a két vagy több nyelvvel 

való kapcsolatnak e nyelvek tökéletes ismeretétől eltérő formái […] egyértelműen károsan 

befolyásolják az egyén mentális, kognitív, érzelmi fejlődését, […] iskolai teljesítményét, 

gátolják későbbi társadalmi beilleszkedési, érvényesülési esélyeit. Erre a helyzetre a szak-

irodalomban többen használják a félnyelvűség, kettős félnyelvűség fogalmát. Európa kele-

ti részén az emberek a bilingvizmusnak ezen megvalósulásait voltaképpen nem ítélik két-

nyelvűségnek”. Langman (1995) felhívja a figyelmet azonban arra, hogy a félnyelvűséget 

csak abban az összefüggésben lehet megítélni, ha figyelembe vesszük az egyén nyelvi 

szükségleteit az adott nyelvi közösségben történő mindennapi kommunikációja során. 

Bartha (2009) rámutat, hogy az 1960-as évektől végzett kutatások azt bizonyítják, hogy 

megfelelő körülmények között a kétnyelvűekre többek között a jobb verbális és nem verbá-

lis eredmények, a nagyobb fokú metanyelvi tudatosság, valamint a nyelvek könnyebb elsa-

játítása a jellemző. Alabán Ferenc (2016: 31) így foglalja össze a két ellentétes pólusú vé-

leményt:  

 
„[…] pszicholingvisztikai kutatások szerint a kétnyelvűség felgyorsíthatja az elvont gondolkodás fejlődését, 

mert csökkenti a nyelvi kizárólagosság hatásait. Nyelvművelők és bizonyos nyelvművelő könyvek szerzői 

nézete ezzel szemben ellentétes, mondván, hogy a két nyelvi rendszer keveredhet, egymásba fonódhat, ami 

előidézheti az anyanyelvi nyelvi rendszer fellazulását, ami akadályozza az alkotói gondolkodást […]”. 

 
Navracsics (1998: 22) szerint „több nyelv ismerete a finomabb strukturáltság révén a meg-

ismerő erőket növelheti”. Alabán (2016: 31) úgy véli, hogy a „kétnyelvűség elősegíti az 

egyén kognitív fejlődését, mivel az egyén kommunikációs hatóköre kitágul, valamint nö-

vekszik nyelvi, kulturális és etnikai toleranciája”. Bialystok (1992) szerint (idézi: Langman 

1995) a reprezentációs szerkezet és a szelektív figyelem két, egymástól eltérő kognitív 

folyamata közül a kétnyelvűeknek a szelektív figyelem terén mutatkozik előnyük.  

Bartha (1996b: 20) megállapítása szerint a szociolingvisztika többek között az aláb-

bi kérdésekre keresi a választ:  

 
„[…] milyen típusai léteznek a két- vagy többnyelvű szituációknak/közösségeknek; melyek az adott szituációt 

meghatározó nyelvi és nyelven kívüli tényezők; a közösségben tetten érhető társadalmi változások hogyan 

befolyásolják a nyelvhasználatot és a nyelvi változást; milyen a nyelvek közötti funkcionális munkamegosz-

tás; milyen szabályokkal írható le a nyelvválasztás; a nyelvi preferenciákat hogyan befolyásolják az előítéle-

tek, attitűdök, sztereotípiák; milyen a nyelv és a kultúra, a nyelv és az etnicitás, identitás viszonya […].” 
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Kontra (2001) szerint a határon túli magyarokat illetően két eltérő nézet uralkodik. Az 

egyik nézet szerint egyetlen magyar nyelv van, Trianon nyelvi következményeként azon-

ban a határon túli magyarok nyelvhasználata – főként szókészletében – eltér a Magyaror-

szágon beszélt nyelvváltozattól. A másik álláspont szerint a határon túli magyarok kétnyel-

vűek, aminek következtében az általuk beszélt magyar nyelv kontaktusváltozat. „Amikor 

két nyelv kontaktusba kerül, köztes nyelvek keletkeznek, olyan rendszerek, amelyek eltér-

nek az L1-et és az L2-t beszélő egynyelvűek nyelvi rendszereitől” (Kontra 2001: 71). Vörös 

Ferenc (2003) megállapítja, hogy a határon túli magyarok jellemzően magyar domináns 

kétnyelvűek, akikre az ellenőrzött bilingvizmus a jellemző, hiszen a másodnyelvet nem 

természetes élethelyzetekben, hanem oktatási intézményekben sajátítják el. „A különféle 

beszédhelyzetekben kódváltással és/vagy kódkeveréssel tulajdonképpen egy harmadik kó-

dot használnak, amely döntően a magyar nyelvre épül, de a másik nyelvből is merít” (Vö-

rös F. 2003: 270–271). Lanstyák István (2000: 152) rámutat, hogy „a kétnyelvű beszélők 

anyanyelvváltozatát kétnyelvű anyanyelvváltozatnak nevezzük, mivel a beszélők kétnyel-

vűsége miatt – nyelvváltozatonként eltérő mértékben – kontaktusjelenségek találhatók ben-

nük”.  Sándor (2001) álláspontja szerint azok a határon túli magyarok, akik nem beszélik az 

államnyelvet, szintén anyanyelvük kétnyelvű nyelvváltozatait, kontaktusváltozatait hasz-

nálják, hiszen kétnyelvű környezetben sajátították el azt.  

A jelenséghez kapcsolódik a kettősnyelvűség fogalma. „A kétnyelvűség és a ket-

tősnyelvűség közötti legfontosabb különbség, hogy a kétnyelvűség esetében különböző, a 

kettősnyelvűség esetében hasonló nyelvi rendszerek élnek egymás mellett” (Kiss 2002: 

140).  

 
„A kettősnyelvűség magyarázatára a variabilitás-modell alkalmasabb. E szerint a kettősnyelvű beszélő tuda-

tában három különböző szabályfajta él. Az elsődleges változatot (ez többnyire nyelvjárás) s a másodlagost 

(ez zömmel a sztenderd) kategorikus szabályok alkotják, s ezek világosan elkülönülnek egymástól. Azonban 

ezekhez valamennyi szinten variábilis szabályok is társulnak, s ezek szerint ugyanaz a megnyilatkozási lánc 

bizonyos valószínűséggel vagy nyelvjárási, vagy köznyelvi, vagy pedig átmeneti forma lesz. Hogy melyik, 

azt az úgynevezett transzferencia-szabályok irányítják, amelyek az aktuális beszédhelyzet függvényei” (Kiss 

2002: 141).  

 
Kiss (2001) szerint a kétnyelvűség és a kettősnyelvűség között léteznek általános azonos-

ságok. Továbbá megállapítja, hogy a horizontális (területi), és vertikális (társadalmi) tago-

lódás a modern társadalmakra nem alkalmazható adekvát módon, hiszen a két sík együttes 
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jelenléte, kovarianciája a jellemző. A Magyarországon élő nemzeti kisebbségek kétnyelvű-

ségében, mint ahogy az a nyelvcsere folyamatával jellemezhető beszélőközösségekre álta-

lában jellemző, a funkcionális szétválás figyelhető meg. A kisebbségi nyelvek a lakóhe-

lyen, illetve a magánszférában, míg a többségi nyelv a formális szituációkban használatos 

(Radó 1992; Bartha 1999; Szarka 2004; Homišinova 2008).  

A jelen disszertáció alapjául szolgáló kutatás számos adatközlője, mint ahogy erre a 

későbbiekben kitérünk, magyar domináns–horvát kétnyelvűként beszéli a gradistyei horvát 

nyelvváltozat helyi dialektusát, érti a sztenderdizált gradistyei horvát irodalmi nyelvet, 

valamint a gyakori nyelvi kontaktusok és az intézményes, illetve autodidakta tanulás kö-

vetkezményeképpen horvátországi sztenderd horvát nyelvi ismeretekkel is rendelkezik.  A 

jelenség elméleti hátterének felvázolásakor foglalkoznunk kell a diglosszia fogalmával.  

 
1. 1. 3. A diglosszia fogalma  

 
A diglosszia értelmezése eltér az egyes szakirodalmi forrásokban. Kiss Jenő szerint  

(2002: 139) „a diglosszia és használója, a diglott a kettősnyelvűség és a kettősnyelvű alka-

tegóriája, azt jelenti, hogy azonos nyelv két nyelvváltozata között funkcióbeli és presztízs-

beli elkülönülés van”. A diglosszia elnevezést 1959-ben Charles Ferguson (idézi: Sándor 

2001:105) alkalmazta először azokra a nyelvekre, melyeknek beszélőközösségei egy emel-

kedett változatot a politikai, a vallási, a tudományos életben, az országos tömegtájékozta-

tásban, valamint a szépirodalomban használnak, egy közönséges változatot pedig a magán-

életben, a helyi lapokban és a népi irodalomban. Az emelkedett változat senkinek sem az 

anyanyelve, azt mindenki az iskolában tanulja. Ferguson (idézi: Bartha 1999: 66) egyér-

telműen elkülönítette azokat a nyelvi helyzeteket, amikor egy beszélőközösség egy 

sztenderd nyelvet és egy területi nyelvváltozatot felváltva használ attól a helyzettől, amikor 

a beszélőközösség két különálló nyelvet használ egymástól jól elkülönített szerepekben. 

Sándor szerint (2001) az emelkedett és a közönséges változatok között nincsen átmenet, 

míg a sztenderd és a nem sztenderd változatok kontinuumot alkotnak.  A diglosszia fogal-

mát Joshua Fishman (1967, idézi: Sándor 2001) kiterjesztette az olyan nyelvi szituációkra, 

ahol az emelkedett és a közönséges funkció nem egyazon nyelv két változata, hanem két 

különböző nyelv.  Ferguson (1959, idézi: Sándor 2001) szerint egy nyelv regionális és ré-

tegnyelvi változatainak, valamint sztenderd változatának, illetve változatainak kapcsolata 

nyelvközösségenként különbözik, s ez a kapcsolat közel állhat a diglossziához. A leglé-

nyegesebb különbség Ferguson szerint a diglosszia és a gyakrabban előforduló sztenderd 
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nyelv és nyelvjárások által leírható szituáció között az, hogy diglossziában a nyelvközös-

ség tagjai közül jellemzően senki sem használja az emelkedett változatot a mindennapi 

társalgás eszközeként, mert ez mesterkéltnek tűnne, s a közösség nem nézné jó szemmel. A 

jelen kutatásban vizsgált beszélőközösség legidősebb tagjainak vernakuláris nyelve a 

gradistyei horvát helyi dialektusa, s a gradistyei sztenderdizált irodalmi nyelv nem anya-

nyelve a gradistyei horvátok beszélőközösségei tagjainak. Pawischitz (2018) szintén rámu-

tat, hogy Burgenlandban a gradistyei horvát nyelvvel kapcsolatban diglossziaszerű állapot 

figyelhető meg. A horvát nyelvű média nyelve a gradistyei irodalmi nyelv, míg a beszélő-

közösségek tagjai saját településük horvát nyelvváltozatát beszélik a mindennapokban.   A 

bilingvizmus és a diglosszia viszonya Fishman (1967) kategorizálása szerint: bilingvizmus 

és diglosszia; diglosszia bilingvizmus nélkül; bilingvizmus diglosszia nélkül; sem nem 

diglosszia, sem nem bilingvizmus.  

A kategóriákat Kiss (2002: 142) további kategóriákra bontja, melyek szerint a 

bilingvizmus és diglosszia kategóriájába azok az esetek tartoznak, amikor egy beszélőkö-

zösség mindkét nyelvet két elkülönített változatban, valamint, amikor az egyik nyelvet egy, 

a másik nyelvet két változatában ismeri és használja. Péntek (2002: 223) megállapítja, 

hogy „minden határon túli regionális köznyelv magán viseli az elszigetelődés és a diver-

gens változás jeleit is […]”. A határon túli magyarokkal kapcsolatos megállapítás fokozot-

tan érvényes a gradistyei horvátokra, akik a 16. század óta az anyanemzettől távol, nyelv-

szigetet alkotva élnek. A magyarországi nyelvi kisebbségek nyelvhasználatát a beszűkült 

nyelvhasználati színterek, valamint a nyelvi hiány jellemzi (Szarka 2003b).  

 
1. 1.  4.  A nyelvcseréhez és a nyelvmegtartási törekvésekhez kapcsolódó 
fogalmak  

 
  A nyelvcsere egy beszélőközösség áttérése egy másik nyelvre, míg a nyelvvesztés 

egy egyénre vonatkoztatható jelenség (Bartha 1999). A nyelvjárásvesztés, mely a jelen 

kutatásban vizsgált beszélőközösséget is érinti, „[...] a nyelvi kisebbségek által használt 

sajátos, sehol máshol nem létező közösségi nyelvváltozatok, amelyek történeti, dialektoló-

giai sajátosságaikkal regionális kultúrák, történeti vagy néprajzi csoportok identitásának 

hordozói” eltűnését jelenti (Szarka 2003a: 47). Ilyen esetekben a kisebbségi beszélőközös-

ség sajátos nyelvhasználatában élő nyelv haláláról beszélhetünk, még ha az adott nyelv 

használata a nyelv nemzetállamában vagy más kisebbségi közösségben továbbra is fenn-

marad (Bartha 1999). Crystal (2003) megkülönböztet olyan eseteket, amikor a nyelv az 

erős szomszédok ellenére tartja magát (megőrzés), azoktól az esetektől, amikor a beszélők 
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asszimilálódnak a domináns kultúrához (nyelvcsere), illetve a nyelvi érintkezés az egyik 

nyelv teljes eltűnéséhez is vezethet, amit nyelvhalálnak nevezünk. Az UNESCO (2003, 

idézik: Grenoble–Whaley 2006) a kisebbségi nyelveknek az államnyelvhez viszonyított 

bánásmódját tekintve hat esetet különböztet meg: azonos mértékű támogatás, megkü-

lönböztetett támogatás, passzív asszimiláció, aktív asszimiláció, erőszakos asszimilá-

ció, valamint tiltás. Bartha (2009) rámutat, hogy bár a regionális és kisebbségi nyelvek 

megőrzése az európai célok között szerepel, a nem sztenderd nyelvek, dialektusok, kontak-

tusváltozatok marginalizálódnak, hiszen a nyelvek sztenderd változatai válnak az Európai 

Unióban használatos, hivatalos nyelvvé. A magyarországi autochton nyelvi kisebbségekkel 

foglalkozó szakemberek és a beszélőközösségek tagjai számára közismert tény, hogy a 

nyelvi kisebbségeket a magyar nyelv dominanciája, valamint az előrehaladott nyelvcsere 

állapota jellemzi. Bartha Csilla (2009) megállapítja, hogy – bár a nyelvi és kulturális sok-

színűség feltételei törvényileg garantáltak – a stabil kétnyelvűség nem szociolingvisztikai 

realitás többé.  

Dorian (1981) a skót felföldi gael (East Sutherland) nyelv három nyelvileg elszige-

telt településén vizsgálta a nyelvhalál jelenségét. A kutatás jelentőségét Dorian abban látta, 

hogy a hosszú időn keresztül végzett kutatás során – a nyelvi kontinuum különböző fázi-

sait képviselő beszélők angol és gael nyelvi kompetenciái vizsgálata segítségével – nyo-

mon tudta követni a nyelvhalál (language extiction) folyamatát.  

 
„But perhaps the most useful feature […] of study of linguistic extinction was the presence, during 

the period of study, of fairly broad range of speakers: a continuum of speakers of different proficiency in 

Gaelic and English. The older speakers included some who were noticeably more at home in Gaelic than in 

English, while the youngest included many who were more adherent in English than in Gaelic (1981: 4) 

 
[A leghasznosabb jellemző, ami segített a nyelvhalál folyamatának tanulmányozásában az volt, hogy 

a beszélők meglehetősen széles spektrumával találkozhattam, akik a gael és az angol nyelvtudás-kontinuum 

különböző fázisait képviselték. Az idősebbek közül voltak olyanok, akik a gael nyelvet jobban beszélték, 

mint az angolt, míg a fiatalabbak közül sokaknak jobb volt az angol nyelvtudásuk, mint a gael.] 3 

 
Bartha (1999: 126–127) a nyelvcsere és a nyelvhalál viszonyáról megállapítja, hogy 

„mindkettő a közösségek szintjén értelmezhető, […] s azonos folyamatokat jelent”, azzal a 

kitétellel, hogy amennyiben egy nyelv használata egy beszélőközösséget érintően szűnik 

meg, akkor nyelvcseréről, s amennyiben nem marad beszélője a nyelvnek, akkor nyelvha-

lálról beszélünk. A fiktív nyelvhalál (Greenberg 1999) egy nyelv átalakulás útján bekö-

                                                 
3 A szerző tartalmi fordítása angol nyelvről. 
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vetkező eltűnését jelenti. A fiktív nyelvhalál akkor következik be, ha egy nyelvet dialek-

tusként kezdenek használni, vagy többé nem használják írás funkcióban, illetve egy másik 

közeli változatot kezd használni a beszélőközösség. Fiktív nyelvhalál valósul meg abban az 

esetben is, amikor egy nyelv szétdarabolódik. Ebbe a típusba sorolható a szerbhorvát nyelv 

esete – melyet a vizsgált település iskolájában évtizedekig oktattak – szétválása szerbre, 

horvátra és bosnyákra. A gradistyei horvátot (a nemzetközi szakirodalomban Burgenland 

Croatian), mely a jelen kutatás adatközlőinek származási nyelve, az UNESCO nyilvántar-

tásában, a Veszélyeztetett Nyelvek Vörös Könyvében (idézi: Szoták 2004) a veszélyezte-

tett nyelvek között tartják számon, mert használata visszaszorulóban van, s csak kisszámú 

gyermek beszéli legalább a saját családjában. Crystal (2000) úgy véli, hogy a nyelveket 

veszélyeztetettségük alapján három fő csoportba sorolhatjuk: a biztonságos helyzetben 

lévő (safe), veszélyeztetett (endangered), valamint kihalt (extinct) kategóriába. Krauss 

(1992, idézi: Crystal 2000) egy harmadik kategóriára, a kihalófélben lévő (moribund) ka-

tegóriára hívja fel a figyelmet, melynek fő jellemzője, hogy a közösségben nem valósul 

meg a nyelvnek generációról generációra történő átadása. Kinkade (1991, idézik: 

Grenoble–Whaley 2006) a veszélyeztetett kategóriát további kategóriákra bontja. A veszé-

lyeztetettség (at risk) egyik ismérve, hogy a beszélők száma csökken, valamint a nyelvet 

nem használják minden nyelvhasználati színtéren. Az eltűnőfélben lévő nyelvekre 

(disappearing) jellemző, hogy a beszélőközösségben nyelvcsere figyelhető meg, a nyelv-

nek az újabb generációra történő átadása csökkenő tendenciát mutat, a beszélők száma 

csökken, a nyelvet nem beszélik minden nyelvhasználati színtéren, s a családokon belül is 

egyre kevésbé beszélik a nyelvet. A kihalófélben lévő (moribund) nyelvek beszélői nem 

adják át a nyelvet a gyermekek korosztályának. A csaknem kihalt nyelveknek (nearly 

extict) csak kevés, az idősebb korosztályhoz tartozó beszélője van, míg a kihalt (extict) 

nyelveknek nincs már beszélője.  

Fishman (1991, 2001) rámutatott arra, hogy a nyelv veszélyeztetett állapotát min-

den esetben megelőzi a kulturális asszimiláció folyamata (vö. Gal 1979, 1991; Bartha 

1999), amely alapvetően változtatja meg a nyelv státuszát, s ez tény meghatározza a nyelv 

jövőbeni sorsát. Fishman egy nyolcfokozatú skálát (GIDS,  Graded Intergenerational 

Disruption Scale), valamint egy kibővített skálát (EGIS, Expanded Graded 

Intergenerational Disruption Scale) alakított ki, amelyek segítségével megállapítható egy 

adott nyelv veszélyeztetettségének a mértéke, valamint a nyelvcsere visszafordítására al-
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kalmazandó stratégia is. Fishman kibővített skáláján4(1. ábra) (Lewis–Simons 2010: 30) a 

zéróval (0) jelzett fokozatba a nemzetközi (international) nyelvek tartoznak. Az 1-es foko-

zatba a nemzeti (national) nyelvek sorolódnak, melyeket az oktatásban, a munkában, a 

tömegtájékoztatásban és a kormányzatban használnak nemzeti szinten. A 2-es fokozatba 

Fishman a regionális (regional) nyelveket sorolja, melyeket helyi és regionális szinten 

használnak a médiában és kormányzati funkcióban. A 3-as fokozat a kereskedelmi (trade) 

elnevezést kapta, mert az ebbe a kategóriába tartozó nyelveket a külső és belső beszélők a 

munka világában használják helyi és regionális szinten. A 4-es fokozat az oktatási 

(educational) elnevezést kapta, melyre jellemző, hogy az írásbeliséggel kapcsolatos tartal-

makat (literacy) a közoktatás közvetíti. Az 5-ös fokozattal (written) azok a nyelvek jelle-

mezhetők Fishman skáláján, melyeket a beszélőközösség minden korosztálya használ, és a 

közösség egy része hatékonyan alkalmaz írásban is. A 6a fokozatba az életerős (vigorous) 

nyelvek tartoznak, melyeket a beszélőközösség minden tagja használ a beszélt kommuni-

káció során, valamint a gyermekek korosztálya is anyanyelvként tanulja azt. 

A disszertációban vizsgált gradistyei horvát közösség mintegy 50–60 évvel ezelőtt 

volt a 6a fokozattal jellemzett állapotban (Huszárné 2017), amit az is bizonyít, hogy a tele-

pülésről távolba szakadt (USA), a gradistyei horvát nyelvváltozatot vernakuláris nyelvként 

beszélő, valamint magyarul is tudó házaspárok a horvát közösségtől távol is átadták gyer-

mekeiknek a gradistyei horvát nyelvváltozatot (a magyar nyelvet azonban nem). A gyer-

mekek angol domináns gradistyei horvát–angol kétnyelvűvé váltak. Fishman skáláján a 6a 

fokozat az utolsó biztonságos (safe) kategória. 
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1. ábra. A kibővített GIDS és értékelése. Forrás: Lewis–Simons (2010: 30) Assessing endangerment. 
Expanding Fishman’s GIDS (A szerző fordítása.) 
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A jelen kutatásban vizsgált közösségben tapasztaltak azonban Fishman (1991, 

2001) megállapításaival ellentétben azt mutatják, hogy a 6a fokozattal jellemzett nyelvek, 

illetve szituációk hosszú távon nem tekinthetők biztonságosnak,  hiszen amennyiben nagy 

társadalmi változások következnek be – mint amilyeneket a Magyarországon élő autochton 

nemzetiségek a XX. század közepén megtapasztaltak – (vö. Bindorffer 2001, Szarka 

2004), illetve ha a nyelv nem tudja betölteni az összes megkívánt funkciót, s biztosítani a 

legfiatalabb generációk társadalmilag elvárható boldogulását, a nyelvcsere folyamata elke-

rülhetetlen. Ebben az esetben a következő generáció már nem vernakuláris nyelvként sajá-

títja el az adott nyelvet, s így nem tudja azt megfelelő minőségben továbbadni gyermekei-

nek, mint ahogy az a gradistyei horvátok közösségeiben is megfigyelhető volt. A mai 60-

65 éves generációhoz tartozó adatközlők óvodás koruk végéig gradistyei horvát egynyel-

vűből fokozatosan magyar domináns magyar–gradistyei horvát kétnyelvűekké váltak, 

gyermekeik horvát nyelvtudására pedig nem a nyelvtudás-kontinuum következő fokozata a 

jellemző, hanem a családi és egyéni motivációkból következő jelentős egyéni eltérés.  A 6b 

fokozattal jelölt nyelvek a fenyegetett (threatened) nyelvek Fishman skáláján, melyekre 

jellemző, hogy az összes generáció beszéli az adott nyelvet, de a termékeny korban levő 

generáció nem minden tagja adja azt át gyermekeinek. A 7-es fokozattal jelölt nyelvek 

esetében a kisgyermekeket nevelő korosztály ismeri a nyelvet, de nem adja azt át a követ-

kező generációnak. A gradistyei horvát nyelv a vizsgált nyelvi közösségben Fishman 

nyolcfokozatú skáláján – a jelen disszertáció írójának megfigyelései alapján – a 7-es foko-

zattal írható le. Fishman szerint a 7-es fokozatra jellemző, hogy „a veszélyeztetett nyelvet 

beszélő idősek (Xish speakers) a társadalomba integráltan, otthonaikban élnek […] az új 

nyelvet (Yish) beszélő gyermekeik, unokáik és szomszédaik körében. Mivel azonban már 

nem reprodukcióképes korúak, nem tudnak demográfiailag hozzájárulni a veszélyeztetett 

nyelv beszélőinek növeléséhez, azonban szociológiai értelemben sokat tehetnek a nyelv 

fennmaradása érdekében” (Fishman 1991: 90).5  

A 8a fokozat (moribund) – kihalófélben lévő nyelv állapota – akkor következik be, amikor 

a nyelvet már csak a nagyszülők korosztálya beszéli. A 8b fokozat (nearly extinct) – csak-

nem kihalt nyelv – akkor következik be, amikor a nyelvet beszélő legidősebb generáció a 

nagyszülők generációja vagy az annál idősebbeké, s ezeknek a generációknak is kevés le-

hetőségük van a nyelv használatára. Míg a 6b-től a 8b-ig terjedő fokozatokkal a veszélyez-

tetett állapotokat írja le Fishman, az utolsó két fokozat, a 9-es és a 10-es fokozat a kihalt 

                                                 
5 A szerző fordítása angol nyelvről. 
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(extict) nyelvekre jellemző. A 9-es fokozat, az alvó (dormant) fokozat esetén a nyelv egy 

nemzeti, illetve nyelvi közösség származására, illetve kulturális identitására emlékezteti a 

közösséget, s a közösségnek nincs már olyan tagja, aki tökéletesen beszéli a nyelvet.  

A vizsgált horvát közösséghez földrajzilag közel elhelyezkedő, s ahhoz több szállal 

kötődő (házasságok, ismerősök, kulturális kapcsolatok) Fertőhomok (Umok) horvát közös-

sége nyelvi állapota jellemezhető Fishman skálájának 9-es fokozatával. A kópházinál ki-

sebb, s a jelen kutatás adatközlőinek körében is közismerten a nyelvi asszimiláció előreha-

ladottabb állapotában levő közösség tagjai az utóbbi időben egyre fontosabbnak érzik gyö-

kereiket. Szarka szerint „[…] külön kategóriába tartoznak azok a helyi közösségek, ame-

lyek etnikai magatartása több fordulatot, meglepetést mutatott az elmúlt húsz esztendő há-

rom népszámlálási adatrögzítésekor. A fertőhomoki horvát közösség az 1980–1990. évi 

népszámlálások idején nem adta tanújelét létezésének, 2001-ben viszont 136 fő horvát 

nemzetiségűnek vallotta magát […]” (2003a: 292–293). A skála utolsó fokozatára, a 10-es 

fokozatra – kihalt (extict) nyelvek – jellemző, hogy nem maradt olyan tagja a közösségnek, 

aki identitását érintően bármilyen kis mértékben is kötődne a nyelvhez, akár szimbolikus 

értelemben is.  

Lewis (2006)6hét paramétere további tényezőket sorol fel egy adott nyelv veszé-

lyeztetettségének megállapítását illetően. Az első paraméter az életkor, vagyis a nyelvet 

használók száma az egyes generációkban, valamint a legfiatalabb beszélők életkora. A 

második paraméter az anyanyelvi beszélők, a nyelvet második nyelvként beszélők, a nyel-

vet kétnyelvűként beszélők, valamint a magukat az adott nyelvvel azonos nemzetiségűnek 

vallók számára vonatkozik. A harmadik paraméter a nyelvhasználati színterekre; a negye-

dik a nyelvművelésre, oktatásra; az ötödik a státuszra; a hatodik az adott nyelvvel kapcso-

latos attitűdökre; a hetedik pedig az adott nyelven írt dokumentumok mennyiségére és mi-

nőségére vonatkozik. A Lewis által felvázolt hét paraméter, illetve azoknak hiánya vagy 

gyenge minősége – amint azt a vizsgált nyelvközösség példáján is láthatjuk – hosszabb 

távon képes előrejelezni egy nyelv veszélyeztetettségét, illetve kihalását, mint Fishman 

skálája, mely főként a nyelvek generációs átörökítésének elemzésén alapul. A gradistyei 

horvát nyelvváltozat helyzete a vizsgált településen, amennyiben főként a nyelvnek a kö-

vetkező generációra történő átörökítését vesszük alapul, az 1950-es évek végén, az 1960-as 

évek közepén stabilnak mutatkozott, hiszen a kisgyermekek jellemzően elsajátították a 

nyelvet. Az országban végbemenő társadalmi változások, melyek kihívásainak a gradistyei 
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horvát nyelvváltozat, mely a Lewis által megnevezett szinte valamennyi paraméter tekinte-

tében gyenge eredményt mutatott, nem tudott megfelelni, s ez a tény már ekkor előrevetí-

tette a nyelvváltozat jövőbeni sorsát.   

Az Ethnologue. Languages of the world7elnevezésű honlap a gradistyei horvát 

nyelv állapotát az ausztriai Burgenland tartományban a 6b fokozattal jellemzi. Kitér a kis 

létszámú gyermekkorú beszélőre, akik családi körben használják a nyelvet, továbbá kifejti, 

hogy a Burgenlandban beszélt nyelv és a sztenderd horvát nyelv kölcsönös érthetősége 

nem teljes mértékű, s utal a német nyelv erős befolyására. A horvát nyelv magyarországi 

helyzetéről azonban kevésbé helytállóak a honlap ismeretei, mivel azt a Fishman által még 

biztonságosnak ítélt 4-es (educational) fokozattal jellemzi, s nincs tudomása arról, hogy a 

Magyarországon élő horvátul beszélők nem homogén csoport, valamint arról, hogy a hon-

lapon horvát beszélőkkel jellemzett megyék közül a Győr-Moson-Sopron, valamint Vas 

megyében beszélt horvát a gradistyei (burgenlandi) horvát nyelvváltozathoz tartozik. A 

honlappal kapcsolatban ismertetett tények is megerősítik azt a vélekedést, hogy a nyelvkö-

zösségek bonyolult, soktényezős rendszert alkotnak, s az őket belülről is szemlélő értelmi-

ségiek bevonása, valamint megfelelő alaposságú terepmunka nélkül sok esetben nem kel-

lően helytálló következetésekhez juthatnak a kutatók. 

 Szarka (2004: 181–182) megállapítja, hogy az asszimiláció az egymás mellett élő 

etnikai-nemzeti csoportok kölcsönhatása eredményeképpen bekövetkező, a gyengébb hata-

lommal rendelkező csoport tagjainak nyelvcseréjéhez, kultúraváltásához vezető többgene-

rációs, ritkábban egy nemzedéken belül lezajló folyamat. Fehér (1993: 52–53) szerint „[…] 

az asszimiláció olyan társadalmi folyamat, amelynek során az egyén vagy nagyobb közös-

ség más nemzetiségbe, nemzetbe fokozatosan épül be, olvad bele, elveszti eredeti nemzeti-

ségi jellegét, habitusát”. A szerző megkülönböztet nyelvi és kulturális asszimilációt, mely 

folyamatok akkor következnek be, ha csökken egy adott nemzetiség lehetősége a nyelvi és 

kulturális fejlődésre; politikai asszimilációt, melynek során beszűkülnek, illetve megszűn-

nek a politikai érdekérvényesítés lehetőségei; valamint tudati asszimilációt, melynek során 

a nemzetiségi identitástudat fejlesztése nem valósul meg.  A 2000-es évek végén a volt 

kisebbségi ombudsman úgy nyilatkozott, hogy Magyarországon a kisebbségek lényegében 

elvesztették identitásukat, csak kevéssé ápolják kultúrájukat, s a korlátlan nyelvhasználatot 

biztosító jogaikkal nem tudnak élni. A Miniszterelnöki Hivatal kisebbség- és nemzetpoliti-

kai ügyekért felelős szakállamtitkára kijelentette, hogy a kisebbségek oktatási intézménye-
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inek támogatásában pozitív diszkrimináció valósul meg annak ellenére, hogy több magyar-

országi kisebbségi vezető úgy látja, hogy az „asszimiláció akadályozza a kisebbségek 

nyelvhasználatát”. Az államtitkár továbbá kifejtette, hogy „a jogszabályok csak a keretet 

adják”, a kisebbségeken is múlik, mennyire használják anyanyelvüket.8 Meg kell jegyez-

nünk azonban, hogy a jelenlegi helyzet a múltban gyökerezik, hiszen a „pozitív diszkrimi-

náció” az 1945 utáni nemzetiségi politikára nem volt jellemző, ami a magyarországi nem-

zetiségek előző generációira negatív hatást fejtett ki.  

Crystal (2000) a nyelvcsere okait a következőképpen nevezi meg: a nyelvhez kap-

csolódó hatalom mértéke; a nyelv presztízse, s a társadalmi elithez való kapcsolódása; va-

lamint a nyelv elterjedtsége és beszélőinek száma. Hamers és Blanc egydimenziós ábra 

segítségével ábrázolja a nyelvcsere folyamatát. Az egyes szakaszok két nyelv ismerete 

estén a következők: 

„1)  egynyelvűség a csoport eredeti nyelvén (Lx) 
2) kétnyelvűség a kisebbségi nyelv dominanciájával (Lx > Ly) 
3) kiegyensúlyozott kétnyelvűség (Lx = Ly) 
4) kétnyelvűség a többségi nyelv dominanciájával (Lx <  Ly) 
5) egynyelvűség, a többnyelvűség kizárólagos ismerete (Ly)” (Hamers–Blanc 1989: 

176, idézi Borbély 2001b: 34). 
 

 Hamers és Blanc egydimenziós modellje nem veszi figyelembe azt a tényt, amelyre Bor-

bély (2001b) is rámutat, hogy a kisebbségi közösségekben, mivel azok nem homogének, a 

nyelvcsere a csoport egyes tagjai esetében nem azonos módon történik. Különösképpen 

megfigyelhető ez azokban a közösségekben, ahol a nyelvcsere előrehaladott állapotot mu-

tat, s a közösség tagjai egyéni erőfeszítéseket tesznek a nyelv megtartása céljából, amint 

arra a disszertáció 4. fejezete a nyelvi életútinterjúk (nyelvi életrajzok) elemzése során ki-

tér.  

Gal (1979, 1991) a magyar nyelv helyzetét vizsgálta az ausztriai Burgenlandban, 

azon települések szomszédságában, melyek a gradistyei horvát nyelv beszélőközösségei-

nek lakóhelyei. 1979-ben publikált munkájának címe: Language Shift – Social 

Determinants of Linguistic Change in Bilingual Austria [Nyelvcsere – a nyelvi változás 

társadalmi meghatározói a kétnyelvű Ausztriában]. Gal (1979) nem tér ki a burgenlandi 

(gradistyei) horvátok helyzetére, akikkel Nyugat-Magyarországon, a későbbi Burgenland 

tartományban a magyarok évszázadok óta együtt élnek, s ugyanazon hatások érik őket, 

mint a Burgenlandban élő magyarokat. Nem világos, hogy miért szerepel művének címé-
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ben a „Bilingual Austria”  (kétnyelvű Ausztria) kifejezés, hiszen Burgenland területén a 

németen és a magyaron kívül a gradistyei horvát is jelentős mértékben jelen volt és van a 

mai napig is. A „Bilingual Austria”  helyett megítélésünk szerint a „Bilingual speakers of 

Austria” (Ausztria kétnyelvű beszélői) megfelelőbben utalna a kutatás adatközlőire: a né-

met–magyar kétnyelvű beszélőkre. A mai Burgenland területe valójában a horvátok bete-

lepülése óta nem kétnyelvű, hanem háromnyelvű. A teljességhez hozzátartozik megje-

gyezni, – amint azt a disszertáció alapjául szolgáló kutatás idősebb adatközlői egyértelmű-

en kifejtették – hogy a vizsgált település, Kópháza is háromnyelvű volt. Az egy-két gene-

rációval a legidősebb adatközlők előtt élők jellemzően mindhárom nyelvet: a horvátot, a 

magyart és a németet is beszélték. Gal (1991: 66) rámutat, hogy „[…] a nyelvcsere volta-

képpen egy «természetes kísérletet nyújt»: egy közösségben drámaian megváltozik a nyelv 

használata és funkciója, gyakran egy-két generáció alatt. Ebben a folyamatban megfigyel-

hetjük, hogy az ilyen változásoknak van-e hatása a nyelv szerkezetére, és ha van, akkor 

milyen ez a hatás”. Megállapításai érvényesek a jelen kutatásban vizsgált közösségben az 

asszimilációt, valamint a nyelvcserét érintő jelenségekre is. „[…] az iparosítás, az állami 

központosítás, a tömegkommunikáció kiépülése, tehát mindaz a társadalmi változás, ami 

erősen jellemzi a 20. századot és különösen a második világháború utáni időszakot, előre 

viszi a nyelvi kisebbségek asszimilációját” (1991: 66). Gal (1979, 1991) megállapítja, hogy 

a burgenlandi magyar közösségekben az 1970-es években a fiatalok a magyar nyelvet – 

különösen a helyi nyelvváltozatot – a paraszti életformával és a múlttal azonosították, míg 

a német nyelv a fejlődést, a jövőt jelentette számukra. A magyar nyelvet a fiatalok csak a 

falusi, illetve családi szolidaritás kifejezésére használták. A magyar nyelv használatára 

nemcsak az volt a jellemző, hogy főként az idősebbek beszélték azt, hanem a beszélők fog-

lalkozása is meghatározta nyelvválasztásukat. A földműves emberek, illetve az azokkal 

kapcsolatban állók gyakrabban beszéltek magyarul, mint mások. Az idősek szorgalmazták, 

hogy a fiatalok családi körben magyarul beszéljenek, s a fiatalok a magyarra családi nyelv-

ként kezdtek tekinteni, míg a német a hatalom és a tekintély nyelve lett. Borbély Anna 

(2001c, 2014, 2017) a magyarországi románok közösségeiben vizsgálja a nyelvcserével és 

nyelvmegőrzéssel kapcsolatos jelenségeket. Tekintve, hogy a magyarországi autochton 

nemzetiségek hasonló tulajdonságokkal bírnak, a kutató számos megállapítása érvényes a 

jelen disszertációban vizsgált közösségre is.  

Borbély (2001c: 110) megállapítja, hogy az általa vizsgált román közösségekben a 

helyi román nyelvváltozatot elsősorban az idősek ismerik, a gyermekekre a magyar nyelv 

használata a jellemző. Stabil kétnyelvűség esetén a közösség tagjai közel azonos szinten 
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ismernék a román és a magyar nyelvet. Borbély szerint a fenntartható kétnyelvűség  

„[…] a kétnyelvűség időbeli dinamikájában vizsgálható jelenség. Tettenérése a nyelvcsere 

befejezéséig tarthat […]” (2017: 18), s egy nyelvi közösség életében a nem fenntartható 

kétnyelvűség – a különböző hatások eredményeképpen – a fenntartható kétnyelvűséggel 

kapcsolatos jelenségeket szorítja vissza. A kutató kifejti továbbá, hogy a fenntartható két-

nyelvűség nem azonos a nyelvcsere visszafordítását célzó törekvésekkel, hanem annak 

vizsgálatára törekszik, hogy – azonos társadalmi hatásoknak kitéve – másokkal ellentétben 

miért marad egy bizonyos egyén, illetve közösség kétnyelvű.   

 

2. ábra. Forrás: Borbély (2017: 29). Fenntartható kétnyelvűség magyarországi közösségekben. 

 

Skutnabb-Kangas (2000, idézi: Kontra 2010) rámutat arra, hogy a nyelvek fennma-

radásával, illetve kihalásával kapcsolatban két ellentétes álláspontot képviselnek a nyelvé-

szek. Az egyik álláspont a nyelvi genocídium és nyelvi imperializmus paradigmája, a 

másik pedig a nyelvhalál és a liberális modernizáció elmélete, illetve paradigmája. A két 

álláspont alapvető különbsége abban rejlik, hogy az előbbi elemzi a nyelvközösségek kö-

zötti hatalmi viszonyokat, míg az utóbbi nem teszi azt, sőt ellenzi, ha mások ezzel foglal-

koznak. A további alapvető különbségek a két ellentétes elmélet között a következők. A 

nyelvi genocídium és nyelvi imperializmus elmélete a nyelvet emberek által befolyásolt 

rendszernek tekinti, meg akarja változtatni a nyelvek közti egyenlőtlen viszonyt, támogatja 

a hozzáadó idegen nyelv és második nyelv tanulását, s a nyelvcserét kikényszerítettnek 

tekinti. A nyelvhalál és liberális modernizáció elmélete nem foglalkozik a nyelveket érintő 
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hatalmi viszonyokkal, a nyelvet természetes élettartamú rendszernek tekinti, dokumentálni 

kívánja a nyelveket mielőtt azok kihalnak, az anyanyelv és a később tanult nyelvek között 

csupán mennyiségi eltérést állapít meg, nem tesz különbséget a nyelvtanulás típusai között, 

valamint a nyelvcserét önkéntesnek tekinti, mely a beszélők gazdasági érdekein alapul.  

Az UNESCO nyelvi vitalitásról és veszélyeztetettségről szóló kiadványa (2003)9 – 

melynek elméleti háttere nyilvánvalóan a nyelvhalál és a liberális modernizáció elméleté-

hez közeli – szerint a kutatók nemcsak párhuzamot, hanem kapcsolatot is találtak a 

biodiverzitás, valamint a nyelvi és kulturális sokszínűség között, rámutatva arra, hogy az 

ezeken a területeken bekövetkező veszteségek okai és következményei között is kapcsolat 

van. A kiadvány idézi a Maffi, Krauss és Yamamoto (2001) által bevezetett fogalmakat: a 

biokulturális sokszínűséget (biocultural diversity), melyet Maffi, valamint a logoszférát 

(logosphere), melyet Krauss vezetett be. A bioszféra analógiáját követve, ahol minden 

mindennel összefügg, s minden veszteség beláthatatlan következményekkel bír, egy nyelv 

vagy nyelvjárás kihalása is pótolhatatlan veszteség a logoszférára nézve. A kutatók szerint 

amennyiben egy adott nyelv használata nem fenntartható, s a revitalizáció sem reális cél, a 

nyelv minél teljesebb dokumentálása kívánatos. (vö: Fishman 1991). Amint arra a ké-

sőbbiekben kitérünk, a vizsgált közösségben is vannak törekvések a gradistyei horvát 

nyelvváltozat helyi dialektusának dokumentálására. Az UNESCO dokumentuma rámutat 

arra, hogy a dokumentálás azért szükséges, mert minden egyes nyelv sajátos kulturális és 

ökológiai tudást hordoz. Egy kihalófélben lévő nyelv dokumentálása a következők miatt 

fontos: gazdagítja az emberiség tudását; addig ismeretlen kulturális perspektívát képvisel-

het; valamint a dokumentáció folyamata segítheti az adatközlőket abban, hogy aktiválják 

nyelvi és kulturális ismereteiket. Az UNESCO kiadványa továbbá kitér arra is, hogy a do-

kumentációnak minél szakszerűbbnek kell lennie. Fontos, hogy legyenek írott szövegek – 

beleértve a fonetikusan átírt, lefordított szövegeket – valamint természetes beszédet tartal-

mazó annotált audiovizuális felvételek is. Mindezek elősegítik a nyelvészek és a közösség 

tagjainak közös törekvéseit. A gradistyei horvát sokrétűen dokumentált nyelv.  A 

gradistyei horvát nyelv dokumentáltsága – amennyiben a Burgenlandban tapasztaltakat is 

figyelembe vesszük – az értekezés alapjául szolgáló kutatás eredményeire támaszkodva az 

UNESCO skáláján a 4–5 fokozattal, míg a helyi (kópházi) horvát dialektus dokumentáltsá-

ga a 2–3 fokozattal jellemezhető.  

 

                                                 
9 A szerző fordítása angol nyelvről. 



 
 

29 

1. táblázat.  Forrás: Language Vitality and Endangerment. [Nyelvi vitalitás és veszélyeztetettség.] UNESCO 
Ad Hoc Expert Group on Endangered Languages (2003: 16–17). (Fordította és szerkesztette: a szerző.) 

 A dokumentáció 

értékelése 

Fokozat A nyelv dokumentálása 

kiváló 5 Létezik minden részletre kiterjedő, átfogó grammatika, valamint vannak 

szótárak és széles körben felhasznált szövegek. A különböző területeken 

megjelenő nyelvi megnyilvánulások bőségesen vannak jelen. Nagy 

mennyiségű, annotált, kiváló minőségű audio- és videofelvételek létez-

nek.  

jó 4 Létezik megfelelő minőségű grammatika, vannak szótárak, szövegek, 

szakirodalom, valamint aktualizált média; léteznek adekvát és annotált 

kiváló minőségű audio- és videofelvételek. 

megfelelő 3 Létezhet megfelelő minőségű grammatika, vannak szótárak, szövegek, 

de nincs napi szintű média. Különböző minőségű és eltérő mértékben 

annotált audio- és videofelvételek létezhetnek.  

töredékes 2 Van néhány grammatikai vázlat, szószedet és szöveg, melyek bizonyos 

mértékű nyelvészeti kutatás alapjául szolgálhatnak. Különböző minősé-

gű annotált és annotálatlan audio- és videofelvételek létezhetnek.  

nem adekvát 1 Csak néhány grammatikai vázlat, rövid szószedet, töredékes szöveg 

létezik. Audio- és videofelvételek nincsenek, illetve rossz minőségűek 

vagy nem annotáltak. 

nincs dokumen-

táció 

0 Nincsenek dokumentumok 

 
 

Paulston (1997, idézi Kontra: 2010: 18–19) szerint „a nyelvi jogok […] gyakran túl általá-

nosak, ezért nem lehet nekik érvényt szerezni. Nincs két egyforma nyelvi helyzet, követke-

zésképpen nem lehet általánosításokat megfogalmazni a territoriális vagy a személyi elvű 

nyelvi jogok relatív értékeivel kapcsolatosan. […] A kultúra-, nyelv- és kontextus-

specifikus tényezők figyelembevétele nélkül nem lehet megfelelően elemezni a nyelvi jo-

gokat.” Kontra (2010) Bourdieu (1991) és Mufwene (2002) megállapításait összegezve 

rámutat, hogy a nyelv profitvezérelt magatartás. A beszélők jellemzően nem nyelvi tőkéjük 

maximalizálására törekednek, hanem annak a nyelvnek a fenntartásába fektetnek energiát, 

amely hasznukra válik. Amint arra a későbbi fejezetekben kitérünk, a jelen kutatás számos 

adatközlője a horvátországi sztenderd horvát nyelvváltozat elsajátítására áldoz erőfeszítést, 

mert azt látja hasznosnak, s így valósítja meg horvát identitása fennmaradását.  

A revitalizációs kísérletek az eltűnőfélben lévő, a kihalófélben lévő, valamint a 

majdnem kihalt nyelvek esetében (Krauss 1997, idézik: Grenoble és Whaley 2006) nem 
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tűnnek biztatónak, hiszen a revitalizációba bevont személyek nyelvtudása többnyire a 

nyelvtudás-kontinuum különböző fokaival jellemezhető: a majdnem folyékonyan beszé-

lőktől (strong or nearly fluent speakers) a csak pár szót tudókig (rememberers) (vö: 

Bartha: 1999). Gál Noémi A nyelvi revitalizáció című összefoglaló művében megállapítja 

(2010: 16), hogy a language revitalization a vonatkozó angol nyelvű szakirodalomban a 

legtágabb értelmű szakkifejezés, mely magába foglal minden ilyen irányú tevékenységet. 

A magyar nyelvű szakirodalomban a nyelvi revitalizációt leginkább a fishmani értelemben 

használják (reversing language shift), melynek célja a beszélők számának növelése és a 

nyelvhasználati terek kiszélesítése. A nyelvélénkítés terminus, mely egy nyelv életerejé-

nek megnövelését jelenti, (Borbély 2001a; Bartha 2003; Cseresnyési 2004; Péntek 2005, 

idézi: Gál 2010: 20) a jelen kutatásban vizsgált beszélőközösségre leginkább jellemző.  

2. táblázat.  A nyelv veszélyeztetettségének foka és az alkalmazandó módszercsoport Wurm, (1998) alapján. 
Idézi: Gál Noémi (2010: 138). 

 

 

Potenciálisan 

veszélyeztetett 

Veszélyeztetett Fokozottan  

veszélyeztetett 

Haldokló Kihalt 

Revitalizációs 

módszerek (cél-

kitűzések) 

Nyelvmegőrzés Nyelvmegerősítés Nyelvmegerősítés, 

nyelvfelélesztés 

Nyelvmegerősítés, 

nyelvfelélesztés 

Nyelvfelélesztés 

 

Joshua Fishman (1967, 1991, 2001) művei alapvetők a nyelvi tervezéssel, 

revitalizációval és a kétnyelvű oktatással kapcsolatos kutatásokban. Műveiben elemezte 

számos kisebbségi nyelv helyzetét, s alapvető következtetéseket vont le azokkal kapcsolat-

ban. Kutatásainak fő tárgya a jiddis nyelv volt. Úgy vélte, hogy a nyelv családban történő 

átadásának alapvetően fontos szerepe van egy adott nyelv további sorsa alakulásában. Rá-

mutatott, hogy kizárólag intézményes beavatkozással nem lehet hatékonyan befolyásolni a 

nyelvcsere folyamatát, ugyanakkor az iskolának is nagy szerepe van, s amennyiben a csa-

ládban nem valósul meg a nyelv átadása a következő generáció számára, a nyelv sorsa a 

nyelvhalál. Bartha (2003: 65) szintén hangsúlyozza a család szerepét a nyelv sorsa szem-

pontjából, s kiemeli, hogy „a kisebbségi nyelvek megőrzésének legfőbb színtere a család és 

az oktatás. A legfontosabb azonban a család nyelvátörökítő szerepe […] amikor a társa-

dalmi, nyelvi attitűdbeli változások eredményeképpen a többségi nyelven való rendszeres 

kommunikáció már a családon belül is megjelenik, az iskola önmagában nem képes meggá-

tolni e folyamatot”. Fishman (1991) szerint a folyamat visszafordításához a nyelvcsere fo-

lyamatát okozó hatalmi viszonyokat kell befolyásolni.  



 
 

31 

Sándor (2003) megkülönbözteti a nyelvélesztést, a nyelvfeltámasztást (language 

revival), a nyelvmegtartást (language maintenance) és a nyelvcsere visszafordítását 

(reversal of language shift), valamint beszámol arról a sikertelennek minősített folyamat-

ról, amely csángó fiatalok erdélyi és magyarországi beiskolázásával kívánta megvalósítani 

a csángó nyelv vonatkozásában a nyelvcsere visszafordítását és a nyelvélesztést az 1990-es 

években. Az akció szervezői abban hibáztak, hogy nem számoltak a befogadó közösségek 

előítéleteivel, a csángó fiatalok eltérő értékrendjével, valamint viselkedési normáival. A 

sikertelenség okát a szerző abban látja, hogy a csángó alapnyelvet használók nem tudják a 

magyar sztenderdet sztenderd funkcióként használni, hiszen a románt használják ebben a 

funkcióban, másrészt a „korcsitúrának” nevezett csángó dialektusok nagymértékben eltér-

nek mind az erdélyi, mind a magyarországi sztenderdtől. A szerző megállapítja, hogy a 

csángóknak a sikeres nyelvélesztéshez, illetve a nyelvcsere megfordításához olyan nyelv-

változatra van szükségük, melyet el tudnak fogadni saját kultúrájuk szimbólumaként, s 

amely elég közel áll saját nyelvváltozatukhoz.   

 A csángók és a gradistyei horvátok helyzetében – a különbségek ellenére – rendkí-

vül sok a hasonlóság, ezért szerepeltetésük a jelen disszertációban indokolt, különösen 

azért, mert a kutatás számos adatközlőjében is megfogalmazódott a párhuzam a két nép-

csoport között. Sem a csángók, sem pedig a gradistyei horvátok nem vettek részt anyanem-

zetük nemzetté válási folyamatában, amit identitásuk szerkezete is tükröz. Mind a csángók, 

mind a gradistyei horvátok nyelve – hasonlóan a Mura menti és a Dráva menti horvátok 

nyelvváltozatához – jelentősen eltér az anyaországi sztenderdtől, ami gátolja a nyelvmeg-

tartási törekvéseket, s a többi azonnyelvi beszélő részéről ellenérzéseket, illetve kirekesz-

tést eredményezhet. A csángóknak nem volt olyan nemesi vagy értelmiségi rétegük, amely 

formálhatta volna nemzeti tudatukat, mint ahogy a jellemzően földműveléssel foglalkozó, 

zárt közösségekben élő gradistyei horvátoknak sem (Sokcsevits 1996, 2000). A moldvai 

csángóknak idegenek előtt problémát okoz „korcsitúrának” nevezett dialektusuk (Sándor: 

2003), mint ahogy a gradistyei horvátoknak is a horvátországi sztenderdtől nagymértékben 

eltérő saját nyelvváltozatuk (Horváth 2005), amint erre az értekezés további része kitér 

majd. A gradistyei horvátok – a különböző generációkhoz tartozó adatközlők elmondása 

alapján – sok esetben ellenérzést tapasztalnak a tanintézményekben amiatt, hogy a család-

ban elsajátított nyelvváltozatuk sokkal nagyobb mértékben tér el az anyaországi sztenderd 

horvát nyelvváltozattól, mint a többi magyarországi horvát népcsoport nyelvváltozata. 

Sándor (2003) a csángó nyelvre irányuló nyelvélesztési kísérlet sikertelensége egyik oká-

nak a székelyek és csángók közötti ellenérzést nevezte meg. Mind a csángók, mind a 
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gradistyei horvátok identitásában és fennmaradásában nagy szerepet játszik a római katoli-

kus vallás. Míg a ma már jellemzően kettős identitással rendelkező gradistyei horvátok 

esetében a Mária-kultusz töltötte be azt az űrt, ami az anyanemzettől való távolság, vala-

mint az értelmiségi réteg hiánya okozott (s amint a későbbiekben látni fogjuk, ma is jelen-

tős összetartó erővel bír), addig a moldvai csángók az ortodox keresztény románságtól kü-

lönültek el római katolikus vallásuk által. Pusztinai kutatása alapján Boross (2004) a kö-

vetkezőképpen látja a moldvai csángók vallásosságának és identitásának összefüggését. A 

pusztinaiak közösségi katolikusok – anélkül, hogy magukat mint közösséget románnak 

vagy magyarnak kellene azonosítaniuk –, s ezzel oldják fel az etnikai konfliktusokat. A 

gradistyei horvátok – hasonlóan a csángókhoz, akik a román államnyelvet használják 

sztenderd nyelvként – a magyar, német, illetve szlovák államnyelvet használják ebben a 

funkcióban, identitásuk pedig jellemzően kettős.   

Az EuLaViBar10 (European Language Vitality Barometer) megmutatja, hogy mely 

területeken lenne szüksége a kisebbségi csoportnak támogatásra, ami a nyelvi revitalizációt 

is eredményesebbé tehetné. A nyelvmegtartás, illetve revitalizáció tekintetében alapvető az 

adott nyelvi közösség viszonyulása a nyelvhez, illetve nyelvjáráshoz. Az UNESCO Nyelvi 

vitalitás és veszélyeztetettség című dokumentuma (2003) egy 5 fokozatú skálán értékeli a 

közösség tagjainak a nyelvmegtartáshoz fűződő attitűdjeit. A vizsgált közösségre, amint 

arra a továbbiakban kitérünk, a 3-as fokozat jellemző. 

3. táblázat.  Forrás: Language Vitality and Endangerment. [Nyelvi vitalitás és veszélyeztetettség.] UNESCO 
Ad Hoc Expert Group on Endangered Languages (2003: 15).  (Fordította és szerkesztette: a szerző.) 

 
Értékelés A közösség tagjainak nyelvvel kapcsolatos attitűdjei  

5 A közösség minden tagja értékeli a nyelvet, valamint szeretné, ha a nyelv támoga-

tottságot élvezne. 

4 A közösség tagjainak többsége támogatja a nyelvmegtartást. 

3 A közösség számos tagja támogatja a nyelvmegtartást, míg mások közömbösek vagy 

a nyelvvesztést támogathatják.  

2 A közösség néhány tagja támogatja a nyelvmegtartást, míg mások közömbösek vagy 

a nyelvvesztést támogathatják 

1 A közösség kisszámú tagja támogatja a nyelvmegtartást, míg mások közömbösek 

vagy a nyelvvesztést támogathatják. 

0 A közösség egyetlen tagja sem bánja a nyelvvesztés tényét, mindenki a domináns 

nyelv használatát részesíti előnyben. 

 

                                                 
10 http://www.eldia-project.org/index.php/hu/eulavibar    (2015. 01. 01.) 
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Benčić (1996)11a következőképpen foglalta össze az Ausztriában élő gradistyei horvát 

közösségekben – melyekkel a jelen disszertációban vizsgált közösségnek kiterjedt kapcsola-

tai vannak – a gradistyei horvát fenntartásának esélyeit és lehetőségeit. Rámutat, hogy az 

elmúlt évtizedek kutatásai arra engednek következtetni, hogy Burgenlandban és Bécsben 

erőteljes a horvát nyelv jelenléte, azonban nem megfelelő az iskoláztatás. Kifejti, hogy a 

gradistyei horvát jövőjének záloga az, hogy a beszélők érzelmileg kötődnek a nyelvhez. Az 

identitás megtartásában azonban nagyon fontos szerepet játszik a nyelv minél pontosabb is-

merete, a nyelvi kompetenciák minél magasabb szintje. Fontosnak tartja a következő színte-

rek, tényezők szerepét: család, óvoda, iskola, gimnázium, szakképzés, felsőoktatás, közössé-

gek, valamint vallási élet. Kiemelkedő fontosságúnak tartja a média szerepét, valamint a 

gradistyei horvát társadalmi elismertségét. Alapvetőnek értékeli a lokális közösségi szerve-

ződési formákat (baráti társaságok, sportkörök, vallási közösségek) a nyelvmegtartás megva-

lósításában.  

A nyelvi tervezés és a nyelvművelés közötti különbséget Sándor (2001) a követke-

zőképpen látja. A nyelvművelés – mely az egynyelvűségen alapul – kiindulópontja, illetve 

szemlélete szerint a nyelv homogén, míg a nyelvi tervezés a nyelv heterogén voltát és a több-

nyelvűséget is természetesnek tartja. A nyelvművelés alapja egy eszményi változat feltétele-

zése, míg a nyelvi tervezés minden változatot egyenértékűként szemlél. A nyelvművelés 

módszere intuitív , míg a nyelvi tervezésé deskriptív. A nyelvművelés preskriptív , míg a 

nyelvi tervezés javasló jellegű. A nyelvművelés célja művelt nyelvhasználók, míg a nyelvi 

tervezés célja az anyanyelvükkel jól boldoguló nyelvhasználók nevelése.  

A disszertáció a továbbiakban kitér arra, hogy a 21. századi digitális tér, valamint a 

településre, illetve a településről történő utazások gyakoribbá válása a vizsgált közösség-

ben is olyan nyelvi megnyilvánulásokhoz vezetett, melyeket a plurilingvizmus fogalmával 

jellemezhetünk. A plurilingvis beszélő nem feltétlenül poliglott, hanem eltérő mértékben 

beszélheti egyes nyelveit, attól függően, milyen funkciókban használja azokat. (Beacco 

2005; Cavalli et al. 2009, idézi: Lanstyák 2016). Míg korábban a szociolingvisztikai kuta-

tások a szabályszerűségek kimutatására törekedtek, a posztmodern korban a kutatások az 

egyén rendhagyó megnyilvánulásai felé fordulnak (Lanstyák 2016).  

A digitális térben megfigyelhető nyelvi gyakorlatok (Pachné 2017) vizsgálatakor (lásd 6. 

fejezet) figyelembe kell vennünk azt, hogy az elmúlt évtizedekben fokozatosan át kellett 

értékelnünk a nyelvekről és kommunikációról vallott nézeteinket (Blommaert és Rampton 

                                                 
11  A szerző tartalmi fordítása horvát nyelvről. 
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2011, idézi: Varis és van Nuenen 2017: 477).12A homogenitás és a stabilitás elképzelésétől 

a kutatók eljutottak a mobilitás és a keveredés koncepciójáig. Az online kommunikáció 

olyan speciális perspektívákat eredményezett, valamint kihívásokhoz vezetett az említette-

ken kívül, mint például a beszélőkr ől és a beszélőközösségekről való elképzelések meg-

változása (Varis és van Nuenen 2017).13 „ A kritikai szociolingvisztika szakít azzal a 

laboviánus hagyománnyal, ami a nyelvet a saussure-i örökségnek megfelelően struktúra-

ként szemléli” (Auer 1990: 226 idézi: Heltai 2017). „A rendszerszemlélettől elszakadva ez 

az elképzelés a fluiditást állítja középpontba, s felülírja a nyelvek és változatok által 

határolt beszélés elképzelését” (Otsuji–Pennycook 2010 idézi: Heltai 2017).  

 Blommaert (2012: 12–13)14rámutat arra a tényre, hogy az 1990-es évek politikai 

átalakulásai, valamint a digitális kommunikáció elterjedése nagy változásokat hozott. A 

nyelvekre és nyelvváltozatokra azt megelőzően úgy tekintettek, mint amelyek térben és 

időben egy beszélőközösséghez kötődtek. A globalizáció összefüggéseiben megfigyelhető 

mobilitás és a szuperdiverzitás (Vertovec 2007) egyre több olyan szituációhoz vezet, ahol 

a teljes jogú tagság (full membership) és a teljeskörű tudás (full knowledge) már nem létez-

nek, mert túl sok kivétel van a szabályok alól. Jelenlegi világunkat a multilingvális kom-

munikációs viselkedés jellemzi, ahol az emberek bármely számukra elérhető kommuniká-

ciós erőforrást felhasználhatnak. Blommaert más kutatókra hivatkozva (Creese–Blackledge 

2010; Sharma, Devyani–Rampton 2011; Backus 2012) továbbá kifejti, hogy az olyan elter-

jedt kifejezések, mint a kódváltás (code switching) vagy a többnyelvűség (multilingualism) 

segítségével nem lehet magyarázatot adni az új jelenségekre, melyekre a vegyítés, kevere-

dés (blending) jobban illik. A szuperdiverzitás a szociolingvisztikai jelenségekre újabb és 

újabb rétegeket helyez. A módszertani, valamint az elméleti megközelítésekben megszo-

kottakhoz kevéssé illeszkednek a hibriditással (hybridity) és a multimodalitással 

(multimodality) jellemezhető jelenségek. Blommaert (2012) úgy véli, hogy a mobilitás 

jelensége módszertani változást hozott a szociolingvisztikai kutatásokban is. A kutatók 

számára kevéssé előrelátható, hogy mit fognak tapasztalni egy megfigyelés során 

(unpredictability), s ezt a problémát csak az adott diskurzus etnográfiai módszerekkel 

(ethnographic inspection) történő vizsgálatával lehetséges megoldani.  

 A szuperdiverzitás fogalmához kapcsolódó újabb szociolingvisztikai irányzatok 

kritikája (Makoni 2012, Pavlenko 2019) azonban rámutat, hogy a szuperdiverzitás azért 

                                                 
12 A szerző tartalmi fordítása angol nyelvről. 
13 A szerző tartalmi fordítása angol nyelvről. 
14 A szerző fordítása angol nyelvről 



 
 

35 

vonzó tudományos brand (scholarly brand), mert a társadalmak homogenizációjának ro-

mantikus elképzelésére reflektál, valamint azok számára vonzó, akik olyan üzenetekre fo-

gékonyak, melyeket a transzlokáció (translocation), a kommodifikáció (commodification) 

valamint a nyelvi tájkép (linguistic landscape) fogalma nem tartalmaz. Pavlenko (2019) 

idézi Belling és de Bres (2014), valamint Sharma, B. K.  (2014) tanulmányait, melyek rá-

mutatnak, hogy a mobilitás következményeképpen megfigyelhető nyelvi gyakorlatok jel-

lemzőbben mutatnak a homogenitás és a normativitás, mint a Blommaert tanulmányaiban 

(2013) vélelmezett rendkívül komplex nyelvi formák (hugely complex language forms) 

irányába.  

 Felmerülhet a kérdés, hogy egy 2000 fős magyarországi gradistyei horvát lakosság-

gal rendelkező településre milyen mértékben vonatkoznak a mobilitás (mobility), komple-

xitás (complexity) és előrejelezhetetlenség (unpredictability) (Blommaert 2012, 2013) je-

lenségei. A disszertáció további fejezeteiben láthatjuk, hogy a mobilitás (lásd 3. fejezet) és 

a digitális kommunikáció (lásd 6. fejezet) lehetőségeiből adódó változások nemcsak a 

nagyvárosokat érintik, hanem az olyan kisebb településeket is, mint az osztrák határ mellett 

elhelyezkedő vizsgált települést. Mobilitáson érthetjük a horvát anyaországba és az onnan 

történő rendszeres utazásokat, melyeknek hatása van a vizsgált közösség horvát nyelvi 

gyakorlataira; az ausztriai Burgenlandban történő munkavállalást; valamint az olyan jelen-

ségeket is, mint az Egyesült Arab Emírségekből származó (hazájukat elhagyva eredetileg a 

közeli Ausztria fővárosában élt) muszlim család ingatlanvásárlását és a közösségbe történő 

beilleszkedését a vizsgált településen.  

1. 2. A gradistyei horvátok  

A kutatás hátterének megértéséhez elengedhetetlen, hogy foglalkozzunk a gradistyei hor-

vátok történeti, nyelvi, valamint identitást érintő vonatkozásaival. A magyarországi horvá-

tok eredetüket, valamint nyelvjárásukat tekintve az egyik legsokrétűbb nemzetiség. Barics 

a Dráva és Mura menti horvátokat őshonos horvát lakosságnak tartja  (2011: 57), s a kö-

vetkező, a török időkben vagy azt követően – a török pusztítás következtében elnéptelene-

dett falvakba – betelepült magyarországi horvát csoportokat különíti el: bosnyák-horvátok 

(Baranya megye, Pécs környéke); bunyevác-horvátok (Bácska); Duna menti rác-horvátok 

(Kalocsa és Baja környéke); Dráva menti horvát népcsoport (Somogy és Baranya megye 

déli része); nyugat-magyarországi (gradistyei) horvátok; Mura menti (zalai) horvátok; so-

kác-horvátok (Baranya, Bácska) (Barics 2005).  



 
 

36 

 A gradistyei (nyugat-magyarországi) horvátok, a nemzetközi szakirodalomban Bur-

genland Croats – burgenlandi horvátok – (Crystal 1998: 25), a trianoni határok által felda-

rabolt népcsoport, melynek kis része Magyarországhoz, valamint a mai Szlovákiához, na-

gyobb része Ausztriához került az első világháborút lezáró békeszerződést követően. „A 

trianoni határok kĳelölése kettéosztotta a horvát településeket, a nyugat-magyarországi 

területek Ausztriához csatolása után húsz, részben horvát lakossággal rendelkező település 

került Magyarországhoz, nyolcvan pedig Ausztriához” (Bindorffer–Dóczé–Kállai 2010: 

81).  

A Magyarországon elhelyezkedő, jelenleg is gradistyei horvát településeknek számí-

tó falvak a mai Győr-Moson-Sopron és Vas megye területén találhatók. Győr-Moson-

Sopron megyében helyezkedik el Bezenye (Bizonja), Horvátkimle (Kemlja), Kópháza 

(Koljnof), Und (Unda), Fertőhomok (Umok) és Hidegség (Vedešin). Vas megyében talál-

ható Felsőcsatár (Gornji Četar, gradistyei horvát nyelvváltozatban Zgornji Četar), 

Horvátzsidány (Hrvatski Židan), Narda (Narda), Peresznye (Prisika), Szentpéterfa 

(Petrovo Selo), Ólmod (Plajgor) és Horvátlövő (Hrvatske Šice). A főként ezekből a fal-

vakból származó gradistyei horvátok élnek a falvakhoz közel elhelyezkedő városokban: 

Sopronban, Kőszegen, Csepregen és Szombathelyen. A gradistyei horvátoknak egyesüle-

tei, területi és települési nemzetiségi önkormányzatai vannak. Jelen értekezés szerzője 

2019 óta Szombathely Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának képvi-

selője.  

Sarosácz (1973: 1) a gradistyei horvátokat „gradiscsei” horvátoknak nevezi, s két 

csoportra osztja őket. A felosztást, valamint Kópháza nevének helytelen írásmódját 

„Kopháza” számosan átvették a gyakran idézett műből. A gradistyei horvátok első (I.) cso-

portjába a szerző a Vas megyében található településeken élő gradistyei horvátokat, a  má-

sodik (II.) csoportba pedig a jelenlegi Győr-Moson-Sopron megyében élőket sorolja, amit 

sem történeti, sem nyelvészeti, sem pedig néprajzi okok nem indokolnak. Történelmi tény, 

hogy a jelenleg Vas megyében elhelyezkedő Peresznye, Horvátzsidány és Ólmod Sopron 

vármegyéhez, míg Bezenye és Horvátkimle Moson vármegyéhez tartozott, tehát a 

gradistyei horvát falvaknak az 1950-ben kialakított megyékben: Győr-Sopron és Vas me-

gyében való elhelyezkedése alapján történő két különálló csoportba sorolása nem megala-

pozott.  
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A Hrvati izvan Hrvatske elnevezésű hivatalos horvátországi kormányzati hon-

lap15adata szerint Ausztriában közel 50 000 gradistyei horvát identitású és nyelvváltoza-

tot beszélő személy él. A burgenlandi horvátok a következő településeken élnek az oszt-

rák fővároson, Bécsen (Beč) kívül:  

 
a Neusiedl am See (Fertő tó) járásban: Neudorf (Novo Selo), Pama (Bijelo Selo), Parndorf (Pandorf); az 

Eisenstadt-Umgebung (Kismartoni) járásban: Hornstein (Vorištan), Klingenbach (Klimpuh), Oslip 

(Uzlop), Siegendorf (Cindrof), Steinbrunn (Štikapron), Trausdorf an der Wulka (Trajštof), 

Wulkaprodersdorf (Vulkaprodrštof), Zagersdorf (Cogrštof), Zillingtal (Celindrof); a Mattersburg 

(Nagymartoni) járásban: Antau (Otava), Baumgarten (Pajgrt), Drassburg (Rasporak) Sigless (Cikleš); az 

Oberpullendorf (Felsőpulyai) járásban: Frankenau (Frakanava), Großmutschen (Mučindrof), 

Großwarasdorf (Veliki Borištof), Kaisersdorf (Kalištrof), Kleinmutschen (Pervane), Kleinwarasdorf (Mali 

Borištof), Kroatisch Geresdorf (Gerištof), Kroatisch Minihof (Mjenovo), Nebersdorf (Šuševo), Nikitsch 

(Filež), Oberpullendorf (Gornja Pulja), Unterpullendorf (Dolnja Pulja), Weingraben (Bajngrob); az 

Oberwart (Felsőőri) járásban: Allersdorf (Ključarevac), Dürnbach (Vincjet), Mönchmeierhof (Marof), 

Podgoria (Podgorje), Podler (Poljanci), Rauchriegel-Allersgraben (Rorigljin-Širokani), Rumpersdorf 

(Rupišće), Schachendorf (Čajta), Schandorf (Čemba), Spitzzicken (Hrvatski Cikljin), Weiden bei Rechnitz 

(Bandol), Zuberbach (Sabara); a Güssing (Németújvári) járásban: Eisenhüttl (Jezero), Güttenbach 

(Pinkovac), Hackerberg (Stinjački vrh), Heugraben (Žarnovica), Kroatisch Tschantschendorf, (Hrvatska 

Čenča), Neuberg (Nova Gora), Reinersdorf (Žamar), Stinatz (Stinjaki) (Jelić, 1997: 230–231).  

 

A jelentősebb szlovákiai gradistyei horvát települések Čunovo, Jarovce (Hrvatski Jandrof) 

és Rusovce (Rosvar). Lanstyák (2000: 40) Horvátgurab, Dévényfalu, Horvátjárfalu és 

Dunacsun településeket nevezi meg olyan településekként, ahol horvátok élnek Szlovákiá-

ban, gúnynevükön („úgynevezett krobótok”) említve azokat, valamint kiemelve, hogy nyel-

vüket „csodával határos módon” őrizték meg. Lanstyák nem tér ki arra, hogy a trianoni bé-

keszerződést megelőzően ezek a szlovákiai települések a nyugat-magyarországi – későbbi 

elnevezéssel gradistyei – horvátok tömbjéhez tartoztak, s nyelvváltozatuk, nyelvállapotuk 

hasonló a számos más gradistyei horvát településen tapasztaltakhoz, ezért nyelvüket nem 

„csodával határos módon” őrizték meg, hanem a Burgenlandban és Magyarországon élő 

gradistyei horvátokhoz hasonló módon és mértékben. A jelen disszertáció szerzője (lásd 3. 

5. 1. alfejezet) számos osztrák területen található gradistyei horvát településre, valamint a 

Szlovákia területén található Jarovcébe (Hrvatski Jandorf) is ellátogatott16az adatgyűjtés 

                                                 
15 http://www.hrvatiizvanrh.hr (2019. 03. 20.)   
16 http://volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/2856831/ (2020. 06. 19.)  
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során. A terepmunka folyamán tapasztaltak alapján elmondható, hogy a trianoni békeszer-

ződés óta eltelt mintegy százévnyi izoláció ellenére megfigyelhető a – határokon átnyúló – 

regionális gradistyei horvát identitás. 

  A gradistyei horvátok a magyarországi kutatók számára kevéssé ismertek. 

Navracsics Judit A magyarországi horvátok kétnyelvűségi vizsgálata (2007) című cikkében 

csak a ča, kaj és što distinkció alapján különíti el a különböző magyarországi horvát nép-

csoportokat, s szentpéterfai adatközlőjéről nem említi meg, hogy a gradistyei népcsoporthoz 

tartozik. A cikk első mondata, amely szerint „a magyarországi horvátok nyelvváltozata 

megegyezik a horvát sztenderd változatával” szintén figyelmen kívül hagyja a gradistyei 

horvátokat, akiknek saját sztenderdizált nyelvváltozatuk van: a gradistyei horvát irodalmi 

nyelvváltozat. A cikk nem említi Győr-Moson-Sopron megyét a horvát lakossággal rendel-

kező megyék között, holott a megyében elhelyezkedő vizsgált település, Kópháza a cikk 

megjelenését megelőző népszámlás során a legnagyobb lélekszámú horvát település volt 

Magyarországon (Szarka 2003: 290).  

1. 2. 1.  A gradistyei horvát népcsoport tipológiai besorolása 

 
A vizsgált településen beszélt nyelvváltozat, a gradistyei horvát, egyes kutatók sze-

rint a szláv mikronyelvek egyike. Duličenko (1998) 12 szláv mikronyelvet különböztet 

meg. A mikronyelvek az anyanemzethez képest elfoglalt helyük szempontjából szigetnyel-

vek vagy periferikus nyelvek lehetnek. A gradistyei (burgenlandi) horvát szigetnyelv, mert 

az anyanemzettől távol fejlődött, s közösségei mindvégig hiányát szenvedték annak a tény-

nek, hogy az anyanemzet kulturális, tudományos életétől elszakítva fejlődtek a 16. század 

óta. Horváth Sándor (2005: 181–193) kutatása rávilágít arra, hogy már a 18. századi 

gradistyei horvát forrásokban is felmerült a horvát nyelv „romlásának” kérdése, s az elha-

tárolódás vélelme a Horvátországban beszélt nyelvváltozatoktól. Duličenko (1998, idézi: 

Zoltán 2001), valamint Gustavsson (1998: 76) a gradistyei horvát nyelvet, melyhez a vizs-

gált településen, Kópházán beszélt horvát dialektus is tartozik, olyan elszigetelt 

mikronyelvként határozzák meg, amelynek nincs anyaországa (matica). 

Amint a későbbiekben látni fogjuk, a kép árnyaltabb ennél, hiszen a gradistyei hor-

vátok kapcsolatai Horvátországgal, az anyaországgal – részben a 21. századi globális tér 

lehetőségeit kihasználva – egyre bővülnek az érintett államok által támogatott nemzetiségi 

szervezetek, valamint az egyéni törekvések hatására. Duličenko (1998, idézi: Zoltán 2001) 

megállapítása szerint szigethelyzetben két lehetőség nyílik a sztenderd nyelvváltozat létre-
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hozására. Az első esetben a szigetnyelvjárás a köznapi és családi élet nyelve marad, az 

irodalmi nyelv funkcióját pedig az anyanemzet vagy a környező nemzet irodalmi nyelve 

látja el, míg a második esetben a szigetnyelvjárás bázisán helyi irodalmi nyelv jön létre, 

amely szatellitként társul az anyanemzet irodalmi nyelvéhez. A gradistyei horvátok közös-

ségeire mindkét megállapítás igaz. Hadrovics (1995) a gradistyei horvátok irodalmi nyel-

vét ča típusú lokális irodalmi nyelvként kategorizálta. A szigethelyzetben lévő 

mikronyelvek a nagy irodalmi nyelvekhez hasonlóan fejlődnek. Kezdetben a szépiroda-

lomban jelennek meg, később pedig a publicisztikában jutnak szerephez. Duličenko (1998, 

idézi Zoltán: 2001) szerint a burgenlandi horvát nyelvet a szépirodalomban, a publiciszti-

kában és az oktatásban is használják. Nem említi azonban azt a tényt, hogy a burgenlandi 

horvát a katolikus egyház egyik liturgikus nyelve is, aminek nagy szerepe van a nyelvmeg-

tartásban (lásd 3. 5. 1. alfejezet). Duličenko úgy véli, amennyiben a másságot és a nyelvi 

kifejezés szabadságát tekintjük, a kis létszámú etnikai csoportok nyelvei fennmaradásáról 

és fejlődéséről nemcsak a kis népcsoportoknak kell gondoskodniuk, hanem anyaországaik-

nak is. Duličenko a mikronyelvek szatellit modelljét tartja követendőnek. A szerző továbbá 

rámutat, hogy a mikronyelv – szigetnyelvi helyzet esetén – a távoli anyanemzet irodalmi 

nyelvével együtt szolgálhatja csak ki a kis etnikai csoportok nyelvi igényeit. A magyar 

nyelv a trianoni békeszerződés óta eltelt mintegy egy évszázad nyelvi változásainak követ-

kezményeként többközpontú, pluricentrikus  (Lanstyák 2000) nyelvvé vált. A trianoni 

határok által több országba (Ausztria, Magyarország, Szlovákia) került gradistyei horvát 

népcsoport nyelvváltozata az anyaországhoz, Horvátországhoz viszonyított szatellit nyelvi 

helyzet mellett – az elmúlt 100 év nyelvi változásai következményeképpen – a többköz-

pontúság jellemzőit is mutatja. Az osztrák oldalon élő burgenlandi horvátok gradistyei 

horvát nyelvváltozata, mivel a beszélőközösségek tagjai a német nyelvet beszélik domi-

náns nyelvként, magán viseli a német nyelv hatását pragmatikai, lexikai, szintaktikai, 

grammatikai és fonetikai szinten is (Pawischitz 2018). Ugyanez elmondható a magyaror-

szági és szlovákiai gradistyei horvátok nyelvváltozatáról is, akiknek a magyar, illetve a 

szlovák a domináns nyelvük. A különböző országokban, illetve beszélőközösségekben 

keletkezett kontaktusváltozatok a kölcsönös megérthetőséget nem befolyásolják jelentősen, 

mint ahogy arról a jelen disszertáció szerzője terepmunkája során – mindhárom ország 

gradistyei horvát beszélőközösségeit vizsgálva – több alkalommal is megbizonyosodott.  

A jelen kutatásban vizsgált közösség a gradistyei horvát népcsoport egyik magyar-

országi településén található, s mint olyan, a magyarországi autochton nyelvi kisebbségek 

közösségeihez hasonló jellemzőket mutat. A gradistyei horvátok a hosszú évszázadok alatt 
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kialakult történeti kisebbség típusához sorolhatók (Szarka 2004). A bilingvizmus fokát 

tekintve a gradistyei horvátok – a magyarországi kisebbségek többségéhez hasonlóan – 

kétnyelvű, másodnyelv domináns kisebbség, ellentétben a Kárpát-medencében élő határon 

túli magyarokkal, akik anyanyelv domináns kisebbségek.   

Szarka (2004) a nyelvileg asszimilált kisebbségek két alcsoportját különbözteti 

meg: az első csoportba a nyelvileg asszimilált, a másikba pedig a nyelvcsere utáni helyzet-

ben lévő közösségeket sorolja. A Kópházán élő horvát nemzetiségi gyökerekkel rendelke-

ző közösség az első csoportba tartozik, azzal a kitétellel, hogy a generációs rétegzettség 

esetükben már kevésbé figyelhető meg. A közösség tagjai családonként és egyénenként 

eltérő attitűdökkel rendelkeznek a horvát nyelvet illetően. 

 
„A nyelvileg asszimilált kisebbségek […] két alcsoportját kell megkülönböztetnünk. Az egyikbe azok a kö-

zösségek tartoznak, amelyek a kisebbség eredeti nyelvét, nyelvjárását az idősebb generációk révén még őr-

zik, s a fiatalabb generációk az iskolai oktatásban elsajátítják a kisebbség nyelvének irodalmi változatát. […] 

A második alcsoportba […] az egyes kisebbségeknek azok a kisebb-nagyobb közösségei tartoznak, melyekre 

csupán nyelvi emlékek, lexikális maradványok, vagy a közösség egykori anyanyelve, kultúrája iránti tiszte-

let, vonzalom a jellemző” (Szarka: 2004: 119–120). 

 

1. 2. 2. A gradistyei horvátok történelme  
 

A gradistyei – korábbi elnevezéssel nyugat-magyarországi – horvátok létszáma a 

trianoni békeszerződés idején meghaladta az 50 000 főt. Arday Lajos (2009: 118) idézi a 

békediktátum feltételeit: „Ausztria 4364 km2-t kapott Nyugat-Magyarország területéből, 

246 ezer német, 50 ezer horvát és 44 ezer magyar lakossal […]”. Pozsony lakossága ezeken 

az adatokon felül szerepelt, Sopron és a környező falvak adatai viszont benne foglaltattak 

ezekben a létszámokban. Ismeretes, hogy az 1921. évi soproni népszavazás eredményekép-

pen Sopron és a környező falvak Magyarország területén maradtak (1. számú melléklet). A 

vizsgált település, a horvát többségű Kópháza lakossága ezzel elszakadt a gradistyei hor-

vátok tömbjétől. A kis népcsoport kulturális újraegyesítésére csak az 1990-es években, a 

rendszerváltozást követően kerülhetett sor. Az ismert történelmi tények miatt a nyugat-

magyarországi horvátokat a második világháborút követő időszakban a „délszláv” népcso-

portba sorolták (Fehér 1993), s a határ osztrák oldalán nagyobb tömbben élő gradistyei 

horvátokkal semmilyen kapcsolatot sem tarthattak.  

A gradistyei horvátok elődei a török elől menekülve találtak új otthonra a 16. száza-

di Nyugat-Magyarországon. A jelen kutatás adatközlői kivétel nélkül ismerik ezt a törté-
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nelmi tényt. Josip Adamček (1995) a Povijest i kultura gradiščanskih hrvata [A  gradistyei 

horvátok történelme és kultúrája] című kötetben megjelent tanulmányában17 úgy vélelmezi, 

hogy a horvátok betelepülése az akkori Magyarország nyugati részére 1493-at követően 

kezdődött, de mindenképpen az 1515-ös évet megelőzően, amikor is a kismartoni  

(Željezno) uradalomban már megjelennek a horvát vezetéknevű emberek. A kötet egy 

nagyszabású projekt segítségével valósult meg, melyhez az akkori horvát köztársasági el-

nök írt előszót, mintegy annak elismeréseként, hogy a gradistyei horvátok is a horvát nem-

zet részét képezik. 

Adamček szerint Sopron vármegyébe 1522 és 1527 között települtek nagy számban 

horvát telepesek Lika, a történeti Krbava tájegység, valamint Senj környékéről. A betelepü-

lés a kor viszonyainak megfelelően úgy ment végbe, hogy a földesúr horvátországi birtoka-

iról magyarországi birtokaira telepítette át jobbágyait. Adamček kutatása alapján Nádasdy 

Tamás (1498–1562) – horvát nevén Tomo Nadaždi – Medurić és Velika nevű horvátországi 

birtokairól népesítette be a Sopron vármegyében elhelyezkedő Hidegség (Vedešin), Fertő-

homok (Umok) és Kópháza (Koljnof) településeket, valamint áttelepítéseket hajtott végre 

Koprivnica környékéről is. Nádasdy 1538. május 5-én kelt levelében megemlíti, hogy 

Velika település környékéről is telepít majd át embereket, akiknek veszélyben volt a meg-

élhetésük (Adamček 1995: 19–20). Kolnhofer (2008) megállapítja, hogy a betelepítés idő-

pontjával kapcsolatban az első tudományos kutatáson alapuló tényt Mohl Adolf közölte 

1914-ben. A Mohl Adolf által vélelmezett, de azóta részben megcáfolt 1533-as időpont lett 

a gradistyei horvát jubileumi hagyomány alapja. 1983-ban Kópházán is megünnepelték a 

betelepítés 450. évfordulóját, s emlékművet is avattak az esemény emlékére (2. számú mel-

léklet). A jelen disszertáció írója jelen volt az ünnepségsorozaton, melyen a horvátországi 

Buševec település küldöttsége is részt vett. Az identitásépítés és nyelvmegőrzés szempont-

jából nagy jelentőségű testvértelepülési kapcsolat Buševec és Kópháza között ekkor indult 

fejlődésnek. 

Megfogalmazódik a kérdés: hogyan maradhatott fenn a kis létszámú, valamint ke-

véssé ismert horvát népcsoport a nagyobb presztízsű, lényegesen több beszélőt számláló 

német és magyar népcsoportok asszimiláló hatása ellenére a 16. századtól egészen napjain-

kig? A nyilvánvaló okok – a társadalmi mobilitás, valamint a vegyes házasságok hiánya, a 

zárt falusi közösségek – mellett a horvátok mentalitása is hozzájárulhatott ahhoz, hogy az 

asszimilációs hatások csak a 20. század második felében erősödtek fel.  

                                                 
17 A szerző tartalmi fordítása horvát nyelvről 
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Johann Csaplovics 1829-ben írt német nyelvű Croaten und Wenden in Ungern című mun-

kájában, melyben kitér a Sopron környéki horvátokra is, így írja le az asszimiláció ellen 

ható jelenségeket. 

 
„Bey allen dem sind die Kroaten auf ihre Sprache sehr eifersüchtig; und heiratet auch ein Weib in ein 

hienzisches (deutsches) Haus, so lässt sie sich nicht herab, die Sprache des Hauses zu studieren; sondern die 

ganze Familie muss ihr zu Liebe kroatisch lernen” (Csaplovics 1829: 27).   

[„A horvátok rendkívül féltik a nyelvüket; ha egy nő férjhez megy egy német házba, nem ereszkedik le odáig, 

hogy a ház nyelvét elsajátítsa, hanem az egész családnak meg kell tanulnia horvátul az ő kedvéért.”] 

  
A vizsgált közösségben is jellemző volt a kroatizálódás jelensége, melyre még az 

1960-as években is voltak példák az adatközlők elmondása alapján.  A jelen disszertáció 

szerzőjének nagyapja német anyanyelvűként tanult meg a közösségben horvátul az 1920-as 

években. A jelenség modern változata is megfigyelhető a településen. Horvát gyökerekkel 

nem rendelkező fiatalok is részt vesznek a közösség horvát kulturális életében, s sajátítják 

el a horvátországi sztenderd nyelvváltozatot (lásd 4. 4. alfejezet).  

A vallás szintén nagy szerepet játszott a nyelv megtartásában (lásd 3. 5. 1 fejezet). 

Erről Csaplovics így ír:  

 
 „Mehrere sind zwar auch der deutschen Sprache mächtig, aber um alles in der Welt lassen sich nicht dem 

Religions-Unterricht in deutscher Sprache gefallen.“ (Csaplovics 1829: 27).  

 [„Habár többen is erősen a német nyelv befolyása alatt állnak, ennek ellenére a világ minden kincséért sem 

hagyják magukat a vallásoktatás területén a német nyelv befolyása alá vonni.”] 

 
Közismert, hogy a gradistyei horvátok hagyományosan római katolikus vallásúak. Kevéssé 

ismert tény azonban, hogy a gradistyei horvátok földesuraikat követve a 16. században 

evangélikusok lettek, majd az ellenreformáció idején rekatolizáltak (Benčić 2017).  

Payr Sándor szerint (1924: 21, idézi: Dudás 2018: 129) „a Sopron megyei Kópházán 

(Koljnof) és Klimpán (Klingenbach/Klimpuh) volt evangélikus lakosság, bár gyülekezetté 

nem alakultak”. Kaspar Dragonus evangélikus lelkész bepanaszolta a kópházi lakosokat 

1581-ben, hogy azok ellenálltak, és nem tették lehetővé, hogy végezze a tevékenységét 

(Benčić 1995: 205). A Dunántúl két jelentős arisztokrata családja rivalizálásának 

eredeményeképpen a csepregi kollokviumot követően a Batthyány család a Kálvin-féle 

református tanokat követte, míg a Nádasdy család a Luther Márton-féle tanok mellett tartott 

ki. Mindkét főnemesi család jobbágyaikkal együtt a későbbiekben visszatért a római kato-

likus hitre (Fabinyi 1997, idézi: Dudás 2018). Ez a történelmi tény azonban a közvélekedés 

számára a múlt homályába vész, s a kutatás adatközlői körében nem volt ismeretes.  
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Csaplovics (1829) megemlít számos olyan vélekedést a gradistyei horvátok eredeté-

ről, melyek a mai napig is közszájon forognak a népcsoport tagjai körében. Elnevezésüket, 

a vízi horvátokat (wasser-koaten) arra a tényre vezeti vissza, hogy a Fertő tóhoz közel él-

nek (weil sie am Neusidlersee wohnen). Másik elnevezésük, a fehér horvátok (weis 

Croaten, Belo-Chrobati) egy bizonyos fehér hegy vidékéről való származásra vezethető 

vissza Csaplovics szerint. Az elnevezés azonban lehet a Bijela Hrvatska [Fehér-

Horvátország] elmélet továbbélése is (Sokcsevits–Szilágyi–Szilágyi 1994), mely szerint a 

horvátok egy bizonyos Fehér-Horvátországból, a mai Csehország északi területéről szár-

maznak. A vízi horvátok elnevezés utalhat a gradistyei horvátok tengermelléki származásá-

ra, amit azonban számos kutató, főként nyelvészeti és történeti indokokra hivatkozva kriti-

kával szemlél, hiszen a gradistyei horvátok elődei más vidékekről is származhattak 

(Hadrovics 1974; Ivšić 1971, idézi Šojat 1993; Neweklowski 1978; Šojat 1993). A wasser-

kroaten [vízi horvátok] elnevezés a bossen-kroaten [Boszniából származó horvátok] nép-

etimológiás fejlődéséből is származhat. A népi jelentéstulajdonításon alapuló magyarázat 

már egy 1909-ben megjelent, a digitális térben fellelhető szlovák nyelvű enciklopédiában is 

olvasható.18Ivšić (1971: 758, idézi Šojat 1993: 340) a godina („guödina”) ’eső’ (horvátor-

szági sztenderd horvát válozata: kiša), valamint a loza ’erdő’ (horvátországi sztenderd hor-

vát változata suma) szavak horvátországi előfordulása alapján következtetett a čakav-

horvátot beszélő gradistyei horvátok származási helyére, megemlítve a Lika hegyvidéket, 

Pounje mikrorégiót, az Ogulintól délre eső vidéket, valamint Perušić és Bjelovar települé-

seket.   

A gradistyei horvát elnevezés a trianoni békeszerződést követően vált elterjedtté, s a 

kis népcsoport legnagyobb költőjétől, Mate Mersich római katolikus paptól (felvett nevén: 

Miloradić – jelentése: a munkát szerető, tevékenykedni vágyó) származik (Benčić 2018). A 

békeszerződést követően létrejött osztrák tartomány horvát elnevezése – Gradišće –

Burgenland földrajzi név tükörfordításával keletkezett. (Magyar elnevezése – Várvidék – 

kevésbé használatos.) 

A vizsgált településen a kisebbségi nyelv, valamint oktatás helyzete hasonló volt az 

országos tendenciákhoz. A második világháború előtt csak néhány tárgyat (természetrajz, 

                                                 
18  Ottův slovník naučný: Illustrovaná encyklopædie obecných vědomostí (1909: 36) 

https://books.google.hu/books?id=Kqbkb8ljVVgC&q=bossen+croaten&dq=bossen+croaten&hl=hu&sa=X&
ved=2ahUKEwj7l8KTqZnvAhXilosKHa6rCQwQ6AEwAHoECAAQAg (2021. 03. 05.) 
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földrajz, vegytan) tanítottak magyarul, a többit horvátul. 1945 után az összes tárgyat ma-

gyar nyelven tanították, a szerbhorvát nyelv pedig fakultatív tantárgy lett. Ekkor lett külön-

böző a tanulók családi körben beszélt nyelve, valamint az iskolában tanult nyelv (Vámos 

1998: 440). 1947-ben, az új tanév elején gondot okozott a nemzetiségi iskolák benépesíté-

se. Kópházán több gradistyei horvát településhez (Peresznye, Ólmod, Horvátzsidány) ha-

sonlóan szüneteltetni kellett a nemzetiségi oktatást, mert egyetlen szülő sem kérte azt (Fe-

hér 1993: 95). A településen a délszláv nyelvű könyvállomány zöme – az internacionaliz-

musra nevelés jegyében – 1953 körül szerbhorvát nyelvre fordított szovjet regény volt.  

Később a Délszláv Szövetség a Grimm fivérek szerbhorvátra fordított műveit küldte el 

Undra és Kópházára (Fehér: 1993: 202). Az 1960-as évek végén Kópházán az asszimilációt 

sürgették. A kópházi általános iskolában a heti 31 órából 3 óra nyelvoktatás volt beépítve 

az órarendbe. „Ez az asszimilációs folyamat lassítását célozza, ami káros” – jelentette ki a 

soproni járási párttitkár.  A Győr-Sopron megyei gyakorlat azt igazolja, hogy több előnyt 

lehet szerezni azzal, ha valaki magyarnak vallja magát. Arra kell törekedni, hogy a nemze-

tiségi hagyományok természetes körülmények között alakuljanak át, szűnjenek meg – 

hangzott el a fenti pártbizottsági ülésen” (idézi: Fehér: 1993: 45).  Az 1970-es években, 

amikor a disszertáció szerzője is tanulója volt a kópházi iskolának, élénkülés volt megfi-

gyelhető a nemzetiségi politikában. Az országos tendenciát követve Kópházán is megala-

kult a közkeletűen „tánccsoportnak” nevezett népművészeti klub, valamint a tamburaokta-

tás.  Az osztrák–magyar határ túloldalán élő burgenlandi horvátokkal való kapcsolattartás 

azonban továbbra is lehetetlen volt. Erről tanúskodik a tamburazenekar vezetőjének vissza-

emlékezése19arról, hogy az 1970-es években politikai okok miatt meghiúsult a hangszerek 

tervezett behozatala a határ túloldalán élő burgenlandi horvátoktól. A helyi aktivisták meg-

kapták az engedélyt arra, hogy a Magyarországi Délszlávok Szövetségén keresztül tambu-

rákat vegyenek át a trausdorfi (Trajštof) iskolaigazgató ajándékaként. A hangszereket a 

határon kellett volna átvenni egy vasárnapi napon, de előző nap a hatóság megtiltotta a 

kópháziaknak, hogy a kapitalistáktól bármilyen ajándékot átvegyenek. 

A kópházi iskolaigazgató 1988-ban az MDDSZ X. kongresszusán kijelentette, hogy 

„a szerb nyelvváltozat tanítása a nyugat-magyarországi horvát falvakban súlyos károkat 

okozott, mert nyelvileg ők állnak legtávolabb az említett egységesített irodalmi nyelvtől, 

ezért a gyerekek elvégezvén az iskolát, saját nyelvjárásukat szégyellni kezdték, a rájuk 

erőltetettet pedig nem tanulták meg jól” (idézi: Sokcsevits: 1996: 98). 1989-ben engedé-

                                                 
 19 http://www.volgyi.com/kphzi-tambursok  (2018. 09. 02.)  
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lyezte az MKM, hogy a gradistyei horvát nyelvet oktassák az iskolában (Vámos 1998: 

440). Az azóta eltelt évtizedek újabb változást hoztak. Jelenleg az iskolában a horvátorszá-

gi sztenderd horvát nyelvváltozatot oktatják, s egyre kisebb mértékben tudnak alapozni a 

tanulóknak a családból hozott horvát nyelvtudására. 

 

1. 2. 3. A gradistyei horvátok nyelve 

 
A világon beszélt nyelvek számát nehéz megbecsülni, mint ahogy nem könnyű 

megállapítani azt sem, hogy mely nyelv számít külön nyelvnek, s mely egy adott nyelv 

nyelvváltozatának. A jelen kutatás szempontjából fontos kérdés, hogy a vizsgált települé-

sen beszélt gradistyei horvát a Horvátországban beszélt horvát nyelvnek nyelvváltozata-e, 

vagy pedig önálló mikronyelvnek tekinthető (vö. Duličenko 1998). A gradistyei horvátnak 

saját sztenderdizált nyelve van, melyen a burgenlandi horvát nyelvű média szólal meg, va-

lamint a katolikus egyház egyik liturgikus nyelve is.  

  A vizsgált település, Kópháza horvát közössége – többek között történelmi és nyelvi 

vonatkozásban – sok szállal kötődik az osztrák Burgenland tartományban élő horvátokhoz. 

Ausztria 1998-ban írta alá az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló keret-

egyezményét, s 2001-ben ratifikálta a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Kartáját. A 

ratifikált dokumentumok alapján a burgenlandi horvátok és nyelvük (Burgenland Croatian) 

védelmet élveznek. Crnić-Grotić (2016: 481) szerint az említett dokumentumokban jelenik 

meg először hivatalos formában a gradistyei és a horvátországi sztenderd horvát nyelv meg-

különböztetése. Magyarország 2005-ben ratifikálta az említett kartát, melyben a horvát nyelv 

védelme szerepel, s a gradistyei horvát nyelv nem élvez külön védelmet. Számos szerző, köz-

tük Kiss (2001) és Trudgill (2010) hangsúlyozza, hogy a nyelv és a nyelvjárás elkülönítésé-

nek nincsenek kizárólagos nyelvi kritériumai. Az elkülönítés tekintetében politikai, társada-

lom-lélektani, közösségi, valamint nemzettudatot érintő szempontok is szerepet játszanak. Ha 

elfogadjuk azt az ironikusnak szánt, de nagyon is gyakorlatias kijelentést, amely szerint 

„nyelv az a nyelvjárás, amelynek saját hadserege és haditengerészete van” (idézi: Kiss 2001: 

32), abban az esetben természetesen a gradistyei horvát nem különálló nyelv, hanem nyelv-

változat, még akkor is, ha önálló irodalmi nyelve van. A nyelvtudomány (Kiss 2001) a kö-

vetkező kritériumokat állította fel a kérdés eldöntése céljából: a lingvisztikai hasonlóság és 

különbözőség kritériumát (kommunikációs kritérium); a föléboltozódás kritériumát (létezik-e 
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a nyelvjárás fölé boltozódó azonnyelvi köznyelvi változat); illetve a beszélői vélekedés krité-

riumát.  

 Crystal (2003) valószínűsíti, hogy nincs két ember, aki teljesen egyformán használja a 

nyelvet, vagy reagál mások nyelvhasználatára. Megállapítja, hogy egy adott személy nyelvi 

rendszerét idiolektusnak, a dialektusokat több idiolektus elemzése során kapott absztrakci-

óknak, a nyelveket pedig több dialektuson végzett absztrakció eredményének tekinthetjük. 

Kloss (1967) elkülöníti az Abstand és az Asbau (beépült) nyelveket. A magyar nyelv egyér-

telműen Abstand nyelv vitathatatlan nyelvi különállása miatt, a horvát nyelv azonban mind 

történetét, mind a délszláv nyelvi dialektus-kontinuumban elfoglalt helyét tekintve össze-

tettebb képet mutat. Az Abstand nyelveket történeti, valamint kulturális okok miatt tekintik 

külön nyelveknek, holott beszélőik kölcsönösen megérthetik egymást. „Az Asbau nyelvek 

olyan nyelvváltozatok, amelyek egy földrajzi nyelvjárás-kontinuum részét képezik, és külön 

nyelvvé válásukat legalább annyira, ha nem inkább, okozták politikai, társadalmi, kulturális 

és történelmi tényezők, mint nyelvészetiek” (Trudgill 2010: 129). Az egyik legjellemzőbb 

példa erre a szerb és a horvát nyelv viszonya, illetve a szerbhorvát nyelvnek a délszláv hábo-

rú következményeképpen történő felbomlása, valamint különálló nyelvekként való maghatá-

rozása szerbre, horvátra, bosnyákra és montenegróira. (Crystal 2000; Nyomárkay 1997, 

2002). Wardhaugh (2005: 29) szintén említi a szerbhorvát nyelvet a különálló nyelvek, dia-

lektusok és nyelvváltozatok témájának taglalásakor. A horvát és a szerb nyelvben megfigyel-

hető eltérő szótári preferenciára hozott példája azonban nem helytálló. A vlak ’vonat’ szó 

jelentése nem város, mint ahogy azt Waldraugh vélelmezi.  

 Az önálló Horvátország kikiáltását követő extrém purista tendenciát (Nyomárkay 

2007), melynek keretében megkísérelték megtisztítani a horvát nyelvet a szerbizmusoktól és 

a nemzetközi szavaktól, a vjenčati se ’házasságot kötni’20szó túlélte annak ellenére, hogy a 

szó pravoszláv egyházi szertartásra utal, holott a horvátok identitásában fontos szerepet ját-

szik a római katolikus vallás. A pravoszláv egyházi szertartásban a pap a házasulandók fejére 

koszorút helyez,21 mely a vértanúságra, s a házasságon belüli áldozatvállalásra utal (vijenac, 

gradistyei horvát: vjenac ’koszorú’.) A katolikus egyházi szertartásban nincsen ilyen rituálé, 

ott a pap a házasulandók kezét fogja össze stólával. A gradistyei horvátban az esketést a 

’poručiti se’ igével fejezik ki (ruka ’kéz’). Úgy vélhető, hogy a horvát nyelvet a szerb hatá-

                                                 
20 A szerző saját példája. 
21 „Младенцима се на вечању стављају венци на главу. Отуда и назив венчање.” [A fiataloknak az eske-
téskor koszorút helyeznek a fejükre. Innen származik a vjenčanje elnevezés. ]  A szerző fordítása szerb 
nyelvről.  
 https://www.starhangelmihailo.com/pravoslavlje/vencanje/ (2020. 12. 10.) 
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soktól mentesíteni kívánó szakemberek „nyelvérzékét nem érte el” ez a gradistyei horvátot 

beszélőknek szembetűnő, a pravoszláv rituáléra utaló szerbizmus, melyet jelenleg is használ-

nak a horvátországi sztenderd horvátban a polgári, valamint a római katolikus templomban 

történő házasságkötésre is.  

A horvátországi sztenderd nyelvváltozatban bekövetkező változások érintik a disszer-

tációban vizsgált közösséget is, hiszen a település iskolájában hosszú ideig a szerbhorvát 

nyelvet tanították, jelenleg pedig a horvátországi sztenderd nyelvváltozatot, melynek – az 

egyre kiterjedtebb horvátországi kapcsolatok révén – növekszik a közösség tagjai nyelvi 

gyakorlataira tett hatása.   

Crystal (2000: 8) feltételezi, hogy a szerbhorvát nyelvből politikai okok miatt levált 

nyelvek, melyeket ma még kismértékű nyelvi eltérés jellemez, idővel elvesztik kölcsönös 

megérthetőségüket. Ennek a vélekedésnek ellentmond az a tény, hogy a gradistyei horvát 

beszélői a mai napig kölcsönösen megértik egymást az anyaországi sztenderd horvát nyelven 

beszélőkkel – az anyanemzettől külön fejlődve, s azzal az elmúlt mintegy fél évezred alatt 

csak laza kapcsolatot fenntartva is. 

 A gradistyei horvátok nyelvi helyzete számos tekintetben hasonló a csángó magyarok 

helyzetéhez (lásd 1. 1. alfejezet).  Mind a csángó magyarok, mind a gradistyei horvátok több 

évszázadon keresztül éltek az azonnyelvi beszélők nagy tömbjétől távol. A gradistyei horvá-

tokra is igaz Trudgill (2010) csángó magyarokról megfogalmazott állítása, amely szerint 

nyelvváltozatuk Abstand foka nagymértékű ahhoz, hogy az könnyen Asbau kapcsolatba ke-

rülhessen a sztenderd változattal, habár nem teljességgel elképzelhetetlen a folyamat. Amint 

azt a későbbiekben látni fogjuk, a vizsgált közösségben számos olyan törekvés figyelhető 

meg, amely a sztenderd horvát nyelvhez történő közeledést szolgálja.  A gradistyei horvátot 

beszélőknek azonban megannyi döntést kell meghozniuk, amikor horvátul szólalnak meg, s 

sztenderdizált nyelvként, vagyis olyan nyelvként, mely minden nyelvhasználati téren megfe-

lelő kereteket biztosít, jellemzően a magyart, illetve az Ausztriában élő burgenlandi horvátok 

a németet használják (Mersich–Krékity 2018).  

    Amint az a szlavisták körében közismert tény, a horvát nyelvjárások elnevezése a mi 

kérdőszó alapján alakult ki: a kaj, a što és a ča kérdőszó használata alapján kaj-horvátról 

(kajkavsko narječje), ča-horvátról (čakavsko narječje), valamint što-horvátról (štokavsko 

narječje) beszélhetünk. Barić [Barics] (2006: 17) hét nyelvjárási csoportba sorolja a magyar-

országi horvátokat. A kaj nyelvjárás a Mura menti (zalai) horvátokra jellemző. A nyelvjárá-

sukban nem egységes Dráva menti horvátok dialektusában a što és a kaj elemek is megtalál-

hatók. A bosnyák-horvátokra (Pécs környéke) a što-horvát je-ző változata jellemző. A bu-
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nyevác-horvátok (Bácska) a što-horvát i-ző változatának újabb alakját, míg a Bácskában és 

Baranyában élő sokác-horvátok a što-horvát i-ző változatának archaikus változatát beszélik. 

A Kalocsa környéki Duna menti rác horvátok dialektusa az archaikus szlavóniai e-ző što-

horvát. A Vas és Győr-Moson-Sopron megyében élő gradistyei horvátok jellemzően a ča-

horvátot beszélik, de megtalálható körükben a što-horvát is.  

A vizsgált településen, Kópházán a ča-horvát nyelvjárást beszélik, míg a tőle csak 

mintegy 6 km-re lévő Hidegségen (Vedešin) és Fertőhomokon (Umok) a kaj-horvátot. A kü-

lönböző nyelvjárásban beszélők kölcsönösen megértik egymást, bár kisebb mértékű foneti-

kai, szemantikai és szintaktikai eltérések tapasztalhatók az egymástól nem messze elhelyez-

kedő falvak horvát dialektusai között. Neweklowsky (1978, 1995) és Šojat (1993) a 

Kópházán beszélt gradistyei horvát dialektust a haci és poljanci csoportba sorolja. Kópháza a 

csoport szélén helyezkedik el, mert földrajzilag közelebb esik a kaj-horvátot beszélő Hideg-

ség (Vedešin) és Fertőhomok (Umok) településekhez, valamint a szintén ča-horvátot beszélő 

dolnici csoporthoz, mint a haci és poljanci csoport többi településéhez (idézi: Houtzagers 

2013). A poljanci elnevezés nemcsak nyelvészeti körökben használatos, hanem a közösségek 

is ismerik. Ennek bizonyítéka a gradistyei régió osztrák oldalán szervezett kerékpáros túra, 

melyet a poljanci csoporthoz tartozó falvak lakosai számára szerveztek (3. számú melléklet). 

  A Kópházán beszélt nyelvváltozat közép-ča-horvát (srednjočakavski dialekt), mely 

i-ző, e-ző nyelvjárás (Šojat 1993: 343; Neweklowski 1995: 437; Lisac 2009: 96, idézi: Dudás 

2019b: 31). Az egykori ősszláv *ě helyén az i-ző, e-ző nyelvjárásban /i/, iletve /e/ hang áll. 

Šojat (1993: 343) többek között a következő példákat említi az i-ző, e-ző reflex „ikavsko-

ekavski refleks nekadašnjega jata” megnyilvánulására a kópházi horvát beszélőközösség 

horvát dialektusának szókincséből: „ di:te [gyermek], ri: č [szó], mirit [mérni], tielo [test], lieti 

[nyáron]”.22 Neweklowski (1995: 438) rámutat a haci és poljanci csoport nyelvjárásait ele-

mezve, „hogy azokban az /e:/ és /o:/ fonémák diftongusként jelennek meg mind hangsúlyos, 

mind hangsúlytalan helyzetben: pl. „čiekat [várni], susi:et [szomszéd]”.23 A vizsgált település 

horvát dialektusára az előzőekben említetteken kívül is jellemzők a kettőshangzók. 

Hadrovics László közlése alapján (1995: 469) a fennmaradt iratok közül kettőshangzókat 

írásban kizárólag egy Kópházán 1696-ban keletkezett záloglevélben jelöltek „va puoli [a 

mezőn]’  do ti duob [addig]”.24 Šojat (1993: 342) rámutat, hogy a kópházi horvát dialektusban 

fellelhetők olyan sajátosságok, melyek kizárólag a kajkav nyelvjárásban találhatók meg.  E 

                                                 
22  Šojat (1993: 343) közlése kiegészítve a szerző fordításával. 
23  A szerző fordítása horvát nyelvről. 
24 Hadrovics László (1995: 469) közlése kiegészítve a szerző fordításával. 



 
 

49 

jelenség okaként Šojat (1993: 340) nem említi a Kópházához közel elhelyezkedő két kajkav 

horvát település, Hidegség és Fertőhomok lehetséges nyelvi hatását, hanem azt feltételezi, 

hogy a kópházi horvátok elődei Ogulin környékéről származhattak, ahol megtalálhatók a 

čakav-kajkav tájszólások „čakavsko-kajkavski govori”. A kaj-horvátra jellemző 

akcentuációra „metatonijski akcent” Šojat a következő, a kópházi horvát dialektusban megfi-

gyelhető pédákat említi „kuoža [bőr], kuora [kenyérhéj, kéreg], kuola [kerék], riebra [bor-

dák]”, s egyidejűleg rámutat arra is, hogy ezek a példák Filež (kuora) és Veliki Borištof 

(kuoža) dialektusaiban is megtaláhatók.25  

 Hadrovics László a Povijest gradišćanskohrvatskoga knjizevnog jezika [A 

gradistyei horvát irodalmi nyelv története] című cikkében megállapítja, hogy a 16. század-

ban az akkori Nyugat-Magyarországra és Alsó-Ausztriába telepített horvátok mindhárom 

írást – a cirillt, a glalotitát és a latint is –  használták irataikban. A három horvát nyelvjárás 

közül a čakav volt az uralkodó, de kisebb mértékben a kajkav és a štokav nyelvjárás is je-

len volt. A gradistyei horvát irodalmi nyelv a čakav nyelvárás alapján alakult 

ki26(Hadrovics 1995: 466). A burgenlandi Eisenstadt (Kismarton) városában működő 

Gradistyei Horvátok Tudományos Intézete (Znastveni Institut Gradišćanskih Hrvatov) 

2003-ban kiadta a gradistyei horvát összefoglaló grammatikáját (Šučić et al. 2003) 

Gramatika Gradišćanskohrvatskoga jezika [A gradistyei horvát nyelv nyelvtana] címmel. 

A cím utal arra, hogy a szerzők a gradistyei horvátot nem nyelvváltozatnak, hanem külön-

álló nyelvnek tartják (vö. Duličenko 1998). A grammatika bevezetőjében a szerzők kifej-

tik,27hogy az 1960-as évekre nyilvánvalóvá vált, hogy meghiúsult az a törekvés, hogy a 

gradistyei horvát irodalmi nyelvet a horvátországi sztenderdhez igazítsák, azonban nagy 

igény mutatkozott a nyelvi norma iránt, hiszen a gradistyei horvátot az iskolai oktatásban, 

az egyházi életben, valamint a médiában is használják. A grammatika nemcsak deskriptív, 

hanem preskriptív jellegű is, törekedve a sztenderdizáció megvalósítására. A v/va 

előljárószó ’-ba, -be; -ban, -ben’ prepozíció helyett következetesen a horvátországi 

sztenderd változatban használt u prepozíciót használják, valamint a főnévi igenévhez hoz-

zátoldották az -i szuffixumot. A szerzők kifejtik továbbá, hogy a grammatika a nyelvi 

norma létrehozásakor törekszik arra, hogy olyan nyelvtani alakokat, nyelvi elemeket szere-

peltessen, melyek a leginkább használatosak a gradistyei horvátban, s melyek a legköze-

lebb állnak a horvátországi sztenderdhez is, célul tűzve ki a két horvát irodalmi norma kö-

                                                 
25 A szerző fordítása horvát nyelvről. 
26 A szerző tartalmi fordítása gradistyei horvátról.  
27 A szerző tartalmi fordítása gradistyei horvátról. 
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zelítését, valamint azt, hogy a gradistyei horvátok jobban megértsék a horvátországi 

sztenderd horvát nyelvváltozatot.  

Šučić és szerzőtársai (2003) a gradistyei horvát irodalmi nyelv fejlődésének szaka-

szait a következőképpen határozzák meg. Az első szakasz a 16. és a 17. század időszakára 

tehető. Az első nyelvemlékek abból az időből származnak, amikor a gradistyei horvátok 

földesuraik vallását követve áttértek a protestáns hitre. 1564-ben keletkezett az első írásos 

emlék – egy rövid vallási szöveg, a „Kelénpataki misekönyv”, mely bosnyák cirill 

(bosančica), glagolita és latin betűkkel volt írva – s a Kópházától pár kilométerre, ma 

Ausztriában elhelyezkedő Klingenbach (Klimpuh) településről származik. Ebben a korban 

íródott a protestáns Postilla is, melyet német nyelvről fordítottak Antun Dalmatin és 

Stepan Konzul, az Isztriáról származó protestáns lelkészek. A mű nyelvezete sok tekintet-

ben eltér a jelenleg beszélt gradistyei nyelvváltozattól – Grgur Mekinić 1609-ből származó 

művével ellentétben, mely a mai napig is jól érthető a gradistyei horvátok számára. A 

gradistyei horvát irodalmi nyelv fejlődésének második szakasza a 18. századtól a 19. szá-

zad közepéig terjed. Több mint száz év telt el a gradistyei horvátok történelmében különö-

sebb irodalmi tevékenység nélkül, amikor a 18. század közepén kiteljesedett a gradistyei 

irodalmi nyelven írt egyházi irodalom. A gradistyei horvát irodalmi nyelv fejlődésének 

harmadik szakasza a 19. század második felétől az első világháború végéig terjedt. A 

gradistyei horvátok megkésve reagáltak a Horvátországban az 1830-as években bekövet-

kezett nyelvi változásokra. A Bach-korszakban a bécsi kormányzat a centralizáció szelle-

mében a gradistyei horvátok iskoláiban is a Horvátországban használatos tankönyveket 

kívánta bevezetni. A Győri Püspökség papjai azonban levélben fordultak Karner püspök-

höz, jelezve, hogy a nagymértékű nyelvi eltérés miatt a tankönyvek változatlan formában 

nem alkalmazhatók a gradistyei horvátoknál.  

Kuzmich (1992, idézi: Nyomárkay 1996: 18) a burgenlandi horvát nyelven megje-

lent nyomtatott írásműveket két nagy tematikus csoportra osztja: a vallási és nem vallási 

tárgyú művekre. A vallási tárgyú munkák szűkebb és tágabb értelemben vett vallási tárgyú 

művekre oszthatók. A nem vallási tárgyú nyomtatványok az iskolai oktatással kapcsolatos 

könyvek, valamint a tematikus egységbe nem sorolható művek: kalendáriumok, újságok, 

daloskönyvek, valamint röpiratok. A gradistyei horvátoknak a többi horvát népcsoporttól 

eltérő nyelvváltozatának megfelelő nyomtatott művei, tankönyvei voltak jellemzően a 18–

19. századtól. A nyugat-magyarországi ča-horvátok számára kiadott könyvek az ország 

nyugati területeinek nyomdáiban, valamint Ausztriában készültek, helyesírásuk még a ma-
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gyart követte. Ilyen kiadvány volt például a Szlove Horvatzke i Nimske [Horvát és német 

szavak] (Hadrovics 1974, idézi: Király 2003).  

A nyugat-magyarországi (később gradistyei) horvát nyelvnek kétszáz évet felölelő 

saját, részben a magyar betűket alkalmazó helyesírása volt, mielőtt a népcsoport áttért a 

horvátok által használt mellékjeles helyesírásra (gajica), melynek alapjait cseh mintára 

Ljudevit Gaj alakította ki (Dudás 2019a). „Az utolsó burgenlandi horvát helyesírású köny-

vek az 1870-es években jelentek meg. 1872-ben Kőszegen a Novo Marianszko czvétje, 

1873-ban pedig Budapesten egy tankönyv Goszpodarenya nauk címmel” (Hadrovics 1974: 

53, idézi: Dudás 2019a: 150). 

  A nyugat-magyarországi horvátok településenként részben eltérő 19. századi beszélt 

nyelvváltozatait örökítette meg Fran Kurelac zágrábi tudós (1871), aki felkereste a nyugat-

magyarországi horvát településeket, köztük a vizsgált települést, Kópházát is, s összegyűj-

tötte és publikálta a szájhagyomány útján terjedő népköltészeti alkotásokat.  

 
  „Bog daj zdravje svim ptičicam 

I Kolnofskim divojčicam. 

 Jedna ’e veća, druga 'e manja: 

Jedna drugu presiganja.”28 

 

„Va Koljnofskom zdenci bistra je vodica,  

Kadi se napaja klinčac i rožica.” 29 

 
 

Fabijan Hauszer (Šučić et al. 2003) (vö. Horváth 2005), Oroszvár papja – későbbi győri 

kanonok – a nyugat-magyarországi horvátok nyelvét romlottnak, szegényes szókincsűnek 

tartotta, melyre a környező népek nyelvei túlzottan hatottak, ezért 1858-ban kiadott egy 

német–horvát szótárt a tanítók munkájának segítése céljából. Hauszer azonban nem érte el 

célját, a nyugat-magyarországi és a horvátországi horvát közelítését, mint ahogy a kópházi 

tanítónak, Nakovich Mihálynak (1840–1900) (Mihovil Naković) sem sikerült ezt elérnie, 

de megvalósította a mellékjeles helyesírásra (gajica) való áttérést (4. számú melléklet).  

Nyomárkay (1996: 23) megállapítása szerint „bizonyos, hogy a burgenlandi horvát 

nyelv a 19. század második felében kialakult irodalmi nyelvi normával rendelkezett”. 

                                                 
28 Fran Kurelac által gyűjtött és publikált kópházi népköltés. Fran Kurelac (1871: 6) Jačke ili narodne pesme 
prostoga is neprostoga puka Hrvatskoga po župam Soprunskoj, Mosonskoj i Železnoj na Ugri.  
https://archive.org/details/jakeilinarodnepe00kureuoft  (2020. 10. 05.) 
29 Kurelac (1871: 25). 
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A nép nyelvére alapozott vallási tárgyú műveivel a szlovén származású Fitzkó József 

(1772–1843) peresznyei (Prisika) plébános nagy népszerűségnek örvendett, azonban tevé-

kenysége a gradistyei horvát nyelv elkülönülése irányába hatott. Fitzko vallásos műveinek 

nyelvezetében elzárkózott az illír és horvátországi újításoktól. Irodalmi munkássága a nép 

körében rendkívül népszerű volt, mert nyelvezete a beszélt nyelvet követte.30 Hadrovics 

(1995: 478) szerint Fitzko írói tevékenységével olyan irodalmi normát hozott létre, mely a 

nép nyelvén alapult.  

A gradistyei horvát irodalmi nyelv fejlődésének negyedik szakasza Šučić és szer-

zőtársai (2003) szerint 1919-től 1945-ig tartott, míg az ötödik szakasz 1947-től napjainkig 

tart. A jelen kutatásban vizsgált közösség az utolsó két szakasz idején már elszakadt a 

gradistyei horvátok tömbjétől, s politikai, valamint nyelvi szempontból – az ismert törté-

nelmi események, körülmények miatt – részben eltérő jellegű fejlődésen ment keresztül, 

mint a határ osztrák oldalán élő gradistyei horvátok. Burgenlandban a 20. század közepén 

nagy ellenállás bontakozott ki a horvátországi sztenderd bevezetése ellen. A gradistyei 

horvátok úgy vélték, hogy így kommunista befolyás alá kerülnek. A szülők kivették gyer-

mekeiket a horvát iskolákból, német iskolákba íratták be őket, mert sérelmezték, hogy azok 

nem a saját nyelvüket tanulják (Šučić et al. 2003). 

Napjainkban a gradistyei horvát sztenderdizált nyelvváltozat (az úgy nevezett gradistyei 

irodalmi nyelv) egyszerre őrzi a gradistyei nyelvváltozat archaikus elemeit; célul tűzi ki, 

hogy minden gradistyei horvát beszélő megértse azt; közelítsen a horvátországi 

sztenderdhez; s megkísérli elkerülni a német hatásokat (Dressler–de Cillia 2006: 2258–

2271, idézi: Pawischitz 2018).  

 A nyugat-magyarországi horvátok nyelve az anyaországtól való elszakadás mint-

egy 500 éve alatt nagyon sok nyelvi hatásnak volt kitéve, s presztízse mindig alacsonyabb 

volt a környező népek (németek, magyarok, szlovákok, csehek) nyelvénél, melyek a belső 

nyelvújítási törekvésekkel párhuzamosan folyamatosan hatással voltak arra  

(Houtzagers 213: 255).31 Nyomárkay (1996) rámutat, hogy a gradistyei irodalmi nyelv 

története során az írásművek, fordítások alkotói ugyanúgy fordultak a tükörszavak, tükör-

kifejezések alkotásához, mint a 18. század végén a magyar, s a 19. század közepén kibon-

takozó horvát nyelvújítás is. Például a skupa spasti ’elájulni’ kifejezés [melyet a jelen kuta-

tás minden gradistyei horvát nyelvváltozatot beszélő adatközlője ebben a formában is-

                                                 
30https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-irok-elete-es-munkai-szinnyei-  
jozsef-7891B/f-82EA0/ficzko-jozsef-84391/  (2019. 10. 12.)  
 
31 A szerző fordítása angol nyelvről. 
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mer],32a német zusamenfallen, vagy a magyar összeesik tükörfordítása. A horvátországi 

sztenderd horvát megfelelője az összeesik igének az onesvijestiti se ige.  

  Nyomárkay (1996) adatait a következőkben saját gyűjtésű elemekkel egészítjük 

ki, melyek a vizsgált településen beszélt gradistyei horvát dialektusból származnak. A vo-

nat elnevezésének példáján megérthetjük, hogy a helyi gradistyei horvát nyelvváltozatok 

hogyan igyekeztek lépést tartani a társadalmi-technikai fejlődéssel járó változásokkal.33 Az 

anyaországtól távol, szórványban élő nyugat-magyarországi horvátok többnyire a német 

nyelvből kölcsönözték a technikai fejlődéssel kapcsolatos szavakat. A vonatközlekedés a 

19. század közepén érte el Kópháza települést. A Déli Vasút társaság 1865-ben nyitotta  

meg a Sopron-Nagykanizsa szakaszt,34melynek egyik állomása Kópháza volt. Még a 19. 

század vége előtt a GYSEV (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút) megépítette a Sopron-Győr 

vasútvonalat, mely szintén áthaladt Kópháza egyik településrészén. A vonatot a kópházi 

horvátok a németből képzett cu szóval nevezik meg (német: der Zug), míg a vasútállomás-

sal nem rendelkező, a horvát települések tömbjétől távolabb élő hidegségi és homoki hor-

vátok a magyar nyelvből képzett gejzes ’gőzös’ szóval. A sztenderd horvát nyelvben a vo-

nat megnevezése: vlak. A Kópházán beszélt nyelvváltozatban is létezik a vlak ’drót, huzal’ 

szó.  A vonatközlekedéssel kapcsolatos további német eredetű szavak a vizsgált beszélőkö-

zösség eredeti nyelvváltozatában: barcaj ’váróterem’ (német: der Wartesaal); hartu lezat 

’jegyet vált’ (német: eine Karte lösen); štrekka ’vasúti pálya’ (német: das Streckennetz 

’vasúthálózat’).  A lakás szó sztenderd horvát megfelelője: stan. A gradistyei horvát nyelv-

változatban a stan szó házat jelent, bár az idősebb adatközlők szerint régebben a hiža szót 

is használták a ház megnevezésére. Ma a kópházi horvát dialektusban a hiža szobát jelent. 

A horvátországi sztenderd horvátban a ház: kuća. A gradistyei horvát Kópházán beszélt 

dialektusában a kuća szó kunyhót jelent, míg a lakásra a német die Wohnung szóból kép-

zett vonung szót használják, az anyaországban használatos soba ’szoba’ szót azonban nem.  

Pawishitz (2018) szintén rámutat, hogy a gradistyei horvát már a 16. századtól erős 

német hatás alá került. Az újabb keletű (a trianoni békeszerződés óta eltelt 100 évben ki-

alakult) – főként a szókincset érintő – német nyelvi hatásoknak a magyarországi gradistyei 

dialektusokban magyar megfelelői figyelhetők meg, míg a régebbi keletű német hatások 

mind a burgenlandi, mind pedig a magyarországi gradistyei horvát nyelvváltozatokban 

                                                 
32 A szerző megjegyzése.  
33 A szerző saját példái. 
34 http://acta.bibl.u-szeged.hu/4430/1/belvedere_1995_003_004_018-026.pdf (2020. 03. 10.) 
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fellelhetők. A burgenlandi horvát falvakban beszélt gradistyei nyelvváltozatok is őriznek 

még kisebb számban magyar hatásokat.  

A kutatás adatközlői többségének nyelvi tudatossága eléri azt a szintet, hogy meg 

tudják különböztetni a német és a szláv eredetű szavakat. Erre a szókincset érintő meta-

nyelvi tudásra szükség is van a gradistyei horvátok nyelvi gyakorlatai során, hiszen a hor-

vátországi horvátok nem értik a gradistyei horvátban használatos német eredetű szavakat.  

Az anyaországi horvátok gyakran említik a nyelvi kontaktusok során a stari hrvatski ’régi 

horvát’ kifejezést a grádistyei horvátot jellemezve. A gradistyei horvát közösségekkel kap-

csolatban lévő horvátországi horvátok is ismernek számos, csak a gradistyei horvátra jel-

lemző szót. Ilyen szavak például a gizdav ’büszke’ (horvátországi sztenderd megfelelője: 

ponosan) (lásd: 6. 5. fejezet), illetve a trudan ’fáradt’ (horvátországi sztenderd megfelelője: 

umoran), melyet a horvátországi sztenderd nyelvváltozatban csak nőnemben használnak, a 

trudna szó ugyanis várandós állapotot jelent.  

A trianoni határok által több országba (Ausztria, Magyarország, Szlovákia) került 

népcsoport nyelvváltozata az anyaországhoz, Horvátországhoz viszonyított szatellit nyelvi 

helyzet (Duličenko 1998) mellett az elmúlt 100 év nyelvi változásai következményeképpen 

a többközpontúság jellemzőit is mutatja. Az osztrák oldalon élő burgenlandi horvátok 

gradistyei horvát nyelvváltozata, mivel a német nyelvet beszélik domináns nyelvként, ma-

gán viseli a német nyelv hatását pragmatikai, lexikai, szintaktikai, grammatikai és fonetikai 

szinten is. Ugyanez elmondható a magyarországi és szlovákiai gradistyei horvátok nyelv-

változatáról is, akiknek a magyar, illetve a szlovák a domináns nyelvük. A kölcsönös meg-

érthetőséget ezek a jelenségek nem befolyásolják jelentősen, mint ahogy arról a jelen disz-

szertáció szerzője terepmunkája során több alkalommal is megbizonyosodott mindhárom 

ország gradistyei horvát beszélőközösségeit vizsgálva. A sztenderd horvát és a gradistyei 

horvát nyelvváltozat kölcsönös megérthetőségét támasztja alá a Zágrábi Egyetem kutatója, 

Ščukanec is (2014: 39), aki a burgenlandi horvátok identitását kutatta, valamint Kozlica 

(2009), aki a vizsgált településen, Kópházán tett látogatásáról írt visszaemlékezést.  

 A nyelvjárásoknak a nyelvközösség egészében betöltött helye alapján egy nyelv-

járás lehet kizárólagos változat, főváltozat, mellékváltozat és reliktum (Kiss 2001: 48). 

Mint ahogy a moldvai csángók esetében a helyi csángó magyar nyelvváltozat képviseli a 

magyar nyelvet egy-egy településen, a jelen kutatásban vizsgált településen évszázadokig a 

helyi gradistyei horvát dialektus volt a kizárólagos horvát nyelvváltozat. Ezt az állapotot 

fokozatosan váltotta fel – a magyar nyelv dominanciájával párhuzamosan – az egyéni hor-

vát idiolektusok sokfélesége, a gradistyei horvát és a horvátországi sztenderd horvát kon-
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taktusváltozatainak megjelenése. A vizsgált település számos adatközlője rendelkezik 

sztenderd horvát nyelvi ismeretekkel, de érzelmi okokból a családban, illetve baráti körben 

a helyi horvát nyelvváltozatot használja, míg a fiatalabb generációhoz tartozók közül szá-

mosan csak a sztenderd horvát nyelvváltozatot beszélik (lásd 4.4. alfejezet).  
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2. A kutatás módszertana 

2. 1. Kutatási kérdések  

 A disszertáció alapvető kérdésfeltevése arra vonatkozik, hogy a vizsgált települé-

sen, Kópházán a helyi horvát közösségnek, valamint a horvát nyelv megtartását fontosnak 

tartó egyéneknek milyen válaszai vannak a 21. századi globális tér kihívásaira. Továbbá 

milyen jelenségek, átrendeződések, identitásstruktúrák, az identitás összetevőinek milyen 

lokális értelmezései figyelhetők meg, valamint milyen esélyei vannak a horvát nyelv és 

identitás megmaradásának a településen. 

 

A további kutatási kérdések a következők:  

 
1. Milyen szerepe van a horvátországi sztenderd horvát nyelvváltozat az egyes ge-

nerációk által történő tanulásának, illetve ismeretének a település nyelvi diverzitása 

fenntartásában? 

2. Milyen szerepe van a 21. századi lehetőségeknek (mobilitás, munkavállalás, digi-

tális tér) a település nyelvi diverzitása fenntartásában? 

3. Milyen szerepe van a nyelvmegtartó törekvéseknek, rendezvényeknek a település 

nyelvi diverzitása fenntartásában? 

4. Milyen hasonlóságok és különbségek figyelhetők meg a település horvát nemze-

tiségi származású adatközlői identitása szerkezetében? 

5. Mi motiválja a különböző generációkhoz tartozó adatközlőket a nemzetiségi 

identitás megtartásában, valamint a horvát nyelv különböző változatait érintő nyelvi 

gyakorlataikban? 

7. Milyen egyéni stratégiák figyelhetők meg a nyelvmegtartás és identitásépítés te-

rén a vizsgált településen? 

2. 2. Kutatási hipotézisek  

1. Paulston (1994) és mások meglátása szerint (idézi: Borbély 2001b) a sztenderd, va-

lamint az írott változat ismerete lassíthatja a nyelvcsere folyamatát. A vizsgált köz-

ség általános iskolájában a horvát nyelv horvátországi sztenderd változatát tanítják. 

Ennek megfelelően feltételezhető, hogy a gradistyei horvát nyelvváltozatnál maga-

sabb presztízsű horvátországi sztenderd horvát tanítása hozzájárul ahhoz, hogy a 

vizsgált településen, Kópházán megmaradjon a horvát nyelv és identitás. 
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2. Az elmúlt 25–30 évben végbement gazdasági és politikai változások – melyeknek 

következtében lehetővé vált a magyarországi és a burgenlandi gradistyei horvátok 

közötti kapcsolatok intézményes, illetve egyéni kiépítése, valamint a Burgenland-

ban történő munkavállalás – a gradistyei horvát nyelvváltozat presztízsének növe-

kedéséhez vezetett a vizsgált közösségben.  

 
3. A horvátországi sztenderd horvát nyelvváltozatnak a vizsgált közösségben tapasz-

talható presztízsét jelentősen megnövelte a különböző horvátországi településekkel 

és intézményekkel történő kapcsolatfelvétel (a sikeres testvértelepülési kapcsola-

tok), illetve az egyéni horvátországi utazások lehetősége és vonó volta. 

 
4. A gradistyei és a horvátországi sztenderd horvát nyelvváltozatok presztízsének nö-

vekedése a vizsgált közösség tagjait arra készteti, hogy meglévő nyelvtudásukat ak-

tivizálják, s ezek az egyéni törekvések az intézményes programok segítségével hoz-

zájárulnak a nyelvmegtartás bizonyos mértékű megvalósulásához.  

 
5. A nemzetiségi horvát identitás fenntartása és a horvát nyelv megőrzése a vizsgált 

településen már nem generációs rétegzettséggel jellemezhető, hanem egyéni elhatá-

rozás és attitűdök kérdése, s akár egyazon családon belül is eltérő jellemzőket mu-

tathat. 

 
6. A horvát identitás a horvát nyelv valamely változatának ismerete nélkül is jelen le-

het a vizsgált település egyes tagjainak identitásstruktúrájában. 

 
7. Az anyaországi sztenderd horvát nyelvváltozat tanulásával a legfiatalabb generáció 

tagjai egyénileg eltérő mértékben képessé válhatnak a horvát nyelvű kommunikáci-

óra, megőrizhetik nemzetiségi horvát identitásukat, azonban a helyi gradistyei hor-

vát dialektus továbbélése nem biztosított a vizsgált településen. 

 
8. A vizsgált település nyelvi tájképe alacsony fokú etnolingvisztikai vitalitást mutat, 

magánjellegű feliratokkal csak elvétve, vagy egyáltalán nem találkozhatunk. 

  
9. A vizsgált település, Kópháza, valamint az ausztriai Burgenlandban elhelyezkedő 

gradistyei horvát település, Nikitsch (Filež) nyelvi tájképe jelentős eltérést mutat.  
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10. A digitális térben megvalósuló nyelvi gyakorlatok jelentős mértékben hozzájárul-

nak a vizsgált közösséghez köthető virtuális közösségek tagjai horvát identitásának 

megőrzéséhez, valamint a közösségi és egyéni nyelvmegtartáshoz. 

 

11. A digitális térben megvalósuló nyelvi gyakorlataik során a vizsgált közösséghez 

köthető virtuális közösségek tagjai a horvátországi sztenderd horvát nyelvváltozatot 

részesítik előnyben a gradistyei irodalmi nyelvváltozattal, illetve a helyi horvát dia-

lektussal szemben. 

  
12. A római katolikus vallás gyakorlásának jelentős szerepe van a településen tapasz-

talható nyelvmegtartást, valamint identitásépítést célzó törekvésekben. 

 

2. 3.  A kutatatás 

A disszertáció anyagának gyűjtése, mivel a szerző a vizsgált településen, horvát 

nemzetiségi családban nőtt fel, természetes megfigyeléssel kezdődött, melyet számos éven 

keresztül tartó részt vevő megfigyelés és terepmunka követett. Az adatgyűjtés előzménye-

ként az értekezés szerzője 2004 óta számos kulturális, iskolai és egyházi rendezvényen vett 

részt a vizsgált településen. A részt vevő megfigyelés volt a módszere az előzetes adatgyűj-

tés során is, s az így kapott adatokat, információkat egészítette ki kérdőívekkel, nyelvi 

életútinterjúkkal (nyelvi életrajzokkal)  (Franceschini 2001a, 2001b idézi: Nekvapil 

2003; Franceschini 2004, idézi: Ščukanec 2014), a vizsgált közösséghez  köthető digitális 

tér és média tájkép (Moring 2013) elemzésével, valamint a vizsgált település és egy bur-

genlandi, gradistyei horvát lakossággal rendelkező falu nyelvi tájképének (Landry–

Bourhis 1997) vizsgálatával. A település általános iskolájában végzett kutatás 10 nyitott 

kérdést tartalmazó, valamint 29 elemből álló, az állításokkal való egyetértés mértékére 

kérdező kérdőív alapján zajlott. A strukturálatlan, narratív jellegű nyelvi életútinterjúk le-

hetőséget teremtettek arra, hogy az adatközlők háborítatlanul elmondják a nyelveket érintő 

életútjukat. A narratív interjúkat esetenként kérdések is követték. A hipotéziseket a szerző 

próbagyűjtések (Huszárné 2016) segítségével tesztelte Labov (1972) megállapításait alapul 

véve.  

A szociolingvisztikai szakirodalomban elfogadott tény, hogy a részt vevő megfi-

gyelés módszerével tanulmányozható leghitelesebben egy közösség nyelvhasználata, s 

küszöbölhető ki a labovi megfigyelői paradoxon (Bartha 1999: 113). Ugyanakkor a részt 
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vevő megfigyeléssel kapcsolatban számos egyéb érv is megfogalmazódott. „[…] Bár a 

kutató rendszerint igyekszik tájékozódni kutatása leendő helyszínéről, fontos, hogy a terep-

re érkezve félre tudja tenni előzetes ismereteit, prekoncepcióit, sőt, saját korábbi tapaszta-

latait is […]. A kutatómunka végső célja az interpretáció, vagyis az összegyűjtött tapaszta-

latok és belülről jövő értelmezésük lefordítása a többi kutató és a szélesebb közönség ré-

szére […] ” (Vörös–Frida 2006: 73). 

A jelen disszertáció szerzője tartalomelemzés segítségével vizsgálta a nyelvi életút-

interjúk során adott válaszok mögött meghúzódó motivációs rendszert, valamint azt, hogy a 

nemzetiségi horvát identitást illetően milyen hasonlóságok és különbségek figyelhetők meg 

az egyes életutakban. Vizsgálat tárgyát képezte az is, hogy milyen stratégiák figyelhetők 

meg a horvát identitás vállalásával, a nyelv megtartásával, illetve újratanulásával kapcso-

latban a 21. századi megváltozott viszonyok között. Az értekezés szerzője megfigyeléseit a 

vizsgált közösség, valamint az ahhoz kapcsolódó gradistyei horvát közösségek digitális 

terének vizsgálatával, a gradistyei horvátok kulturális tevékenységéről tudósító online kö-

zösségi oldalak, valamint a vizsgált nyelvi közösségben zajló eseményekről Horvátország-

ban, Magyarországon, illetve az ausztriai Burgenlandban megjelent cikkek, kiadványok 

nyomon követésével egészítette ki. A szerző fontosnak tartotta azt, hogy a vizsgálni kívánt 

jelenségeket a trianguláció elvét követve többféle módszerrel, több szempontot figyelembe 

véve közelítse meg.  

Az interjúk 53 1925 és 2001 között született adatközlő bevonásával készültek. Az 

interjúk egy része a részt vevő megfigyelések, zarándoklatok, többnapos közösségi kirán-

dulások alkalmával, valamint – a fiatalabb adatközlők esetében – videohívás segítségével 

valósult meg. A jelen disszertáció szerzője végezte a terepmunkát, valamint az interjúk 

leírását is. Az empirikus nyelvi adatok a kutatásban vizsgált közösséghez köthető 11 zárt és 

nyílt Facebook-csoportban, valamint 2 nyilvános Facebook-oldalon tett bejegyzésekből 

származnak. A kutatás fő iránya a horvát nyelv különböző változataihoz, valamint a nem-

zetiségi identitáshoz való viszonyulás volt.  

A munka során, mivel mind az adatgyűjtő, mind a lejegyző és feldolgozó személye 

azonos volt, fokozott figyelem irányult azon elvárás megvalósítására, amely szerint a részt 

vevő megfigyelő kutatóval szemben elvárás, hogy a terepen egyfajta kívül- és belülállást 

valósítson meg. A kettősség leírására émikus és étikus (emic versus etic) kifejezéspárt 

használják. „A külső és belső leírás kettőssége leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a kutató 

igyekszik beilleszkedni a helyi társadalomba, és a közösség tagjaként (azaz belülről) éli 

meg és értelmezi a helyi eseményeket, azonban helyi tapasztalatai, élményei megélése 
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közben folyamatosan külső szemmel is értelmezi benyomásait, amelyeket majd be kell 

mutatnia másoknak, a külvilágnak is” (Vörös–Frida 2006: 78).  Meg kell, hogy állapítsuk 

azonban, hogy a kizárólagosan „külső szem” bármennyire is törekszik tudományos meg-

közelítésre, gyakran juthat téves következtetésekre, amennyiben nem rendelkezik azzal az 

ismeretanyaggal, mely kizárólag azon kutatók rendelkezésére áll, akik több évtizede be-

lülr ől figyelik a folyamatokat, s akiknek az adott terület szívügyük is egyben.  

A gradistyei horvát nyelvváltozattal kapcsolatban egy neves kiadó – a Palgrave 

Macmillan – Szláv nyelvek kézikönyve, identitások és határok című kiadványa (Kamusella 

et al. 2016) olyan megállapításokat tesz, melyek a folyamatokat sok éven át megfigyelő 

számára nyilvánvalóan tévesek. A szláv nyelvek kézikönyve egyik fejezetének szerzője, 

Wayles Browne (2016) arra a már 100 éve nem releváns megállapításra jutott, hogy Bur-

genlandban a gradistyei horvátok nincsenek kitéve magyarosítási törekvéseknek. Valójában 

a német nyelv mindig is nagyobb hatással volt a gradistyei horvátra, mint a magyar nyelv, s 

a mai Burgenland területén élő gradistyei horvátok a trianoni békeszerződés óta – termé-

szetesen – már nincsenek kitéve magyarosítási törekvéseknek.  

A vizsgált településen, Kópházán zajló asszimilációs és identitásépítő folyamatokról 

nagyon kevés említés esik a szociolingvisztikai szakirodalomban. Egy holland szlavista 

kutató angol nyelvű cikke e ritka kivételek közé tartozik. A kutató 1999-ben végzett kuta-

tást a településen, s 10 órányi hangfelvétel alapján leszűrt megállapításait egy rangos ki-

adónál megjelentetett tanulmánykötet angol nyelvű cikkében összegezte. A megállapítások 

azonban többnyire nem állják meg a helyüket. A kutató ugyanis nem beszélte a helyi 

gradistyei horvát nyelvváltozatot, s számos, a helyi nyelvváltozattal kapcsolatos téves meg-

állapítása mellett a nyelvcsere és nyelvmegtartás kérdésében is helytelen következtetésekre 

jutott. A holland egyetemi oktató megállapításai a következők: „Hidegséggel és Fertőho-

mokkal ellentétben, melyek gyors ütemben magyarosodnak, Kópházát nem fenyegeti köz-

vetlenül a helyi horvát dialektus eltűnése. A horvát nyelvet minden generáció azonos mér-

tékben és változatos élethelyzetekben beszéli. A nyelvet az iskolában is tanítják, valamint a 

vallási szertartásokat is ezen a nyelven tartják”35(Houtzagers 2008: 248). A szlavista téves 

következtetéseivel ellentétben a településen a nyelvi asszimiláció mértéke jelenősen előre-

haladottabb volt, a szociolingvisztikai folyamatok pedig lényegesen bonyolultabb és sok-

színűbb képet mutattak kutatása idején. A vizsgált településen – a Magyarországon élő 

nemzetiségekre jellemző erőteljes nyelvi és kulturális asszimilációval párhuzamosan – zaj-

                                                 
35 A szerző fordítása angol nyelvről. 
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lanak a nyelvmegtartásra és identitásépítésre irányuló folyamatok is, melyek az egyes csa-

ládokat és egyéneket érintően eltérő képet mutatnak. Jelen értekezés fő témája e folyama-

tok bemutatása.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

62 

3. A vizsgált település, valamint a településen tapasztalható nyelvmegtar-
tó és identitásépítő tevékenység bemutatása 

3. 1. A település története36 

Kópháza az osztrák–magyar határ mentén, Győr-Moson-Sopron megyében, Sopron-

tól mintegy 6 km-re található. A mai Kópháza területén elhelyezkedő középkori lakott terü-

letet „Villa Wyz” vagy „Villa Puozd” néven először egy 1283-ban keletkezett oklevélben 

említik mint a soproni uradalom részét. A település területének későbbi elnevezései: 

Ravazdvíz és Tarnavíz. A térség egyik részét a győri káptalan szerezte meg 1283-ban, a 

másik részét pedig Csépán soproni polgár vásárolta meg. (Sopron státusza 1277 óta szabad 

királyi város volt.) 1354-ben a soproni illetőségű Kolb Péter lett a terület tulajdonosa, aki 

Kolbenhofnak nevezte el a falut. A Kolbháza elnevezésre, melyből a mai helységnév szár-

maztatható, először egy 1429-ben íródott oklevél utal. 1430-ban Kópháza Sopron jobbágy-

faluja lett.  

A török veszedelem idején – Szulejmán szultán Bécs ellenei hadjáratának követ-

kezményeképpen – a település elnéptelenedett. A horvát betelepülőket először egy mustra-

összeírás említi 1537-ben. A fennmaradt dokumentumok alapján a 17. században a falu 

lakossága szinte teljes mértékben horvát volt. Az urbáriumi viszonyokra egy 1663-ban ke-

letkezett dokumentumból lehet következtetni, amely említést tesz az egyházi adóról, vala-

mint az iskolának járó részről is. Egy 1715-ben írt dokumentum Kópházán 35 horvát, 20 

német, valamint 2 magyar családot említ. A II. József idejében végrehajtott népszámlálás 

adatai szerint Kópházának 947, míg 1870-ben 1302 lakosa volt.  

A dualizmus idején a település Bécs és Sopron közelsége, valamint a Déli Vasút és 

a GYSEV vonalainak kiépülése következtében fejlődésnek indult, de mivel kevés mező-

gazdaságilag megművelhető terület állt rendelkezésre – egy 200–300 öles földterületnek 

10–12, egyes esetekben még 30 tulajdonosa is volt – a nincstelen lakosság a nagycenki 

uradalomban, illetve a soproni német ajkú szőlősgazdáknál [poncichterek ’babtermesztők’] 

keresett munkát. A szegény sorsú lakosság körében gyakori volt a kivándorlás a 20. század 

első évtizedeiben.37 A jelen disszertáció szerzőjének egyik apai dédapja, valamint anyai 

nagyanyja is az USA-ban, Pennsylvania államban talált munkát, ahol jelentős gradistyei 

horvát kolónia élt, s a már ott élők segítették az újonnan kivándorlókat az útiköltség előte-

                                                 
36 Kópháza község helyi esélyegyenlőségi programja 2018-2023 alapján (kézirat).  
 
37 Kópháza község településképi arculati kézikönyve véleményezési dokumentációja alapján. 2019. (kézirat) 
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remtésében. Sokan – anyagi okok miatt – nem tudtak visszatérni a településre, idegenben 

haltak meg. Mások visszatértek, s az USA-ban született gyermekeiket angol nevükön szólí-

tották a hazatérést követően is („Frenki”, „Csa’li”). Az idősebb adatközlők elmondása alap-

ján egészen az 1950-es 1960-as évekig rendkívül zárt, endogám volt a falu közössége, más 

településekről ritkán házasodtak. Ezt támasztja alá az a tény, hogy a Kópházán ma is hasz-

nálatos vezetéknevek (például Behofsits, Egresits, Fábiánkovits, Jagosits, Payrits, Pilsits, 

Pinezits) a többi magyarországi horvát lakossággal rendelkező településen többnyire nem 

fordulnak elő. Más magyarországi horvát településekre is jellemző ez a jelenség (Kanizsai 

2009: 3), melyről már Csaplovics (1829: 9) is beszámolt Pozsonyban (Pressburg) kiadott 

német nyelvű néprajzi munkájában.  

Az 1921. évi soproni népszavazás során Kópháza túlnyomóan horvát nemzetiségű 

lakossága Magyarország mellett tette le a voksát, s elszakadt a gradistyei horvátok Ausztri-

ához került nagyobb tömbjétől. Az önkormányzat adatai szerint a második világháborút 

követően a lakosság 72 hold földet kapott Sopron határából. 1956 és 1966 között mintegy 

200 új ház épült a településen. A falu jelenlegi helyzetéről Kópháza község településképi 

arculati kézikönyve véleményezési dokumentációjában a következőket olvashatjuk:   

 
„A jó közlekedési adottságok kedveznek a gazdasági vállalkozásoknak, s ezt használja ki néhány, a község 

méretéhez képest jelentős üzem.  A megye és a térség jelentős városa, Sopron, valamint a gazdaságilag fejlet-

tebb, a hazainál jobb megélhetést biztosító Ausztria közelsége miatt az emberek vonzónak találják a telepü-

lést, szeretnek itt élni. A jó feltételekhez hozzájárul a már építés alatt levő gyorsforgalmi út is. A településen 

nagy igény mutatkozik az építési telkek iránt mind a [helyi] fiatalok, mint pedig a betelepülni vágyók részé-

ről” (2019: 7).  

3. 2. Demográfiai adatok  

A község demográfiai mutatóira vonatkozó adatok forrása Kópháza községnek a 2018-tól 

2023-ig terjedő időszakra vonatkozó helyi esélyegyenlőségi programja. Kópháza demográ-

fiai helyzete nem mutat sem növekvő, sem pedig csökkenő tendenciát, lakosságszáma 2012 

és 2017 között meghaladta a 2000 főt.  
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3. ábra.  A lakosságszám változása Kópházán. Forrás: TEIR, KSH-TSTAR. Idézi: Kópháza község helyi 
esélyegyenlőségi programja (2018–2023). 

4. táblázat.  Az állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint a 2016. évi adatok alapján. For-
rás: TEIR, KSH-TSTAR. Idézi: Kópháza község helyi esélyegyenlőségi programja (2018–2023). 

 
Fő Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú 

nők és férfiak aránya (%) 

 

Korcsoport  

 

 

 

 

Férfiak  Nők Összesen 

(TS 0301) 

Férfiak 

 (TS 0303) 

Nők 

 (TS 0304) 

Állandó népesség száma 

(férfiak TS 0300, nők TS 

0302) 

1 002 1 104 2 106 47, 58% 52, 42% 

0-2 évesek (összes száma 

TS 0305, aránya TS 0316)  

 60  

0-14 évesek (férfiak TS 

0306, nők TS 0307) 

153 162 315 7, 26% 7, 69% 

15-17 évesek (férfiak TS 

038, nők TS 0309) 

26 34 60 1, 23% 1, 61% 

18-59 évesek (férfiak TS 

0310, nők TS 0311) 

618 632 1 250 29, 34% 30, 01% 

60-64 évesek (férfiak TS 

0312, nők TS 0313) 

68 72 140 3, 23% 3, 42% 

65 év felettiek (férfiak TS 

0314, nők TS0315) 

128 213 341 6, 08% 10, 11% 

 
  
Az öregedési indexből láthatjuk, hogy Kópháza a folyamatosan elöregedő települések közé 

tartozik, ami a horvát nyelvmegtartást gátló tényező. Már évek óta elindult az elöregedési 
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folyamat a településen, tehát a 65 év feletti lakosság népességszáma folyamatos emelke-

dést mutat, ezzel párhuzamosan azonban a fiatal, 0–14 éves korosztály lélekszáma is nö-

vekszik az utóbbi időben. 

5. táblázat.  Öregedési index. Forrás: TEIR, KSH-TSTAR idézi: Kópháza község helyi esélyegyenlőségi 
programja (2018–2023). 

 
 

 

Év 

65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

(TS 0328) 

0-14 éves korú 

állandó lakosok 

száma (fő) (TS 

0327) 

Öregedési index 

(%) 

(TS 0401) 

2012 296 305 97, 05% 

2013 310 305 101, 64% 

2014 315 299 105, 35% 

2015 325 299 108, 70% 

2016 341 315 108, 25% 

2017 350 312 112, 18% 

 

.  

 

4. ábra.  Belföldi vándorlások egyenlege. Forrás: TEIR, KSH-TSTAR. Idézi: Kópháza község helyi esély-
egyenlőségi programja (2018–2023). 

 

A települést érintő belső elvándorlások egyenlegéből azt a következtetést vonhatjuk le, 

hogy az odavándorlások és elvándorlások mértéke önmagában nem veszélyezteti a hor-

vát nyelvmegtartást a településen. A 2001-es népszámlálási adatok alapján 1954-en val-

lották magukat horvát anyanyelvűnek Győr-Moson-Sopron megye 6 településén, melyek 

közül Kópháza volt e tekintetben a legjelentősebb. A 2011-es Győr-Moson-Sopron me-

gyei népszámlálási adatok szerint „a […] horvát kisebbség létszáma […] Kópházán 43 
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százalékot képviselt” (Vukovich et al. 2013: 23). Kópháza lakossága az önkormányzat 

közlése alapján az említett időszakban mintegy 2000 fő volt.  

 

1980   Hn*  1990     Hn*  2001    Hn*   

1. Kópháza   1211  Kópháza       967  Kópháza        865 

2. Felsőszentmárton     1196    Tótszerdahely      940  Budapest        771  

3.Tótszerdahely  1027  Felsőszentmárton     860    Tótszerdahely            757 

4. Szentpéterfa   823  Szentpéterfa       780  Felsőszentmárton       728 

5. Tótszentmárton 752  Tótszentmárton        767  Szentpéterfa         702  

6. Horvátzsidány  621  Horvátzsidány        493  Mohács                       553 

7. Hercegszántó   531  Narda        440  Molnári                       513 

8. Narda   485  Budapest       409  Tótszentmárton          409 

9. Budapest  433  Molnári                     392                Narda          341 

10. Szalánta   408  Szalánta       390  Fityeház         337 

6. táblázat. A húsz legnagyobb horvát nemzetiségű közösséggel rendelkező település az 1980. évi, az 1990. 
évi, valamint a 2001. évi népszámlálás adatai alapján. Hn*: a magukat horvát nemzetiségűnek, vagy magyar–
horvát kettős identitásúnak valló személyek száma. Forrás: (Szarka: 2003a: 290). A gradistyei horvát telepü-
lések kiemelése: a szerző. 

  
A táblázatból megállapítható, hogy a kutatók és a közvélemény által kevéssé ismert 

Kópháza évtizedekig a legnagyobb lélekszámú horvát nemzetiségi lakossággal rendel-

kező település volt Magyarországon. A hazai horvátság körében betöltött szerepét a te-

lepülés a 2000-es éveket követően is fenntartotta.  

 
„A 2006. október 1-jén megtartott kisebbségi önkormányzati választásokon 115 települési horvát kisebbségi 

önkormányzat megválasztására került sor. Horvát kisebbségi névjegyzék összeállítását 170 településen kez-

deményezték, a horvát választói névjegyzékre feliratkozottak száma 11 090 főt tett ki. A horvátok által lakott 

települések közül aktivitásban kiemelkedett Szentpéterfa (589 fő), Felsőszentmárton (436 Fő), Kópháza (359 

fő) és Kimle (308 fő). A nagyobb városok közül Pécsett 234-en, míg Budapest 17 kerületében összesen 907-

en iratkoztak fel a névjegyzékre” (Bindorffer–Dóczé–Kállai 2011: 83).  

 
A 2019. évi nemzetiségi önkormányzati választáson, Kópházán 436 fő regisztrált a nemze-

tiségi szavazók névjegyzékébe, s 333 fő szavazott. Összehasonlításul: több fő szavazott a 

2000 fős vizsgált településen, Kópházán, mint Budapesten (294); Pécsett (288); illetve 

Mohácson (137).38  

 

 

 

                                                 
38  A 2019. évi nemzetiségi önkormányzati választások adatainak forrása: www. valasztas.hu . (2020. 02. 01.) 
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3. 3.  Nevezetes épületek, hagyományok  

A vizsgált településen két római katolikus templom található. Kópházának már a 

16. században volt temploma, mely a helyi hagyomány szerint kezdetben a temetődombon 

állt. A település másik katolikus temploma a gradistyei horvátok kedvelt búcsújáró helye, a 

Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelt kegytemplom. Az identitásépítést, valamint 

nyelvmegtartást célul kitűző, a helyi aktivisták és nemzetiségi szervezetek által kezdemé-

nyezett rendezvények rendszerint a kegytemplomban bemutatott misével kezdődnek. A 

templom építéséhez fűződik a település egyetlen legendája, amely mélyen gyökerezik a 

hagyományokhoz ragaszkodó helyiek tudatában, s ezért a településről szóló disszertáció-

ban is szerepelnie kell. A legendát Ivan Szicherle római katolikus pap helyi horvát nyelv-

változaton versbe is öntötte. A verses művet tartalmazó, 1920-ban megjelent kiadványt (5. 

számú melléklet) egy kópházi származású, az USA-ban élő adatközlő jutatta el elektroni-

kus úton a jelen disszertáció szerzőjének. Nádasdy Ferenc (1623–1671) országbíró a 

Kópházához közel elhelyezkedő keresztúri (ma: Deutschkreutz, horvátul: Kerestur) kasté-

lyában élt családjával. 11 gyermeke közül Eleonóra nevű leánya sokat betegeskedett, s 

fogadalmat tett a kópházi erdőben álló kis kápolna Mária-kegyszobrának, hogy ha meg-

gyógyul, hálája kifejezéseképpen kolostorba vonul. Felgyógyulását követően Eleonórát 

szülei Wesselényi Lászlóhoz kívánták férjhez adni. A legenda szerint Eleonóra nem akarta 

megszegni fogadalmát, s az esküvőt követően azért fohászkodott egy ablakmélyedésbe 

húzódva, hogy Isten vegye magához. Erre vihar támadt, s villám csapott le a leányra, aki 

meghalt. A megrendült Nádasdy Ferenc 1670-ben kőkápolnát építetett a kegyszobornak 

leánya emlékére (Barna 1990). A kápolnát az 1770-es években főként Széchényi Antal 

gróf, a szomszédos település, Nagycenk földesura adományaiból átépítették, s alkalmassá 

tették zarándokok fogadására is.39  

Széchényi Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum alapítója, Széchenyi István édesapja 

a kegytemplomban fogadott örök hűséget Festetics Juliannának, mint ahogy arról a telepü-

lés interaktív múzeumának egyik tablójából is értesülhetünk. A templom (6. számú mellék-

let) kegyszobra – Fekete Madonna karján a gyermek Jézussal – a mai Burgenlandban talál-

ható Lorettomból (Loretto, Lovreta) származik, s Nádasdy Ferenc országbíró hitbuzgalmá-

val hozható összefüggésbe. A Lorettói Boldogasszony tiszteletének erőteljes törökellenes 

vonatkozása volt. A hagyomány szerint ugyanis Mária názáreti házát a Szentföldet elfogla-

                                                 
39 Székely Imre. A Győri Egyházmegye kincsei – Sarlós Boldogasszony templom, Kópháza; Hitvallás, IX.   
évfolyam, 8. szám 
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ló iszlám erők elől angyalok menekítették a keresztény Európába.40 A vizsgált település 

vallási életében a múltban fontos szerepet játszó, Lorettomba történő horvát gyalogos za-

rándoklat hagyománya az 1990-es években éledt fel. A jelen disszertáció írója részt vevő 

megfigyelőként számos alkalommal tartott a közösség zarándok-egyesületével (Hodočasno 

Društvo Sveti Krištof) Kópházáról Lorettomba (7. számú melléklet), s vett részt a 

gradistyei horvátok zarándoklatának rendezvényein.   

A településnek a nemzetiségi identitás megőrzésében fontos szerepet játszó épülete 

a horvát tájház, mely az 1860-as években épült, s a régmúltra jellemző paraszti életformát 

mutatja be (8. számú melléklet). A múzeum három épületrészből áll, melyek együttesen 

adnak képet a régi életformáról. Az első épület a főépület, melyben a lakóhelyiségek talál-

hatók. Hátul helyezkednek el a gazdasági helyiségek: a kamra, a pince és az istállók. A 

harmadik épület a katonaház, mely azokra az időkre emlékeztet, amikor – kaszárnyák hiá-

nyában – a lakosság szállásolta el a katonákat. A múzeumnak mint közösségi térnek fontos 

szerepe van a nemzetiségi horvát identitás fenntartásában – csakúgy, mint a közösségépí-

tést szolgáló Mátyás-kunyhónak. A kópházi természetbarátok a 18. század végén hozták 

létre törzshelyüket, a későbbi Mátyás-kunyhót a helyi szőlődombon (Gora). 2014-ben a 

község kilátót, valamint egy négy állomásból álló helytörténeti tanösvényt is létesített.41A 

horvát tájház alulról jövő kezdeményezésnek indult. Az iskola pedagógusai vezetésével 

kezdődött a helyi horvát hagyományok, valamint az azokat jelképező tárgyak összegyűjté-

se. Az évek alatt folyamatosan fejlesztett skanzenszerű horvát tájházzal ellentétben, a 

2019-ben átadott interaktív múzeum a 21. századi lehetőségeket is felhasználva mutatja be 

a gradistyei horvátok életét (9. számú melléklet). A polgármesterrel és az alpolgármesterrel 

a kiállítás terében készített interjú alapján elmondható, hogy az állandó kiállítás célja a 

nyugat-magyarországi horvátság életének innovatív jellegű bemutatása. A múzeum – túl-

lépve a lokális és regionális vonatkozásokon – nemzetközi összefüggésbe helyezi a helyi 

történéseket, s a horvátok kultúráját négy fő egységre osztva mutatja be. Az első egység a 

horvátok 16. századi betelepítésével, valamint a népművészettel foglalkozik. A második 

egység a horvátságnak a 17–18. századi magyar történelemben betöltött szerepét mutatja 

be – többek között a Zrínyiek, a végvári vitézek, a jobbágyság és a különböző foglakozá-

sok ábrázolásán keresztül. A harmadik egység – melynek fő témái a főúri világ, a polgáro-

sodás, a gasztronómia, a divat, a tánc és a zene – a 19. század világába kalauzolja el a láto-

                                                 
40 http://acta.bibl.u-szeged.hu/67239/1/vallasi_kulturakutatas_konyvei_014_02_155-166.pdf  (2019. 03. 15.) 
41 A tájház és a Mátyás-kunyhó bemutatása: Kópháza község településképi arculati kézikönyve véleményezé-
si dokumentációja (kézirat), valamint a tájház magyar és horvát nyelvű tájékoztatója alapján.  
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gatókat. A 20. századot bemutató negyedik egység a horvát identitásnak a világháborúk és 

a diktatúrák időszakában megmutatkozó jellemzőivel, valamint a lakáskultúrával foglalko-

zik. Az interaktív tér lehetővé teszi azt, hogy – a 21. századi kívánalmaknak megfelelően – 

a látogatók maguk fedezhessék fel a horvátok történelmét. A QR-kóddal ellátott digitális 

információs pontok segítségével a látogatók az egyes kiállítási tárgyakat, illetve bemutatott 

eseményeket okostelefonjuk, valamint az épületben rendelkezésre álló WIFI segítségével 

részletesebben is megismerhetik. Az oral history is megjelenik az interaktív kiállításon. A 

felvételeken idős gradistyei horvátok mondják el a környék életében fontos szerepet játszó 

eseményekről szóló visszaemlékezéseiket. A gyermekek a meseházban (hiža povidajkov) a 

térség legendáival ismerkedhetnek, míg a kiállítás többi részében a tradicionális munka-

eszközöket tekinthetik meg, illetve felpróbálhatják a hagyományos horvát népviselet ruha-

darabjait is. A kiállítótérben lehetőség van tradicionális ételek elkészítésére is. A kétnyelvű 

(horvát–magyar) kiállítás céljai között szerepel – a nyugat-magyarországi horvátok kultu-

rális értékeinek bemutatásán kívül – a kistérség turisztikai vonzerejének növelése, valamint 

új együttműködési modellek kialakítása a településre beköltözők és a tősgyökeres horvát 

lakosság között. Az interaktív, modern eszköztárat felvonultató – így a fiatalok számára 

különösen vonzó – múzeumnak nagy szerepet szánnak a legfiatalabb generációk gradistyei 

horvát identitása építésében, illetve megerősítésében. A számottevő európai uniós támoga-

tással megvalósult múzeum kialakításában a helyi aktivistákon kívül történészek, muzeo-

lógusok, valamint grafikusok is részt vettek. A feliratok nyelve jellemzően a gradistyei 

irodalmi horvát. A 2000 fős lakossággal rendelkező település különlegességét erősítő be-

ruházás jelentőségét mutatja, hogy az ünnepélyes megnyitón a magyar kormány két állam-

titkárán kívül megjelent a Horvátország Határain Túli Horvátok Országos Hivatalának 

(Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske) államtitkára, valamint Hor-

vátország magyarországi nagykövete is (10. számú melléklet).  

Az állandó kiállítás címe: (Hrvati – Gradišće prez granic [Horvátok – határok nél-

küli Várvidék])42abba a koncepcióba illeszkedik, amely szerint a magyarországi gradistyei 

horvátok fontosnak érzik a gradistyei identitást, mely megkülönbözteti őket a hazai horvá-

tok többi csoportjától.  

                                                 
42 Várvidék (horvátul Gradišće) az osztrák tartomány, Burgenland alternatív elnevezése, de tágabb, szimbo-
likus értelemben azt a területet jelöli, melyen a három ország (Ausztria, Magyarország, Szlovákia) gradistyei 
horvát lakossággal rendelkező falvai helyezkednek el.  
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A határok nélkül Várvidék elgondolásba illeszkedik a „jövő emlékműve” (spomenik 

budućnosti) is, mely egy múltbeli eseménynek, a keletnémet menekültek 1989 augusztusi, 

osztrák területre történő áttörésének állít emléket, de a sikeres jövőbe vetett hitet is kifejezi 

(11. számú melléklet). A vasfüggöny közvetlen közelében élő közösség katartikus élmény-

ként élte meg egy keletnémetekből álló csoport szabad földre, Ausztriába történt menekü-

lését. A kis közösség tanúja volt a még funkcionáló vasfüggöny tövében hallatszó géppus-

karopogásnak, s annak, hogy a Savanyúkút utcán a határ felé menekülőket elfogták, vi-

szont a Vasút utcán keresztül haladóknak sikerült osztrák földre jutniuk, ami a keletnéme-

tek számára – az ismert történelmi okok miatt – a szabadságot jelentette. Így lett a kis 

gradistyei horvát közösség tanúja egy olyan történésnek, mely beleillett az események azon 

láncolatába, ami a kelet-európai diktatúrák lebontásához vezetett, s megteremtette a 

gradistyei horvátok kulturális újraegyesülésének politikai feltételeit is. A 30 évvel ezelőtti 

közösség tagjai csak szüleik és nagyszüleik elbeszéléseiből alkothattak képet a gradistyei 

falvak egykori szerves kapcsolatáról. A közösség szimbólumok iránt fogékony tagjai jelen-

tőséget tulajdonítanak annak is, hogy az áttörés a gradistyei horvátok – a magyar–osztrák 

határ közvetlen közelében elhelyezkedő – búcsújáró templomának ünnepnapján történt. 

 Fontos szerepe van a nyelvmegtartási és identitásépítési törekvésekben a település 

központjában elhelyezkedő Etno Centernek („KUME”), és a Levanda étteremnek, melyek 

a Hrvati–Horvátok Egyesülethez köthetők, valamint a művelődési háznak és az általános 

iskolának is. 

 

3. 4.  A település általános iskolája és óvodája  

 
Kópháza iskolájának alapító okirata 1879-ben keletkezett, s német nyelven íródott 

(Vámosi 1998). Azóta megszakításokkal, de van horvát nyelvű oktatás a településen. A 

2013/2014. tanévben, az iskola 7. és 8. osztályos tanulói körében végzett kutatás évében 

(Huszárné 2017), a Nakovich Mihály Általános Iskolának 133 tanulója volt. Az iskola 8 

évfolyamos volt, az 1–4. évfolyamokon kétnyelvű (horvát–magyar), a többi évfolyamon 

nemzetiségi horvát nyelvet is oktató intézményként működött. Az alsó tagozaton 75, a fel-

ső tagozaton 58 gyermek tanult. A tanulócsoportok száma délelőtt 8, délután 2 napközis, 

valamint 1 tanulószobás csoport volt. A nevelőtestület 13 pedagógusból állt. Az iskola alsó 

tagozaton tanító pedagógusai közül 3 rendelkezett horvát nemzetiségi tanítói végzettséggel, 

1 pedig a tanítói diploma mellett horvát szakos tanári képesítést is szerzett. Az iskola nem-
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zetiségi horvát származású igazgatóján kívül további két pedagógus rendelkezett horvát 

szakos tanári diplomával. 2014. szeptember 1-jén az iskola fenntartója a település horvát 

nemzetiségi önkormányzata lett.   

Az iskolában minden gyermek részt vett a horvát nyelvi oktatásban. Mivel a vizs-

gált településen csak egy általános iskola működött, azokat a tanulókat, akiknek szülei nem 

kívánták, hogy gyermekük horvátul tanuljon, egy másik településen található iskola volt 

köteles befogadni az önkormányzat által kötött szerződés alapján. A település demográfiai 

adatait, valamint az általános iskola és az óvoda beiskolázási adatait összevetve elmondha-

tó volt, hogy a gyermekek többsége a településen járt óvodába és iskolába, s a szülők jel-

lemzően elfogadták a két tanítási nyelvű általános iskola által nyújtott oktatást. A tanulók a 

horvát nyelv mellett német nyelvet is tanultak. Az iskolában a technikai feltételek, így az 

interaktív táblával történő ellátottság megfelelő volt a 2013/ 2014. tanévben végzett kutatás 

idején. (Az iskola nyelvi tájképére az 5. fejezetben tér ki a disszertáció.)  

A kutatás eredményei (Huszárné 2017) a következők voltak a 10 nyitott kérdést tar-

talmazó, valamint az állításokkal való egyetértés mértékére kérdező, 29 elemből álló kér-

dőív alapján (12. számú melléklet). A kutatás arra fókuszált, hogy az általános iskola két 

utolsó évfolyamának tanulói hogyan viszonyultak a horvát nyelv tanulásához, életkoruknak 

megfelelően a horvát nemzetiségi identitás kérdéséhez, valamint milyen ismereteik voltak 

a Magyarországon élő nemzeti kisebbségekről. A vizsgált közösség nyelvmegőrző és iden-

titásépítő törekvései eredményességét, valamint a horvát nyelvnek a településen betöltött 

jövőbeni szerepét a legfiatalabb korosztály attitűdjei mutatják meg a legnyilvánvalóbban. 

A kisebbségi identitás megőrzésében fontos szerepe van az adott nyelv ismeretének. Mivel 

a horvát nyelv jelenléte a vizsgált településen egyre kisebb mértékű, valamint családonként 

jelentősen eltérő, az iskolában a származási nyelv újratanítása történik.  

A vizsgált település általános iskolája horvát nemzetiségi gyökerekkel rendelkező 

13–15 éves korú tanulóinak válaszaiból arra lehetett következtetni, hogy az iskola tanárai 

nagy erőfeszítéseket tettek a horvát identitás és nyelv megőrzése céljából, hiszen a tanulók 

attitűdjei összességében pozitívak voltak a kutatás idején. A kvalitatív adatok alapján az a 

következtetés volt levonható, hogy a tanulóknak sok élményt nyújtott a horvát nyelv tanu-

lása, különösen a tanórán kívüli programok: a táborok, a tamburaszakkör, a horvátországi 

vendégtanárokkal történő kommunikáció, a horvátországi látogatások, valamint az anyaor-

szági horvát kortársakkal történő találkozás. Az Országos Horvát Önkormányzat szerint az 

általános iskolai kisebbségi oktatásra az jellemző, hogy „általában nagyon pozitív szándé-

kot és kis hatékonyságot tükröz” (idézik: Bindorffer et al. 2011: 49). Ezt a megállapítást 
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részben megcáfolták a kutatás eredményei. Ha a realitásokból indulunk ki, az adott hely-

zetben a cél a nyelvi sokszínűség fenntartása, valamint a nemzetiségi horvát identitás meg-

őrzése. A nagyobb presztízsű világnyelvekből sem szereznek a tanulók a magyarországi 

alapfokú közoktatásban magas színtű nyelvtudást. A vizsgált település általános iskolájá-

ban korábban végzett fiatalok közül azonban sokat tettek szert – az iskolában szerzett 

nyelvtudásra alapozva – használható horvát nyelvtudásra (lásd 4. 4. alfejezet). 

A 2013/ 2014. tanévben végzett kutatás (Huszárné 2017) 26 adatközlő diákja közül 

10 nem rendelkezett horvát gyökerekkel, 16 tanulónak pedig valamelyik, illetve mindkét 

szülője horvát származású volt. Az iskolában a kutatás idején minden diák tanult horvátul, 

s az iskola, illetve a falu befogadó légkörére utalt, hogy a horvát gyökerekkel nem rendel-

kező tanulók többsége szerette volna érteni, illetve beszélni a faluban beszélt horvát nyel-

vet. A kutatásba bevont gyermekek többsége nem beszélt horvátul az iskolán kívül, illetve 

családi körben, s csak 2 tanuló válaszolta azt, hogy nagyszüleivel mindig horvátul beszélt, 

valamint 13 tanuló vélte úgy, hogy megértette, ha horvátul beszéltek hozzá. A diákok jel-

lemzően úgy ítélték meg, hogy szüleik és nagyszüleik örültek annak, hogy ők horvátul 

tanultak. A válaszokból megállapítható volt, hogy a gyermekek nagyszüleinek és szüleinek 

eltérő attitűdjei voltak azzal kapcsolatban, hogy unokáik, illetve gyermekeik horvátul ta-

nultak. A válaszadó gyermekek nagyszüleikkel kapcsolatban érzelmi okokat neveztek meg, 

míg úgy vélték, hogy szüleik gyakorlatiasabb szempontok miatt tartották fontosnak a hor-

vát nyelv tanulását. A tanulók a horvát nyelv elsajátításával kapcsolatos céljaik között töb-

bek között megemlítették a horvátországi ismerőseikkel történő kommunikációt, a nyelv-

vizsga megszerzését, a horvát nyelvterületen történő munkavállalást, valamint a horvátor-

szági tengerparti nyaralást. Az adatközlő tanulók között volt olyan is, aki horváttanár sze-

retett volna lenni. A diákok tájékozottak voltak a magyarországi horvátokat, valamint a 

többi magyarországi nemzetiségi csoportokat illetően, s a gradistyei horvát kifejezést is 

használták. A gyermekek tudatában voltak annak, hogy a horvát nyelvet Ausztriában is 

beszélik, valamint annak, hogy a Kópházán beszélt horvát nyelvváltozat eltér a más terüle-

teken beszélt horvát nyelvváltozatoktól. Az eltérést az adatközlő gyermekek a kiejtésben, 

valamint a szókincsben érzékelték. Arra a kérdésre, hogy megértették-e a falubeli idősebb 

emberek horvát beszédét, az adatközlő tanulók jelentős mértékben eltérő válaszokat adtak. 

Volt olyan gyermek, aki nagyanyja beszédét értette, mert „már megszokta”, s voltak olyan 

válaszadók, aki úgy ítélték meg, hogy nem értették, ha a falubeliek horvátul beszéltek, 

mert „furcsán beszéltek” vagy „hadartak”. A gyermekek kiemelték válaszaikban, hogy ők 

„a horvátországi horvát nyelvet” tanulták, valamint azt, hogy a helyi idősebbek „a magyar-
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ral és a némettel is keverik horvát beszédüket”, illetve azt a tényt, hogy a felnőttek sok 

esetben azt feltételezték, hogy ők egyáltalán nem értenek horvátul.  

A 2017/2018. tanévben az óvoda és az iskola egyesített intézményként működött 93 

beíratott óvodással, akikkel 4 csoportban foglalkozott 8 óvodapedagógus. Az óvónők közül 

4 rendelkezett horvát nyelvi vonatkozású képesítéssel. Az óvodában az adatgyűjtés idején a 

helyi gradistyei horvát nyelvváltozatot tanították a gyermekeknek, amivel számos pedagó-

gus nem értett egyet, hiszen az iskolában a horvátországi sztenderd nyelvváltozat oktatása 

folyt. A tanév során 9 tanulóval több gyermeket írattak be az iskolába, mint az azt megelő-

ző tanévben. A két tanítási nyelvű iskolában a diákok a tantárgyak 50%-át horvát nyelven 

tanulták. A tanulóknak 5 horvát nyelvi, valamint 1 népismeret órájuk volt hetente.43 A hor-

vát népismeret tantárgyból egy tanuló a 2016/2017. tanévben országos első helyezést ért el. 

Az iskolát 2017-ben a Horvát Köztársaság elnöke elismerő oklevélben részesítette a horvát 

anyanyelv és kultúra ápolása érdekében végzett tevékenységéért. 

 A 2013/2014. tanévben végzett kutatás eredményeivel összehasonlítva a 

2017/2018. tanévben jelentősen csökkent a horvát nyelvi ismereteket a családból hozó ta-

nulók száma a vizsgált település általános iskolájában.   Az első osztály 27 tanulója közül a 

2017/2018. tanévben csupán 1 tanuló értett horvátul. A második osztályban 1, a harmadik 

osztályban 3, a negyedik osztályban 4, a hatodik osztályban 5 tanuló családjában beszéltek 

horvátul. A végzős tanulók horvát nyelvtudásáról a következő nyelvvizsgaeredmények 

alapján alkothatunk képet. Az iskola közlése alapján a 2018/2017. tanév végén 1 tanuló tett 

Origó komplex B2, 2 tanuló Origó komplex B1, 4 tanuló Origó szóbeli B1, 2 tanuló pedig 

ECL szóbeli B1 szintű nyelvvizsgát sztenderd horvát nyelvből.  

                                                 
43 2018. szeptember 22-én horvát kisebbségi oktatási fórumot tartottak a kópházi iskolában (Forum hrvatskih 
manjina), melyen magyarországi, burgenlandi (Ausztria) és olaszországi (molisei horvátok) fiatal nemzetisé-
gi horvát oktatók adtak elő. A 2017/2018. tanévre vonatkozó adatok a helyi horvát nemzetiségi önkormány-
zat elnökének, az iskola horvát nyelvet tanító tanárának horvát nyelvű előadásából származnak. 
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5. ábra.  A 7–8. osztályos horvát származású tanulók horvát nyelvtudásának jellemzői a vizsgált település 
két tanítási nyelvű általános iskolájában a 2013/2014. tanévben. (A szerző adatai és szerkesztése.) 

 

6. ábra.  A családból hozott nyelvtudás iskolai osztályonként a 2017/2018. tanévben a vizsgált település két 
tanítási nyelvű általános iskolájában. (A szerző szerkesztése.) 

 

3. 5. Nyelvmegtartó és identitásépítő tevékenység a vizsgált településen  

3. 5. 1. A vallás szerepe a nyelvmegtartó és identitásépítő törekvésekben, zarándokla-
tok 
 
A vallás gyakorlásának a nyelvcsere és a nyelvmegőrzés jelenségeit mutató közösségek 

életében jelentős szerepe van (2001b). A szerző Sándor Klárának a moldvai csángók kö-

zösségeiben (1998), valamint Bartha Csillának emigráns magyarok körében (1999) végzett 

kutatására hivatkozva rámutatott, hogy a hitélet a nyelvmegőrzés folyamatára elsősorban 
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akkor gyakorol pozitív hatást, amennyiben a kisebbségi és a többségi nyelvi közösségek 

vallása eltér egymástól, s a kisebbségi közösség nyelvéhez kötődik a vallás gyakorlása. A 

gradistyei horvátok közösségei, valamint nyelvváltozata fennmaradásában ettől eltérő sze-

repe van a vallás gyakorlásának, hiszen esetükben a többségi társadalom is római katolikus 

vallású. A disszertációban vizsgált horvát nemzetiségi közösség vallásgyakorlásában nap-

jainkban a közösségi szolidaritás, az összetartás, a közösségvállalás és a horvátság megélé-

se egyre nagyobb szerepet játszik. Alabán (2016: 15) szerint „[…] a csoportidentitásban 

jelentős szerepet kapnak a szokások, különösen a társadalmi élet szokásai, amelyekben az 

egyén és a közösség egymáshoz való viszonya is kifejeződik. Ebben a kontextusban szük-

séges megemlíteni a vallást, mely a hagyományok szintjén is nagy hatóerővel bír. A vallá-

sos hagyományok a kisebbségi lét megőrzésének alapjait képezik, mivel a kisebbségi iden-

titás a vallási élet ritmusában újból és újból megerősödik és megújul”. A vizsgált közösség 

– s a szerző által részt vevő megfigyelőként felkeresett számos más burgenlandi és ma-

gyarországi gradistyei horvát település – horvát nyelvmegtartást és identitásépítést célzó 

rendezvényei jellemzően összekapcsolódnak a római katolikus vallás gyakorlásával, bele-

értve a horvát bált is, mely közös imával kezdődik, illetve a „Kópházi irodalmi találkozót”, 

mely programnak szintén része a szentmise (lásd 3. 5. 3. alfejezet). 

A vasfüggöny lebontása lehetővé tette a kis gradistyei horvát népcsoport elszakított 

részei közötti kapcsolat ismételt felvételét. A kapcsolatok ápolásának egyik fő szervezője a 

római katolikus egyház. A gradistyei horvát nyelvváltozat a gradistyei horvátok római ka-

tolikus szertartásainak liturgikus nyelve, így a burgenlandi Kismartoni Püspökség 

(Biskupija Željezno) egyik hivatalos nyelve is. A gradistyei horvátok fennmaradásában 

nagy szerepet játszott a népcsoportból származó papok és kántortanítók tevékenysége. A 

zárt falusi közösségek többnyire értelmiség nélkül élték mindennapjaikat, s a magasabb 

kultúra egyetlen közvetítője a római katolikus egyház volt. A gradistyei horvátok történe-

tében fontos szerepet játszott a Mária-kultusz. A kópházi katolikus kegytemplom a 

gradistyei horvátok egyik búcsújáró helye napjainkban is. Jellemző a Mária-tisztelet kife-

jezésére, hogy a kópházi születésű gradistyei horvát költő, Mate Šinković sírján a követke-

ző sírfelirat látható: „Koljnofske Marije vjerni sin” [a kópházi Szűzanya hű fia] (lásd 5. 

fejezet). A gradistyei horvátok 1923 óta tartják közös zarándoklatukat a máriacelli 

(Mariazell, Ausztria) búcsújáróhelyen. 1973 óta a máriacelli vándor Szűzanya-szobrot 

(Putujuća Marija) (13. számú melléklet) mindig más-más gradistyei horvát település kato-

likus templomának adják tovább. A három országban élő gradistyei horvátok közös zarán-

doklatokat tartanak, felkeresve egymás településeit, s alkalmat adva a gradistyei horvát 
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nyelvváltozaton történő közös imának Vranješ-Soljan (2005: 62) a gradistyei horvátokról 

írt munkájában kitér arra, hogy több olyan zarándokhely is létezett, ahol a népcsoport tag-

jai találkozhattak. Megemlíti az Ausztriában elhelyezkedő Mariazell (Celje), Loretto 

(Lovreta), Eisenstadt (Kismarton, Željezno) Dürnbach (Vincjet) és Baumgarten (Pajgt) 

mellet a vizsgált települést, Kópházát is. A szerző állítása szerint azonban ezek a hagyo-

mányok elhaltak, ami a részt vevő megfigyelések tanúsága szerint nem fedi a valóságot.44 

A jelen disszertáció szerzője 2014 áprilisában jelen volt egy Kópházán zajló ren-

dezvényen, melyen átadták a burgenlandi horvát származású dr. Ägidius J. Zsifkovics kis-

martoni (Eisenstadt, Ausztria) püspök személyre szóló ajándékát, valamint gradistyei hor-

vát irodalmi nyelven írt levelét, melyben megköszönte a falu számos asszonyának munká-

ját, melyet a burgenlandi horvát zarándokok fogadásakor végeztek (14. számú melléklet). 

A disszertáció szerzője a gradistyei horvát nyelvváltozatot beszélő részt vevő megfigyelő-

ként 2007-től kezdődően számos Kópházáról induló, burgenlandi horvát falvakba irányuló 

gyalogos zarándoklaton vett részt. A kópházi zarándokokkal ellátogatott többek között 

Hornstein (Vorištan), Stinatz (Stinjaki), Kroatisch Minihof (Mjenovo), Klingenbach 

(Klimpuh), Schachendorf (Čajta), Großwarasdorf (Veliki Borištof), Schandorf (Čemba), 

valamint Lorettom (Loretto, Lovreta) településekre, mely utóbbi a gradistyei horvátok 

egyik legjelentősebb búcsújáró helye. A gyalogos zarándoklatok során a kópházi zarándo-

kok rendszerint csatlakoznak a Burgenlandban élő horvátok csoportjaihoz, s a közös gya-

logos zarándoklat, valamint az azt követő agapé minden alkalommal lehetőséget ad a 

gradistyei horvát nyelvváltozaton történő beszélgetésre. 2019-ben a Vas megyei gradistyei 

horvát település, Narda látta vendégül a kópházi zarándokokat, akik gyalogosan és busszal 

ellátogattak a vándor Szűzanya-szoborhoz. Jelen értekezés írója a gyalogos zarándokokkal 

tartott részt vevő megfigyelőként, s megtapasztalta a horvát nyelvű kommunikációra való 

törekvést.   

Kópháza templomába 2012. augusztus 26-án érkezett meg 15 év után újra a vándor 

Szűzanya-szobor a stinatz-i (Ausztria) gradistyei horvát hívektől.45 Sajnálatos azonban, 

hogy a kópházi katolikus pap nem horvát nemzetiségű, ami az identitásépítő, nyelvmegtar-

tó törekvések ellen hat. A szakirodalomban is ismert az eset, amikor 1993-ban a püspök 

áthelyezte egy magyar községbe a régóta Kópházán szolgáló gradistyei horvát nemzetiségű 

horvát papot, s helyette magyar ajkú papot helyezett a faluba (Borbély, 2014: 45). A horvát 

nemzetiségű hívek azóta is horvátul imádkoznak és énekelnek a templomban, de a prédi-

                                                 
44 A szerző tartalmi fordítása 
45 http://mariaut.hu/tart-farticle-89-995-1/A_Mariacelli_Vandor_Szuzanya_ujra_Kophazan  (2019.05. 16.) 
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káció magyarul történik. Horvát nyelvű szentbeszédre csak akkor kerül sor, amikor horvát-

országi, burgenlandi vagy nyugat-magyarországi gradistyei, illetve a faluból elszármazott 

horvát ajkú papok miséznek – többnyire valamely nagyobb egyházi ünnepen. A ma már 

idős pap megtanult egy-két imát horvátul, s részt vesz a horvát nyelvű zarándoklatokon, de 

a horvát nyelvű prédikációt, illetve a gyermekek (részben) horvát nyelvű hittanoktatását, 

melyeknek nagy szerepe lenne a nyelvmegtartásban, nem tudja biztosítani.   

2017 májusában dr. Ägidius J. Zsifkovics püspök, aki több ízben ellátogatott már a 

vizsgált közösségbe, gradistyei zarándoklatot szervezett a zágrábi székesegyházba, melyen 

sok kópházi horvát nemzetiségű hívő is részt vett. A misét, melynek nyelve a gradistyei 

horvát volt, a horvát közszolgálati televízió is közvetítette. A közös zarándoklat alkalmából 

a püspök számos interjút adott a horvátországi médiában. Az egyik interjúban46elmondta, 

hogy 18. generációs leszármazottjának tekinti magát a régi hazából (stara domovina) el-

vándorolt horvátoknak, s a gradistyei horvátok egyesítése céljából Andrej Plenković elnök 

úrral megalakította a szimbolikus elnevezésű kulturális-történelmi egyesületet: a Hrvat 

SAM [horvát vagyok] szerveződést. A SAM mozaikszó annak a három országnak a nevére 

utal, melyekben gradistyei horvátok élnek: Szlovákiában (Slovačka), Ausztriában 

(Austrija), valamint Magyarországon (Mañarska). A püspök kifejtette, hogy alapvetőnek 

tartja a gradistyei horvátok közösségei közötti kapcsolatok ápolását, valamint – az Európai 

Unió adta lehetőségeket kihasználva – a régi hazával (stara domovina) történő együttmű-

ködést is, amit a gradistyei horvát nyelv és identitás megőrzése céljából értékel fontosnak. 

A Zágrábban megrendezett Pax et bonum jótékonysági koncertek szintén a 

gradistyei és az anyaországi horvátok kapcsolatainak építését szolgálják. A kórus létreho-

zásának ötlete ugyancsak Zsifkovics kismartoni püspöktől ered, aki szívügyének tekinti a 

grádisytei horvát népcsoport fennmaradását. 2019. október 13-án a három országban élő 

gradistyei horvátok képviselői – köztük a jelen kutatás számos adatközlője – a vukovári 

gyermekek javára adott koncerten47adták elő többek között a Hrvat mi je otac kezdetű 

gradistyei horvát himnuszt.48 A kópházi polgármester szólót énekelt. A koncert a Vatroslav 

Lisinski Koncertteremben zajlott neves horvátországi előadók közreműködésével, s a Hor-

vát Rádió és Televízió is közvetítette. A fellépőket számos hozzátartozó és érdeklődő kí-

sérte a horvát fővárosba a vizsgált településről is. Sajnálatos egybeesés volt azonban, hogy 

Magyarországon azon a hétvégén zajlottak a 2019. évi nemzetiségi önkormányzati válasz-
                                                 
46 https://mojahrvatska.vecernji.hr/price/gradiscanski-hrvati-iz-tri-drzave-dolaze-na-hodocasce-u-zagreb-
prvo-u-petsto-godina-1170327 (2019. 05. 15.) (A szerző tartalmai fordítása horvát nyelvről.) 
47 https://volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/3017720/ (2019. 10. 21).  
48 Ivan Vuković–Miloradić–Horvat: Hrvat mi je otac [Horvát az apám].  A gradistyei horvátok himnusza. 
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tások, s így a legaktívabb gradistyei horvátok közül sokan nem tudták leadni szavazatukat. 

A négy országra kiterjedő egyeztetés során ezt a fontos körülményt nem sikerült figyelem-

be venni. Ilyen esetekben érződik leginkább, hogy a gradistyei horvátok három különböző 

ország állampolgárai.  

2016-tól kezdődően a kópházi Sarlós Boldogasszony templom újra a gradistyei 

horvátok egyik hivatalos búcsújáró temploma lett. A kismartoni püspök a kópházi kegy-

templom horvát búcsújáró napjának július 2-át jelölte ki. A 2016. évi kópházi horvát za-

rándoklaton49a zenét Kelénpatak (Klingenbach, Klimpuh) horvát templomi kórusa szolgál-

tatta. 2017-ben a Kismartoni Püspökség horvát referense celebrálta a horvát nyelvű misét, s 

fellépett a burgenlandi Gerištof (Croatisch Geresdorf) Zeljenaki elnevezésű kórusa, vala-

mint a kópházi Golubice együttes és a tamburazenekar is.50 2019 júliusában a jelen disszer-

táció szerzője részt vevő megfigyelője volt a környező településekről származó gradistyei 

horvátok miséjének, melyet az osztrák gradistyei régióban elhelyezkedő Sopronkeresztes 

(Baumgarten, Pajgrt) plébánosa celebrált gradistyei horvát nyelvváltozaton. A misét köve-

tő agapé szintén lehetőséget adott a híveknek a gradistyei nyelvváltozat használatára. 2020 

júliusában a kópházi kegytemplomban hasonló keretek között ismét sor került a gradistyei 

horvátok közös miséjére és az azt követő agapéra.  A horvát zarándoklatokon jelentős sze-

repet kap a vizsgált településről, Kópházáról elszármazott, a horvát nyelv különböző 

nyelvváltozatain kitűnően beszélő fiatal bencés atya, aki a szentbeszédet is gradistyei hor-

vát nyelvváltozaton mondja el a kópházi kegytemplomban. A római katolikus pap a Győri 

Püspökség Horvát Pasztorális Tanácsának vezetője, valamint a gradistyei horvátok hagyo-

mányos győri zarándoklatának fő szervezője. A gradistyei horvátok határokon átnyúló 

együttműködését bizonyítja, hogy 2018-ban a hagyományos győri zarándoklaton a kismar-

toni püspök mutatta be a szentmisét.51 

2020-ban a vizsgált település vezetése egyházi támogatással új közösségi ház és za-

rándokszállás építésébe kezdett a kegytemplom mellett. Célul tűzték ki, hogy a Fekete Ma-

donna kegyhelye újra a határok nélküli Várvidék zarándokközpontjává váljon. A projekt a 

horvát nyelv és identitás megtartására irányuló törekvéseket is szolgálja.52 A zarándoklato-

kon kívül a vallási élethez kapcsolódó számos egyéb rendezvény szolgálja a közösség 
                                                 
49https://hrvatskenovine.at/dogadjaji-i-priredbe/2016-07-02t151500/hrvatsko-shodisce-u-hodocasnu-crikvu-
bdm-u-koljnofu   (2018. 05. 06.) 
 
50 https://volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/2852587/  (2018. 05. 06.) 
51 https://volksgruppen.orf.at/v2/hrvati/stories/2911165/ (2018. 05. 06.)  
52 http://gyor.egyhazmegye.hu/#/hir/uj_lelki_kozpont_epul_kophazan_a_fekete_madonna_oltalmaban     
(2020.09. 25.) 
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megerősítését, valamint ad lehetőséget a nemzetiségi nyelv gyakorlására. Ilyen események 

a karácsonyi gyertyagyújtás és ablaknyitás, a templomi vendégkórusok meghívása Horvát-

országból és Burgenlandból, valamint Bosznia-Hercegovina horvátok lakta területeiről.  

  

3. 5. 2.  Kapcsolatok a különböző országokban élő horvátokkal 

 
Giczi és Sík (2003) megállapítják, hogy a testvértelepülési kapcsolatok nem szük-

ségszerűen felülről jövő kezdeményezések, egy nemzetközi intézmény részei, hanem le-

hetnek alulról jövő törekvések is, melyeket a későbbiekben hagy jóvá a helyi vezetés.  A 

testvértelepülési kapcsolatok a városok és falvak számára kapcsolati tőkét jelentenek, 

melyhez befektetésre van szükség. Kópháza testvértelepülési kapcsolatai lényegüket te-

kintve alulról jövő kezdeményezések, melyek célja a horvát nyelv és identitás megtartása. 

 Kópháza legrégebbi testvértelepülése a horvátországi Velika Gorica városához kö-

zel elhelyezkedő Busevec (Buševec) község. A testvértelepülési kapcsolat valóban élő kap-

csolat, mely több mint 40 éve nagyon fontos szerepet játszik a vizsgált település nyelvmeg-

tartó és identitásépítő törekvéseiben, s nem csupán formális, delegációk látogatásával jel-

lemezhető kapcsolattartás. E sorok írójának is vannak személyes ismerősei a településen, s 

többször járt is Busevecben. A kapcsolat 1977-ben kezdődött, s 1978-ban vált hivatalossá. 

A kópházi iskola egykori igazgatójának visszaemlékezése szerint a Magyarországi Dél-

szlávok Demokratikus Szövetsége akkori elnöke ajánlotta a települést a helyi aktivisták-

nak, akikben már megfogalmazódott az igény testvértelepülési kapcsolat létesítésére. A 

testvértelepülési kapcsolat nemcsak fontos közösségépítő tényező lett Kópházán, hanem 

hozzájárult a horvát nyelv és identitás fennmaradásához, valamint a helyi horvát dialektus 

és a horvátországi sztenderd horvát nyelvváltozat kontaktusváltozatai megjelenéséhez is a 

településen.  

Az adatközlők visszaemlékezése alapján először a kópházi kultúrcsoport tagjai 

utaztak Busevec községbe 1978-ban, ahol romániai és szlovákiai horvátokkal együtt léptek 

fel a tetvértelepülés szabadtéri színpadán. Elszállásolásukról és ellátásukról a helyiek gon-

doskodtak, akik egy tengerparti kirándulást is szerveztek a kópházi kultúrcsoport tagjainak, 

ami nagy élményt jelentett a résztvevőknek. Az első utazást követően a horvátországi part-

nerek látogattak Kópházára, majd évente követték egymást az utazások. Az egyik évben a 

horvátországi településről jöttek Kópházára, a következő évben pedig a kópháziak viszo-

nozták a látogatást. A későbbiek során már nemcsak a kultúrcsoportok tagjai látogattak 

egymás településeire, hanem azok családtagjai, valamint a két falu más lakói is. A bevonó-
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dás mértékére jellemző, hogy 80–100 résztvevő utazott az egyes településekről a kölcsönös 

látogatások alkalmával. Az utazás költségeiről, valamint a kapcsolattartásban részt vevők 

elszállásolásáról és ellátásáról a továbbiakban is az érintett családok gondoskodtak mindkét 

településen. Máig is élő kapcsolatok alakultak ki az egyes családok között. Sokan gyerme-

kük lakodalmára is meghívták a testvértelepülési kapcsolattartás során megismert családot. 

A horvátországi partnerek tamburákat adományoztak a kópházi kultúrcsoportnak, ami új 

lendületet adott a helyi horvát kulturális életnek.  

1978-ban mindkét település állama szocialista ország volt, s – a mai viszonyokkal 

összehasonlítva – sok nehézséggel kellett megküzdeniük a szervezőknek. A magyar állam-

polgárok Jugoszláviába nem utazhattak a többi európai szocialista országhoz hasonló 

könnyített feltételekkel. 1979-ben vezették be a többszöri kiutazási engedélyt 5 európai 

szocialista ország területére, amely azonban a Szovjetunióra és Jugoszláviára nem volt 

érvényes (Bencsik–Nagy 2005). Kezdetben a kópháziak csak kultúrcsoportként utazhattak 

Jugoszláviába, s a visszaemlékezések szerint az utazásokat „politikailag biztosító” személy 

is a csoporttal tartott.  A rendszerváltozás könnyebbé tette a kapcsolattartást, ami a délszláv 

háború közepette sem szakadt meg. A kópháziak gyűjtést szerveztek horvátországi baráta-

iknak, s az összegyűlt adományokkal segítették őket. A háborút követően ismét megindul-

tak a kölcsönös utazások. A kutatás adatközlői elmondták, hogy a háborút követő találko-

zások során a diskurzusok témája a háború borzalmai, valamint a veszteségek voltak (lásd 

4. 4. alfejezet).  

Az évtizedek során a kapcsolattartás formái változtak, átalakultak. Egy helyi akti-

vista közlése alapján napjainkban is szoros a kapcsolat a két település között, bár a két-

évente történő utazások már nem jellemzők. Az együttműködés színtere főként a két test-

vértelepülés iskoláiba helyeződött át. A 2012/2013. tanévtől kezdve a kópházi Nakovich 

Mihály Általános Iskola és Óvoda 4. osztályos tanulói márciusban egy hetet Busevecben 

töltenek, a buseveci tanulók pedig májusban viszonozzák a látogatást. A buseveci iskolá-

ból, illetve annak vukovinai székhelyiskolájából pedagógusok érkeznek a kópházi iskolá-

ba, ami lehetőséget ad a tanulóknak arra, hogy a magyar nyelvet nem beszélő, csak horvát 

nyelven kommunikáló pedagógusok tanítsák őket a horvátórákon. A kópházi iskola 2007-

ben háromoldalú együttműködési megállapodást kötött a buseveci testvériskolával, vala-

mint a bécsi Horvát Intézettel a Zajedno u Europi [Együtt Európában] projekt keretében. 

2011-ben a buseveci iskolából, valamint annak vukovinai székhelyiskolájából két pedagó-

gus tanított két hétig a kópházi iskola alsó tagozatán. A program a későbbiekben a felső 

tagozatra is kiterjedt. 2015 februárjában három pedagógus érkezett Horvátországból a 
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kópházi iskolába. A kéthetes program során egy tanító az alsó tagozaton tanított, két tanár 

pedig a felső tagozaton tevékenykedett. Az osztálytermekben mindvégig jelen volt az isko-

la egy pedagógusa is, hogy szükség esetén magyar nyelvre fordítsa a gyermekeknek, amit 

nem értettek horvátul. A horvátországi tanárok fizetését, valamint helyettesítésük költsége-

it a horvát állam biztosította. Az egyik horvátországi pedagógus úgy értékelte, hogy a ne-

gyedik osztályosok szépen olvastak és beszéltek horvátul.53 2016 decemberében a kópházi 

iskola megállapodást kötött az eszéki (Osijek) Josip Juraj Srtossmayer Egyetemmel arról, 

hogy az egyetem 2017 januárjában továbbképzést biztosít az iskola tanárainak, valamint az 

egyetem hallgatói az iskolában végezhetik gyakorlatukat, ami kiváló lehetőséget biztosít a 

tanulóknak a horvát nyelv gyakorlására. Az eredeti elképzelés az volt, hogy a horvátorszá-

gi hallgatók egy hónapot, míg a diplomát szerzett pedagógusok egy teljes tanévet töltenek 

a kópházi iskolában. Az elképzelés anyagi okok miatt végül nem valósult meg ebben a 

kiterjedt formában, de jelzi a helyi iskola pedagógusainak tettrekészségét.  A vukovinai és 

buseveci kooperáció azonban folytatódik.54 

Busevec és Kópháza testvértelepülési kapcsolatában kiemelkedő jelentőségű volt az 

együttműködés 40. évfordulójának megünneplése. A két település közös rendezvényére a 

buseveci kultúrházban került sor 2018. április 14-én, szombaton. A jelenlévő adatközlők 

elmondása alapján a kópházi kultúrcsoport folklórműsorát követően levetítették az évfordu-

lóra készült filmet, mely az együttműködés 40 évéről szólt, s a You Tube videomegosztó 

csatornán is megtekinthető.55 A kópháziak felolvasták az egyik aktivista által írt horvát 

nyelvű mesét egy szimbolikus tányérról, melyet 40 éve ástak el az első találkozás emlékére. 

A kétnapos rendezvény vasárnap közös főzéssel folytatódott. A buseveciek Turopoljska 

kotlovina elnevezésű ételt főztek, míg a kópháziak magyaros pörköltet, ami a kópháziak 

identitása szerkezetére is utal, melyben a magyar identitás jelentős szerepet játszik. 2019 

decemberében Busevec képviselői részt vettek a hagyományos, horvát nyelvű programmal 

kísért ádventi gyertyagyújtáson a kópházi kegytemplomban. 

 

                                                 
53 https://volksgruppen.orf.at/v2/hrvati/stories/2696564/ (2015. 02. 25.) 
54 http://volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/2815245/ (2016. 12. 25.) 
55 https://www.youtube.com/watch?v=xEIWA6cfI3E  (2018. 04. 26.) 
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7. ábra.  A buseveci kulturális egyesület [Ogranak Seljačke Sloge, Buševec] Facebook-oldalán 2018 áprili-
sában megjelent felhívás a buseveciek és a kópháziak együttműködése 40. évfordulójának megünnepléséről. 

 
A Zadar városához közeli Bibinje tengerparti községgel kialakított testvértelepülési 

kapcsolat szintén alulról jövő kezdeményezés, mely 1984-ben jött létre. A iskola későbbi 

igazgatója, valamint családja a burgenlandi Großwarasdorf (Veliki Borištof) egyik rendez-

vényén ismerkedett meg Bibinje kultúrcsoportjának vezetőjével, s így alakították ki az 

újabb testvértelepülési kapcsolatot, melyben nagy szerepe volt a tengerpart vonzó voltának. 

Az iskola is bekapcsolódott az együttműködésbe, s gyakoriak Kópháza horvát származású 

családjainak egyéni útjai is Bibinjébe. A binjeiek 2017-ben Szent Rókust (Sveti Rok) ábrá-

zoló szobrot adományoztak Kópházának, melyet a kegytemplommal szemben állítottak fel 

(30. és 31. számú melléklet). A vizsgált településről kétévente zarándokcsoport utazik a 

Szűz Mária-jelenésekről híres Meñugorje kegyhelyre, mely Bosznia-Hercegovina többsé-

gében horvátok lakta részén helyezkedik el.56 A kópházi zarándokok körében – a vallási 

vonatkozásokon kívül – az utazás a horvát nyelv gyakorlásának lehetősége miatt is népsze-

rű. Az út során a kópháziak felkeresik Bibinje települést is, ahol a helyiek szívesen fogad-

ják őket. Így történt ez 2017-ben és 2019-ben is a résztvevők, a jelen kutatás adatközlőinek 

elmondása alapján.  

Kópházának a Zágráb melletti Gračani településsel is van kapcsolata. Kiseljak kis-

várossal 2011-ben létesített testvértelepülési kapcsolatot a vizsgált település önkormányza-

ta a bosznia-hercegovinai település polgármesterének kezdeményezésére. A szerződést 

2011. március 3-án írták alá. Kiseljak a fővárostól, Szarajevótól 35 km-re fekvő, 20 000 

                                                 
56 http://volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/2864164/ (2020. 06. 19.)  
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lakosú, jelentős arányban horvát lakossággal rendelkező település. A kapcsolat – a többi 

testvértelepülési kapcsolattal összevetve – felülről jövő kezdeményezés. A kapcsolat jelle-

gét a 2017. évi látogatás57is jellemzi, melynek során Kiseljak polgármestere Bosznia-

Hercegovina magyarországi nagykövete társaságában látogatott el a vizsgált településre. 

Kópháza polgármestere 2017 júliusában vett részt Kiseljak városnapi rendezvényein. A 

bosznia-hercegovinai település képviselői rendszerint részt vesznek a Kópházán megtartott 

szüreti napokon, illetve a horvát bálon. A kópházi Nakovich Mihály Általános Iskola és 

Óvoda felsős tanulókból álló csoportjai 2014-től kezdve évente látogatnak el a bosznia-

hercegovinai városba. 2016 óta utca viseli Kópházán Kiseljak város nevét. A 

testvértelepülési együttműködéshez kapcsolódik egy három országra kiterjedő projekt is, 

melynek keretében Kiseljak, Kópháza, valamint a horvátországi Dugo Selo iskolásai évente 

találkoznak. 2019 őszén Kópházán tartották meg a találkozót.58 

A kópházi iskolának a Krk szigettel szemben elhelyezkedő Dramalj településsel is 

jól működő kontaktusa van. 2014 óta az iskola 5. osztályosai ellátogatnak a település ten-

gerparti erdei iskolájába, s részt vesznek a „tenger kincsei” elnevezésű horvát nyelvi tábor-

ban. 2018 júniusában az 5. osztályosok a festői Vrbnik faluba is ellátogattak. 2006 óta a 

kópházi iskolásoknak lehetőségük van részt venni az Országos Horvát Önkormányzat Pag 

szigeten megrendezett horvát nyelvi táborában, a pedagógusoknak pedig a szintén a szige-

ten tartott továbbképzéseken. A vizsgált település iskolájának a horvátországi Kapronca-

Kőrös megyei (Koprivičko-Križevačka županija) Đurñevac (magyarul Szentgyörgyvár) 

kisváros iskolájával is van kapcsolata, melynek képviselői először 2017-ben látogattak el 

Kópházára. 2012-ban kezdődött a kópházi iskola partnerkapcsolata a horvátországi Čavle 

és Jelenje településekkel, melynek keretében szintén kölcsönösen felkeresik egymás isko-

láit a tanulók.  

A horvátországi és bosznia–hercegovinai kontaktusok mellett az iskola, valamint a 

település horvát egyesületei a földrajzilag közelebb elhelyezkedő Burgenland (Ausztria) 

gradistyei horvát településeivel is kapcsolatot tartanak. Mint ahogy arra már kitértünk, az a 

tény, hogy a vizsgált településen beszélt horvát dialektus a gradistyei irodalmi nyelvválto-

zathoz, s nem a horvátországi sztenderd nyelvváltozathoz áll közel, számos problémát vet 

fel a nyelvmegtartás vonatkozásában.  Mivel az általános iskolai korosztály már csak leg-

feljebb érti, de nem beszéli származási nyelvét, az iskolai horvát nyelvoktatás a horvátor-

                                                 
57 https://www.sopronmedia.hu/cikkek/nagykoveti-es-testvertelepulesi-latogatas-kophazan  (2017. 10. 10.) 
58 https://volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/3053933 (2020. 06. 19.) 
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szági sztenderd horvát nyelvváltozat elsajátíttatására koncentrál, azonban az iskola törek-

szik arra is, hogy kapcsolatokat építsen ki a közeli Burgenland gradistyei horvát települése-

ivel és iskoláival, többek között Großwarasdorf (Veliki Borištof) horvát iskolájával is. A 

kapcsolatot – két másik iskolával együttműködve – a Comenius program lehetőségei to-

vább erősítették. A kópházi iskolai diákjai farsangkor látogatnak el a burgenlandi telepü-

lésre, Großwarasdorf horvát iskolájából pedig sportdélutánra érkeznek a gyermekek 

Kópházára. A bécsi Horvát Intézet farsangjára is meghívást kapnak a kópházi iskolások, 

melyen szintén burgenlandi gradistyei horvát gyermekekkel találkozhatnak.  

A 14 km-re elhelyezkedő burgenlandi gradistyei horvát falu, Nikitsch (Filež) és 

Kópháza között szintén sokéves kapcsolat van. (Nikitsch nyelvi tájképével a jelen disszer-

táció 5. fejezete foglalkozik.) Filež horvát óvodájának egyik óvodapedagógusa mintegy 20 

éven keresztül nyújtott szakmai segítséget a kópházi óvónőknek, míg a vizsgált település 

egy horvát aktivistája 19 éven keresztül oktatott tamburajátékot Filež fiataljainak. A 

kópházi iskolások zarándoklat során keresik fel a szomszédos burgenlandi községet.  

Az iskola tanulói identitásának építésében, szemléletformálásában nagy jelentősége 

van annak, hogy a gyermekek megtapasztalhatják a különböző országokban élő horvátok-

kal történő kommunikációt. Az iskola számos programja teszi lehetővé, hogy a magyaror-

szági gradistyei horvát településeken élő, horvát nyelvet tanuló diákok találkozhassanak 

egymással. A kópházi iskola névadójáról elnevezett Nakovich Mihály regionális szépkiej-

tési versenyen  7 magyarországi gradistyei horvát település mintegy 70 tanulója versenyez. 

A minden tanév őszén megrendezett „gradistyei olimpia” elnevezésű sporteseményen szin-

tén számos gradistyei horvát település iskolásai vesznek részt.  

A tanév végi olvasó- és tamburatábor, mely ugyancsak lehetőséget ad a gyermekeknek a 

horvát identitás megélésére, a 2000-es évek kezdete óta fontos esemény a kópházi iskola 

életében. A tábor 2009 óta regionális jelleget öltött, és más nemzetiségi horvát iskolákból 

is fogad gyermekeket. A kópházi fiatalokból álló szerveződés, a „Mladik” 2009 óta szerve-

zi meg a tamburafesztivált. A kópházi iskolások szintén részt vesznek a többi gradistyei 

horvát település iskoláinak versenyein. A felsőcsatári iskola „Grajam” elnevezésű horvát 

nyelvű énekversenyén az évek során számos érmet nyertek a kópházi gyermekek. A 

bezenyei, kimlei és szentpéterfai tanulókkal együtt a kópházi iskolában tanuló diákok is 

részt vesznek a regionális horvát nyelvi megmérettetésen. A Nemzetiségi Pedagógiai Okta-

tási Központ által szervezett országos horvát nyelvi versenyen ugyancsak képviselteti ma-

gát a vizsgált település általános iskolája.  
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Az iskolai programoknak, cserekapcsolatoknak a részt vevő gyermekek identitásá-

ra, illetve horvát nyelvtudására tett hatásáról longitudinális, követéses vizsgálat következ-

tetéseiből kaphatnánk pontos képet. A 2013/2014. tanévben a vizsgált település iskolájában 

végzett kutatás eredményei arra engednek következtetni, hogy a tanulókra nagy hatással 

vannak az iskola által nyújtott lehetőségek. 

 

3. 5. 3. A nyelvmegtartást és identitásépítést célzó rendezvények, események 

 
 A vizsgált település nyelvmegtartást és identitásépítést célzó rendezvényei egyrészt 

a római katolikus vallás gyakorlásához kötődnek; másrészt a település horvát nemzetiségi 

önkormányzatához és horvát egyesületeihez, valamint az iskolához; harmadrészt pedig a 

több generációt felölelő folklór csoporthoz. Számos kulturálisan aktív személy több terüle-

ten is tevékenykedik. Az egyik helyi horvát egyesület közlése alapján jelenleg mintegy 50 

főre tehető azoknak a személyeknek a száma, akik egy-egy rendezvény, projekt megvalósí-

tása céljából mozgósíthatók, az utánpótlást pedig az iskolai tamburaoktatás biztosítja. A 

legügyesebb tanulók rendszerint az általános iskola befejezését követően is részt vesznek a 

település folklór csoportjának tevékenységében.  

A falu kulturális életében jelentős esemény volt a „Kópházi lakodalmas” 

(Koljnofski pir) című műkedvelő színdarab előadása 2004-ben, melyben – a szervezők el-

mondása alapján – a horvát közösség mintegy 50 tagja vett részt. A színdarab a településen 

az 1960-as évek óta változó intenzitással jelenlévő amatőr színjátszó hagyományokra 

épült, azonban – a 2000-es évek lehetőségeit, valamint az aktivisták horvátországi kapcso-

latait felhasználva – a projekt professzionális segítséggel, valamint a Magyarországi Nem-

zeti és Etnikai Kisebbségek Közalapítvány támogatásával valósult meg. Az előadást szá-

mos magyarországi és burgenlandi gradistyei horvát településen is bemutatták. A színdara-

bot – valamint a próbafolyamatról szóló horvát nyelvű visszaemlékezéseket – tartalmazó 

DVD a Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Közhasznú Társaság (Croatica 

Neprofitno poduzeće za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost) első kiadványa volt. 

Az így összegzett és megörökített hagyományokból a későbbiekben működő folklór cso-

portok is meríthetnek. 2019-ben a nemzetközi folklór fesztiválon Zágrábban (53. 

Meñunarodna smotra folklora, Zagreb) a kópházi folklór csoport előadta a „Kópházi lako-

dalmas” rövidebb, valamint kevesebb szereplőt felvonultató változatát. Az együttes ma-

gyar csárdást is műsorára tűzött, ami a szereplők magyar és gradistyei horvát kettős identi-

tására utalt.  
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A vizsgált település horvát kulturális életének egyik központja, a Levanda horvát 

étterem, a Hrvati–Horvátok egyesület vezetőjéhez köthető, mint számos más, a horvát 

nyelvmegtartást célul kitűző kezdeményezés a településen. A Levanda horvát vendéglőt, 

mely 2006 óta működik, tulajdonosa azzal a céllal hozta létre, hogy a tradicionális horvát-

országi ételek hozzáférhetők legyenek a településen, valamint helyszínt biztosítson a hor-

vát baráti társaságok összejöveteleinek és a horvát nyelvű kommunikációnak. Az étterem-

ben gyakran tartanak tamburaesteket is. A vendéglő mellett található a szintén a Hrvati–

Horvátok Egyesülethez köthető ifjúsági szállással is rendelkező Etno Center (Zaklada 

EMC GRAH „KUME”, Etnomemorialni i Informacijski Centar gradišćanskih Hrvata) 

melyhez az „Őseink útján” (Po stazah naših starih) elnevezésű projekt is köthető. A pro-

jekt célja a gradistyei horvátok történetének és eredetének megismerése, tisztelgés az ősök 

emléke előtt, a gradistyei horvátok megismertetése az anyaországi horvátok közösségeivel, 

valamint kapcsolatok építése a horvátok különböző csoportjaival. A projekt rendezvényei 

lehetőséget adnak a főként a fiatalok korosztályához tatozó gradistyei horvátoknak – köz-

tük a vizsgált település kulturálisan aktív, a horvát nyelv valamely változatát beszélő vagy 

tanuló fiataljainak – a horvát nyelvű kommunikációra, valamint a nemzetiségi horvát iden-

titás megélésére (15. és 16. számú melléklet). 2019-ben már negyedik alkalommal valósult 

meg a projekt, mely 2013-ban indult, s a tervek szerint 2033-ban fejeződik majd be, ami-

kor a gradistyei horvátok nyugat-magyarországi letelepedésének 500. évfordulóját ünnep-

lik majd. A történeti, kulturális, tudományos, néprajzi és emlékező utazás (povijesno, 

kulturno, znanstveno-istraživačko, etnološko i memorijalno putovanje) során érintett tele-

pülések a burgenlandi, csehországi, magyarországi és szlovákiai gradistyei horvátokhoz, 

valamint azok feltételezett és bizonyított eredetéhez köthetők. Az egyes projektek befejező 

rendezvényének helyszíne Kópháza központja, ahol a nagyszámú érdeklődő megtekintheti 

a projektben részt vevők műsorát, valamint meghallgathatja a szervező aktivista horvát és 

magyar nyelvű beszámolóját az útról. Az utazásokon részt vesz a település gradistyei hor-

vát származású polgármestere is, aki lovaival járul hozzá a projekt sikeréhez.  

Az utazás során érintett települések nyomtatott és internetes sajtótermékei rendsze-

rint beszámolnak az „Őseink útján” projekt rendezvényeiről, ami növeli a gradistyei horvá-

tok ismertségét Horvátországban, illetve az utazás során érintett többi országban. A 

Pozsega-Szlavónia megyében (Požeško-slavonska županija) található kisváros, Pakrac  

(Pakrác) internetes lapja59a következőképpen tudósított a 2015-ben tett utazásról, melynek 

                                                 
59 https://www.compas.com.hr/clanak/3/1097/gradiscanski-hrvati-predstavili-nasu-zajednicku-proslost-i-
tradiciju-u-pakracu.html  (2015. 07. 10.) A szerző tartalmi fordítása horvát nyelvről. 
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első állomása Kópháza bosznia-hercegovinai testvértelepülése, Kiseljak, utolsó állomása 

pedig a csehországi Mikulov (régi magyar nevén Mikósvár) volt. A cikk beszámolt róla, 

hogy a gradistyei horvátok kis csoportja július 6-án érkezett meg Pakrac városába, s 7 or-

szág 17 települését látogatja majd meg a projekt során. Magyarországról indulva ellátogat-

nak Ausztriába, Bosznia-Hercegovinába, Csehországba. Horvátországba, Szlovákiába és 

Szlovéniába. A tudósításból megismerhetjük az utazáson részt vevők pakráci programját, 

amely szerint a városi múzeumban megtartott előadás után a résztvevők felvonultak a vá-

ros utcáin, ezt követően a Janković-kúriában műsort adtak, valamint találkoztak a helyi 

magyarok egyesületének tagjaival is. Útjuk következő állomásai: Daruvar (magyarul: Da-

ruvár) és Bjelovar (magyarul: Belovár) voltak. A szervező elmondása alapján a 2015. évi 

projektet a kópházi és kiseljaki közösségek támogatták.  

A 2017. évi „Őseink útján” projekt60Bakra (régi magyar elnevezéssel Szádrév) fes-

tői horvát tengerparti kisvárosból, a Frangepánok egykori városából indult, s július 7-től 

16-ig tartott. Az utazók Fiumében (Rijeka) szimbolikusan vállukra emeltek egy csónakot. 

(Bárkát szerettek volna, de technikai okok miatt ez nem sikerült.)61Ezt követően a Gorski 

kotar (magyarul Hegyvidék) régióban, Delnice és Vrbovsko településen át vezetett az út-

juk, ahol bemutatták folklór műsorukat, majd Karlovac városon áthaladva felkeresték 

Ozalj és Vivodina településeket. A horvátok közösségei közötti kapcsolatok erősítése je-

gyében felkeresték Šenkovec (magyarul: Szentilona) települést, mely egy magyarországi 

gradistyei horvát település, Bezenye (Bizonja) testvértelepülése, s Magyarországot elérve, 

Zalakomárban csatlakoztak a helyi horvát zarándoklathoz. A projekt résztvevői ezt követő-

en Kópházán folytatták a programsorozatot, ahol a projekt vezetője vendégül látta az uta-

zókat. A burgenlandi gradistyei horvát települések közül a 2017. évi utazás so-

rán62Kaisersdorf (Kalištrof) és Weingraben (Bajngrob) falvakat keresték fel a résztvevők. 

A projekt utolsó előtti napján a pozsonyi horvát nap rendezvényeihez csatlakoztak az uta-

zók, majd július 16-án felkeresték Mokry Háj (magyar neve Horvátberek, egykor Horvátfa-

lu) szlovákiai települést. A község, mely a szlovák–cseh határon helyezkedik el, a 

legészakibb település, melyen a 16. században a török elől menekülő horvátok telepedtek 

le.  

                                                 
60 http://hrvati.icb.at/tekstovi/regionalne%20studije%20-%20/regionalis%209.pdf  (2019. 07. 22. ) 
61 http://hrvati.icb.at/tekstovi/regionalne%20studije%20-%20/regionalis%20X%20dvd.pdf  (2019. 07. 22.) 
62 https://volksgruppen.orf.at/v2/hrvati/stories/2831434/  (2019. 07. 22.) 
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A 2019. évi „Őseink útján” projekt63július 5-től 14-ig tartott, s négy ország (Auszt-

ria, Horvátország, Magyarország és Szlovákia) településeit látogatták meg az utazók, akik 

július 5-én Hrvatska Kostajnica településen mutatták be műsorukat, majd július 6-án a 

sziszeki (Sisak) római katolikus püspökséget látogatták meg. 

2017 őszén gradistyei horvátok csoportjával  jelen disszertáció szerzőjének is lehe-

tősége volt részt venni egy találkozón a sziszeki püspökkel, melyet szintén a Hrvati–

Horvátok Egyesület vezetője szervezett. A püspök 2018 júliusában viszonozta a gradistyei 

horvátok látogatását, amikor a Vas megyei Horvátzsidány melletti Peruska Maria kegyhe-

lyen misét mutatott be a gradistyei horvát híveknek, ahol részt vevő megfigyelőként e so-

rok írója – a kutatás számos adatközlőjével együtt – szintén jelen volt. Sziszeket és a Nyu-

gat-Magyarországon élő gradistyei horvátokat Szent Kvirin alakja köti össze, aki Sziszek 

(Siscia) püspöke volt, s Savaria városában (ma Szombathely) halt mártírhalált.  

A 2019. évi „Őseink útján” projekt során az elődeikre emlékező utazók július 7-e és 

9-e között a következő horvátországi településeken jártak, ahol bemutatták folklór műso-

rukat, illetve közösen léptek fel a helyiekkel: Kraljeva Velika, Lipovljani, Meñurić 

Hercegovac Virovitica (magyarul Verőce), Đurñevac (magyarul Szentgyörgyvár) Virje és 

Koprivnica (magyarul Kapronca). Fellépéseiken olyan műsorszámokat adtak elő, mint a 

„Svehrvatsko kolo”, a „Gradišće”, valamint a „Staza”[Utak] című himnusz. A projekt 

további részében az utazók visszatértek Kópházára, majd ellátogattak az ausztriai Bécsúj-

helyre és Kismartonba. Július 11-én a projekt résztvevői felvonultak Sopronban, majd 

Kópházán léptek fel, s számoltak be a programról horvát és magyar nyelven az érdeklő-

dőknek. Július 13-án a projekt résztvevői Pozsonyba utaztak, ahol bekapcsolódtak a horvát 

nap rendezvényeibe, majd július 14-én a szlovákiai Šenkvice (magyarul Senkőc) települé-

sen római katolikus misén vettek részt, s azt követően Mokry Háj faluban a helyi horvá-

tokkal közösen ünnepelték meg a horvátok betelepülésének 450. évfordulóját.  

Szintén a Hrvati–Horvátok Egyesülethez köthető rendezvény a vizsgált településen 

az évente megrendezett Kojnofski književni susreti [„Kópházi irodalmi találkozó”] is, mely 

2018-ban ünnepelte 10. jubileumát. A rendezvénynek nemcsak elhivatott szervezője, ha-

nem szponzora is az egyesület vezetője. A 2017. évi rendezvényeken (17. számú melléklet) 

a jelen disszertáció szerzője is részt vett. A rendezvény nemcsak a vizsgált településen élő 

horvátokat érinti, hanem bevon más magyarországi és burgenlandi horvátokat is, mint 

ahogy az 2017-ben is történt. A 9. „Kópházi irodalmi találkozó” programsorozatában 10 

                                                 
63 https://glashrvatske.hrt.hr/hr/dozivi/obicaji/po-staza-nasih-starih-2019/ (2019. 07. 22.) 
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író vett részt Horvátországból, köztük a horvátországi írókat tömörítő egyesület (Društvo 

hrvatskih književnika) elnöke, valamint 4 burgenlandi és 2 magyarországi gradistyei horvát 

alkotó. A rendezvény november 9-től 12-ig tartott, s a november 11-i programokon részt 

vett a Horvát Köztársaság magyarországi nagykövete is. A 2017. évi rendezvényhez köthe-

tő a „Kópházi irodalmi találkozó” rendezvényei által ihletett művek gyűjteményes kiadása 

is. A programok során az írók egyik csoportja a Vas megyei gradistyei horvát községbe, 

Szentpéterfára (Petrovo Selo) utazott el, ahol bemutatták a gyűjteményes kötetet, majd 

ellátogattak a helyi két tanítási nyelvű általános iskolába is.  Az írók másik csoportja a bur-

genlandi gradistyei horvát Großwarasdorf (Veliki Borištof) települést kereste fel. A no-

vember 11-i program különlegessége egy burgenlandi gradistyei horvát aktivista gradistyei 

horvát nyelvű előadása volt szülőfaluja, Zillingtal (Celindof), valamint Klingenbach 

(Klimpuh) és Kroatisch Minihof (Mjenovo) horvát nyelvű amatőr színjátszó hagyományai-

ról, melyek jelentős szerepet játszanak a helyi nyelvmegtartást és identitásépítést célzó 

törekvésekben. A magyarországi gradistyei horvátok színjátszó hagyományairól a Hrvatski 

Glasnik újságírója tartott előadást. A közösség érdeklődő tagjai a helyi kultúrházban te-

kinthették meg a Ljubav nas sveže is spaja [A szeretet összeköt] című amatőr színdarabot, 

melyet a közösség horvát aktivistái, valamint a horvátországi írók együtt adtak elő. A szín-

darabot követően lehetőség volt horvát nyelvű beszélgetésre is.  

A 2018. évi „Kópházi irodalmi találkozó” rendezvényeibe a Vas megyei Narda 

(Narda) község horvát közössége vonódott be. Az irodalmi találkozó programjába a helyi 

horvát közösség tagjai a Levanda étteremben megrendezett, tamburazene mellett lezajlott 

közösségi program (druženje), illetve a horvát nyelvű interaktív színházi előadás során 

kapcsolódtak be nagyobb létszámban. A 2019. évi „Kópházi irodalmi találkozó” a Győr-

Moson-Sopron megyei Und (Unda) horvát közösségének bevonásával zajlott. 

A Hrvati–Horvátok Egyesülethez köthető a fiumei (Rijeka) karneválon történő 

rendszeres részvétel, valamint fellépés is. A kópháziak 2012 óta vesznek részt a fiumei 

karneválon. Az első felvonulás során a vizsgált közösség tagjai a Kópházi szüret című elő-

adással (Koljnofska trgadba) szerepeltek. 2019-ben a kópházi felvonuló csoport a 14 nem 

horvátországi felvonuló csoport egyike volt, s farsangi alakoknak (mesopusni djedi) öltöz-

tek.64 A felkészülés, valamint a részvétel szintén a horvát identitás megélését, a horvát 

nyelv gyakorlásának lehetőségét jelenti a résztvevők számára, akik főként a fiatalabb kor-

                                                 
64 https://volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/2967680/ (2021. 01. 10.) 
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osztályból kerülnek ki. A 2020. évi fiumei karneválra mintegy 50 fő utazott Kópházáról, 

akik a rendezvényt megelőzően Grobnik településen részt vettek a glagolita írást bemutató 

kiállítás megnyitóján. A kiállítást a Soproni Čakav Katedra Egyesülettel együttműködve 

hozták létre. A karneválon a kópházi csapat druidoknak öltözött (18. számú melléklet). 

Mint ahogy azt a szervező elmondta,65a jelmezzel tisztelegni kívántak Galway városa előtt, 

mely 2020-ban Fiumével megosztva az „Európa kulturális fővárosa” cím birtokosa volt, 

valamint feleleveníteni a kapcsolatot, mely a gradistyei horvátokat a Győri Püspökségen 

keresztül Írországhoz köti. A győri Könnyező Szűzanya képét az ír Walter Lynch vitte 

Győrbe, miután a katolikusok ellen irányuló Cromwell-féle üldözés miatt hazájából mene-

külni kényszerült. A hagyomány szerint a kép a katolikusok védőszentjének, Szent Patrik-

nak emléknapján, 1697. március 17-én hullatott véres könnyeket, azon a napon, mely a 

katolikusok üldözését jóváhagyó parlamenti határozat napja is volt.66A 2020. évi fiumei 

karneválon, melyen 15 000 jelmezes felvonuló vett részt, a kópházi felvonulók 17 méteres 

oszlopban vonultak fel, szimbolikus életfát is hordozva, melyen 45 európai állam zászlaját 

helyezték el. A legnagyobb méretű lobogó az életfán a horvát zászló volt, tisztelegve Fiu-

me, valamint az EU Tanácsa soros elnökségét 2020 első félévében betöltő Horvátország 

előtt. A Hrvati–Horvátok Egyesület vezetője elmondta, hogy Kópházáról saját szervezés-

ben sok szimpatizáns kísérte el a felvonulókat Fiumébe, ezzel erősítve a közösséghez tar-

tozást.  

 A közösség összetartását szolgálják az adventhez és a karácsonyhoz kapcsolódó 

horvát nyelvű rendezvények is. Hagyomány a nyugdíjasok – nagyrészt horvát származású 

tősgyökeres helyiek – advent idején történő köszöntése, melyen rendszerint műsort adnak 

az iskola tanulói is. A helyi fiatalokból álló horvát kulturális szerveződés (Mladi Koljnofci) 

a 2000-es évek elején teremtette meg a helyi Sarlós Boldogasszony kegytemplomban az 

adventi gyertyagyújtás hagyományát, mely – a vallási vonatkozásokon kívül – szintén a 

horvát nyelvmegtartást célul kitűző, közösséget építő rendezvény. Három adventi vasárna-

pot megelőző szombaton gradistyei, illetve horvátországi kórusok lépnek fel a kegytemp-

lomban, míg a negyedik szombaton a helyiek adnak műsort. Így 2008-ban a Brass Quintet 

(Virovitica, Horvátország) majd a burgenlandi Tausdorf (Trajštof), ezt követően pedig 

Großwarasdorf (Veliki Borištof) templomi énekkara (crikveni zbor) lépett fel a templom-

ban, az utolsó adventi gyertyát pedig a kópháziak műsorának keretén belül gyújtották meg. 

                                                 
65 https://volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/3036209 (2021. 01. 12.) 
66 https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-gyori-konnyezo-szuz-maria2020   (2021. 01. 12.) 
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A hagyomány a 2010-es években is töretlenül folytatódott, s bekapcsolódtak a rendez-

vénybe Kópháza horvátországi testvértelepülései is. 2017-ben az elő adventi gyertyát a Vas 

megyei Peresznye (Prisika) Zviranjak elnevezésű együttese gyújtotta meg, majd a Győr-

Moson-Sopron megyei horvát település, Und (Unda) kórusa, az azt követő héten pedig a 

zágrábi HKUD Mikovec együttes következett. Ádvent utolsó hetében a kópházi Golubice 

kórus és a helyi tamburások zárták az eseménysorozatot. A 2018. évi gyertyagyújtás (19. 

számú melléklet) fellépői egy burgenlandi horvát együttes, a Kolo Slavuj, a zágrábi HKUD 

Mikovec együttes, valamint a kelénpataki (Klingenbach, Klimpuh) templom kórusa volt, s 

az utolsó héten hagyományosan a helyi tamburások léptek fel.  2019-ben három héten ke-

resztül horvátországi együttesek adtak műsort. Az első adventi vasárnapot megelőző 

szombaton Kópháza legrégibb testvértelepülésének képviseletében a KUD Ogranak 

Seljačke Sloge, Buševec mutatkozott be, majd a szintén testvértelepülés Gračani HSPD 

Podgorac elnevezésű folklór csoportja lépett fel, ezután pedig a zágrábi HKUD Mikovec 

együttes adta elő műsorát. Az utolsó gyertyát hagyományosan a Kópházi Horvát Egyesület 

(Koljnofsko hrvatsko društvo) gyújtotta meg. A pandémia következményeként a 2020. év-

ben a gyertyagyújtás programsorozata a digitális térben valósult meg (36. számú mellék-

let). A gyertyagyújtás szervezői a helyi horvát közösség többi rendezvényéhez hasonlóan – 

tükrözve a helyi horvátok identitásszerkezetét – a rendezvény lebonyolításába horvátorszá-

gi, magyarországi, illetve burgenlandi horvát együtteseket is bevonnak. 

A karácsonyi hagyományokat színesíti a burgenlandi gradistyei horvátoktól a helyi 

horvát önkormányzat által 2014-ben átvett rendezvény: a karácsonyi ablaknyitás  

(otvaranje obloka). Ádvent minden napján egy-egy feldíszített ablak előtt gyűlik össze a 

közösség a helyi plébános részvételével. Az első napon az iskola 7. osztályosai által feldí-

szített ablak nyílik meg, majd az óvodáé, azután az abban az évben részt vevő családoké, 

valamint a helyi horvát kulturális egyesületeké következik, végül a plébánia zárja a sort. 

2020-ban a járványhelyzet miatt a programsorozat szintén a digitális térben valósult meg.  

Az ablaknyitás – tekintve, hogy horvát nyelvű beszédek és imák is elhangzanak – a horvát 

identitásépítést és nyelvmegőrzést szolgáló rendezvények sorát bővíti (20. számú mellék-

let). 

A rendezvények szervezése mellett a vizsgált település horvát aktivistáiban felme-

rült az igény a helyi gradistyei horvát dialektus – mely fölé a jól dokumentált gradistyei 

sztenderdizált nyelvváltozat boltosul – archiválására is. Az aktivisták tudatában vannak 

annak, hogy a helyi gradistyei horvát dialektust már csak a legidősebbek beszélik 

vernakuláris nyelvként, s az ő halálukkal valószínűleg eltűnik a településről a nyelvválto-
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zat, hiszen a fiatalabb generációkra a domináns magyar nyelvtudás mellett – egyéni moti-

váció alapján – a horvátországi sztenderd horvát nyelvváltozat elsajátítása a jellemző. Az 

aktivisták videofelvételeket készítenek, melyek segítségével nemcsak a helyi horvát dialek-

tust örökítik meg, hanem a helyi hagyományokat is. A felvételek során az aktivisták be-

szélgetést folytatnak az adatközlőkkel, ami – tekintve, hogy az adatgyűjtők beszélői a 

nyelvváltozatnak s a közösség tagjai – a nyelv természetes használatának irányába hat az 

adatgyűjtés során. A videofelvételeket az aktivisták – az adatközlők beleegyezésével – a 

közösség többi tagjával is megosztják a helyi kultúrházban megtartott spominki [emlékek] 

elnevezésű rendezvényeken, melyek szintén a közösségépítést és a horvát nyelv és identi-

tás megőrzését szolgálják.  

 

8. ábra.  Spominki.  [Emlékek.] A rendezvény meghívója.  Forrás: Hrvati–Horvátok Egyesület. 

 
A tevékenység azonban nem tudományos módszerekkel történik. Nem beszélhetünk szisz-

tematikus gyűjtésről, sem pedig a nyelvi adatok annotálásáról. Amint arra a kutatók rámu-

tatnak (Green 2014, idézik: Seifart at al. 2018), az egyes nyelvek dokumentálásakor fontos 

a korpusz alapú kutatás, a különböző regiszterek gyűjtése, a strukturált interjúk, az 

elicitációs technikák alkalmazása, valamint az interdiszciplináris csapatmunka, mely lehe-

tővé teszi az adott nyelv társadalmi beágyazottságban történő vizsgálatát. Problémaként 

jelenik meg (Seifart at al. 2018), amennyiben a korpusz nagysága kisebb annál, mint 

amekkora korpuszra a jövő kutatóinak szüksége lenne ahhoz, hogy választ kaphassanak az 

összes felmerülő kérdésre. A videofelvételeken kívül az aktivisták gyűjtik a helyi horvát 

nyelvváltozaton írt írásos emlékeket is. Egy 1889-ben született helyi férfi első világháborús 

naplója (21. számú melléklet) megrendítően írja le a bevonulás körülményeit, a frontra 

történő utazást, a veszteségeket, a világháború borzalmait. A naplót a helyi horvát tájház-
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nak adományozták a leszármazottak, de az aktivisták sokáig nem fedezték fel annak nyelvi 

és történeti értékeit. A napló írója magyar nyelvű énekek szövegét is lejegyezte, magyarul 

is jól beszélhetett, de vernakuláris nyelve a helyi horvát dialektus volt, hiszen a naplót e 

nyelven írta. Identitásszerkezetének sajátossága – mely a későbbi generációk identitására is 

jellemző – hogy bajtársaira és saját magára a „mi ugri”  [mi, magyarok] kifejezéssel utal, 

míg amikor egy magyar vezetéknevű katonát említ, akkor megkülönböztetve tőle a 

kópháziak csoportját, az „ugar”  ’magyar [ember]’ szóval nevezi meg.   

A település horvát közössége számára fontos a nyelvi emlékek továbbélése. A falu 

dűlőneveit az aktivisták összegyűjtötték és archiválták. A gyűjtés eredményét egy tabló 

összegzi, melyet az Etno Center előtt helyeztek el, s tettek közkinccsé (22. számú mellék-

let). Amikor a Kópházát is érintő M85-ős autóutat 2020 decemberében átadták, a közösség 

fontosnak érezte, hogy megörökítse az autópálya nyomvonalán elhelyezkedő egykori szán-

tóföldek hagyományos elnevezését, mely az idősebb helyiek számára még élő, használat-

ban lévő dűlőnév. A NIF Zrt. teljesítette a kérést, így lett az autóút kópházi pihenőjének 

neve „Hutbájd”. A szó az adatközlők vélekedése szerint a német legelő szónak (die Weide) 

a helyi horvát dialektusban hallás után kialakult változata. A horvát gyökerekkel nem ren-

delkező helyi adatközlők vegyes érzésekkel fogadták a kópházi pihenőhely elnevezését. A 

tájházban megrendezett termelői piac molinóján is szerepel a piac helyi horvát dialektus-

ban való elnevezése: „pluac”, ami a horvát közösség konstruálását, nyelvének és hagyo-

mányainak továbbélését szolgálja (8. számú melléklet).  

A hagyományokat és a helyi horvát dialektust életben tartó programok sorába il-

leszkednek a település horvát önkormányzata szervezésében megvalósuló közös éneklések 

a kultúrházban, valamint a helyi nyelvváltozaton alkotó kulturális aktivista és költő, 

Sinkovits Mátyás (1927–1972) (Mate Šinkovič, családi ragadványnevén: Capa) emlékének 

őrzése. A közösség 2017-ben emlékezett meg a költő születésének 90. évfordulójáról (28. 

számú melléklet). A nagyszámú nézőközönség, a közösség tagjai részvételével megrende-

zett eseményen a jelen disszertáció írója is jelen volt részt vevő megfigyelőként. A rendez-

vényen egy helyi aktivista – aki fiatalon Sinkovits Mátyással együtt tevékenykedett a falu 

kulturális életében – mondta el visszaemlékezését a 45 évvel korábbi eseményekről, majd 

szavalta el a költő számos versét. A horvát anyaországhoz való kötődést neves horvátor-

szági előadók meghívása, valamint író-olvasó találkozók megtartása is erősíti. Ezek a ren-

dezvények a közösség érdeklődő tagjainak a horvátországi sztenderd horvát nyelvváltozat-

tal való nyelvi kontaktusai gyakoriságát is növelik. A délszláv háború áldozataira való em-
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lékezés, a Koljnof za Vukovar [Kópháza Vukovárért] rendezvény, mely 2020-ban ugyan-

csak a digitális térben valósult meg, szintén az anyaországhoz való kötődést erősíti.  

A helyi horvát vonatkozású kulturális életben aktív fiatalok – a közösség kiterjedt 

anyaországi kapcsolatai révén – a horvát nyelv gyakorlása lehetőségén kívül sok élmény-

ben is részesülnek. Mint ahogy arról a Hrvatski Glasnik 2018. évi 28. számából értesülhe-

tünk a résztevő fiatalok által írt cikkből, a „Kópházi kóló” (Koljnofsko kolo) elnevezésű 

néptáncegyüttes eljutott Rómába is. A kópházi fiatalok a római Ghione Színházban (Teatro 

Ghione) léptek fel 5 anyaországi együttessel együtt egy horvát folklór esten (večer 

hrvatskog folklora). A turné fő szervezője az a horvátországi szakember volt, aki a 2017. 

és a 2018. évi kópházi folklór tábor munkáját is irányította. A csoport tagjai a pápával is 

találkozhattak. A részt vevő kópházi fiatalok a cikkben leírták, hogy büszkék arra, hogy a 

gradistyei horvátokat képviselhették a pápai audiencián.  

 

3. 5. 4. A közösség aktivistáinak törekvései a helyi és az országos horvát közéletben 

 
  A vizsgált település horvát nemzetiségi származású közössége él a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.67 törvényben szabályozott jogaival, a magyar állam tá-

mogatásával, a horvát anyaország megnövekedett érdeklődése által biztosított lehetőségek-

kel (Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske),68 a határ osztrák oldalán, valamint 

a Szlovákiában élő gradistyei horvátokkal történő kapcsolattartással, valamint az aktivisták 

helyi kezdeményezéseivel is.  

A gradistyei horvátoknak a többi horvát népcsoporttól való nyelvi különállása törté-

nelmük során mindvégig problémát okozott, s ez a tény napjaink magyarországi horvát 

közéletét is terheli. Magyarországon a horvát nyelv védelmét – a többi Magyarország terü-

letén legalább egy évszázada honos kisebbség nyelvéhez hasonlóan – biztosítja a fenn em-

lített jogszabály, valamint a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának az or-

szág által aláírt dokumentuma, melyekben azonban a gradistyei horvát nyelvváltozat nem 

részesül külön védelemben. Az Ausztriában hatályos jogszabályok ezzel ellentétben a 

gradistyei (burgenlandi) horvát nyelvet (die burgenlandkroatische Sprache), a vizsgált te-

lepülés horvát nyelvi közösségének származási nyelvét helyezik védelem alá.69  

                                                 
67 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100179.tv (2021. 01. 10.) 
68 https://hrvatiizvanrh.gov.hr/  (2021. 01. 10) 
69 https://epa.oszk.hu/00400/00458/00146/szotak.html (2020. 01. 10.) 
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A nyugat-magyarországi horvátok történelme során időről időre felmerült nyelvváltozatuk-

nak a horvátországi horváthoz történő közelítése, ami nem valósult meg, s ez a tény jelen-

tősen hozzájárult nyelvi asszimilációjukhoz, illetve a közösségi és egyéni kétnyelvűség 

fenntartása nehézségeihez. 

  A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény70kimondja, hogy – 

a nemzetiségek védelme érdekében létrehozott nemzetközi dokumentumokkal összhangban 

– Magyarország tiszteletben tartja más népek szabadságát és kultúráját. A nemzetiségi cso-

portokhoz tartozó magyar állampolgároknak joguk van önazonosságuk szabad megvallásá-

hoz, azonban erre nem kötelezhetők.  A jogszabály deklarálja továbbá, hogy a nemzetisé-

gek államalkotó tényezők, valamint egyéni és közösségi jogaik alapvető szabadságjogok. A 

nemzetiségek jogairól szóló törvény rendelkezik arról, hogy a nemzetiségek kulturális au-

tonómiája, mely kollektív nemzetiségi jog, a nemzetiségek önigazgatása útján valósul meg. 

A települési, területi és országos nemzetiségi önkormányzatok alapvető feladata a nemzeti-

ségi érdekek védelme. A nemzetiségek jogainak védelmét az alapvető jogok biztosának a 

nemzetiségek jogai védelméért felelős helyettese biztosítja. A nemzetiségek képviseletét a 

Magyar Országgyűlésben a nemzetiségi listáról mandátumot szerzett nemzetiségi képviselő 

és a nemzetiségi szószóló látja el. 

A kópházi települési horvát nemzetiségi önkormányzat 5 taggal működik. A képvi-

selők elmondták, hogy Magyarországon a kópházi horvát önkormányzat volt az első, mely 

a település iskolájának fenntartója is egyben. Tevékenysége sokrétű, melybe többek között 

beletarozik a templom és az iskola fejújításának támogatása; a tanárok és az óvodapedagó-

gusok továbbképzésének segítése; az iskolai versenyek szervezése; a közösségépítő tevé-

kenység; valamint a testvértelepülési kapcsolatok ápolása is. A települési horvát nemzeti-

ségi önkormányzaton és az 1990-ben alapított horvát egyesületen (Koljnofsko hrvatsko 

društvo) kívül a település horvát vonatkozású kulturális életének fő mozgatórugója a helyi 

alapítású és működtetésű Hrvati–Horvátok Egyesület és a Sporoni Čakav Katedra, melyek 

8 fővel képviseltetik magukat az Országos Horvát Önkormányzatban, s melyek támogatá-

sával a jelen disszertáció szerzője a 2019. évi nemzetiségi önkormányzati választáson man-

dátumot szerzett, és a Szombathely Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormány-

zatában tevékenykedik.  

  A Hrvati–Horvátok Egyesület és a Čakav Katedra célul tűzték ki annak megvalósí-

tását, hogy az összes Magyarországon beszélt horvát nyelvváltozat azonos jogokkal bírjon. 

                                                 
70 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100179.tv (2021. 01. 10.) 
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Az egyesületek fontosnak tartják a fiatalok bevonását a horvát közéletbe, a magyarországi 

horvátok köreiben tapasztalható ellentétek feloldását, valamint a párbeszéd és az átlátható 

viszonyok valóra váltását. 

 Amint már utaltunk rá, az Országos Horvát Önkormányzatban időről időre előterjesz-

tik azt az elképzelést, hogy a Hrvatski Glasnik hetilapban kizárólag horvátországi 

sztenderd horvát nyelvváltozaton jelenjenek meg cikkek, a gradistyei horvát irodalmi 

nyelvváltozatot pedig mellőzzék. A gradistyei horvát aktivisták, habár elismerik a horvát-

országi sztenderd horvát tanulásának jelentőségét, fontosnak tartják a gradistyei horvát 

identitás fennmaradását is, melyben a gradistyei helyi nyelvváltozatok, valamint a 

gradistyei irodalmi nyelv fontos szerepet játszanak. Az idősebb és a középkorú adatközlők, 

akik még nagyszüleiktől vagy szüleiktől sajátították el a helyi gradistyei horvát dialektust, 

érzelmi okokból ragaszkodnak a gradistyei horvát nyelvváltozathoz, mely a népcsoport 

római katolikus egyházi szertartásainak nyelve is. A gradistyei irodalmi nyelvváltozat, 

mely a gradistyei dialektusok alapján alakult ki (lásd 1. 2. 3. alfejezet) fontos szerepet ját-

szik a gradistyei identitás fenntartásában, valamint a burgenlandi horvátokkal történő in-

tézményes és egyéni kapcsolattartásban. A jelen kutatás alapján elmondható, hogy szükség 

van arra, hogy a Hrvatski Glasnik című hetilap gradistyei horvát nyelvváltozaton adjon hírt 

a népcsoportot érintő eseményekről, hiszen – amint azt a jelen kutatás is bizonyítja – a ma-

gyarországi gradistyei horvátok közösségei sokrétű kapcsolatokat ápolnak nemcsak a hor-

vát anyaországgal, illetve a szintén horvátországi sztenderd horvát nyelvváltozatot beszélő 

bosznia-hercegovinai horvátokkal, hanem a Burgenlandban élő gradistyei horvátokkal is, s 

fontos számukra származási nyelvük.  

   A gradistyei horvát közösségek tagjai ragaszkodnak elődeik nyelvéhez, illetve annak 

irodalmi nyelvváltozatához, mivel azt értik a legjobban, s ahhoz fűzi őket érzelmi kötelék.  

A Hrvatski Glasnik 2016. évi 9. számában a vizsgált településen működő Hrvati–Horvátok 

Egyesület vezetője, az Országos Horvát Önkormányzat tagja, valamint az Országos Horvát 

Önkormányzat elnöke között nyílt levélváltás történt. A Hrvati–Horvátok egyesület vezető-

je nyílt levelében a Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyékben élő horvátok háttérbe 

szorítását sérelmezte, míg az Országos Horvát Önkormányzat elnöke tételesen cáfolta ezt a 

vélelmet. A jelen disszertáció nem kíván állást foglalni ebben a kérdésben, kizárólag a 

nyílt levél nyelvi vonatkozásaira kívánja felhívni a figyelmet. A Hrvati–Horvátok Egyesü-

let elnöke azzal zárta nyílt levelét, amely szerint szövege megfogalmazásakor törekedett 

arra, hogy az olyan „stílusban” íródjon, melyet Kimlétől Hercegszántóig megértenek a 

magyarországi horvátok. Az Országos Horvát Önkormányzat elnöke kifejtette, hogy vála-
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szát sztenderd horvát nyelvváltozaton írja, hiszen meg van róla győződve, hogy a Hrvatski 

Glasnik olvasói jól értik azt. „Ja ću svoj odgovor napisati na hrvatskome književnom jeziku 

jer sam uvjeren da ga čitatelji Hrvatskoga glasnika dobro razumiju”. Az elnök nyilvánva-

lóan figyelmen kívül hagyta, hogy a magyarországi horvátság egy népcsoportjának, a 

gradistyei horvátoknak saját irodalmi nyelvük van, mely a gradistyei dialektusokon alapul, 

s többek között a római katolikus egyház egyik liturgikus nyelveként fontos a gradistyei 

horvátok közösségei számára 

A Hrvati–Horvátok Egyesület céljaival egyetértő, a helyi és az országos horvát köz-

életben, valamint kulturális életben évtizedekig tevékenykedő aktivista a következőket 

mondta el a magyarországi horvát közéletet régóta terhelő problémákról. Véleménye sze-

rint a törvényhozásnak kellene közbelépnie, és nem lenne szabad lehetővé tennie az ext-

rém különbségeket egy adott nemzetiségen belül, hiszen minden horvát nemzetiségi cso-

port fenn szeretne maradni, valamint részesülni azokból a javakból, melyeket a magyar 

állam biztosít a nemzetiségei számára. Az aktivista rámutatott, hogy a jogalkotó – érthető 

módon – arra hivatkozik, hogy ez beavatkozás lenne a nemzetiségeknek a magyar állam 

által garantált jogaiba, valamint belső ügyeibe.  Az aktivista kifejtette, hogy teljesen más 

jellegű problémák vannak a különböző országrészekben élő horvátok közösségeiben, 

tehát az azokra adott válaszokat sem lehet „ráhúzni egy országos sablonra”. A közössé-

gek tájegységeként eltérően képzelik el a horvátság megmaradásához vezető utat. „Ami 

Magyarország déli részén működik, az a nyugati országrészben – sajnálatos módon – 

nem alkalmazható”.  Az aktivista álláspontja szerint mivel a magyarországi horvátok egy-

harmada él a nyugati országrészben, kétharmada pedig délen, a jelenleg hatályos szabá-

lyozás nem biztosítja a nyugati országrészben élő horvátok jogainak érvényesülését. Az 

aktivista elismerte, hogy nincs könnyű helyzetben a jogalkotó. Véleménye szerint csak 

abban az estben érvényesülnének a nyugat-magyarországi horvátok jogai, ha a nemzeti-

ségi törvény pozitív diszkriminációt tenne lehetővé, s ezzel segítené fennmaradásunkat. 

Az interjú során elhangzott továbbá, hogy a nyugat-magyarországi horvátok különböző 

szervezetei nagyon sokszor fordultak már segítségért különböző fórumokhoz, és próbál-

koztak a magyarországi horvátságon belül megoldást találni a problémára – egyeztetések, 

kerekasztal-beszélgetések, konferenciák, újságcikkek, valamint levelek írása útján – de 

mivel az Országos Horvát Önkormányzatban meglévő többség nem tartja fontosnak azt 

az elképzelést, amely szerint a nyugat-magyarországi horvátok fennmaradásához pozitív 

diszkriminációra lenne szükség a horvátságon belül, csak abban az esetben oldódna meg 

a helyzet, ha a nemzetiségi törvény tartalmazná a megfelelő garanciákat.  
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4. Változó identitásépítési stratégiák a vizsgált településen  

4. 1. Identitás, identitásstruktúrák 

Az identitás fogalmát Erikson vezette be a Childhood and Society (1950) című 

munkájával. Pataki Ferenc (1986: 38–39) alapján az identitás pszichikus közvetítő konst-

rukció az egyén és a társadalom közt, s elemei öt típusba sorolhatók: antropológiai identi-

táselemek; szerep-és csoport-identitáselemek; a társadalmi minősítési műveletek és a be-

szédaktusok révén előállított identitáselemek; ideologikus identitáselemek; valamint emb-

léma jellegű identitáselemek. Az identitáselemek szinte végtelen számú egyéni alakzato-

kat alkothatnak. Pataki rámutat, hogy „az identitások társadalmi értékelése folyamatos 

versengés tárgya az őket hordozó társadalmi és etnikai-nemzeti csoportok között. A ked-

vező társadalmi értékelést nélkülöző identitásminta alkalmatlan arra, hogy kiváltsa az 

egyén személyes azonosulását, vagy csupán arra készteti, hogy kényszerűen, a szabadulás 

reménytelenségével «vállalja sorsát», s azt esetleg ellensúlyozó «racionalizációkkal» tart-

sa egyensúlyban” (1986: 86). Pataki hangsúlyozza továbbá, hogy az egyén identitása ki-

alakulását, identitásépítését különböző típusú motivációs erők kísérik, melyek kidolgo-

zása, valamint a vállalt identitás megőrzése erőfeszítést, feszültséggel járó döntéseket 

igényel, s ez csak abban az esetben kifizetődő az egyén számára, ha az jutalmazó jelleggel 

bír. 

Kiss Gy. (1993: 311–312) a közép-európai nemzeti kisebbségek identitását tekint-

ve három fő típust különböztet meg. Az első típust az erős nemzeti tudat, valamint az 

anyanemzettel való szoros nyelvi és kulturális összetartozás jellemzi. A második típusra a 

nemzeti és vallási identitás szoros összefonódása a jellemző. A harmadik típusba a lebegő 

kisebbségek tartoznak, melyek az anyanemzet nemzetté válását megelőzően váltak ki-

sebbséggé. A moldvai csángókhoz hasonlóan a gradistyei horvátok is az utóbbi csoport-

hoz tartoznak, melyre az etnikai nyelvi tudat fejletlenebb szintje jellemző, mint a magukat 

a modern nemzet részének tartó későbbi keletkezésű nemzetiségekre (vö. Sokcsevits 

1996, 2000; Szarka 2004). 

Pataki (1998) megállapítása szerint a hagyománykötött társadalmakban élő egyé-

nek nem választható identitásprogramok szerint élik életüket. Az identitásprobléma – 

vagyis az önmeghatározás feszültsége – a társadalom növekvő tagoltsága, illetve a társa-

dalmi egyén növekvő individualizációjának növekedésével jelenik meg. A folyamat kö-

vetkezményeképpen az identitáskategóriák kevésbé lesznek rögzítettek, s az egymást kö-
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vető nemzedékek a társadalmi változások felgyorsulásával nem tudják változatlan formá-

ban átadni az identitásmintákat. „A személyes identitás hangsúlyai eltolódnak a választott 

és teljesítménynek minősíthető, egyéni erőfeszítéssel kidolgozott kategóriák felé, ame-

lyeknek olykor már csupán szimbolikus és ideologikus valóságuk van” (Pataki 1998: 

364). Ezt a megállapítást támasztja alá Kiss Gy. meghatározása is: „[…] korunk indivi-

duumát olyan személyiségnek kell tekintenünk, akinek egy időben különféle identitásai 

lehetnek, lehet egyszerre többségi és kisebbségi, következésképpen a kisebbségeket föl-

foghatjuk úgy is, mint pozitív értéket hordozó entitások, melyek szemben állnak az uni-

formizálódás tendenciájával” (1993: 302).  

Devereux (1978, idézi: Erős 1994: 398) az identitás kétféle jelentését különbözteti 

meg: „az identitást mint egy individuum abszolút egyediségét, valamint az abszolút egye-

diséget mint különféle pontatlan meghatározások megismételhetetlen összegződésének 

eredményét”. Megállapítja továbbá, hogy az etnosz tagjai különböző módokon és külön-

féle fokozatok szerint képviselhetik az identitást. Erős (1994) kitér az etnikai reneszánsz 

jelentőségére, mely toleráns társadalmi hátteret feltételez, melyben az egyén lehet egy-

szerre tagja az államnak, s ugyanakkor tagja a többségi nyelvtől és kultúrától eltérő etni-

kai közösségnek is. A poliidentitást a többféle csoporthoz, közösséghez való tartozás tu-

data modelljeként szemléli.  

T. Kiss szerint (2009) korunk egyre nagyobb jelentőséggel bíró jelenségére, a 

globalizációra válasz lehet a lokális dimenzió, a civil szféra, mely részben vagy egész-

ben semlegesítheti a globalizmus káros hatásait is. T. Kiss idézi Giddenst (1991, 1995) és 

Fukuyamát (1994), akik szerint az autentikusság, a belső azonosság a posztmodern kor-

ban már nem jellemző, az identitás széttöredezettséget mutat, s kialakul az identitások 

bonyolult hálója, mely lehetőséget biztosít az egyén számára a legmegfelelőbb identitás 

kiválasztására, melyben azonban el is veszhet. 

Alabán az identitásra mint dinamikus rendszerre hívja fel a figyelmet, s hang-

súlyozza, hogy „ […] az egyén és a társadalmi csoport identitása sem befejezett tény, ha-

nem a történetiségtől, az élményektől, a környezettől befolyásolt változó meghatározott-

ság” (2016: 10). Rámutat továbbá, hogy az érvényesülés és az anyagi indokok is fontos 

szerepet játszanak az identitástudat kialakulásában.  
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4. 2. A gradistyei horvátok identitása 

A magyarországi nemzeti kisebbségeket a 20. században tapasztalt radikális társa-

dalmi változások miatt bekövetkezett, a közösségeket és egyéneket érintő identitásválto-

zás jellemzi, melyre a 21. századi globális tér lehetőségei és kihívásai erőteljes hatással 

vannak. Szarka (2004: 122) a magyarországi történeti nemzeti kisebbségek identitását a 

következőképpen jellemzi: hullámzó erősségű etnikai identitásukra az anyanyelv, az 

anyatájnyelv tisztelete, a lokális (regionális) identitás, valamint a csoportidentitás a jel-

lemző, melyet az anyanemzethez való kötödés elemei kiegészíthetnek. „A kettős identi-

tás a történeti és másodnyelv-domináns kisebbségekre jellemző sajátos etnikai-nemzeti 

csoporttudat”. Szarka idézi továbbá a 2001. évi népszámlálási adatokat a vizsgált telepü-

lés, Kópháza nemzetiségi összetételéről, amely szerint az 1851 lakosú település 865 ma-

gát horvát nemzetiségűnek valló lakosa szinte kivétel nélkül a kettős nemzetiségi identitás 

megjelölését választotta. Bindorffer71szerint a kettős identitás egy olyan identitáskonst-

rukció, melyben  

 
„egy többségi dominanciájú országban élő kisebbség saját etnikai identitásának történetileg változó, gene-

rációs eltéréseket és érvényességeket felmutató megőrzése és reprezentációja mellett magáévá teszi, 

internalizálja és érzelmileg átéli a többségi etnikum nemzeti identitásának azon elemeit, amelyek saját etni-

kai identitásának elemkészletéből hiányoznak, vagy csak részben találhatók meg benne. A kettős identitás-

konstrukció egyidejű magától értetődőségeket tartalmaz; elemkészlete az etnikai és a nemzeti identitás 

egymást kiegészíteni és pótolni képes elemeiből áll, s változó erősséggel, de egyszerre köti az etnikai alanyt 

mindkét irányba annak ellenére, hogy mindkét identitástudatba alapvetően belekódolt elem a másság és az 

exkluzivitás.”  

  
A kutató gradistyei horvátok körében Fertőhomokon, Nardán és Szentpéterfán végzett 

kutatásának (2005) következtetéseivel, melyek saját kauzális modelljének (2001: 182–

184) fázisait alapul véve fogalmazódtak meg, – a hosszú éveken keresztül tartó, részben 

az említett településekre is kiterjedő megfigyeléseire alapozva – a jelen disszertáció szer-

zője nem ért egyet. Bindorffer megállapítása szerint „Szentpéterfán a horvátok kettős 

identitása egyensúlyban lét és a konfliktusosság között mozog, Nardán a horvátok több-

ségére a konfliktusosság és az elvesztett identitás a jellemző, míg Fertőhomokon az el-

vesztett és az újra felfedezett identitás a jellemző”.72 Semmi sem támasztja alá azt, hogy a 

                                                 
71 Bindorffer Gy. Etnikai, nemzeti és kétnemzeti identitás. Előszó. 
https://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/uploads/files/archive/355.pdf   p7.  (2018. 09. 27.) 
72 Részletes beszámoló az „Asszimiláció, nyelvhasználat, identitás – a kettős identitás összehasonlító vizsgá-
lata a magyarországi német, horvát, szerb, szlovák és szlovén kisebbség körében: szinkron és diakrón dimen-
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2000-es évekre már egyértelműen családi, illetve egyéni elhatározástól függő horvát nem-

zetiségi identitás egymáshoz közel elhelyezkedő, valamint azonos hatásoknak kitett tele-

püléseken (Narda és Szentpéterfa) egyértelműen eltérő és településenként kategorizálható 

tulajdonságokat mutatna.  

Sokcsevits (1996) rávilágít, hogy a magyarországi horvátok identitása kialakulá-

sában az játszotta a legfontosabb szerepet, hogy nemzeti azonosságuk fejlődése az anya-

országi folyamatoktól jelentősen eltért, hiszen leválásuk az anyanemzettől évszázadokkal 

azelőtt megtörtént, hogy az anyanemzet a 19. és 20. század során egységes tudatú nemzeti 

közösséggé vált. Fontos tényezőnek bizonyult az is, hogy nem, illetve csak igen szórvá-

nyosan jutott el hozzájuk a mindenkori modern horvátországi kultúra, valamint irodalmi 

nyelv, ezért nem alakult ki bennük az egységes horvát nemzethez való tartozás tudata, 

ami elősegítette a 20. század folyamán bekövetkezett gyors asszimilálódásukat, illetve a 

még nem asszimilálódottak körében identitászavarokat okoz, melyek identitásváltás-

hoz vezethetnek.  Homišinova (2008: 67) megállapítása, amely szerint a nyelvi kisebbsé-

gek asszimilálódásán belül kétféle trendet figyelhetünk meg, teljességgel jellemzi a vizs-

gált településen, Kópházán évtizedek óta megfigyelhető tendenciát is. „[…] a kulturális 

szocializáció magyar nyelvűvé válik, a másik oldalon viszont erőteljesebben jelentkezik a 

kisebbségi önkormányzatok, a civil szféra hatása, az etnikai tudat revitalizálódása, az 

anyanemzet kultúrájának hatása, az anyaországhoz fűződő kapcsolatok erősítése iránti 

igény mindkét részről”.  

 A kettős identitás már a 19. században is erőteljesen megmutatkozott a gradistyei 

horvátok körében. Ezt számtalan történelmi tény, valamint a nyelvi közösség jellemzően 

katolikus papokból álló értelmiségének identitásstruktúrája is bizonyítja. A gradistyei 

horvátok legnagyobb hatású tudós papja, költője, publicistája, a gradistyei elnevezés 

megalkotója, Mersich Máté (1850–1928) – horvátul és felvett nevén Mate Mersić  

Miloradić – élete és munkássága (Benčić 2018) kiváló például szolgál a jelenségre. 

Miloradić az egykori magyar, ma osztrák területen lévő Répcesarudon (Frankenau, 

Frakanava) született, magyar kultúrkörben nevelkedett, s magyarul is kiválóan tudott. 

Kőszegen és a Győri Papnevelő Intézetben tanult, s a Kisalföld egy horvát településén, 

Horvátkimlén (Hrvatska Kemlja) papi szolgálata mellett sokoldalú tudományos tevékeny-

séget fejtett ki. Kapcsolatban ált a Magyar Tudományos Akadémiával, valamint a Jugo-

                                                                                                                                                    
zióban” c. kutatásról T 037400 https://anzdoc.com/a-kisteleplesek-eseteben-ma-mar-egyetlen-esetben-sem-
mondhat.html (2018. 09. 27.) 
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szláv Tudományos Akadémiával is. Gradistyei horvát nyelven írt költeményei a magyar 

költészet hatását mutatták. Verseiben hangsúlyosan jelenik meg a nemzeti kisebbségi ho-

vatartozás kérdése, valamint a horvát anyanyelv szeretete. Műveiben egyszerre jelenik 

meg az aggodalom azzal kapcsolatban, hogy anyanyelve az alacsony szintű írásbeliség 

miatt elenyészik, valamint a büszkeség, hogy származási nyelve mennyi népi bölcsesség 

forrása. Már diákkorában horvát nyelvű fizikakönyvet írt a Győri Egyházmegye horvát 

nemzetiségű diákjai számára, s azokat a szavakat, melyek nem léteztek az anyanemzettől 

távol élő, főként népi kultúrájú népcsoport nyelvében, szóképzéssel alkotta meg.  Kortár-

sai pánszlávizmussal vádolták, mert nem volt hajlandó megtagadni horvát származását.  

Holjevac (2001) számos, a gradistyei horvátok körében jellemző, valamint a vizs-

gált településen megfigyelhető identitásmintákkal kapcsolatos történeti tényre hívja fel a 

figyelmet. Jelačić horvát bán sikertelenül kísérelte meg maga mellé állítani a nyugat-

magyarországi horvátokat, mikor átvonult a később gradistyei horvátoknak nevezett nép-

csoport településein. Kópházáról a nemzetőrség tagja volt Sinkovits József, a honvédség-

nél pedig Grubits Ádám szolgált. Amikor Kópházán 1919. január 5-én megalakult a hor-

vát nemzeti tanács, mely zászlajára a horvát anyanyelv szeretetét és a magyar hazához 

való hűséget tűzte.  

Az 1921. évi soproni népszavazás során a szinte kizárólag horvát lakosságból álló 

Kópháza szavazati joggal rendelkező lakóinak mintegy 70%-a73 a Magyarországhoz való 

tartozás mellett döntött. Kolnhofer (2008: 82) idézi az esetet, amikor 1921. szeptember 

elsején „[…] a kópháziak több száz fős tömege ment Sopronba. Zeneszó kíséretében jár-

ták a várost, felkeresték az antantmissziót, a főispánt és Ostenburgot is. Blazevich Iván 

káplán tartotta a beszédeket. Mindenütt kijelentették, hogy a kópházi horvátok Magyaror-

szágon akarnak maradni […]”. 

Az ausztriai Burgenlandban nagyobb létszámban élő gradistyei horvátok és a Ma-

gyarországon élő gradistyei horvátok identitása mára már jelentősen eltér. Az Ausztriában 

élő gradistyei horvátok identitásában az osztrák, míg a Magyarországon élőkében a ma-

gyar identitás kap hangsúlyos szerepet. A burgenlandi horvátokat az 1955-ben aláírt oszt-

rák államszerződés nemzetcsoportként (nacionalna grupa) határozta meg, s jellemzően 

kisebb mértékben tekintik Horvátországot anyaországuknak, mint a magyarországi horvá-

tok. Ezt a megállapítást támasztja alá számos részt vevő megfigyelés, valamint Katharina 

Tyran (2016) Ausztriában élő gradistyei horvát származású szerző kutatása. A kutató rá-

                                                 
73 Sarkady Sándor ifj. A nyugat-magyarországi felkelés és a soproni népszavazás. 
http://w3.sopron.hu/nepszavazas1921/Tuzek.html  (2020.04. 15.) 



 
 

103 

mutat arra, hogy a magyarországi gradistyei horvátok rendezvényein gyakran feltűnik a 

horvát zászló, illetve egyéb horvátországi szimbólumok, míg az Ausztriában élő 

gradistyei horvátok kevésbé kötődnek Horvátországhoz. A Nyugat-Magyarországon élő 

gradistyei horvátokra Magyarországon nemzeti kisebbségként (nacionalnaja manjina) 

tekintenek, akik – amint az a vizsgált településen, Kópházán tapasztaltakból is levonható 

– a magyarországi és horvátországi nemzetiségi politikának, valamint a helyi aktivisták-

nak és az általuk szervezett kulturális eseményeknek köszönhetően kötődnek Horvátor-

szághoz is (Huszárné 2016). A kis gradistyei horvát népcsoport különböző országokban 

történő részben eltérő fejlődésének a lenyomata a települések eltérő nyelvi tájképe (lásd 5. 

fejezet).  

Ščukanec (2014),74a Zágrábi Egyetem kutatója 2009-ben vizsgálta a Burgenland-

ban élő gradistyei horvátok identitását. A szerző három hónapot töltött el egy burgenlandi 

gradistyei horvát családnál. A kutatás adatközlői számos településről származtak. 

Ščukanec a Fix és Barth (2000), valamint Franceschini (2004) által alkalmazott módszer 

alapján végezte a kutatást, melynek során az interjú alanya a vizsgált nyelvhez (nyelvek-

hez) fűződő viszonyára fókuszálva mondja el az élettörténetét, s a kutató kiegészítő kér-

déseket tehet fel. Ščukanec Stets és Burke (2000) az identitások hierarchiája (hierarchy 

of identities) koncepciójához hasonlította a burgenlandi gradistyei horvátok identitását, 

ami árnyaltabban fejezi ki a népcsoport identitásának szerkezetét, mint a kettős identitás 

koncepciója. A jelen kutatásban vizsgált közösség identitásának szerkezete sok hasonló-

ságot mutat a Ščukanec által megállapítottakkal. Ščukanec azt találta, hogy az általa vizs-

gált burgenlandi gradistyei horvátok identitásának első szintjén a helyi identitás található, 

melyben a család, a helyi közösség, a helyi dialektus, valamint a helyi hagyományőrző 

együttes is szerepet játszanak. A második szint a gradistyei horvát identitás, melybe szű-

kebb értelemben a mai Burgenland területén élő gradistyei horvátokhoz fűződő viszony 

áll, tágabb értelemben azonban a más országokban élő gradistyei horvátokhoz fűződő vi-

szonyulás is szerepet kap. Ščukanec úgy értelmezi, hogy habár a Burgenlandban élő 

gradistyei horvátok nem azonosítják magukat a régi hazában (stara domovina) – a mai 

Horvátországban – élő horvátokkal, de kapcsolódnak hozzájuk is, hiszen horvátoknak 

mondják magukat (hrvati). A harmadik szint Ščukanec szerint az osztrák identitás. A fia-

talabb gradistyei adatközlők elsősorban osztráknak vallják magukat. Ščukanec továbbá 

kitér arra is, hogy az ifjabb adatközlők nem családi körben nyilatkozva individualizmusu-

                                                 
74 A szerző tartalmi fordítása angol nyelvről. 
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kat hangsúlyozzák, amikor pedig családi körben, illetve gradistyei horvát közösségük 

prominens képviselői jelenlétében nyilatkoznak, a gradistyei horvát közösség tagjaiként 

helyezik el magukat, mert nyilvánvalóan meg akarnak felelni családjuknak és a közös-

ségnek. Ščukanec azt állapította meg, hogy a hagyományőrző csoportban való részvétel 

fontos szerepet játszik a horvát identitás fenntartásában. A jelen disszertációban vizsgált 

közösségre – mely a valós és a digitális térben (lásd 3. és 6. fejezet) is kiterjedt kapcsola-

tokat ápol a burgenlandi horvát közösségekkel – is igaz az utóbbi állítás. Ščukanec megál-

lapítja, hogy azok a fiatal adatközlők, akik őrzik horvát identitásukat, valamint valami-

lyen szinten beszélik a horvát nyelvet, kivétel nélkül részt vesznek, vagy részt vettek éle-

tük során a település horvát vonatkozású kulturális életében. Ščukanec, Čagalj és Skelin 

(2018) Ausztriában és Szlovákiában élő gradistyei horvát közösségeket vizsgálva szintén 

megállapították, hogy a kisebbségi csoportok tagjainak a származási nyelvhez fűződő atti-

tűdjeit számos tényező befolyásolja, melyek közül fontos szerepet tölt be a közösséghez 

való viszonyulás. 

Stets és Burke (2014: 59) megállapítják, hogy az identitások hierarchiájában az 

adott szituációnak megfelelően aktiválódnak az egyes identitások. A személyek elkötele-

ződése az adott identitáshoz (identity commitment) annál erősebb, minél több kötelék fűzi 

őket ahhoz. De Fina és Perrino (2013) szintén rámutatnak arra, hogy az újabb, nem konst-

ruktivista értelmezések úgy tekintenek az identitásra, hogy az egy adott beszédaktus során 

különböző tényezők alakította kölcsönhatások eredményeképpen formálódik.    

Az adott szituáció során aktiválódó identitás elméletét, valamint a Burgenlandban 

és a Magyarországon élő gradistyei horvátok identitásának különbségét a következő, részt 

vevő megfigyelés során feljegyzett eset75jól illusztrálja. Trausdorf (Trajštof) – egy 

Kópházától mintegy 25 km távolságra elhelyezkedő gradistyei horvát lakossággal rendel-

kező település – közösségi terében76Katharina Tyran gradistyei horvát származású kutató 

tartott előadást 2018 szeptemberében. A kutató a gradistyei horvátok identitásáról írt mű-

vét77mutatta be gradistyei horvát nyelvváltozaton. A teremben több osztrák és magyaror-

szági gradistyei horvát településről voltak hallgatók, többek között a vizsgált településről 

is. A résztvevők az előadást követően kötetlen, közvetlen hangulatú beszélgetést folytattak 

                                                 
75 A szerző saját példája. 
76 Socialni Centar, Znanstveni Institiut Gradišćanskih Hrvatov; Wissenschaftliches Institut der 
Burgenländischen Kroaten 
77 Tyran K. 2016. Identitäre Verortungen entlang der Grenze. Verhandlungen von Sprache 
  und Zugehörigkeit bei den Burgenländischen Kroaten. Biblon Media. Leipzig. 
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származási nyelvükön. Amikor azonban a beszélgetés során olyan témák kerültek elő, mint 

például Liszt Ferenc vitatott magyar nemzetisége (aki a beszélgetés helyszínéhez közel, 

Doborjánban született), illetve a magyarosító törekvések a jelenlevő osztrák gradistyei 

horvátok nagyszüleinek gyermekkorában, valamint elhangzottak a magyar nyelvet kigú-

nyoló versikék is, a jelenlévők identitása hierarchiájában a magyar, illetve az osztrák iden-

titás aktiválódott. Az adott szituációban a Magyarországon élő gradistyei horvátok magyar 

identitása kerekedett felül, s – amint az a diskurzusokból kiderült – az osztrák állampolgár-

ságú gradistyei horvátokra kizárólag osztrákként tekintettek, míg utóbbiak az előbbiekre 

kizárólag magyarként. 

 A vizsgált településen, Kópházán – a kiterjedt anyaországi kapcsolatoknak köszön-

hetően – sok horvátországi vendég, valamint esetenként delegáció fordul meg. Horvátor-

szág magyarországi nagykövete is rendszeresen ellátogat Kópházára. A településen megfi-

gyelhető sokszínű identitások közösségi megélésének nehézségeire egy 2020-ban bekö-

vetkezett konfliktus szolgáltat példát. A konfliktusról a jelen disszertáció szerzője a külön-

böző álláspontokat képviselő adatközlőktől értesült. Az identitáskonfliktust az váltotta ki, 

hogy a Nemzeti Művelődési Intézet egy nemzeti összetartozást szimbolizáló, a település 

valamely közterületén felállítandó Trianon-emlékművet kívánt adományozni – számos 

más magyarországi településhez hasonlóan – Kópházának. A horvát hagyományok őrzésé-

ben, valamint a testvértelepülési kapcsolatok ápolásában részt vevő helyiek úgy vélték, 

hogy a Nagy-Magyarországot ábrázoló emlékmű sértené a Kópházára látogató anyaországi 

horvátok érzékenységét. Az utóbbi vélekedésre alapot adhat az a tény, hogy 2019-ben a 

horvát miniszterelnök ellenérzését fejezte ki78a magyar kormány nemzetközi kommuniká-

ciója részét képező Twitter-fiókon – a trianoni békeszerződés évfordulója alkalmából – 

közzétett Nagy-Magyarország térkép miatt. A közösségi identitáskonfliktus abból adódik, 

hogy a magyar állampolgári identitásnak adjon-e a közösség elsőbbséget (a „magyar az, 

akinek fáj Trianon” szállóigével fémjelzett attitűdnek),79vagy pedig a település különleges-

ségét biztosító horvát kulturális élet fenntartásának, melyhez hozzátartoznak a kiterjedt 

anyaországi kapcsolatok, valamint a horvátországi vendégek érzékenységének figyelembe- 

vétele is. A konfliktus a jelen disszertáció befejezéskor még nem oldódott meg.  

  Radó Péter az 1990-es évek elején még úgy látta, hogy „.[…] a kisebbségek kultu-

rális arculatát nem lehet csupán egy szociológiai és gazdasági alapját vesztett népi kultúra 

                                                 
78 https://www.index.hr/vijesti/clanak/orban-provocira-kartom-na-kojoj-je-pola-hrvatske-madjarska-javio-se-
plenkovic/2141021.aspx   (2020. 10. 20.) 
79 https://e-nyelv.hu/2020-06-03/kitol-szarmazik-a-magyar-az-akinek-faj-trianon-kijelentes/(2020. 10. 19.) 
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hagyományait ápolva őrizgetni, mert így «másságuk« – mely nélkülözhetetlen a csoport 

határainak kijelöléséhez – csupán a vasárnap délelőtti kóruspróbán lesz érzékelhető 

[…]”(1992: 144). A 2020-as években a népi kultúra hagyományainak ápolására már úgy 

tekinthetünk, hogy az jó alap lehet a nemzetiségi identitás megéléséhez és megerősítésé-

hez, ami az adott nyelv elsajátításához is vezethet. Alabán (2016: 14) rámutat, hogy 

 „[…] az egyén azonosulása csoportjával elsősorban a kulturális hagyomány elfogadásán 

és közvetítésén alapszik. Egy etnikai csoport, különösképpen egy kisebbségi (nemzetiségi) 

közösség, elsősorban a hagyományaiban fejezi ki önazonosságát”. A kópházi folklór tábort 

(Folklorni tabor u Koljnofu)80– mely kiváló lehetőséget biztosít a horvát nyelv gyakorlásá-

ra – 2019-ben 16. alkalommal rendezték meg. A 2018. évi táborban 25 burgenlandi, hor-

vátországi és magyarországi fiatal vett részt. 2019-ben két horvátországi és egy burgenlan-

di horvát szakember oktatta a résztvevőket két csoportban. 

A származási vagy kisebbségi nyelv tudása és az identitás kapcsolatáról elterjedt 

vélekedés szerint a kisebbségi identitás feltételezi a kisebbségi nyelv ismeretét. Kontra 

2010: 24) összegzi Edwards (1984) álláspontját, amely szerint a „[…] a kisebbségek ese-

tében a nyelv kommunikatív és szimbolikus értékei szétválaszthatók, s a szimbolikus ér-

tékek megmaradhatnak akkor is, ha a kommunikatívak hiányoznak […]”, továbbá „[…] a 

nyelv nem alapvető része az identitásnak, ezért az identitás megmaradhat a nyelv megma-

radása nélkül is […]”. Bartha (1999: 135) szintén megállapítja, hogy „a nyelv és az 

etnicitás között nem áll fenn kölcsönösen determinisztikus viszony”. Annak ellenére, 

hogy a vizsgált településen találhatunk ez utóbbira is példát (lásd 4. 4. alfejezet), a jelen 

kutatás alapján elmondható, hogy az adott nyelv ismerete, ami akár a nyelv újratanulása, 

illetve „idegen nyelvként” való tanulása révén is megvalósulhat, fontos, ha nem is elen-

gedhetetlen része a kisebbségi identitásnak. 

4. 3. A nyelvi életútinterjú (nyelvi életrajz) 

A nyelvi életútinterjú (nyelvi életrajz, language biography) során az elbeszélő a 

nyelvek elsajátítását és használatát helyezi narratívája középpontjába (Franceschini 

2001, 2001b idézi: Nekvapil 2003; Franceschini 2006). Nekvapil (2003) rámutat, hogy a 

nyelvi életrajzban (language biography) megjelennek a családi és közösségi vonatkozá-

sok is, továbbá kifejti, hogy a lejegyzett interjúk hozzájárulnak a más módszerekkel nyert 
                                                 
80 https://volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/3000471/  (2019. 10. 12.) 
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adatok igazolásához. A szerző a csehszlovákiai németek 1945 utáni nyelvi helyzetét vizs-

gálta. Kutatása során az adatközlőkkel több alkalommal készített interjút, hogy növelje a 

kutatási eredmények megbízhatóságát. A kutató azt feltételezte, hogy egy adott személy a 

különböző alkalmakkor mást és mást mondhat el az életútjából. Nekvapil azt állapította 

meg, hogy az egy év különbséggel elkészített interjúk során az adatközlők alapvetően 

azonos tényeket mondtak el az életükről.  Nekvapil hógolyó (snowball) módszerrel vá-

lasztotta ki az adatközlőket. A jelen disszertáció szerzője, mivel másfél évtizeden keresz-

tül folytatott részt vevő megfigyeléseket a vizsgált településen, az interjúalanyok kijelölé-

sekor a terepmunka, illetve a rendezvények során megismert, valamint a helyi aktivisták 

által javasolt személyeket választotta ki. Az interjúk során az adatközlők, miután megis-

merték az interjú célját, megszakítás nélkül, saját gondolatmenetüket követve mondták el 

a horvát nyelvet és identitást érintő életútjukat, melyben kiértek szüleikre, gyermekeikre 

is. A strukturálatlan, narratív jellegű interjúkat követően az elmondottakat az adatközlők 

néhány kérdésre válaszolva esetenként pontosították. 

A strukturálatlan, narratív jellegű interjúk (Schütze 1987: idézi Nekvapil 2003) le-

hetőséget teremtenek arra, hogy az adatközlők háborítatlanul elmondhassák életútjukat 

anélkül, hogy a kérdések meghatároznák az elmondottakat. Franceschini (2006: 34) a 

nyelvi életútinterjúk két fontos dimenziójára, a prezentációs dimenzióra, valamint az in-

terakciós dimenzióra hívja fel a figyelmet. A prezentációs dimenzióban az életrajzon kí-

vül fontos szerepet játszik a kollektív történelem, az interakciós dimenzióban pedig a 

nyelvi megformáltság – mind az interjú készítője, mind pedig az interjú alanya részéről.  

A jelen kutatás 53 adatközlője 1925 és 2001 között született. Az interjúk 2017 és 2021 

között készültek, s utólag kerültek lejegyzésre. Az adatközlők tudatában voltak az interjúk 

céljával. Az interjúk egy része a részt vevő megfigyelések, zarándoklatok, többnapos kö-

zösségi kirándulások alkalmával, valamint – a fiatalabb adatközlők esetében – Facebook 

Messenger videohívás segítségével valósult meg. Az interjúk magyar nyelven készültek, 

hiszen mind az interjúalanyoknak, mind az interjúk készítőjének magyar a domináns nyel-

ve. A jelen disszertáció szerzője végezte a terepmunkát, valamint az interjúk leírását is. Az 

interjúrészletek idézésekor figyelembe kellett venni az anonimitás elvének betartását, hi-

szen kis közösség lévén, a narratívák tartalmából az egyes személyek esetleg felismerhetők 

lettek volna, amennyiben a disszertációban szereplő interjúrészletek valamennyi elmondott 

körülményt tartalmazták volna. Ez a szempont azért is különösen lényeges, mert a szerző a 

település interaktív múzeumának rendelkezésére kívánja bocsátani a disszertációt.  
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4. 4. A horvát nyelv valamely változatát beszélő és/vagy horvát nemzetiségi identitás-
sal rendelkező adatközlők identitásszerkezetének jellemzői a nyelvi életútinterjúk 
(nyelvi életrajzok) alapján  

Amint azt a nyelvmegtartást és identitásépítést célzó rendezvényekről szóló alfejezetben 

láthattuk, a nyelvi asszimilációnak a 2020-as években a vizsgált településen megfigyelhető 

stádiumában, amikor a származási nyelvnek a családban történő átadása már évtizedek óta 

nem egy egész generációt érintő automatizmus, hanem családi és egyéni elköteleződés 

kérdése, a nyelvmegőrzésben nagy szerepe van a horvát vonatkozású közösségeknek és 

rendezvényeknek. Az Applied Linguistics című szakfolyóirat identitással foglakozó száma 

bevezető tanulmányának megállapításai szerint a nemzetek feletti identitás kutatásában 

alapvető fontosságú a nyelv és az identitás kapcsolatának kritikai megközelítése, valamint 

a nyelvi közösségek homogén voltának felülvizsgálata annak vonatkozásában, hogy azok 

tagjai nem feltétlenül jellemezhetők azonos kulturális repertoárral, valamint nézetekkel (De 

Fina–Perrino 2013: 1–5).81 A hosszú időn keresztül folytatott részt vevő megfigyelés, va-

lamint a nyelvi életútinterjúkból levont következtetések szerint megállapítottak alapján a 

vizsgált településen a 2020-as évekre kialakult identitásszerkezetek, illetve identitásépítési 

stratégiák a következőképpen csoportosíthatók (lásd 9. ábra). A megállapított életkori hatá-

rok nem képviselnek éles választóvonalat, valamelyest mozgékonyak (különösen a 65–75 

és a 40–45 éveseket illetően), hiszen az identitásstruktúrák kérdését nem elemezhetjük me-

rev életkori határokat kijelölve. Elmondható azonban, hogy a vizsgált településen megfi-

gyelhető identitásstruktúráknak – az egyre hangsúlyosabban megmutatkozó egyéni különb-

ségek mellett – van egyfajta generációs meghatározottsága is.  

 
1) A közösség legidősebb korosztályára (75–95 évesek) jellemző identitásszerkezet 
 

A kutatás időpontjában idős (75–95 éves) személyekre a hagyományos, a települé-

sen évtizedek óta megfigyelhető identitásszerkezet (kettős identitás) a jellemző. A tradici-

onális identitásszerkezet sajátossága a magyar állampolgári identitás jelenléte mellett az 

anyatájnyelvhez, a településhez, a gradistyei régióhoz való ragaszkodás (Szarka 2004; 

Homišinova 2008). Képviselői magyar–horvát kiegyensúlyozott kétnyelvűek, a gradistyei 

horvát helyi dialektusát vernakuláris nyelvként családi és baráti körben használják. A leg-

alább középiskolát végzettek magyar domináns kétnyelvűek, de családi és baráti körben 

származási nyelvükön beszélnek. A korosztály tagjai gyermekeikkel – és kevésbé jellem-

zően unokáikkal – horvátul kommunikálnak, amennyiben nem vegyes házasságban élnek. 

                                                 
81 A szerző tartalmi fordítása 
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Amennyiben házastársuk nem nemzetiségi horvát származású, a családban a magyar nyel-

vet használják, s többnyire gyermekeik sem sajátították el a horvát nyelvet. Kisebb szám-

ban találunk példát arra is, hogy egy vegyes házasságban élő személy gyermekei is megta-

nultak horvátul a nagyszülőknek, illetve a közösségnek köszönhetően. 

A 45–65 éves korosztályhoz tartozó nemzetiségi horvát származású adatközlők szü-

leikről azt mondták el, hogy családi körben mindig horvátul beszéltek.  

   
Ak: „ […] A szüleim mindketten horvátok voltak, s otthon mindig horvátul beszéltek. Édesanyám él még, 

számára is természetes, hogy a gyerekeivel horvátul beszél. […] Apósom és anyósom is horvát szárma-

zású volt. Egymás között ők is horvátul beszéltek. […]” 

Tm: Milyen nyelven beszél az édesanyja az unokáival? 

AK: Mikor kisebbek voltak, próbált velük horvátul, de később magyarul.  

(Ak=65 éves férfi.) Az interjú 2019-ben készült Kópházán.  

 
Ak: „ […] Szüleim egymás között mindig horvátul beszéltek, velem is mindig horvátul. Ez természetes 

volt akkoriban. […]” 

Tm: Milyen nyelven beszéltek a szülei az unokákkal? 

AK: Horvátul, nekik az volt természetes. A nagyobbik fiam egész jól tud is horvátul. 

(Ak=63 éves nő.) 

Az interjú 2017-ben készült a horvátországi Sziszeken (Sisak), egy többnapos közösségi kiránduláson. 

 

Ak: „ […] Otthon mindig horvátul beszéltünk, de gyerekkoromban nem nagyon láttam ennek  

jelentőségét […]” (Ak=48 éves férfi.) Az interjú 2020-ban készült Kópházán.  

 

Az interjúkból származó idézetekből kiderül, hogy a vizsgált település nemzetiségi 

horvát származású családjaiban – a ma 45–65 éves korosztály tagjainak gyermekkorában – 

a családok nyelve a horvát volt, s a legidősebb korosztály tagjai gyermekeikkel és a falube-

liekkel továbbra is horvátul kommunikálnak, mint ahogy az a terepmunka során bebizo-

nyosodott. Az idézetekből azonban megtudjuk, hogy az unokák korosztályának már kevés-

bé sikerült átadni a helyi dialektust, hiszen az első adatközlő elmondása alapján a nagyszü-

lők az unokákkal kezdetben horvátul beszéltek ugyan, de később átváltottak a magyar 

nyelvű kommunikációra. A 2017-ben készült interjú narratívájából pedig szintén kiderül 

az, hogy az unokák korosztályára már nem jellemző a nemzetiségi nyelv ismeretének tipi-

kus generációs rétegzettsége, hiszen még egy családon belül is különbségeket fedezhetünk 

fel a gyermekek horvát nyelvtudását illetően.  
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2) A közösség legidősebb tagjai gyermekeinek (45–65 évesek) körében jellemző iden-
titásszerkezet 
 

A vizsgált településen élő legidősebb generáció gyermekeinek korosztályára  

(45–65 év körüliek) a következők a jellemzők. A generáció identitásstruktúrájában, vala-

mint horvát nyelvtudásában nagyobbak az egyéni eltérések, mint szüleik generációjában. 

A társadalmi változások következményeképpen származási nyelvüket már nem 

vernakuláris nyelvként beszélik. A helyi horvát dialektust az idősebb generáció tagjaival 

beszélgetve, s esetenként baráti körben – az összetartozás kifejezéseként – használják, 

azonban nyelvi gyakorlataik során megfigyelhetők a gyakori horvát–magyar kódváltások. 

A vegyes házasságok gyakoribbak ebben a generációban, mint szüleik generációjában. A 

származási nyelvnek a családban történő átörökítése vegyes házasságokban rendkívül rit-

kán fordul elő. Amennyiben mindét szülő horvát származású, a nemzetiségi nyelv bizo-

nyos fokú átadása a gyermekeknek – egyéni elköteleződés esetén – megvalósulhat. A 

gyermekek azonban szüleiknél kisebb mértékben sajátítják el a nyelvet. Az egyes gyerme-

kek horvát nyelvi kompetenciái jelentősen eltérhetnek egy családon belül is. Ez a jelenség 

egyrészt azzal magyarázható, hogy a fiatalabb gyermekek esetében a nagyszülők hatása 

kevésbé érvényesül, másrészt a gyermekek jellemzően tizenéves korban megmutatkozó 

eltérő érdeklődési körével, a nemzetiségi nyelvhez, kultúrához fűződő eltérő attitűdjeivel. 

A korosztály gyermekei közül sokan már nem beszélnek horvátul.  

 
Ak: „[…] A férjem [egy közeli] horvát faluból származik, de ő nem tud olyan jól horvátul, mint én. Az 

anyósomék sem tudtak annyira horvátul, mint a szüleim. A fiaim sokat voltak a nagyszülőkkel, ők értenek 

horvátul. Főleg a nagyobbik fiam. Őt érdekli is a horvátság. A kultúrcsoportban is részt vett. A kisebbi-

ket nem nagyon érdekli az egész. […]” 

(Ak=62 éves nő.) Az interjú 2017-ben készült a horvátországi Sziszeken (Sisak), egy többnapos közössé-

gi kiránduláson. 

 
Ak: „[…] Az idősebb lányon ért valamit horvátul, többször elkezdett horvátul tanulni, amikor úgy volt, 

hogy a munkahelyén szükség lesz rá, de aztán abbahagyta, amikor másképp alakultak a dolgok. Most 

már nem foglalkozik a horváttal. Németből és angolból van nyelvvizsgája. A fiatalabbik lányom szintén 

diplomás, jól tud németül és angolul. Már kiskorában se érdekelte a horvát. Pár szót talán tud. A na-

gyobbik lányom lehet, hogy azért tud többet horvátul, mert eleinte az apósoméknál laktunk, akik mindig 

horvátul beszéltek vele. Amikor a kisebbik lányom született, már itt laktunk, az új házban. Az unokáim 

tudják, hogy mi horvátok vagyunk, de ők már nem élnek itt, már nincs közük a horvátsághoz. Megválto-

zott a világ, ez elmúlt már. […]” (Ak=62 éves férfi.) Az interjú 2017-ben készült Kópházán. 
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 Az interjúk lapján elmondható, hogy a 60 évkörüliek saját horvát nyelvtudásukat 

természetesnek veszik, s narratívájukban inkább gyermekeik nyelvtudásáról nyilatkoznak. 

A 62 éves női adatközlő által elmondottak szintén rávilágítanak arra, hogy egyazon család 

gyermekei között is különbségek lehetnek a nemzetiségi nyelvhez fűződő attitűdjeiket, 

illetve nyelvtudásukat illetően. Az adatközlő elmondása azt is megerősíti, hogy egymáshoz 

közel elhelyezkedő nemzetiségi falvakban eltérő lehet a nyelvi asszimiláció mértéke, hi-

szen a vizsgált településhez közeli horvát faluból származó férjéről, valamint annak szülei-

ről úgy nyilatkozik, hogy ők kevésbé tudnak horvátul, mint az azonos korosztályokhoz 

tartozó, a vizsgált településen élő emberek. Az adatközlő utal a kultúrcsoportban történő 

részvételre is, aminek hatása lehet a nyelvmegtartásra. A 62 éves férfi adatközlő szintén 

gyermekei nyelvtudásáról nyilatkozik, gyermekei és unokái azonban már nem tartoznak a 

beszélőközösséghez. Idősebbik gyermeke talán ért még valamennyire horvátul, de szárma-

zási nyelve sztenderd nyelvváltozatának elsajátítása helyett a magasabb presztízsű német 

és angol nyelvek elsajátításába fektetett energiát.  

 
 

2a) A helyi horvát kulturális életben aktívan részt vevő 45–65 évesek identitásszerke-
zete  
 
  A 45–65 év körüli korosztályban külön csoportot alkotnak a helyi nyelvváltozatot 

gyermekkorukban elsajátított, a település horvát vonatkozású kulturális életében, valamint 

a testvértelepülési kapcsolatokban fiatal koruk óta részt vevő, Horvátországba rendszere-

sen utazó, a horvátországi sztenderd horvát nyelvváltozatot autodidakta módon tanuló, a 

helyi horvát dialektus és a horvátországi sztenderd horvát kontaktusváltozatát beszélő sze-

mélyek, akik gyermekeikkel, unokáikkal horvátul beszélnek. Identitásszerkezetükben a 

magyar állampolgári identitás, valamint az anyatájnyelvhez, a településhez, a gradistyei 

régióhoz való ragaszkodás mellett az anyaországhoz való kötődés is megjelenik. Gyerme-

keik jellemzően nyelvvizsgát tesznek, illetve horvát vonatkozású diplomát szereznek ma-

gyarországi vagy horvátországi felsőoktatási intézményekben, s munkájuk során haszno-

sítják a horvát nyelvet. Unokáikról a helyi két tanítási nyelvű iskolában úgy nyilatkoznak 

a pedagógusok, hogy ők – a többi diákkal ellentétben – hoznak a családból horvát nyelv-

tudást. A helyi horvát kulturális élet utánpótlása is többnyire e csoport gyermekei és uno-

kái köréből kerül ki. A helyi horvát aktivisták (számos esetben – de nem kizárólagosan – a 

60-as, 70-es, 80-as évek aktivistáinak gyermekei és unokái) is ebbe a csoportba tartoznak.  
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Ak: „ […] A szüleim mindig is aktívan részt vettek a helyi horvát életben, s ezt én folytatom. […] Amikor 

elkerültem otthonról az általános iskola után, akkor értettem meg, hogy én más vagyok, mint a többiek, 

s elkezdett foglalkoztatni a dolog. Horváttal kapcsolatos diplomát is szereztem, de ebből nem tudtam 

megélni. Sokáig Burgenlandban dolgoztam. A gyerekeimmel horvátul beszélek. Ez nem könnyű, plusz 

odafigyelés kell hozzál egy fárasztó nap után, de megéri. Az iskolában jól megy nekik a horvát. […]” 

(Ak=48 éves férfi. Az interjú 2020-ban készült Kópházán.  

 
AK: „ […] Mindig is büszke voltam horvát származásomra. Szüleim is horvátok voltak. Nagyon fontos, 

hogy őrizzük meg a horvát nyelvet és kultúrát a településen. A horvát tánccsoportban mindig részt vet-

tem.  Sokszor járok Horvátországba, nyáron mindig ott nyaralunk Bibinjében. Barátaink vannak ott. 

Másképp beszélnek, mint mi, de az évek során jól megértettük egymást. Könnyű megtanulni azokat a 

szavakat, amiket ők használnak. […] Sajnos, a horvát nyelv helyzete egyre rosszabb a faluban. Minden 

lehetőség adott, de a fiatalok nem élnek vele. Amikor nem volt ennyi lehetőség, jobban harcoltunk a 

nyelvért. […]”(Ak=59 éves férfi.) Az interjú 2017-ben készült Kópházán egy rendezvényt követően.  

 
Ak:  „ […] A szüleim horvátok voltak. Mi mindig horvátul beszéltünk. Nekem ez természetes volt. Persze, 

később a munkatársaimmal magyarul beszéltünk, de Kópházán mindig horvátul. Nekem ez nagyon fon-

tos. Fiatal korom óta benne vagyok a kultúrcsoportban. Táncoltam, színdarabot adtunk elő. Most is 

mindig megyek, ha hívnak. Nagyon szeretem. A feleségem is mindig részt vesz mindenben. Horvátor-

szágba is szeretünk járni. Régi ismerőseink vannak ott. Most már jól megtanultuk az ottani beszédet. Ezt 

csak az tudja, aki sokat foglalkozik vele. A faluban nem mindenki, csak aki sokszor kiutazik Horvátor-

szágba. […]  A gyerekeim is tudnak horvátul A lányom nyelvvizsgát is tett horvátból. Az unokáimmal 

mindig horvátul beszélek. Ez fontos Nem mindig válaszolnak horvátul, de az nem baj. Értsenek horvátul, 

az is valami, aztán majd meglátjuk. Vannak, akiket ez nem érdekel. Nem tudom megérteni őket. Horvá-

tok vagyunk, ezt tovább kell adnunk. […]” 

(Ak=62 éves férfi.) Az interjú 2017-ben készült Kópházán.  

 
Ak: „ […] Otthon anyámék mindig horvátul beszéltek. A férjem is horvát. Mi rendszeresen beszélünk 

horvátul. Én részt veszek a helyi kulturális életben. Főleg a színjátszásban. Ma is próbálunk este 7-től. 

Az irodalmi találkozón mutatjuk be az új színdarabot. Nem tudom, hogy a vírushelyzet miatt be tudjuk- e 

mutatni. […]  A lányaim közül az idősebbik Horvátországban szerzett diplomát, kicsi korától kezdve so-

kat beszéltünk vele horvátul, de most csak a horvátországi horvátot hajlandó beszélni. Gradistyei horvá-

tul már nem szeret beszélni. Ő is részt vesz a tánccsoportban. […]  A fiatalabbikat annyira nem érdekli a 

horvát, de beszél horvátul […]”.   

(Ak=55 éves nő.) Az interjú 2020-ban készült Kópházán.  

 

Az interjúrészletek lapján elmondható, hogy a helyi horvát kulturális életben aktí-

van részt vevő 45–65 évesek narrációjában megfigyelhető az elköteleződés, valamint a 

nyelvi repertoárok megítélésével kapcsolatos tudatosság.  A csoporthoz tartozó adat-

közlők a horvát nyelv és identitás megtartása szempontjából fontosnak tartják a helyi nem-
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zetiségi kulturális életben való részvételt, valamint a horvátországi utazásokat, az anyaor-

szágban beszélt nyelvváltozattal történő nyelvi kontaktusokat. A 62 éves férfi adatközlő 

kifejti, hogy már jól beszéli az anyaországi sztenderd nyelvváltozatot, de a nyelvi erőfor-

rások ilyen módón történő aktivizálása nem minden horvát származású falubelire jellem-

ző, csak azokra, akik rendszeresen utaznak Horvátországba, s az ott kialakított baráti kap-

csolatok révén lehetőségük van az anyaországi sztenderd nyelvváltozat gyakorlására. Saját 

generációjukat tekintve az adatközlők biztosnak érzik a horvát nyelv helyzetét a települé-

sen, utódaikkal, illetve a fiatalabbakkal kapcsolatban azonban aggályaiknak is hangot ad-

nak. Az 59 éves férfi adatközlő úgy ítéli meg, hogy egyre romlik a horvát nyelv helyzete a 

településen, mert a fiatalok nem használják ki az adott lehetőségeket.  

A 62 éves adatközlő elmondásából kiderül, hogy míg gyermeke nyelvvizsgát szer-

zett horvát nyelvből, unokái nem mindig válaszolnak horvátul, ő azonban mindent megtesz 

a nyelv átörökítése céljából. kiderül, abban reménykedik, hogy unokái is a településen 

megfigyelhető mintát követve, valamint a családból hozott horvát nyelvtudásra alapozva a 

későbbiekben – az iskolai nyelvoktatás hatására és egyéni motiváció alapján – elsajátítják 

majd a horvát nyelvet. A 48 éves férfi adatközlő szintén elkötelezettségéről ad bizonysá-

got, amikor kijelenti, hogy gyermekeivel mindig horvátul beszél – az ismert nehézségek 

ellenére is.   

Az 55 éves női adatközlő szintén részt vesz a helyi horvát kulturális életben, s idősebbik 

gyermeke Horvátországban szerzett diplomát. Az adatközlő elmondta, hogy az anyaor-

szágban diplomát szerzett gyermeke csak a Horvátországban beszélt nyelvváltozatot haj-

landó használni, származási nyelvét, a gradistyei horvát helyi változatát már nem, ami 

szintén alátámasztja a 7. hipotézisben megfogalmazottakat, melyek szerint a helyi horvát 

dialektus továbbélése nem valószínűsíthető.  

 

2b)  A  helyi horvát kulturális élettől távol maradó  45–65 évesek identitásszerkezete  

 
A nemzetiségi nyelvet gyermekkorukban elsajátított helyiek közül szintén külön 

csoportot alkotnak azok a személyek, akik többnyire vegyes házasságban élnek (házastár-

suk lehet horvát származású is), gyermekeik nem sajátították el a horvát nyelvet, nem 

vesznek részt a település horvát vonatkozású kulturális életében, de esetenként használják 

horvát nyelvtudásukat. Ebbe a csoportba tartoznak azok az adatközlők is, akik fiatal ko-

rukban részt vettek a település horvát kulturális életében, de gyermekeik nem folytatták ezt 

a hagyományt. A 2b csoportba tartozók szimpátiával tekintenek Horvátországra, nem ta-
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gadják meg a nemzetiségi gyökereiket, de gyermekeik már nem tartoznak a helyi horvát 

beszélőközösséghez.  

 
AK: „ […] Minden rokonom horvát származású. Gyerekkoromban horvátul jobban tudtam, mint magya-

rul. A nagyszüleimmel éltünk akkor, s alig hallottam magyar szót. Emlékszem, féltem, hogy az iskolában 

majd nem tudok elég jól magyarul, de nem volt ebből probléma. Jó tanuló voltam. Az osztályban 40-en 

voltunk, és majdnem mindenki ebben a helyzetben volt. Később már sokkal jobban tudtam magyarul, mint 

horvátul. A horvátot nem fejlesztettem. Fiatal koromban táncoltam a tánccsoportban, Horvátországban is 

felléptünk. Aztán fogadtunk horvátországi horvátokat. Nagyon jó barátok lettünk, mi is voltunk náluk, az-

tán valahogy vége lett, amikor megszülettek a gyerekeim. Már nem volt rá időm.  Sok idő eltelt, mióta itt 

voltak a busevciek, az asszony már sajnos meghalt. Másképp beszélnek, mint mi, de megértettük egymást. 

[…] A férjem is helyi születésű horvát. Valahogy úgy alakult, hogy nem beszélünk otthon horvátul. Gyer-

mekeink diplomások. A nagyobbik lányunk ért valamennyit horvátul, a kisebbiket egyáltalán nem érdekli a 

horvát. […]” 

Amikor fiatalok voltunk, nem tudtuk, hogy az osztrák oldalon is élnek horvátok. Nem volt jelentősége, mert 

nem mehettünk oda. Valamire emlékszem, hogy a nagyszüleim emlegették Boristofot, Keresztúrt, Filest 

meg Pajgrtot, de akkor nem tudtam elképzelni az egészet. […]” 

(Ak=58 éves nő.) Az interjú 2017-ben készült egy gyalogos zarándoklaton. 

 
„[…] Feleségem is tud horvátul, de mi már ritkán beszélünk horvátul. Talán egyes témákról, de akkor is 

hamar átváltunk magyarra. Sokkal könnyebb. Én talán többet beszélek horvátul, mint a feleségem. A fe-

leségem fiatal korában részt vett a tánccsoportban, volt is Horvátországban. Hozzánk is jöttek 

busevciek még a 80-as években. Mi is voltunk náluk többször. Szinte baráti kapcsolat alakult ki a csa-

láddal. […] A fiú harcolt a háborúban. A háború után is volt Kópházán, akkor már nem nálunk lakott, 

de meglátogatott minket. Szörnyű volt, amiket mesélt. […]” 

 (Ak=62 éves férfi.) Az interjú 2017-ben készült Kópházán. 

 
AK: „ […] A szüleim horvátok voltak, otthon mindenki horvátul beszélt. A nagybátyám is velünk élt, neki 

is természetes volt, hogy horvátul beszél. Mi a nővéremmel már többet beszéltünk magyarul. Feleségem 

magyar, a gyerekeink nem tudnak horvátul. Az iskolában tanultak horvátul, de semmire sem mentek ve-

le. A fiamat érdekelte a horvát, sokszor kérte, hogy anyám és én beszéljünk hozzá horvátul, de aztán ez 

mindig elmaradt. A fiam büszke arra, hogy horvát származású, mindenhol el is mondja, pár szót tud is, 

de annál többet nem. Az egyetemen németet és angolt tanult […]”. A testvéreim gyermekei sem tudnak 

horvátul, pedig a férje is itt született horvát. Talán pár szót tudhatnak, vagy értenek, de az nem tudás. 

[…] Vannak a faluban olyan családok, akiknek ez még fontos. Ők járnak is Horvátországba. […]” 

Ak=58 éves férfi.) Az interjú 2017-ben készült Kópházán.  

 
Ak: „ […] Mi otthon mindig horvátul beszéltünk a szüleimmel.  Nekem fontos a horvátság, dolgoztam 

is Burgenlandban elég sokáig. Nekem a mi, gradistyei nyelvünk a fontos, azt értem, a horvátországi 

idegen nekem. […] A feleségem nem horvát származású, a gyerekeim nem tudnak horvátul. Próbáltam 
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velük horvátul beszélni, de végül nem ment a dolog. […] Mostanában azok foglalkoznak a horváttal a 

faluban, akiknek anyagi érdeke. Pénzt látnak benne. […]” 

(Ak=61 éves férfi.) A narratív interjú 2018-ban készült Kópházán.  

 

A nemzetiségi horvát származású, a helyi horvát kulturális élettől távol maradó 45–65 

éves adatközlőkkel készített interjúk alapján elmondható, hogy nyelvi gyakorlataik alaku-

lásában – a horvát nyelv használatának szűkülésében – jelentős szerepet játszik a helyi 

horvát kulturális élettől való távolmaradás, valamint az elköteleződés hiánya.  Az 58 éves 

női adatközlő iskolás kora előtt kiegyensúlyozott gradistyei horvát–magyar kétnyelvű volt, 

fiatal korában részt vett a falu horvát vonatkozású kulturális életében, valamint a 

testvértelepülési kapcsolatokban, majd fokozatosan eltávolodott a nyelvmegtartás terén 

nagyobb elkötelezettséget tanúsítók körétől, s – annak ellenére, hogy férje is nemzetiségi 

horvát származású – már családi körben sem használják a horvát nyelvet, aminek követ-

kezményeképpen gyermekeik sem beszélik azt.  Az adatközlő azt is elmondta, hogy a 

testvértelepülési kapcsolattartás során baráti kapcsolat alakult ki családja és egy horvát 

család között, amely azonban megszakadt. Az adatközlő úgy vélte, hogy a horvátországi 

család tagjaival – horvát nyelvváltozataik különbözősége ellenére – jól megértették egy-

mást. Az adatközlő 62 éves férje nyelvi gyakorlataikról eltérően vélekedik. Feleségével 

ellentétben, aki úgy véli, hogy a családban nem beszélnek horvátul, azt vélelmezi, hogy 

esetenként beszélnek ugyan horvátul, de csak bizonyos témákról, s gyakran váltanak át a 

magyar nyelvre. Az 58 éves vegyes házasságban élő férfi adatközlő saját családjáról el-

mondja, hogy gyermeke büszke horvát gyökereire, de nem beszél horvátul, az egyetemen 

azonban elsajátított két világnyelvet. Nővére gyermekeiről is elmondja, hogy ők sem tud-

nak horvátul, pedig édesapjuk is horvát. Az adatközlő kitér arra is, hogy vannak a telepü-

lésen olyanok, akiknek még fontos a horvát nyelv, s arról is értesült, hogy nekik vannak 

horvátországi kapcsolataik.   

A 61 éves férfi adatközlő szintén vegyes házasságban él, gyermekei nem beszélnek 

horvátul, bár szerette volna, ha gyermekei is megtanulták volna a nyelvet. Az adatközlő 

Burgenlandban dolgozott hosszabb ideig, az anyaországoz, illetve a Horvátországban be-

szélt horvát nyelvváltozathoz nem kötődik. Identitásszerkezetében hangsúlyos szerepet 

kapott a gardistyei (regionális) identitás, valamint a horvát anyatájnyelvhez való kötődés 

(lásd 6. csoport).  Az adatközlők közül csak ő említette meg azt a vélekedést, hogy a hor-

vát nyelv és identitás megmaradásáért tevékenykedőket anyagi érdekek vezérlik.  
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2c) Identitásváltáson átesett 45–65 évesek identitása 

 
A nemzetiségi nyelvet gyermekkorukban a családban elsajátítottak közül a harmadik al-

csoportot azok a személyek alkotják, akik többnyire vegyes házasságban élnek,  nem vesz-

nek részt a település horvát kulturális életében, gyermekeik egyáltalán nem beszélik vagy 

értik a horvát nyelvet, valamint úgy vélik, hogy a helyi horvát dialektus ismerete semmi-

lyen gyakorlati haszonnal nem bír. Diákkorukban vagy munkahelyükön sérelem érhette 

őket horvát nemzetiségi származásuk, valamint alacsony presztízsű, korlátozott kommuni-

kációs érvényességű, sok magyar és német szót tartalmazó származási nyelvük miatt. Pata-

ki (1986: 88) megállapítja, hogy […] „ha az azonosságtudat […] a környezeti minősítések 

kedvezőtlenre fordulása következtében megszűnik hozzájárulni az egyén kedvező önérté-

kelésének fenntartásához, akár gyökeres átrendeződések – identitásválságok, -kiürülések, -

tagadások és -váltások” is végbemehetnek. […] Ezek a váltások mind a Saulus–Paulus 

modellre mintázódó gyors árcsapások, mind a fokozatos, lassúbb ütemű átalakulások alak-

ját ölthetik”.  

 
AK: „ […] A szüleim horvátok voltak, mindig horvátul beszéltek. Én is tudok horvátul, de ezt a nyelvet, 

amit a faluban beszélnek, sehol nem lehet használni. Ez nem is igazi nyelv. A feleségem magyar, nem is 

jött szóba, hogy a gyerekeink horvátul tanuljanak. Valamit tanultak az iskolában, de az semmire sem jó. 

[…] Egyszerűen nem látom értelmét az egésznek, kár erőltetni.  Senki se tud itt rendesen horvátul. Amit 

itt beszélnek, az nem rendes nyelv. Rengeteg magyar meg német van benne. Az öregek, akik így beszél-

tek, már majdnem mind meghaltak. […]” 

Tm: Érte valaha valamilyen sérelem amiatt, hogy horvát származású? 

AK: Sérelem? Talán csúfoltak párszor Sopronban az iskolában, meg a munkatársaim is később, de ez 

nem volt annyira komoly.. 

(Ak=52 éves férfi.) A narratív interjú 2018-ban készült Kópházán.  

 
AK: „ […] Én ugyanolyan magyar vagyok, mint akik nem tudják már, hogy milyen származásúak voltak 

az őseik. Nem is tudok rendesen horvátul. A nagyszüleim és a szüleim még tudtak, de ők nem voltak ta-

nult emberek, nekik elég volt ez a nyelv is, amit a faluban beszéltek. Magyarul tudok rendesen beszélni, 

magyar vagyok. […]” 

 (Ak=54 éves férfi.) Az interjú 2018-ban készült Kópházán.      

 

  A szüleik generációjához viszonyított etnikai identitásváltáson átesett 52 és 54 

éves férfi adatközlőknek a nemzetiségi nyelv használhatóságáról való elgondolása ellent-

mondást nem tűrő. A horvát nyelv helyi változatát értéktelennek tartják, s egyértelműen 

egy letűnt korhoz kötik. Értékítéletüket gyakorlati elgondolások vezérlik, nem vesznek 



 
 

117 

részt a falu horvát vonatkozású kulturális életében, nem jártak Horvátországban, vagy 

burgenlandi horvát falvakban, ahol megtapasztalhatták volna a horvát nyelvű kommuniká-

ció élményét, s így minden olyan motiváló tényezőt kiiktatnak az életükből, ami abba az 

irányba hatna, hogy a gyermekkorukban megszerzett horvát nyelvi tudásukat aktivizálják, 

illetve fejlesszék.  Az 52 éves férfi adatközlőt csúfolták is horvát származása miatt, ami 

szintén hozzájárulhatott az identitásváltáshoz. Az 54 éves férfi adatközlő elgondolásában a 

horvát nyelv helyi dialektusa szintén a múlthoz köthető, meglévő horvát nyelvi tudását 

nem tartja érdemesnek arra, hogy fejlessze, nem kíván energiát fektetni a horvát nyelv és 

identitás megtartásába, valamint egyszerűbbnek érzi, ha nyelvi repertoárja, valamint iden-

titása a többségi társadalomhoz tartozókétól nem mutat eltérést.  

    
3) A horvát nyelvet és kultúrát fontosnak tartó, a horvátországi sztenderd horvát 
nyelvváltozatot elsajátító 19–40 évesek identitásszerkezete    
 

A csoportba jellemzően a 2a csoporthoz tartozó személyek gyermekei tartoznak, akik 

az átlagból történő kiemelkedésük lehetőségét látják a helyi kulturális életben való részvé-

telben, a horvát nyelv horvátországi sztenderd változatát sajátítják el (amit hasznosabbnak  

tartanak, mint a gradistyei horvát helyi dialektusát), s tesznek abból nyelvvizsgát, illetve 

szereznek Magyarországon vagy Horvátországban diplomát. Erre a csoportra jellemző, 

hogy nem szívesen használják a helyi horvát dialektust. A csoportba tartoznak az aktivisták 

gyermekei, illetve közeli rokonai is. Identitásszerkezetükben a magyar állampolgári identi-

tás mellett megtalálható a településhez, a gradistyei régióhoz való ragaszkodás, valamint a 

Horvátországhoz való kötődés is. Horvát identitásukat a helyi horvát kultúra ápolásával, 

valamint a sztenderd horvát nyelv tanulásával őrzik. Az identitásőrzés megvalósulásában – 

az egyéni törekvések mellett – esetükben a pozitív szülői attitűdöknek, valamint a helyi 

általános iskolai horvát nyelvoktatásnak és identitásépítő törekvéseknek is szerepe van.  

  
AK: „[…] Kiskorom óta beszélem a horvát nyelvet, amit szüleim első nyelvként tanítottak meg nekem. 

Ebből adódóan a nyelvtani résszel nem sok gondom volt a nyelvtanulás/fejlesztés során. A nyelv mindig 

része volt az életemnek, és az is marad.  Általános iskolában tanóra keretén belül tanultam a horvátot. 

Középiskolás koromban a középfokú nyelvvizsga megszerzése céljából és önszorgalomból tanultam a 

horvátot, majd később a Zágrábi Egyetemen folytattam tanulmányaimat, ahol a diplomámat szereztem., 

de ezek mellett a folklórban is szerepet játszott a horvát nyelv. Tamburázásban, a táncban és a horvát 

dalokban. Nekem a horvát nyelv természetes! Van, hogy horvátul álmodom, ha nyelvi környezetben va-

gyok, horvátul gondolkodom, és ez csak magától jön. Néha a barátokkal, a kultúrcsoportban is használ-

juk a horvát nyelvet. Nem mindenki hozta otthonról a nyelvtudását, és az iskolában sem volt mindenki 

annyira érdeklődő, így a magyar nyelvvel keverve használjuk a horvátot, de úgy gondolom, sosem késő! 
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Van, aki később ébred rá, milyen jó, ha tud plusz egy nyelvet, és az általánosban tanult dolgok azért 

előjönnek. Fontosnak tartom, hogy megőrizzük a nyelvet, a nyelvek tudását […]” 

(Ak=30 éves nő.) Az interjú 2020-ban Facebook Messenger videohívás segítségével. 

 
Ak „[…]A horvát nyelv már kiskorom óta jelen van az életemben, mivel családom kópházi származású, 

ők gyermekkorukban csak horvátul beszéltek.. Ezt a hagyományt megtartották, gyermekkoromban ott-

hon is horvátul beszéltek velem, így mikorra már óvodába, iskolába kerültem, jól ment a nyelv, és na-

gyon szerettem is. Otthon a gradistyei illetve a kópházi horvátot hallottam, de az iskolában már az iro-

dalmi nyelvet tanultam. Az általános iskola végén sikeresen letettem az alapfokú nyelvvizsgát. Középis-

kolában, bár már nem tanultam horvátot, igyekeztem ápolni a kópházi hagyományt, néptáncoltam, gye-

rekeket korrepetáltam horvátból. 2018 nyarán lehetőségem adódott egy hónapot kint tölteni Zágrábban 

az unokatestvéremmel, ahol iskolába jártunk más országokbeli fiatalokkal, s jól elsajátítottuk a nyelvet. 

A következő évben letettem a középfokú nyelvvizsgát is Budapesten. Tavaly, 2020-ban pedig az egyetemi 

felvételhez szükséges emelt szintű érettségit is horvát nyelvből tettem le sikeresen, amire a zágrábi taná-

raim készítettek fel online oktatás keretében, s ösztöndíjat is kaptam. Szerencsém volt, mert online egy 

olyan tanárnő tanított, akit Zágrábból már ismertem. Érettségi után megpályáztam egy egyéves ösztön-

díjat Zágrábba, de azt nem sikerült elnyernem. Számomra a horvát nyelv mindig az életem része marad, 

szeretem beszélni, illetve magát az országot is, örömmel járok ki Horvátországba. […]” 

(Ak=19 éves nő.) Az interjú 2021-ben Facebook Messenger videohívás segítségével készült.  

 

Ak „[…] Anyukám horvát, apukám magyar. Én főleg a nagymamámmal beszéltem sokat horvátul, így az 

iskolában már volt alapom a horváthoz. Jól ment a horvát, voltam Busevecben és Boszniában is az isko-

lával. Az általános iskola végén alapfokú nyelvvizsgát tettem, de szeretnék középfokú vagy felsőfokú 

nyelvvizsgát is tenni. Majd szükséges lesz a diplomához. Középiskolában nem tudtam használni a horvá-

tot. Tavaly egy hónapot töltöttem Zágrábban. Egy pályázattal horvát nyelvet tanultam ott. Jól ment a 

kommunikáció. 

Kiskoromban tamburáztam, most kópházi horvát színdarabokban játszom, ha hívnak. Legutóbb egy kis 

szerepet kaptam, de a vírus miatt nem tudtuk még bemutatni a színdarabot. […] Ha megtudják, hogy 

kópházi vagyok, mindig megkérdezik, hogy tudok-e horvátul, és megkérnek, hogy mondjak valamit hor-

vátul Én büszke vagyok a horvát származásomra. […]” 

(Ak=19 éves férfi)A narratív interjú 2020-ban Facebook Messenger videohívás segítségével. 

 

Ak „[…] A szüleim horvátok. Édesapámnak különösen fontos a horvát nyelv. Ő mindig horvátul beszél 

hozzánk: a testvéreimhez és a gyerekeimhez is. Anyukámmal együtt mindig benne voltak a tánccsoport-

ban, a színjátszásban. Sokat utaznak Horvátországba, vannak ott barátaink, ismerőseink. Mi is sokszor 

velük tartunk. Nekem is fontos a horvát nyelv, középfokú nyelvvizsgát is tettem belőle. Az otthon és az 

iskolában felszedett nyelvtudás mellet magántanárhoz is jártam. A nyelvvizsga jól jött a diplomámhoz. 

[…] A nagynénémék és az unokatestvéreim is részt vesznek a falu horvát életében.  A gyerekeimmel 

megpróbálok én is horvátul beszélni, de ez nem nagyon sikerül. […]” 

 (Ak=37 éves nő.) A narratív interjú 2017-ben készült Kópházán. 
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„[…] Ausztriában járok egyetemre, de itt lakom a faluban. Ott angolul tanulom a szakomat. A csalá-

dunkban mindenki beszél horvátul Én is jól tudok horvátul A kópházit is és a horvátországit is jól beszé-

lem. De a mi családunk különleges, mert nagyapám és apukám is sokat foglalkozik a horváttal, én is 

részt veszek egy-két dologban […]. A testvéreim is beszélnek horvátul. A nővérem Horvátországban ta-

nult. […]” 

(Ak=26 éves férfi.) A narratív interjú 2020-ban készült Kópházán egy rendezvényt követően. 

 

Az interjúkból megtudhatjuk, hogy a vizsgált településen élnek olyan fiatalok, akik 

fontosnak tartják a horvát nyelv és identitás jelenlétét mind egyéni, mind közösségi szin-

ten. Az idézett interjúkból azt a következtetés vonhatnánk le, hogy a fiatal generációkat 

tekintve biztosított a horvát nyelv és identitás jelenléte a településen. Az adatközlők el-

mondásából azonban kiderül, valamint a vizsgált horvát közösség tagjainak családi viszo-

nyait ismerve is megállapíthatjuk, hogy mindannyian a település aktivistáinak közeli vagy 

távolabbi rokonai, ami különleges helyzetet teremtett számukra. Az adatközlők elmondá-

sából a következő tényezők tematizálódnak. Az adatközlőkkel gyermekkorukban a család-

jukban horvátul beszéltek; az iskolai nyelvoktatás fontos szerepet játszott abban, hogy elsa-

játították a horvátországi sztenderd nyelvváltozat alapjait; rövidebb-hosszabb horvátorszá-

gi tanulmányaik, utazásaik, illetve egyéni motiváltságuk  is hozzájárultak nyelvtanulásuk 

sikeréhez; valamint mindannyian részt vesznek a helyi horvát közösségi életben. Az inter-

júk alapján elmondható, hogy az adatközlők karrierjük során is szeretnék hasznosítani hor-

vát nyelvtudásukat. Az idézetekből továbbá kiderül, hogy a fiatal adatközlőknek pozitív 

attitűdjei vannak a különböző horvát nyelvváltozatokkal, valamint a nyelvi erőforrások 

kevert használatával kapcsolatban. A 26 éves férfi adatközlő elmondta, hogy mind a helyi 

dialektust, mind a horvátországi sztenderd nyelvváltozatot beszéli. A 19 éves női adatközlő 

kifejtette, hogy gyermekkorában a gradistyei nyelvváltozatot tanulta, később pedig a 

sztenderd horvátot, de nem utalt arra, hogy ezt gondot okozott neki. A 30 éves női adatköz-

lő utalt arra, hogy a kultúrcsoportban horvát nyelvi gyakorlataik során – a nyelvet kevésbé 

ismerők miatt – gyakran történik kódváltás, társalgásaik során gyakran váltanak át magyar 

nyelvre, illetve a horvát nyelvváltozatok közötti váltás is jellemző. A különböző horvát 

nyelvváltozatok iránti pozitív attitűdök azonban önmagukban nem jelentik a gradistyei 

horvát nyelvváltozat fennmaradását a vizsgált településen, hiszen a fiatalok a magasabb 

presztízsű és jobb felhaszálhatóságú horvátországi sztenderd elsajátításba fektetnek energi-

át, s vannak köztük olyanok is, akik nyelvi repertoárjában kizárólag ez a nyelvváltozat for-

dul elő (lásd a 2. a csoport egyik adatközlőjének elmondása).  
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 4) A település horvát kulturális életében részt vevő, horvát nyelvtudással nem ren-
delkező, horvát nemzetiségi származású 19–40 évesek identitásszerkezete 
 

A településen élnek olyan horvát nemzetiségi származású fiatalok, akik (esetleg több 

próbálkozás, erőfeszítés ellenére) nem tudták elsajátítani a horvát nyelv valamely változa-

tát, de büszkék származásukra, s részt vesznek a helyi horvát kulturális életben, helyi alapí-

tású horvát népzenét, illetve popzenét játszó együttesek tagjai. Identitásszerkezetükben 

megtalálható a horvát származás tudata, a nemzetiségi identitás vállalása.  Korábban már 

idéztük Edwards (1994 idézi: Kontra 2010), valamint Bartha 1999 megállapítását, akik 

szerint az identitás az adott nyelv ismerete nélkül is megmaradhat.  Mivel a csoportba tar-

tozó fiatalok a horvát nyelvet ismerő és gyakorló fiatalokkal sok időt töltenek, gyakran 

utaznak Horvátországba, s találkoznak horvátországi fiatalokkal kulturális tevékenységük 

során, van rá esély, hogy „idegen nyelvként” megtanulják a horvát nyelvet.  

 
„[…] A zenekarban, amellyel szerepeltünk egy kereskedelmi csatorna műsorában, nem csak horvátul tudó  

tagok vannak. Van, akinek mindkét szülője horvát, van, akinek csak az egyik szülője, illetve olyanok is, 

akik horvát származásúak, de nem tudnak horvátul. Nekik az elején okozott némi problémát, hogy nem 

tudnak horvátul, Mindig érdeklődők voltak a nyelv és a kultúra iránt is, és azt mondják, bár ők nem tud-

nak horvátul, mégis horvátok, mert a gyökereik azok. És talán szednek is fel majd nyelvtudást. […]”         

(Ak=30 éves nő.) Az interjú 2020-ban Facebook Messenger videohívás segítségével készült.  

 

A 30 éves női adatközlő, a helyi kultúrcsoport aktivistája narratívájából kiderül, 

hogy a kultúrcsoportban olyan fiatalok is tevékenykednek, akik – horvát nemzetiségi szár-

mazásuk ellenére – otthonról nem hoztak horvát nyelvtudást, illetve az iskolai horvát 

nyelvoktatás sem volt sikeres esetükben. A horvát nyelvmegtartás területén elkötelezett 

adatközlő elmondásából kiderül, hogy reménykedik abban, hogy a közösség e tagjai is el-

sajátítják majd a horvát nyelvet bizonyos szinten.  

 

5) A helyi kulturális élettől távol maradó, horvát nyelvi ismeretekkel nem rendelkező,  
horvát nemzetiségi származású és identitású 19–40 évesek identitásszerkezete 
 

A csoportba olyan horvát nemzetiségi származású fiatalok tartoznak, akik nem sajátí-

tották el a horvát nyelv valamely változatát, nem vesznek részt a helyi horvát kulturális 

életben, de számon tartják gyökereiket, s büszkék származásukra. Mivel nem vonódtak be 

a helyi kulturális életbe, nem valószínű, hogy a jövőben horvát nyelvi ismeretekre tesznek 

szert, s identitásuk hierarchiájában (Stets–Burke 2000, 2014) feltételezhetően kisebb az 

elköteleződés (identity commitment) mértéke.  
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Ak: „[…] Édesapám horvát. Édesanyám magyar. Mi a nagyszüleimmel egy házban éltünk, akik szintén 

horvátok voltak. Sajnos, én nem tudok horvátul, pedig az iskolában tanultam. Valamennyit értek, de az 

nagyon kevés. Ha otthon a nagyszüleim mindig horvátul beszéltek volna velem, talán tudnék, de nem úgy 

alakult. Többször kértem nagymamámat, hogy beszéljen hozzám horvátul, de valahogy nem ment ez. Van 

nyelvvizsgám németből, a diplomához kellett, de jó lenne horvátul is tudni. Persze, az itteni nyelvjárás 

más, mint a horvátországi, de azt mondják, hogy könnyen megértetik magukat az emberek. […]” 

Én mindenkinek elmondom, hogy horvát származású vagyok, a vezetéknevem is horvát, sokszor rá is 

kérdeznek. Jó lenne megtanulni a horvátországi horvátot, mert az hasznosabb, mint a nyelvjárás.   

(Ak=31 éves férfi.) Az interjú 2017-ben készült Kópházán. 

 

 Ak: „[…] Szüleim és nagyszüleim is horvátok, együtt laktunk a nagyszüleimmel. […] Ők sokat beszélnek 

horvátul. Valamit én is értek, de nem tudok beszélni. Az iskolában tanultam horvátul. Testvéreim se tud-

nak horvátul. […] Jó lett volna, ha megtanulok, de nem úgy alakult. Amikor Ausztriában sportoltam, jó 

lett volna, ha tudtam volna horvátul, mert voltak ott horvátok. Tudták, hogy én is horvát vagyok, csak 

nem beszélem a nyelvet. De azért tudták, ez akkor fontos volt. […]” 

(Ak=27 éves nő.) Az interjú 2017-ben készült Kópházán. 

 

A helyi kulturális élettől távol maradó – horvát nyelvi ismeretekkel nem rendelkező 

– horvát nemzetiségi származású és identitású fiatalokkal készült interjúrészletekből kide-

rül, hogy az adatközlőknek pozitív attitűdjei vannak a horvát nyelv és identitás iránt, s nem 

tagadják meg, sőt büszkék nemzetiségi horvát származásukra, s szeretnének tudni horvátul. 

Mindkét adatközlő szűkebb családja a nagyszülőkkel egy házban élt a kutatásban részt 

vevő fiatalok gyermekkorában. Megállapítható, hogy a családi körben horvátul beszélő 

nagyszülőknek a nemzetiségi nyelv átörökítésében egyes estekben pozitív szerepe van, 

más estekben viszont nincs ráhatásuk arra, hogy unokáik elsajátítsák származási nyelvüket. 

Ez a jelenség is azt bizonyítja, hogy a nyelvcsere folyamatának jelenlegi szakaszában a 

családi és egyéni elkötelezettségnek jelentős szerepe van, s az a tény, hogy a családban 

beszélik a kisebbségi nyelvet, önmagában nem eredményezi, hogy az unokák generációja 

elsajátítja azt. A 31 éves adatközlő elmondásából kiderül, hogy amennyiben energiát fek-

tetne a horvát nyelv elsajátításába, akkor a jobban hasznosítható horvátországi sztenderd 

nyelvváltozatot szeretné elsajátítani. A 27 éves női adatközlő elmondta, hogy amikor Bur-

genlandban, gradistyei horvátok közösségében sportolt, hasznát vehette volna származási 

nyelvének, s gradistyei horvát származásának megvallása kedvező visszajelzés váltott ki. A 

pozitív élmények megerősítették az adatközlő identitásstruktúrájában a regionális 

gradistyei horvát identitást.  
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6) A közösség burgenlandi horvát munkáltatónál munkát vállaló tagjainak identitás-
szerkezete 

 
A közösség azon fiatal, illetve középkorú tagjai, akik Burgenlandban gradistyei horvát 

munkaadóknál – a magyarországi béreknél magasabb bérért – többnyire szakmunkásként 

vagy szakképzettséget nem igénylő munkakörben vállalnak munkát, megkísérlik aktivizál-

ni gradistyei horvát nyelvtudásukat. A gradistyei horvát nyelvváltozat ismeretéből fakadó 

előny a rendszerváltást követően jelentősebb volt, mint a 2020-as években, hiszen a nyelvi 

asszimiláció a burgenlandi gradistyei horvátokat is érinti. A Burgenlandban munkát vállaló 

adatközlők elmondása szerint a gradistyei horvát származás, illetve nyelv ismerete előnyt 

jelent gradistyei horvát munkáltató esetén napjainkban is, de a német nyelvtudásnak egyre 

nagyobb szerepe van. A Burgenlandban dolgozók identitásszerkezetében a gradistyei (re-

gionális) identitás felerősödik még abban az esetben is, ha német nyelvtudásukat nagyobb 

mértékben használják, mint gradistyei horvát nyelvtudásukat, mely így szimbolikus jelen-

tőségűvé válik. A közös származás tudata jó alapot biztosít a burgenlandi horvát munka-

adóval kialakítandó kedvező kapcsolathoz.  

 

AK: „[…] Édesapám horvát volt, édesanyám pedig magyar. Tudok horvátul. Otthon és az iskolában is 

ragadt rám valami. Filesen dolgozom, Ausztriában. Nincs messze. A főnökasszonyom horvát, de a cég-

nél inkább a német kell. A privát életben és a munkában is kicsit másabbak az emberek, ha megszólalsz 

horvátul, másképp viszonyulnak hozzád, nem olyan távolságtartók! Ez a meglátásom. […]” 

(Ak= 40 éves férfi.) Az interjú 2020-ban készült Kópházán. 

 
AK: „[…] Németül most már egyre jobban tudok, Ausztriában dolgozom, és ott most a német jobban 

kell. Anyukám is Ausztriában dolgozik, ő tud horvátul […]”. 

(Ak= 29 éves nő.) Az interjú 2019-ben készült Kópházán. 

 

AK: „[…] A szüleim horvátok, s a férjem is horvát. […] Én Burgenlandban dolgozom, nekem jól jön a 

horvát nyelv, mert németül nem tudok. A gyerekeim nem sokat tudnak horvátul. A lányom is Ausztriában 

dolgozik, ő a németet használja, de tudják róla, hogy horvát származású. […] 

A legidősebb fiamnak van egy részmunkája egy osztrák horvát faluban. Talán most már egy kicsit többet 

beszél horvátul. A horvátok között nagy az összetartás. Másképp kezelik az embert, ha magyar, s más-

képp, ha megtudják, hogy nemcsak magyar, hanem horvát is. A fiam németül is tanult a középiskolában. 

Úgy is tud valamennyit […]”. 

(Ak= 55 éves nő.) A narratív interjú 2017-ben készült egy gyalogos zarándoklaton. 

 

A 40 éves férfi és a 29, valamint 55 éves női adatközlők elmondásából kiderül, hogy a 

burgenlandi munkavállaláshoz a német nyelv ismerete már hasznosabb, mint a gradistyei 
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horvát nyelvtudás, de a gradistyei horvát származás a nyelv ismeretének hiányában is 

szimpátiát vált ki a határ osztrák oldalán élő burgenlandi horvát munkaadók körében.  

 

7) A közösség burgenlandi horvát személlyel házasságot kötő, illetve élettársi kapcso-
latot létesítő tagjainak identitásszerkezete 
 

A közösség burgenlandi horváttal házasságot kötő, illetve élettársi kapcsolatot léte-

sítő tagjai számára, mivel a határ osztrák oldalán lévő burgenlandi horvát településeken a 

nyelvi asszimiláció kisebb mértékű, mint a vizsgált településen, megnövekedik a gradistyei 

horvát nyelv jelentősége. A burgenlandi horvát közösségek tagjai családi körben többnyire 

a gradistyei horvát helyi dialektusát használják. A csoporthoz tartozó adatközlők identitás-

szerkezetében felerősödik a gradistyei (regionális) horvát identitás, de a magyar identitás 

marad a leghangsúlyosabb elem. Az 37 éves férfi adatközlő gyermekeivel magyarul, há-

zastársa pedig gradistyei horvátul beszél. A gyermekek az óvodában és az iskolában néme-

tül beszélnek. A 7 és 3 éves gyermekek egymás között az interjú készítésének időpontjában 

horvátul beszéltek, édesapjukkal és a csak magyarul tudó nagyapjukkal pedig magyarul. 

Az adatközlő elmondta továbbá, hogy nagyszüleinek jelentős szerepe volt abban, hogy 

elsajátította a gradistyei horvát helyi dialektusát. Gyermekkorában a kópházi iskolában a 

gradistyei horvát sztenderdizált változatát tanulta, a horvátországi sztenderdet pedig ön-

szorgalomból, horvátországi utazásai hatására tanulta meg, s felsőfokú nyelvvizsgát is tett 

abból.  

 
Ak: „[…] Ausztriában élek egy horvát faluban, a feleségem burgenlandi horvát. […] Fiatalabb korom 

óta részt veszek Kópháza kulturális életében. Számomra a horvátság fontos, mert annak születtem, 

édesanyámtól és anyai nagyszüleimtől tanultam meg horvátul, akik felneveltek minket a testvéreimmel. 

Három generáció lakott egy családi házban. […]A gradistyei horvát is sztenderd nyelv, ezt az iskolá-

ban, Kópházán tanultam. Akkoriban az iskolában a gradistyei horvátot tanították, most a horvátországi 

sztenderdet. […] A horvátországi horvátot én a tengerparton szedtem fel, s egy kis segítséggel felsőfokú 

nyelvvizsgát tettem belőle. Én azt vallom, hogy horvát az anyanyelvem. Persze magyarul érettségiztem 

és tanultam tovább. Diplomás vagyok, németül és angolul is tudok. […] 

A feleségemmel a gradistyei nyelv poljanci környéki változatát beszéljük. Ezt beszélik Kópházán és a fa-

luban is, ahol élek. […] Két fiunk van, meg egy újszülött kislányunk. A két fiúval az egy ember, egy 

nyelv elvét követjük. De ez sokszor a szituációtól is függ. Én magyarul beszélek velük, a feleségem 

gradistyei horvátul, ami az ő családi nyelvük is. Németül a gyerekekkel a Tante meg az Oma beszél, meg 

természetesen az ovi, suli, meg sokan mások. Ez nekem nagyon fontos. Az anyósoméknál dolgoznak ro-

mániai horvátok, ők picit másképp beszélnek, velük is beszélnek a gyerekek horvátul néha, de a munká-

sok egymás között románul beszélgetnek. […] 

Tm: A feleségével mindig horvátul beszélnek? 
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Ak: Igen, ők a családban mindig horvátul beszélnek, s mi is ezt követjük. A feleségem is horvátul beszél 

a gyerekekhez. 

Tm: Hogyan beszélnek a gyermekek egymás között? 

AK: A két fiam még kicsi, 7 és 3 évesek. Egymás között horvátul beszélnek, mert a családban mindig 

horvátul beszélünk. 

Tm: Mennyire tudnak horvátul és magyarul? 

Ak: Az egyik még kicsi, de amit mondani szeretnének, azt nekem és apámnak, aki csak magyarul tud, 

mindig magyarul mondják. Az édesanyjuknak horvátul válaszolnak. Meglátjuk, hogy a jövőben hogyan 

alakul. A német biztos előtérbe kerül, ahogy nőnek. 

(Ak=37 éves férfi) Az interjú 2021. januárjában készült Facebook Messenger videohívás segítségével.  

 
Egy másik adatközlő elmondta, hogy burgenlandi horvát házastársa szülei nem nézték jó 

szemmel a magyar nyelv jelenlétét a családban, így felnőtt gyermekei csak horvátul és né-

metül beszélnek.  

 
Ak: „[…] Ausztriában élek, egy kis horvát faluban. Szüleim horvátok voltak, mindig horvátul beszéltek. 

Én gyerekkoromban tudtam horvátul, de inkább magyarul beszéltem. Itt, Burgenlandban a fiatalabbak 

is tudnak horvátul. Többet beszélnek horvátul, mint a kópháziak. Itt én is sokat beszélek horvátul. Néme-

tül is tudok, de magyarul nincs kivel beszélnem, csak ha hazamegyek Kópházára. Nincs messze. 

Anyósomék nem nagyon szerették a magyart, nem tudom, mi az oka. A gyerekeimmel nem beszéltem 

magyarul, mert az anyósomék mindig szóltak, hogy miért beszélek magyarul. A gyerekeim már felnőttek, 

horvátul és németül tudnak: Horvátul már egyre kevésbé, mert elkerültek a faluból, ahova férjhez men-

tem. […]” 

 (Ak=57 éves nő.) Az interjú 2017-ben készült Kópházán. 

 

Ak: […] Az egyik unokatestvéremnek, miután megözvegyült, osztrák horvát élettársa lett. Ők ugyanúgy 

beszélnek, mint mi. Nagyon kicsi a különbség. Az unokatestvérem nem tud németül, az élettársával hor-

vátul beszélnek. Ő sem gondolta korábban, hogy egyszer fontos lesz neki a horvát.  […]” 

 (Ak=58 éves nő.) A narratív interjú 2017-ben készült egy gyalogos zarándoklaton. 

 

Az 58 éves adatközlő beszámolt arról, hogy megözvegyült unokatestvérének bur-

genlandi horvát élettársa lett. Nyelvi repertoárjukról elmondta, hogy mivel rokona nem tud 

németül, az kizárólag a helyi gradistyei horvát nyelvváltozatra korlátozódik, amely nem 

mutat jelentős eltérést a Kópházán beszélt gradistyei horvát dialektustól.  

Egy burgenlandi horvát faluba férjhez ment nő fiával készült interjú alapján megál-

lapítható, hogy a tizenéves fiú identitásszerkezetében a legerősebb az osztrák identitás, de 

jelen van a gradistyei horvát és a magyar identitás is. A fiú vernakuláris nyelve a német, jól 

beszéli a gradistyei horvátot, enyhe német akcentussal a magyart, valamint idegen nyelv-
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ként az angolt is. Az interjú egy gyalogos zarándoklat során készült egy burgenlandi horvát 

faluban. A fiú a zarándokok vendégül látásában vett részt. 

 
Tm: Milyen nyelven beszéltek otthon? 

Ak: Apukámmal és nagymamámmal horvátul, anyukámmal magyarul. 

Tm: Jól beszélsz magyarul. Melyik nyelven tudsz a legjobban? 

Ak: Németül. Az iskolában horvátul is tanultam, az is jól ment, de most a felső iskolában már nem tanu-

lok horvátot. 

Tm: Az iskolában a horvátországi horvátot tanultátok? 

Ak. Azt gondolom, nem, hanem az ittenit. 

Tm: Most melyik városban tanulsz? 

Ak: Eisenstadtban.  

Tm: Anyukádon kívül kivel beszélsz még magyarul?  

Ak: Amikor Magyarországon vagyok, az ottani barátaimmal a faluban. 

Tm: Ők nem tudnak horvátul? 

Ak: Gondolom, egy kicsit, de magyarul beszélek velük.  

Tm. Te horvátnak, magyarnak vagy osztráknak érzed magad? 

Ak: Én osztrák vagyok, de horvát is és kicsit magyar, mert anyukám magyar horvát.  

Tm: Az itteni barátaiddal milyen nyelven beszélsz? 

Ak: Németül.  

Tm: Horvátul nem szoktatok beszélni? 

Ak: Nem. Amit beszélünk, azt könnyebb németül. 

Tm: Milyen idegen nyelvet tanulsz most az iskolában?  

Ak. Angolul és franciául, de az angol jobban megy most. 

Tm: Mivel szeretnél foglalkozni felnőtt korodban? 

Ak: Bécsbe megyek egyetemre, nyelveket fogok tanulni.  

Tm: Okozott neked problémát a tanulásban, hogy a németen kívül még két nyelvet beszéltek otthon? 

Ak: Nem. Én jól tudok németül.  

(Ak=15 éves fiú) Az interjú 2019-ben készült.  

 

8) A horvát nyelvet elsajátító nem nemzetiségi horvát származású fiatalok attitűdjei a 
horvát nyelv és a nemzetiségi kultúra iránt 
 
A múltban a településre beházasodottak rendszerint elsajátították a horvát nyelv helyi vál-

tozatát (1. 2. 2. alfejezet), amire a vizsgált közösségben napjainkban a középkorúak köré-

ben nem találhatunk példát. A jelenség modern változata a sztenderd horvát nyelv elsajátí-

tása a település horvát–magyar két tanítási nyelvű általános iskolájában tanultak, a telepü-

lés horvát kulturális életében történő részvétel, valamint az egyéni törekvések hatására 
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olyan fiatalok által, akiknek szülei nem beszélnek horvátul, illetve nem horvát nemzetiségű 

a családjuk.  

  
Ak: „ […] „ Anyukám és apukám nem beszélnek horvátul. Az iskolában kötelező volt horvátul tanulni. 3 

évig tanultam tamburázni, az ügyesebb gyerekeket 6. osztályos korunkban meghívták a felnőtt együttes-

be. Ott folytattam. Két csoport volt, először a kicsiknél zenéltem, majd bekerültem a nagyok közé. […] Az 

iskolában szerzett horvát tudásomat fejlesztettem tovább. Nagyon motiváló számomra, hogy mindig is 

sokat utaztunk a zenekarral Bibinjébe, Zágrábba. Szeretek fellépni, szeretek horvátul beszélni. A barát-

nőm is horvátországi horvát. Úgy ismerkedtünk meg, hogy egy tánccsoporttal jött Kópházára. Nem so-

kan vannak, akik nulláról megtanultak horvátul úgy, mint én. Ehhez persze motiváció kell. Nekem na-

gyon teszik e horvát kultúra, az itteni kulturális élet. Részt vetem az első „Őseink útján” utazáson, több-

ször voltam Rijekában a karneválon is a kópháziakkal. […] 

Nem könnyű összetartani a csoportot. Mindenkinek sok a gondja. Péntekenként azonban összegyűlünk a 

kultúrházban, és próbálunk. Egymás között is megpróbálunk horvátul beszélni. Én a horvátországi hor-

vátot beszélem, de amikor összejövünk, keveréknyelven beszélünk. Megpróbálunk nem magyarul beszél-

ni. A kópházi horvátban sok a német. […] 

Sajnálom a mai iskolásokat, hogy nem használják ki jobban a lehetőségeket, amik a horvát tanulásából 

adódnak. Most is járnak az iskolások Horvátországba az iskolával, de szerintem nem tudnak annyira 

horvátul, mint amennyire megtanulhatnának. A tamburázás és a társaság, az utazások sokat segítenek 

abban, hogy valaki meg akarjon tanulni horvátul, de nem tudom, hogy a fiatalabb generációkkal mi lesz, 

megmarad-e itt a horvát nyelv. […]” 

(Ak=27 éves férfi) Az interjú 2021 januárjában készült Facebook Messenger videohívás segítségével.  

 

A 27 éves férfi adatközlő szülei nem beszélnek horvátul. Horvát nyelvtudását az általános 

iskolában alapozta meg, majd a helyi horvát kulturális életben való részvétel, valamint 

egyéni motiváció és erőfeszítés révén továbbfejlesztette azt. Számára a horvát nyelv össze-

fonódik a helyi horvát kulturális életben történő szerepvállalással, ami – a vizsgált telepü-

lés horvátországi kapcsolataiban történő részvétel által – kibővült az anyaország iránti 

szimpátiával. A kultúrcsoport nyelvi gyakorlatairól az adatközlő elmondta, hogy a tagok 

megpróbálnak egymás között horvátul beszélni, de gyakoriak a horvát–magyar kódváltá-

sok. Az általános iskolások horvát nyelvtudásáról az adatközlő elmondta, hogy meglátása 

szerint a legfiatalabb korosztály tagjai nem használják ki az adott lehetőségeket, s nem 

tanulnak meg jól horvátul. A horvát nyelvnek a település életében betöltött jövőbeni szere-

pével kapcsolatban borúlátóan nyilatkozott.   
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Összegzés 
 

A 4. 4. alfejezetben a vizsgált településen élő, a horvát nyelvet beszélő és/vagy horvát 

identitással rendelkezők identitásszerkezetében megfigyelhető jellemzőket, valamint a hor-

vát nyelv  különböző változataihoz fűződő attitűdjeit mutattuk be. 

Megállapíthatjuk, hogy a nyelvi asszimiláció előrehaladott állapotot mutat a településen, s 

a gradistyei horvát helyi dialektusának elsajátítása már évtizedek óta nem történik meg a 

családokban. A horvát nyelv és nemzetiségi identitás jelenléte a településen – a legidőseb-

beket kivéve – már nem egész generációkat érint, hanem családi és egyéni elköteleződés 

révén valósul meg, melyben nagy szerepe van a helyi horvát kulturális életnek, a 

testvértelepülési kapcsolatoknak, valamint az általános iskolai horvát nyelvoktatásnak is. A 

helyi horvát közéletben és kulturális életben részt vevők gyermekei és unokái a horvátor-

szági sztenderd nyelvváltozat elsajátítása révén őrzik nemzetiségi horvát identitásukat, 

horvát nyelvtudásukat pedig életpályájuk során igyekeznek hasznosítani. A magyarországi 

horvátsággal foglalkozó szakirodalomban széles körben elfogadott nézet, hogy a horvát 

közösségek fennmaradása a horvátországi sztenderd nyelvváltozat elsajátításával biztosít-

ható (Sokcsevits 1996, Barics 1995). Sokcsevits véleménye szerint (1996: 99) „[…] a ma-

gyarországi horvát népcsoportok között meglévő különbségek, kulturális sokszínűségük 

feltétlenül értéknek számítanak, de ha nem tudnak azonosulni az anyanemzet kulturális 

örökségével, nem sajátítják el irodalmi nyelvét (a helyi nyelvjárás megőrzése mellett), ak-

kor még inkább ki lesznek téve az amúgy is radikálisan gyors asszimilációs folyamatnak 

[…]”.  

Burgenlandi horvát munkáltatónál történő munkavállalás, valamint burgenlandi 

horvát személlyel történő házasságkötés esetén az egyének identitásszerkezetében felerő-

södik a gradistyei (regionális) horvát identitás. A vizsgált településen megfigyelhető, hogy 

a nemzetiségi horvát identitás a horvát nyelvtudással nem rendelkezők identitásszerkezeté-

ben is jelen lehet, valamint egyedi esetekben előfordul, hogy olyan fiatalok is elsajátítják a 

horvát nyelvet, valamint ápolják a helyi horvát hagyományokat, akiknek szülei nem be-

szélnek horvátul. 
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A legidősebbek 
korosztálya (75-

95 évesek)  

A legidősebbek 
gyermekeinek kor-
osztálya (45-65 éve-

sek)  

A legidősebbek unokái-
nak korosztálya (19-40 

évesek)  
 

(1) Jellemzők: 
- kettős identitás  
- kiegyensúlyozott 
gradistyei horvát–
magyar kétnyelvű-
ség  
- a helyi horvát 
nyelvváltozat to-
vábbadása a gyer-
mekeknek, uno-
káknak 

(2a) Jellemzők: 
- részvétel a horvát 
kulturális életben, a 
testvértelepülési 
kapcsolatokban 
- a szülőktől örökölt 
identitásstruktúra 
kiegészül az anyaor-
szághoz fűződő 
kapcsolattal 
- magyar domináns 
kényelvűség 
- a sztenderd horvát 
tanulása, sztenderd 
horvát–gradistyei 
horvát kontaktusvál-
tozat  
- a horvát nyelv 
továbbadása a 
gyermekeknek 

(2b) Jellemzők: 
-a horvát kulturális 
élettől való távolmara-
dás 
-a nemzetiségi horvát 
származás vállalása 
-a gyermekek nem 
beszélnek horvátul 
-magyar domináns 
kétnyelvűség, a helyi 
horvát nyelvváltozat 
ismerete, estenkénti 
használata 

2c) Jellemzők:    
identitásváltás, 
magyar identitás 
-a helyi horvát 
nyelvváltozat 
értéktelenségének 
hangsúlyozása 
-magyar domináns 
kétnyelvűség, a 
helyi horvát nyelv-
változat ismerete, 
azonban használa-
tának mellőzése 

3) Jellemzők:  
- az identitáshierarchia 
tartalmazza a horvát identi-
tást 
- a helyi horvát kulturális 
életben való aktív részvétel  
- a helyi horvát nyelvjárás 
receptív ismerete mellett a 
horvátországi sztenderd  
horvát elsajátítása, haszno-
sítása az életpályában   

4) Jellemzők: 
- az egyének identitáshie-
rarchiája tartalmazza a 
nemzetiségi horvát identi-
tást 
- magyar egynyelvűség, a 
horvát nyelvtudás hiánya  
- a helyi horvát kulturális 
életben való részvétel 

5)  Jellemzők:  
- az egyének identitáshie-
rarchiája tartalmazza a 
nemzetiségi horvát identi-
tást 
- magyar egynyelvűség, a 
horvát nyelvtudás hiánya 

Különleges, kisszámú 
esetek  

                leszármazás jelölése 
  - - - - -     annak jelölése, hogy mely csoportokból 
jött létre a közős halmazt jelentő csoport. 

6)  Jellemzők: 
-munkavállalás 
burgenlandi horvát 
munkaadóknál 
-a regionális 
(gradistyei horvát) 
identitás felerősö-
dése  
- a gradistyei hor-
vát gyakoribb 
használata, jelentő-
ségének növekedé-
se az egyén számá-
ra 

7)  Jellemzők:  
- házasságkötés, élettársi kapcsolat létesítése burgen-
landi horvát személlyel 
- gradistyei horvát identitás felerősödése 
- a gradistyei horvát jelentőségének megnövekedése az 
egyén számára 
- a gradistyei horvát a kommunikáció fő nyelve (a 
német mellett) 

8)  Jellemzők: 
- a szülők nem beszélnek horvátul 
- a horvát nyelv elsajátítása az ált. iskola és későbbi    
egyéni törekvéseknek köszönhetően 
- a helyi horvát kulturális életben való aktív részvétel 
-gyakori horvátországi utazások, horvátországi barátok 
-magyar identitás, a településhez és a helyi közösség-
hez való erős kötődés  

9. ábra.  A horvát nyelv valamely változatát beszélő/és vagy horvát nemzetiségi identitás-
sal rendelkező adatközlők identitásszerkezetének jellemzői a vizsgált településen 

(A szerző adatai és szerkesztése.) 
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5. A vizsgált település nyelvi tájképe  

5. 1. Az identitás vizuális gyakorlatai  

A nyelvi tájkép (linguistic landscape) vizsgálata a szociolingvisztika újabb területei 

közé tartozik. A téma a nemzetközi szakirodalomban Landry és Bourhis (1997: 23–49) 

közleményében jelent meg először. A szerzők a nyelvi tájkép vizsgálatát az útjelző táblák, 

a reklámfeliratok, az utcanevek, a különböző helyszínek elnevezései, a kereskedelmi fel-

iratok, valamint a középületek feliratainak vizsgálatában látták, melyek egy adott terület, 

vallás vagy agglomeráció nyelvi tájképét alkotják.82 Gorter (2006) rámutat, hogy a nyelvi 

tájkép vizsgálata főként a nyelvi konfliktusokkal terhelt térségekben vívta ki az érdeklő-

dést, de számos alapvető következetést lehet levonni a nyelvi tájkép vizsgálatából a nyelvi 

jogok megvalósulásával, valamint az adott terület vagy település nyelvi kölcsönhatásaival 

kapcsolatban is, melyek egy adott nyelv nyelvváltozatai, vagy a területen jelen levő többi 

nyelv vonatkozásában is megnyilvánulhatnak. 

„Olyan megközelítésről van szó, amely egyaránt merít a szociolingvisztika, a szemiotika, a 

folklorisztika, a történettudomány, a jogtudomány, a földrajztudomány vagy éppen a törté-

neti névtan eredményeiből” (Bartha–Laihonen–Szabó 2013: 13). 

Abramova (2016: 49)83alapján egy adott területen jelen lévő nyelvek szerepe a nyelvi táj-

kép vizsgálata szempontjából a következő lehet:” 

1. hivatalos nyelv, illetve egy magas presztízsű, nemzetközi státusszal rendelkező 

nyelv;  

2. egy adott állam nyelve, illetve egy regionális hivatalos nyelv vagy egy helyi ki-

sebbségi nyelv; 

3. hivatalos nyelv, illetve egy speciális területen nagy presztízst kivívott nyelv (példá-

ul az olasz nyelv a komolyzenében); 

4. a fenn említettek kombinációja.” 

Ben-Rafael és szerzőtársai (2006) szerint a nyelvi tájkép elemeit a következő tényezők 

magyarázhatják:” 

1. hatalmi viszonyok;  

2. kommunikatív célok;  

3. önkifejezés;  
                                                 
82  A szerző tartalmi fordítása angol nyelvről. 
83   A szerző tartalmi fordítása angol nyelvről. 
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4. kollektív identitás kifejezése”(idézi: Csernyicskó 2019: 11).  

A jelen kutatásban vizsgált településen a fenn említett kategóriák közül az önkifejezés 

és a kollektív identitás kifejezése dominál a horvát nyelvű feliratok tekintetében, hiszen a 

településre látogató horvát ajkú delegációktól, illetve magánemberektől  eltekintve a táblá-

kat nap mint nap szemlélők az államnyelvet, a magyart domináns módon beszélik.  

 Gorter (2012)84szerint a nyelvek vizuális megjelenítése többek között kapcsolódhat 

az identitás és a kulturális globalizáció témájához, valamint a kisebbségi nyelvek 

revitalizációjához is. Gorter továbbá megállapítja, hogy a nyelvi tájkép fogalma társulhat 

a következő koncepciókhoz is: 

• nyelvi piac (linguistic market) 

• nyelvi mozaik (linguistic mosaic) 

• nyelvökológia (ecology of languages) 

• nyelvi diverzitás (diversitiy of languages) 

• nyelvi helyzet (linguistic situation). 

 „A nyelvi tájkép vizsgálata elválaszthatatlan a nyelvi ideológiákétól. A nyelvi ideo-

lógiák kutatása annak elemzését jelenti, hogy a táblákat állítók, a táblákat olvasók milyen 

nyelven kívüli összefüggéseket, jelentéseket feltételeznek a nyelvválasztást, a feliratok 

szemiotikai tulajdonságait vagy elhelyezését illetően” (Bartha et al. 2013: 16).  

 A nyelvi tájkép vizsgálata nem csak szinkrón, hanem diakrón is lehet, amennyi-

ben a kutató az adott terület történelmi hagyományát vizsgálja (Gorter 2006; Abramova 

2016). A vizsgált település nyelvi tájképének szinkrón és diakrón vizsgálatára a jelen disz-

szertáció a későbbiekben tér ki. Blommaert (2012: 5) szerint a nyelvi tájkép vizsgálatának 

fő színterei a posztmodern, globalizált, soknyelvű nagyvárosok.   

„A feliratokat funkciójuk szerint két fő csoportra oszthatjuk: a kommunikatív és a szimbo-

likus funkcióra. A szimbolikus feliratok a teret attribútumokkal látják el” 

 (Bartha et al. 2013: 16). A kisebbséghez kötődő attribútumok eltávolítása feszültségekhez 

vezet, ami a vizsgált településen nem tapasztalható. 

 Bartha, Laihonen és Szabó (2013) kis közösségekben vizsgálták a nyelvi tájkép 

kutatási területének lehetőségeit, érintve határon túli magyar közösségeket és magyaror-

szági (állami és egyházi) iskolákat is. Szoták (2016) szintén kis közösségben, a magyarok 

által is lakott Felsőőrön (Oberwart, Ausztria) vizsgálta a nyelvi tájképet. A felsőőri magyar 

                                                 
84 A szerző tartalmi fordítása angol nyelvről. 
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közösség méretében, valamint nyelvi vitalitása mértékét tekintve hasonló a jelen kutatás-

ban vizsgált közösséghez, valamint gradistyei horvát települések közelében található, me-

lyekről a szerző említést is tesz munkájában. A jelen disszertáció a továbbiakban kitér a 

vizsgált település és egy ausztriai gradistyei horvát település nyelvi tájképének összehason-

lítására is.  

  Laihonen (2013: 164, idézi: Híres-László 2015: 168) a nyelvi tájkép elemeinek 

csoportosítására a következő kategóriákat alkalmazta: „állami, önkormányzati, kereske-

delmi, egyházi, civil szervezetek és magánemberek feliratai”. Híres-László (2015: 160–

183) a következőképpen csoportosította a beregszászi nyelvi tájkép elemeit: „szolgáltató 

egységek, reklámtáblák, utcanévtáblák, hirdetések, nyitvatartási rend, emléktáblák, intéz-

mény- és szervezetnevek, tájékoztatás, árlisták”. Jelen értekezés a fenn említett kategóriák 

alapján elemzi a vizsgált település nyelvi tájképét.  A horvát nyelvnek a vizsgált települé-

sen tapasztalható kisebb fokú etnolingvisztikai vitalitása (Landry és Bourhis 1997) miatt 

– bár megtalálhatók a fenn említett kategóriák a településen – szerepük nagymértékben 

eltolódik a kommunikatív funkciótól a szimbolikus funkció felé.  

Reh (2004)85négy típusát különböztette meg a többnyelvű feliratoknak . Az első 

típusba a kiegészítő (coplementary) feliratokat sorolta. A szöveg ebben az esetben több-

nyelvű, megértéséhez az olvasónak a feliraton szereplő összes nyelvet ismernie kell. Az 

egynyelvű olvasó nem tudja értelmezni a szöveget. A második típus a fragmentáló 

(fagmentary) elnevezést kapta, mert a felirat szövege egy bizonyos nyelven íródott, de 

egyes információk le vannak fordítva egy másik nyelvre, illetve nyelvekre azzal a céllal, 

hogy felhívják a korlátozott nyelvtudással bírók figyelmét a kulcsszavakra. Az átfedő 

(overlapping) típus esetén kétfajta szöveg található a feliraton. Az egyik nyelven íródott 

szöveg kiegészítő információt tartalmaz a másik nyelven írt szöveghez képest, így az egy-

nyelvű olvasó csak az egyik szövegben található információhoz fér hozzá, míg a kétnyelvű 

olvasó megismerheti mindkét szöveg tartalmát. A megkettőző (duplicating) típusú felirat-

ok esetében a felirat szövege több nyelven szerepel a táblán. A szövegek ebben az esetben 

pontosan megegyeznek. A megkettőző típusú feliratok oktatási célt is szolgálhatnak. A 

vizsgált településen a többnyelvű feliratok jellemzően a megkettőző kategóriába tartoznak, 

s szimbolikus jelentőségűek. Ilyen táblák a település történetéről, kulturális hagyományai-

ról szóló táblák, melyek horvát–magyar kétnyelvűek, illetve horvát, magyar és német nyel-

ven íródtak, mint például a Szent Márton zarándokútról szóló tábla (23. számú melléklet). 

                                                 
85  A szerző tartalmi fordítása angol nyelvről.  
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Fellelhetők azonban átfedő (overlapping) típusú feliratok is, például az ifjúsági szálláshely 

táblája, melyen magyar, német és angol nyelven szerepel az ifjúsági szálláshely megneve-

zés, s kizárólag magyarul az üzemeltetőre vonatkozó információ. Az egyetlen horvát nyel-

vű szó a szálláshely horvát neve (KUME), amelyből azonban nem derül ki az épület funk-

ciója. Hasonló a Levanda étterem nagyméretű táblája, melyen három nyelven: magyarul, 

németül (geöffnet) és horvátul (otvoreno) olvasható a nyitva szó. A napok nevei, a tekepá-

lya szó, valamint az arra vonatkozó információ, hogy az étterem hétfőn zárva tart, azonban 

csak magyarul vannak feltüntetve. Nyilvánvaló, hogy a tábla készíttetője a horvát nyelvű 

feliratot szimbolikusnak, s nem informatívnak szánta, illetve a tábla célközönsége több 

nyelven képes kommunikálni.  

5. 2.   A jelen kutatásban vizsgált település nyelvi tájképe 

 Mivel a vizsgált településen nem tapasztalhatók konfliktusok a kisebbségi nyelv és 

az államnyelv beszélői között, hiszen a kisebbségi nyelvet beszélők domináns módon be-

szélik az államnyelvet is, a nyelvi tájkép vizsgálata főként arra irányul, hogy milyen mér-

tékben tudnak élni a helyi horvát közösség tagjai az állam által biztosított jogokkal. A fel-

iratok közterületeken történő elhelyezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény II. fejezete szabályozza. A nemzetiségek alapvető jogairól szóló 6.§ (1) 

pontja rendelkezik többek között arról, hogy „a közhivatalok, közszolgáltatást végző szer-

vek elnevezését feltüntető táblák feliratai vagy az ezek működésére vonatkozó közlemé-

nyek – a magyar nyelvű szövegezés és írásmód mellett, azzal azonos tartalommal és for-

mában – a nemzetiség anyanyelvén is olvashatóak legyenek”, valamint arról, hogy a hely-

ség- és utcaneveket jelölő táblák feliratai a magyar nyelvű szövegezés és írásmód mellett 

az adott nemzetiség nyelvén is megjelenjenek a nemzetiségi lakossággal rendelkező telepü-

léseken.  

A horvát nyelv visszaszorulásának jelenlegi előrehaladott fázisában a nyelvi közös-

ség már nem használja ki az adott lehetőségeket. Az alacsony fokú etnolingvisztikai vitali-

tás jele a magánjellegű feliratok szinte teljes hiánya. Borbély (2020: 12) rámutat, hogy „az 

ikonikus magyarországi nemzetiségi nyelvitájkép-elemek nyelvi és emlékezeti vonásai a 

leghangsúlyosabbak”, valamint „a nemzetiségi nyelvi tájkép mind nyelvi, mind emlékezeti 

vonatkozása identitáserősítő, oktató és tájékoztató célzattal jelenik meg”.  

A feliratok és táblák hozzájárulhatnak a nyelvmegtartáshoz egy adott településen, de „ön-

magukban sem a közösség erőviszonyait, sem pedig az adott kisebbségi nyelv vitalitását 
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nem tükrözik, s jelenlétükkel egyéb feltételek hiányában a nyelvmegtartást sem segítik” 

(Bartha et al. 2013: 17). Jó példa erre a horvát aktivista családból származó, diplomáját 

Horvátországban szerzett, a településen a horvát nyelv megtartásáért napi szinten tevé-

kenykedő aktivista környezete, mely önmagában a horvát nyelvnek a realitásoknál jelentő-

sebb szerepére enged következtetni a vizsgált településen. Az aktivistához köthető a 

Levanda horvát étterem, valamint az Etno Center, melyek a kultúrház, a kegytemplom és 

az iskola mellett a horvát vonatkozású események fő helyszínei a vizsgált településen. A 

Levanda étterem és az Etno Center a település központjában helyezkedik el, s jelentős ha-

tással van a falu nyelvi tájképére. 

 Shohamy–Waksman (2009) a nyelvi tájkép részének tekintik az internetes portálo-

kat is. A jelen disszertáció a vizsgált településhez, illetve közösséghez köthető internetes 

portálok, illetve közösségi oldalak vizsgálatára a digitális térrel foglalkozó 6. fejezetben tér 

ki. 

5. 2. 1. Egyházi feliratok, sírfeliratok és emlékművek 

 
A vizsgált település egyházi feliratai, sírfeliratai és emlékművei – néhány kivételtől 

eltekintve – a nyelvi tájkép diakrón vizsgálatának tárgyát képezik. Az ebbe a kategóriába 

tartozó feliratok jellemzően egynyelvű horvát feliratok. A település temetőjében található 

síremlékeken elvétve találkozunk ugyan 10 évnél nem régebbi horvát nyelvű felirattal, 

azonban a horvát nyelvű feliratok jelentős része ennél régebbi. A temetőben található leg-

régebbi felirat, mely egy oszlop felirata, 1855-ből származik. A feliratból következtetni 

lehet a településen az 1850-es években beszélt gradistyei horvát nyelvváltozat állapotára, 

valamint az írásbeliség fejletlen voltára. Az sz mássalhangzó jelölése következetlen: a sze 

(se) szóban a magyar helyesírás szerint, míg a blaženstvo ’üdvösség’ és a bogatstvo ’gaz-

dagság’ szavakban az s grafémával történt. A vizsgált település iskolájának névadója, 

Nakovich Mihály (névváltozata: Mihovil Naković) kópházi kántortanító munkásságának 

következményeként (1874–1900) tértek át a nyugat-magyarországi horvátok a horvát mel-

lékjeles betűkre (gajica). Addig a népcsoport a magyar ábécét használta, aminek emlékét a 

régi feliratok, valamint a burgenlandi horvát falvakban is fellelhető családnevek őrzik. 

Mihovil Naković alakja szerepel a horvátországi középiskolai történelemkönyvekben is.86 

                                                 
86 Fabijan Ipša: A gradistyei horvátok a horvátországi középiskolai tankönyvekben című előadása. Elhang-
zott: A gradistyei horvátok 5 évszázados kultúrája és történelme című konferencián a vizsgált település álta-
lános iskolájában 2018. május 5-én. 
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10. ábra.  Oszlop felirata a kópházi temetőben (1855). [Gondoskodj az üdvösségedről, ne csak a gazdagság-
ról.] 

 

11. ábra.  Sírfelirat a kópházi temetőben (1944).  „Kad je bog Andjele brojio, pak je vidio da mu jedan fali. 
Onda je pozvao Maminku”.  [Amikor a Jóisten az angyalokat számlálta, látta, hogy egy hiányzik. Akkor 

magához hívta Maminkát.] (A szerző fordítása és felvételei.) 

 
A temetőben található Nakovich Mihály szépen gondozott sírja is, melyen azonban csak az 

általános iskola által 2015-ben állított könyv alakú emlékművön található horvát nyelvű 

felirat, az eredeti sírkövön kizárólag magyar nyelvű feliratok olvashatók (24. számú mel-

léklet). Ennek oka a gradistyei horvátnak a 19–20. században tapasztalt alacsony presztí-

zsében keresendő. Amint azt a sírfeliratból is láthatjuk, a Horvátországban is számon tar-

tott kópházi kántortanító leánya magyar nemzetiségű férfihez ment feleségül, s nem tartot-

ták fontosnak a horvát hagyományok követését. A leírtakat támasztja alá az iskola jelenlegi 

igazgatójának elmondása, aki a 2000-es évek elején felkereste Nakovich Mihály unokáját, 
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s megállapította, hogy az idős asszony nem beszélt horvátul, holott kópházi származású 

kortársai abban az időben vernakuláris nyelvként beszélték a helyi horvát dialektust.  

 Sinkovits Mátyás (1927–1972) (névváltozatai: Mate Sinković, Matijas Sinkovits) – 

a magyarországi horvátok körében ismert naiv festő és költő, aki a helyi horvát nyelvválto-

zaton a szülőföld és a horvát anyatájnyelv szeretetéről írt költeményeket, melyek nyomta-

tásban is megjelentek – sírfelirata a gradistyei horvátok identitásszerkezetének jellemző 

lenyomata, melyben az anyanyelv szeretete és a Mária-kultusz tükröződik. 

 

12. ábra.  Sinkovits Mátyás költő sírfelirata a kópházi temetőben. „VJERNI SLUGA KOLJNOFSKE 
MARIJE I HRVATSKOGA NARODA”. [A KÓPHÁZI SZŰZANYA ÉS A HORVÁT NÉP HŰ SZOLGÁ-

JA.] (A szerző fordítása és felvétele.) 

 
A Szent Márton templom oldalsó homlokzatán található első világháborús emlékmű  

(25. számú melléklet) felirata a helyi nyelvváltozat egy évszázaddal ezelőtti állapotán kívül 

a gradistyei horvátoknak a történelmi időkben gyökerező identitásszerkezetéről is szolgál-

tat adalékot.  Felirata „ZA KRALJA I ZA SVOJ DOM PLATILI SU LASCIM ZITKOM U 

VELIKU SVITA BOJI. TUDJINI SU NA POKOJI”. [A királyért és a hazáért életüket adták 

a nagy világháborúban, idegenben nyugszanak.]87 A haza a gradistyei horvátoknak a ma-

gyar hazát jelentette. Az 1921. évi soproni népszavazás során Kópháza akkor szinte kizáró-

lag horvát lakosságának 70%-a Magyarország mellett tette le a voksát.88 Budapesten erre 

                                                 
87 A szerző fordítása grádityei horvát nyelvváltozatról. 
88 Sarkady Sándor. ifj.  A nyugat-magyarországi felkelés és a soproni népszavazás 
http://w3.sopron.hu/nepszavazas1921/Tuzek.html (2020. 04. 15.)  
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emlékezve utcát neveztek el a településről. A Kópházi utca a XI. kerületben található89. A 

népszavazás emlékére a település központjában magyar nyelvű emlékművet emeltek. (27. 

számú melléklet). 

 Az első világháborús emléktáblától nem messze helyezkedik el egy megjelenésében 

a régi emléktáblákhoz hasonló, de a közelmúltban (2016-ban) a helyi horvát kisebbségi 

önkormányzat által megvalósított horvát egynyelvű emlékmű, mely a gradistyei horvátok 

Mária-kultuszához, valamint zarándoklataihoz kapcsolódik, s Jeronim Sinković római ka-

tolikus atyának, a zarándokok gyóntatópapjának emlékét őrzi.  

 

 

13. ábra.  Jeronim Sinković horvát nyelvű emléktáblája (2016).  (A szerző felvétele.) 

 
A búcsújáró kegytemplom falán két horvát nyelvű emléktábla állít emléket a falu kulturális 

és vallási életében kiemelkedő szerepet betöltött személyeknek: Ivan Blazović (1888–

1946) kópházi plébánosnak, valamint Sinkovits Mátyás (1927–1972) költőnek  

(28. és 29. számú melléklet). Mindkét emléktábla gradistyei horvát nyelvváltozaton íródott. 

Az Ivan Blazović plébánosról megemlékező tábla felirata „Duša tvoja neka kod Majke 

počine”  [Lelked a Szűzanyánál találjon nyugodalmat]90szintén a gradistyei horvátok köré-

ben fontos szerepet betöltő Mária-kultuszra utal. A Sinkovits Mátyásnak emléket állító 

táblán olvashatjuk egyik költeménye részletét, mely a helyi horvátok identitásszerkezeté-

nek tükre: a lírai én horvát mivoltát elsősorban gradistyeiként éli meg. 

„Vidil sam ja pervi dan 
   kod i mali Gradišćan 
   ča uz nimski ocean 

     kanim biti slobodan” 91 

                                                 
89 Utcakereso.hu Budapest - Kópházi utca térkép (Letöltve: 2020. 04. 16.) 
90  A szerző fordítása gradistyei horvát nyelvváltozatról. 
91   [Kis gradistyeiként már a kezdetektől fogva láttam, hogy a német óceán közepette szabad szeretnék len-
ni.] (A szerző tartalmi fordítása.) 
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A búcsújáró templommal szemben található egy testvértelepülési kapcsolatról tanúskodó 

emlékmű: Bibinje település ajándéka a Szent Rókus (Sveti Rok) szobor (30. és 31. számú 

melléklet).  

5. 2. 2.  A nyilvános tér konstruálása. Felülről és alulról jövő gyakorlatok 

 
 A nyelvi tájkép vizsgálata kiterjedhet a vizsgált településen egyre inkább teret nye-

rő horvátországi sztenderd horvát nyelvváltozat és a gradistyei horvát nyelvváltozat viszo-

nyára is. A horvát nyelvű feliratok közül számos felirat sztenderd horvát nyelvű – jellem-

zően azok a feliratok, melyekre a helyi horvát nyelvváltozatban nem volt megfelelő szó –, 

számos pedig a helyi horvát nyelvváltozaton íródott. Az óvoda sztenderd horvát nyelven 

dječji vrti ć, Kópházán azonban az Ausztriában található gradistyei horvát falvakban is 

használatos čuvarnica szóval találkozhatunk a feliratokban. A čuvati (se) ’gondoskodni, 

vigyázni’ az anyaországi sztenderd horvát nyelvváltozatban is megtalálható ige. A 

čuvarnica szó választása a dječji vrti ć helyett minden bizonnyal összefügg azzal a ténnyel, 

hogy a vizsgált település óvodája kiváló kapcsolatokat ápol a burgenlandi horvát település 

Nikitsch (Filež) óvodájával, s a helyi óvoda pedagógusainak mintegy 20 éven keresztül 

továbbképzést tartott egy burgenlandi horvát szakember. A crikva ’templom’ szintén a 

helyi, gradistyei horvát nyelvváltozatban használt alakban került a táblára (a szó sztenderd 

horvát alakja crkva). A horvátországi sztenderd, a helyi horvát dialektus, illetve a 

gradistyei irodalmi nyelvváltozat váltakozó jelenléte a következő okokkal magyarázható. A 

település horvát nyelvi közösségében és az ahhoz köthető gyakorlóközösségekben változa-

tos nyelvi repertoárok figyelhetők meg a horvát nyelvet illetően.  A Kópházán élő horvátok 

a gradistyei horvátokra jellemzően a horvát nyelv három változatával kerülnek kapcsolat-

ba. A leghangsúlyosabb a magánéletben használt helyi gradistyei horvát dialektus haszná-

lata, melyen a falubeliekkel, valamint a határok átjárhatósága óta a burgenlandi horvátok-

kal beszélnek az idősek, valamint kisebb mértékben és gyakorisággal a középkorúak. A 

gradistyei horvát nyelvváltozatnak van saját irodalmi nyelve, mely a burgenlandi horvát 

média, valamint a római katolikus egyház egyik liturgikus nyelve is. A vizsgált település 

horvát közösségében – a 21. századi lehetőségekkel: a mobilitással, valamint az 

infokommunikációs eszközök használatával – egyre hangsúlyosabb szerepet kap a horvát-

országi sztenderd horvát nyelvváltozat.  
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14. ábra.  Kétnyelvű feliratok Kópháza központjában. (A szerző felvételei.) 

Az új fogalmakat jelölő szavak kezdetben német és magyar, később – az egyre bővü-

lő anyaországi kapcsolatok, valamint a horvátországi sztenderd horvát nyelven történő 

oktatás révén – az utóbbi nyelvváltozatból kerültek a helyi horvát közösség nyelvi gyakor-

lataiba, amit a nyelvi tájkép elemei is tükröznek. A vizsgált település nyelvi tájképe azon-

ban a hagyományokhoz való ragaszkodást is szimbolizálja. A helyi horvát dialektusban 

német eredetű szóval jelölt fogalmakat a feliratok a horvátországi sztenderd horvátban 

megtalálható szóval jelölik, míg a közösség által horvát eredetűnek vélt, a gradistyei horvát 

nyelvváltozatban használatos szavakat nem váltották fel horvátországi sztenderd horvát 

elemek. A helyi közösség a vasútállomást német hatásra a stacion szóval említi (német: der 

Station), a feliratokon azonban a horvátországi szenderd horvátban használatos kolodvor 

olvasható. (A helyi horvát dialektusban a kolo ’kerék’ és a dvor ’udvar’ használatos sza-

vak.) A cimitor ’temető’ a gradistyei horvátban elterjedt szóval került az önkormányzati 

feliratra (a horvátországi sztenderd horvátban: groblje), annak ellenére, hogy a gradistyei 

horvátban a grob ’sír’ szó megtalálható.   

 A utcákat jelölő táblák esetében is megfigyelhetjük ezt a jelenséget. A Petőfi teret a 

Petőfijev trg felirattal jelölik, ami kevert megoldás, hiszen a horvátországi sztenderd horvát 

nyelvváltozatban Trg Petefija formában szerepelne. Számos utcanévtábla tükörfordítással 

keletkezett: például ulica Mira ’ Béke utca’, Vrtni Red ’Kerti sor’. Az Akácköz utcanév 

azonban, mivel nem hagyományos utcanév a településen, csak magyarul szerepel a táblá-

kon. Más utcanévtáblák a helyi hagyományokat, a régi elnevezéseket őrzik: Gonik 

’Ikva sor’, Rupe ’lyukak’. A Gonik elnevezés a gonit(i) ’[állatokat] hajtani’ szóra vezethető 

vissza. Számos régi utcanév eredete a közösség számára azonban mára már ismeretlen, a 

múlt homályába vész.  
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 A település méretével arányos mértékű nyelvi diverzifikáció a Sopronhoz és az 

osztrák határhoz közeli, határátkelővel rendelkező, fejlett településnek számító Kópházán 

is egyre inkább megfigyelhető. A magyar, horvát és a német nyelvű táblák mellett megje-

lentek az angol nyelvű feliratok is. A településen az említett horvát aktivista tulajdonában 

levő Levanda étterem kivételével kereskedelmi célú horvát nyelvű feliratokat nem talá-

lunk. A kereskedelmi feliratok jellemzően magyar, német és angol nyelvűek. A horvát 

nyelvű feliratok szimbolikus jelentőségét ez a tény még inkább hangsúlyozza. A települési 

és a nemzetiségi önkormányzat által kialakított feliratok top-down gyakorlatnak, a fizikai 

tér konstruálása felülről jövő, sztenderdizált módjának felelnek meg (Shohamy 2012), míg 

a lakosság által készített feliratokat a szerző a bottom up kifejezéssel illeti. Az utóbbira, az 

alulról jövő horvát nyelvű gyakorlatra szinte kizárólag a Levanda elnevezésű horvát étte-

rem környezetében van példa.  

 

 

 

15. ábra.  Kétnyelvű feliratok a Levanda étteremben. (A szerző felvételei.) 

 
 
A magánjellegű, a mindennapi kommunikációt szolgáló horvát nyelvű feliratok szinte tel-

jes hiánya alacsony fokú etnolingvisztikai vitalitásra utal. Az identitásépítést és nyelvmeg-

tartást szolgáló feliratok között azonban találkozhatunk az intézményes feliratokon kívül 

magánjellegű feliratokkal is. Jellemző példája ennek az évente megrendezett horvát bál, 

ahol a magánszemélyek által adományozott tombolatárgyak használati utasításai hor-

vát nyelvűek (32. számú melléklet). A szimbolikus funkción kívül a közösség horvát bál-
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ján az egyéb horvát nyelvű feliratoknak gyakorlati szerepe is van, hiszen a bálon rendsze-

rint részt vesz a Horvát Köztársaság magyarországi nagykövete, valamint a testvértelepülé-

sek (Bibinje, Kiseljak) képviselői is, akik nem beszélnek magyarul. 

  Shohamy és Waksman (2009) tágabb értelemben szemléli egy adott közösség nyel-

vi tájképét, s a közösségi terekben megjelenő táblákon kívül minden szöveget, képet, tár-

gyat, mely a közösséghez köthető, a nyelvi tájkép fogalmához sorol. Ebbe a kategóriába  

sorolhatjuk a búcsújáró templom hímzett terítőjét, melynek felirata a hagyományos római 

katolikus köszöntés gradistyei horvát változata (33. számú melléklet).   

 Az identitásépítést és hagyományőrzést szolgálják a nyugat-magyarországi horvá-

tok kultúráját bemutató interaktív kiállításhoz kapcsolódó, a gradistyei horvátok kulturális 

vonatkozásait összegző molinó (34. számú melléklet), a település horvát nyelvű dűlőneveit 

tartalmazó tabló (22. számú melléklet), valamint a falu történetével foglalkozó kétnyelvű 

(horvát–magyar) és háromnyelvű (horvát–magyar–német) táblák (23. számú melléklet) is. 

  

5. 2. 3. A település iskolájának nyelvi tájképe  

 
„A nyelvi tájkép mint oktatási módszer az iskola keretein belül jelenti a nyelvi táj-

kép nyelvpolitikai és schoolscape irányzatai között az átfedést. Shohamy (2015) szerint a 

nyelvi tájkép kutatásának oktatási felhasználása alkalmas a nyelvek társadalmi és gazdasá-

gi státuszkülönbségeinek megismertetésére, a nyelvi tudatosság és a civil aktivizmus szint-

jének növelésére a diákokban” (Holecz et al. 2016: 7). A vizsgált település iskolájának 

homlokzatán és termeiben a horvát identitás jelenlétének számos szimbólumát találhatjuk. 

(A horvát nyelv oktatásával, valamint az extrakurrikuláris programokkal az értekezés 3. 

fejezete foglalkozik.) Az iskola külső és belső területén található képek, szövegek és egyéb 

szimbólumok a horvát nyelv oktatását segítik, valamint a tanulók horvát nemzetiségi iden-

titása erősítését szolgálják. Az iskola homlokzatán található a magyar–horvát kétnyelvű, az 

iskola nevét jelző tábla a magyar címerrel, valamint az iskola névadójának horvát nyelvű 

emléktáblája.   
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16. ábra.  Horvát nyelvű tábla a kópházi iskola homlokzatán a magyar címerrel. (A szerző felvétele.) 

17. ábra.  Mihovil Naković (Nakovich Mihály) horvát nyelvű emléktáblája az iskola homlokzatán (A szerző 
felvétele.)  
 
 
 
 A belső terekben a magyarországi nemzetiségekre jellemző identitásszerkezetet 

képviselő attribútumokat találhatunk. Megtalálhatók a magyar állampolgári identitás, a 

gradistyei horvát nemzetiséghez és nemzetiségi településhez, valamint a horvát anyaor-

szághoz való kötödés szimbólumai is. A magyar állampolgári identitást a tantermekben 

elhelyezett magyar címer, a nemzetiségi településhez való kötődést az aula egyik falán 

látható, a falut ábrázoló falfestmények szimbolizálják. A gradistyei horvát identitást a leg-

nagyobb gradistyei horvát költő, Mate Mersić Miloradić – a horvát zászló színeiben elhe-

lyezett – költeményei jelképezik. A horvát anyaországhoz való kötödést a számtalan horvát 

zászló, horvát címer és Horvátországot ábrázoló térkép reprezentálja. Az iskola egyéb tere-

iben a tanulók horvátországi kirándulásairól találhatók diákok által készített tablók, melyek 

szintén a horvát nemzetiségi identitást erősítik.  
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18. ábra.  Gradistyei horvát nyelvváltozaton írt költemény az iskola egyik osztályának falán.  

19. ábra.  A települést ábrázoló falfestmény, valamint magyar és horvát címer az iskola aulájának  

falán.   

20. ábra.  Horvát zászló az iskola egyik tantermében. (A szerző felvételei.) 

 

5. 3. A vizsgált település nyelvi tájképének összevetése egy burgenlandi gradistyei 
horvát település nyelvi tájképével 

 A gradistyei horvátok lakta régió osztrák oldalán található feliratokat azon a gyalo-

gos zarándoklaton gyűjtötte a jelen disszertáció szerzője, melyen a vizsgált település horvát 

kötődésű zarándokcsoportja 2019 júliusában elzarándokolt a Vas megyei, gradistyei horvát 

lakossággal rendelkező Nardára, ahol ünnepélyesen fogadták a vándor Szűzanya-

szoborhoz gyalogosan és busszal érkező kópházi horvátokat. A gyalogos zarándoklat szá-

mos burgenlandi gradistyei horvát településen keresztül vezetett, érintve Nikitsch (Filež), 

Kroatisch Minihof (Mjenovo), Kroatisch Geresdorf (Gerištof), valamint Kleinmutschen 

(Pervane) településeket.  A zarándoklat lehetőséget biztosított a gradistyei nyelvváltozaton 

történő kommunikációra. Amint az út során érintett falvak lakói megtudták, hogy a zarán-

dokok gradistyei horvátok, mindenütt spontán vendéglátást rendeztek számukra.  

 A nyelvi tájkép kutatásának egyik területe (Jaworski–Thurlow 2010) azt vizsgálja, 

hogy a feliratok milyen formában jelennek meg a szimbolikus térben. A különböző nyelvű 

feliratok eltérő megjelenésére és a jelenség nyelvpolitikai vonatkozásaira más kutatók is 

felhívták a figyelmet (Bartha et al. 2013). Scollon és Scollon (2003)92 három típusát kü-

lönböztetik meg a kódpreferenciának: a két leggyakoribb a sorrend és a betűméret, a har-

                                                 
92 A szerző fordítása angol nyelvről 
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madik pedig a feliratok különböző helyen történő elhelyezése. Az előnyben részesített 

nyelven írt feliratot felül, baloldalon vagy középen helyezik el. Az osztrák területen – a 

Magyarországon tapasztaltakkal ellentétben – nincs különbség az államnyelven és a ki-

sebbségi horvát nyelven írt feliratok megjelenésében, méretében, színében, betűtípusában, 

s jellemzően egy táblán helyezkednek el a feliratok, bár az államnyelven, németül írt fel-

iratok első helyen, felül találhatók. A jelenség nemcsak a helységnévtáblákra, hanem az 

egyéb feliratokra is jellemző. A krčma ’kocsma’és a čuvarnica ’ óvoda’ felirat, valamint az 

utcanévtáblák Nikitsch (Filež) településen teljesen azonos betűtípussal, színben és méret-

ben jelennek meg németül és horvátul.  Az iskola előtt elhelyezkedő Skupno na putu, va-

lamint Gemeinsam auf them weg [Együtt az úton] feliratú, horvát–német kétnyelvű táblán a 

különböző nyelveken írt szöveg szintén teljesen azonos méretű és betűtípusú. A hagyo-

mányőrző helytörténeti sétára felhívó, a templomban kifüggesztett hirdetményen a horvát 

nyelvű szöveg nagyobb betűmérettel, s első helyen jelenik meg. Nikitsch (Filež) és a jelen 

kutatásban vizsgált település, Kópháza nyelvi tájképét összehasonlítva arra a megállapítás-

ra juthatunk, hogy a két településen a gradistyei horvát etnolingvisztikai vitalitása hasonló, 

mert a feliratok alapvetően szimbolikus jellegűek, a nyelvmegőrzést szolgálják. A minden-

napi élethez kapcsolódó, alulról jövő feliratokkal egyik településen sem találkozhatunk, 

mert mindkét település lakói domináns módon beszélik az adott állam nyelvét.  A határ 

osztrák oldalán elhelyezkedő településen – az eltérő osztrák törvényi szabályozásnak meg-

felelően – a kétnyelvű feliratok következetesen egy táblán helyezkednek el, valamint azo-

nos betűtípusúak és méretűek. Magyarországon a településeket jelző táblák esetében a ma-

gyar feliratokat nagyobb betűvel és eltérő betűtípussal, illetve színnel jelölik, s külön táb-

lán helyezik el, a többi tábla és felirat esetében pedig nem tapasztalhatunk egységességet.  

 Egy kópházi aktivista – aki 19 évig oktatott tamburazenét Nikitsch (Filež) települé-

sen az elmúlt időszakban – elmondta, hogy a tamburaoktatásban részt vevő fiatalok egy-

más között gradistyei horvát nyelvváltozaton beszéltek, ami a kópházi viszonyoknál kisebb 

fokú nyelvi asszimilációra utal, hiszen Kópházán a horvát kulturális életben aktív fiatalok 

körében – bár megfigyelhető a horvát nyelvű kommunikációra való törekvés – gyakori a 

horvát-magyar kódváltás. Nikitsch (Filež) horvát lakói jellemzően Bécsben dolgoznak, s 

hétvégére térnek vissza falujukba, ahol őrzik nyelvüket és hagyományaikat. Megállapíthat-

juk tehát, hogy a nyelvi tájkép vizsgálata csak más szociolingvisztikai módszereket igény-

be véve alkalmas a szociolingvisztikai vitalitás mértékének megállapítására. 
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21. ábra.  Kópháza és a vizsgált településhez közeli osztrák gradistyei horvát település, Nikitsch (Filež) hely-
ségnévtáblái. (A szerző felvételei.) 

  

  

22. ábra.  Azonos méretű és betűtípusú kétnyelvű (német –horvát) feliratok Nikitsch (Filež) utcáin. (A szerző 
felvételei.) 

 

23. ábra.  Hagyományőrző célú rendezvényre felhívő kétnyelvű (német–horvát) hirdetmény Nikitsch (Filež) 
templomának hirdetőtábláján. 

24. ábra.  Hagyományos horvát elnevezést őrző kétnyelvű (magyar–horvát) utcanévtábla Kópházán.  

25. ábra.  Hagyományos horvát elnevezést őrző kétnyelvű (német–magyar) utcanévtábla Nikitsch (Filež) 
utcáján. Kod crikve. [A templomnál.] (A szerző felvételei.) 



 
 

145 

6. A média, különösen a közösségi média szerepe az egyéni és közösségi 
nemzetiségi identitás fenntartásában, valamint a nyelvmegtartásban 

6. 1. A nyelvi kisebbségek és a média  

Kópháza nyelvi tájképének elemzése mellett a jelen kutatás kitér a vizsgált közösség 

média tájképének (media landscape) (Moring 2013) tanulmányozására is. A vizsgált hor-

vát közösség tagjaihoz eljutnak a Horvátországból és Burgenlandból származó horvát 

nyelvű médiatermékek, s a közösségi oldalakon megfigyelhető horvát nyelvi gyakorlataik 

nemcsak az úgynevezett gradistyei régióra terjednek ki, hanem az anyaországban, valamint 

az egyéb országokban élő horvátokkal történő kommunikációra is.  

  Fishman (2001) szerint a média inkább beleavatkozik a kisebbségi nyelvek generá-

cióról generációra történő átörökítésébe, mintsem támogatná azt, hiszen a médiapiacot a 

többségi, illetve globális nyelvek uralják. Fishman továbbá rámutat arra, hogy a média 

kutatása a szociolingvisztikában azért szorult háttérbe, mert a szociolingvisták kétkedéssel 

tekintenek a médiának a nyelvekre gyakorolt hatására.93 Cormack94(2007) úgy véli, hogy a 

médiának a nyelvmegtartásban játszott szerepét nem szabad túlértékelni, mert a média ön-

magában nem ösztönzi a nyelvhasználatot, s nem megoldás a nyelvmegtartás, illetve a ve-

szélyeztetett nyelvek revitalizációja terén, de egyéb tényezők megléte estén részt tud venni 

az identitásépítésben. Amint arra a fejezet további részeiben kitérünk, a gradistyei horvát 

nyelvváltozat a magyarországi médiában csak kismértékben van jelen.  

 A Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája (European Charter for 

Regional or Minority Languages, ECRML),95melyet 1992-ben hoztak létre, s 1998-ban vált 

jogerőssé, az egyetlen olyan szerződés, mely a regionális és kisebbségi nyelveket Európa 

kulturális örökségeként védelmezi. Kardos (2019) rámutat azonban, hogy nem létezik tisz-

ta fogalmi elhatárolás a regionális és kisebbségi nyelvek között. A regionális nyelv fogal-

mat akkor alkalmazzák, ha az azt beszélők helyi többséget alkotnak. A védelem tárgyát a 

karta alapján a regionális és kisebbségi nyelvek képezik, de a védelem nem terjed ki azok 

helyi változataira, dialektusaira.  

 A magyarországi nyelvi kisebbségek esetében nem beszélhetünk kereskedelmi mé-

diáról. Európában voltak kísérletek a kisebbségi kereskedelmi média működtetésére, de az 

                                                 
93 A szerző tartalmi fordítása angol nyelvről. 
94 A szerző tartalmi fordítása angol nyelvről. 
95 Report for the Committee of Experts https://rm.coe.int/new-media-report-web-en/168098dd8822 (2020. 06. 
05.) 
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olyan kezdeményezések, mint például a breton kereskedelmi televíziós csatorna kísérlete – 

a TV Breiz – kudarcra voltak ítélve (Guyot 2007, idézi: Moring 2013). 

6. 2. A sajtó és a gradistyei horvátok  

A Magyarországon élő horvátok kulturális életét – beleérve a médiatermékeket is – 

az Országos Horvát Önkormányzat és a Magyarországi Horvátok Szövetsége által alapított 

Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság szer-

vezi. Támogatásukkal jelenik meg a Hrvatski Glasnik hetilap, mely a magyarországi horvá-

tok egyetlen rendszeresen megjelenő sajtóterméke. A sajtótermék gradistyei horvát nyelv-

változaton írt cikkeket is tartalmaz egy költő-újságíró jóvoltából, aki rendszeresen tudósít a 

gradistyei horvátok eseményeiről, így gyakran megfordul a vizsgált település, Kópháza 

horvát nyelvmegtartást és identitásépítést célzó rendezvényein is. Így „szerepelt” terep-

munkája végzése során e sorok írója a lap néhány számában. Sajnálatos fejlemény azonban, 

hogy az Országos Horvát Önkormányzatban – mint ahogyan azt gradistyei horvát szárma-

zású, az Országos Horvát Önkormányzatban mandátumot szerzett képviselők 2020 márciu-

sában elmondták – felmerült annak igénye, hogy a Hrvatski Glasnik csak a horvátországi 

sztenderd nyelvváltozaton jelentessen meg cikkeket. Ez az előterjesztés mélységesen elke-

serítette a gradistyei horvát származású képviselőket, akik elmondták, hogy ez nem új kele-

tű felvetés, s mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez ne következhessen be. A prob-

léma mélyen gyökerezik, s összefüggésben van a gradistyei horvátok nyelvi különfejlődé-

sének tényével, mely végigkísérte a kis népcsoport történelmét (lásd 3. 5. 4. alfejezet). 

Burgenlandban számos sajtótermék jelenik meg a sztenderdizált gradistyei horvát 

nyelvváltozaton. Többek között a Kismartoni Püspökség (Biskupija Željezno) kiadványa, a 

Glasnik – Crikvene Novine Željezanske Biskupije, valamint az évente négyszer megjelenő 

Put és a Novi Glas is. A Hrvatske Novine hetilap (melynek kiadója a kismartoni székhelyű 

Štamparsko Društvo [sajtóközösség]) gradistyei horvát nyelvváltozaton írt cikkei túlmutat-

nak a népcsoport életének, eseményeinek bemutatásán. A lapban különböző műfajú cik-

kekkel találkozhatunk: többek között politikai, társadalmi témák értékelő elemzésével; 

interjúportréval, nekrológgal és karikatúrával is. A szerkesztők a zarándoklatokról is tudó-

sítanak, így került a lapba terepmunkája végzése során a jelen disszertáció szerzője is. 

A Štamparsko Društvo honlapján96található program alapján elmondható,97hogy a lap célja 

– politikai vonatkozásoktól függetlenül – a horvát nyelv és kultúra ápolása. Gradistyei hor-
                                                 
96 https://hrvatskenovine.at/o-nama  (2020. 06. 25.) 
97 A szerző tartalmi fordítása gradistyei horvát nyelvváltozatról. 
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vátok alatt a sajtóközösség a Burgenlandban élő horvátokon kívül a Magyarországon, 

Szlovákiában, Morvaországban és Bécsben élő horvátokat is érti, vagyis mindazokat, akik 

a 16–17. században a térségbe vándorolt népcsoport kulturális és nyelvi hagyományait kö-

vetik. A gradistyei horvát identitás kritériumaként a gradistyei horvát nyelv ismeretét, il-

letve a népcsoporthoz fűződő érzelmi kötődést jelölik meg. A többnyelvűséget és a 

multikulturalitást értéknek tartják. Kinyilvánítják, hogy Horvátországhoz a történelmi 

múlt, a nyelv és a kultúra folytán kapcsolódnak. Céljaik között szerepel a mind szélesebb 

médiamegjelenés horvát nyelven, de szükség esetén más nyelveken is, valamint az irodal-

mi értékek közvetítése eredeti nyelven vagy fordításban. Feladatuknak tekintik a nyelv-

megtartást, a gradistyei horvát nyelvi norma terjesztését, valamint annak közelítését a hor-

vátországi sztenderd nyelvváltozathoz. A Hrvatske Novine hetilap archívuma hozzáférhető 

a világhálón.98 

Kópházának egy saját sajtóterméke van: a települési önkormányzat kéthavonta 

megjelenő magyar–horvát kétnyelvű kiadványa, a Kópházi Hirek (Koljnofski Visti). A ki-

advány szerkesztőjének elmondása alapján az 1995 óta megjelenő Kópházi Hírek a telepü-

lés minden háztartásába eljut, valamint az eddig megjelent összes száma elérhető a község 

honlapján is.99 A helyi lapban horvátul megjelenő tartalmak főként az identitásépítéshez, a 

nyelvmegtartáshoz, a vallási élethez, valamint a közösségépítéshez köthető eseményekkel 

kapcsolatosak. A Kópházi Hírek 2020 augusztusi számában ennek megfelelően az önkor-

mányzat hírei, valamint a település működésével kapcsolatos információk kizárólag ma-

gyarul szerepelnek. A trianoni békeszerződés 100. évfordulójáról megemlékező, a telepü-

lésen megrendezett eseményekről, a horvát nyelvű zarándoklatról, valamint a helytörténeti 

tanösvény megnyitásáról szóló tudósítások magyarul és horvátul is szerepelnek a Kópházi 

Hírekben. Szintén horvátul is olvashatnak az említett számban a vizsgált horvát zösség 

tagjai az olyan közösségépítést szolgáló eseményekről, mint a szüreti mulatság, illetve a 

horvát nemzetiségi önkormányzat felhívása a kultúrházban megtartandó közös éneklésre.  

A jelen disszertáció szerzője elemezte a Kópházi Hírek 1995 és 2016 között megjelent 108 

számát (Huszárné 2017) – különös tekintettel az identitásépítést és nyelvmegőrzést célzó 

eseményekről megjelent cikkekre. 

 

 

                                                 
98 https://hrvatskenovine.at/  (2020. 06. 25.) 
99 https://www.kophaza.hu/magyar/kophazi-hirek-koljnfoski-visti/ (2020. 09. 30.) 
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6. 3. A rádió, a televízió és a gradistyei horvátok  

A médiának a kisebbségi nyelvekre tett hatása értékelésére a COD modellt vezet-

ték be (Grin et al 2003, idézi: Moring 2013),100 melyben a C (competence) a nyelvi kompe-

tenciát, az O a lehetőséget (opportunity), a D pedig azt jelenti, hogy milyen mértékben 

kívánnak élni a beszélők a kisebbségi média fogyasztásával (desire). Moring szerint a lehe-

tőségeknek azonosnak – vagy legalább összemérhetőnek – kell lenniük a többségi nyelvre 

jellemző lehetőségekkel. Ez a kritérium a gradistyei horvát nyelvváltozat esetében nem 

teljesül, azonban a vizsgált településen biztosított a horvát közszolgálati televízió műsorai-

nak vétele. A közösség tagjai rendszeresen figyelemmel kísérik a MTVA Duna Médiaszol-

gáltató Nonprofit Zrt. horvát nemzetiségi adásait, melyek magazinműsor formájában je-

lentkeznek. A magazinműsorok tartalmát a zrt. honlapja a következőképpen határozza 

meg: „információk és riportok a magyarországi horvátok életéről, friss hírekkel, érdekes-

ségekkel, rendezvényeikről történő beszámolókkal”.101A műsorok 60 napig visszanézhetők 

a www.nava.hu oldalon.  

A nemzetiségi rádió az AM 873, valamint 1188 hullámhosszokon sugároz.  Az in-

ternetes Croatica Rádió 2005-ben kezdte meg horvát nyelvű rádióadások készítését a 

Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ke-

retei között. Az Európa Tanács számára írt beszámoló (a Magyarországról szóló 6. jelen-

tés)102rávilágít arra, hogy a nemzetiségi rádióadások csak a középhullámon és online érhe-

tők el annak ellenére, hogy sok potenciális hallgatónak nincs internetes hozzáférése, illetve 

nem rendelkezik a szükséges számítástechnikai ismeretekkel.    

A ComEx (Committee of Experts of the European Charter for Regional and 

Minority Languages – a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája Szakértői Bi-

zottsága) (Lainio et al. 2019: 27)103azt javasolja, hogy a magyar hatóságok javítsanak a 

nemzetiségi műsorok közvetítésének technikai feltételein. A probléma nem egyedülálló 

Európában. A Spanyolországról szóló 2. jelentés a valenciai nyelvvel kapcsolatban kiemel-

te, hogy a hírlapok digitalizált változatai nem töltik be a kívánt funkciót.    

A gradistyei horvát nyelvváltozathoz való hozzáférés a vizsgált településen az ORF 

(Osztrák Rádió és Televízió, németül:  Österreichischer Rundfunk) Kismartonban 

(Eisenstadt) található népcsoport-szerkesztősége által készített rádió- és televíziós műsorok 

                                                 
100 A szerző tartalmi fordítása angol nyelvről 
101 https://mediaklikk.hu/musor/horvat/ (2020. 06. 20.) 
102 https://rm.coe.int/new-media-report-web-en/168098dd8822 (2020. 06. 01.) 
103 A szerző tartalmi fordítása angol nyelvről. 
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révén biztosított. A népcsoport-szerkesztőség104szlovén, horvát, magyar, cseh, szlovák és 

romani105nyelven készít műsorokat.106 Fő profilja a népcsoportok életével kapcsolatos ese-

mények bemutatása. A vizsgált településen, Kópházán is gyakran forgatnak a szerkesztő-

ség tagjai, s a magyarországi és burgenlandi gradistyei horvátok közös zarándoklatairól is 

rendszeresen tudósítanak. A gradistyei horvátok hagyományos zarándoklatának, a lorettói 

(Lovreta) gyalogos zarándoklatnak egyik pihenőhelye a népcsoport-szerkesztőség kismar-

toni székháza, ahol a munkatársak rendszerint fogadják a zarándokokat, mint ahogy 2018 

szeptemberében is, ahol részt vevő megfigyelőként e sorok írója is jelen volt (34. számú 

melléklet). A vizsgált településen, Kópházán is nagy népszerűségnek örvend a népcsoport-

szerkesztőség magazinműsora, a Dobar dan Hrvati [Jó napot, horvátok].107A szerkesztőség 

újságírói a gradistyei horvát nyelv, illetve nyelvváltozat kifejezést csak abban a ritka eset-

ben használják, ha a nyelvváltozatot összehasonlítják a horvátországi sztenderd nyelvvál-

tozattal, egyéb esetekben a horvát nyelv (hrvatski jezik) kifejezést alkalmazzák a burgen-

landi horvátra. A rádió- és televíziós adások nyelve a gradistyei sztenderdizált nyelvválto-

zat. Az ORF Gradišće rádiócsatorna108horvát szerkesztősége (Hrvatska redakcija) naponta 

közvetít aktuális információkat horvát nyelven. A szerkesztőség online cikkekben is be-

számol a népcsoport életéről, így a vizsgált település, Kópháza jelentősebb eseményeiről 

is.  

Az ORF adásain kívül más adók is sugároznak műsorokat gradistyei horvát nyelv-

változaton. A W24 és az R9 televíziós adó vasárnaponként sugároz műsorokat a népcso-

port életéről. Az egyes adások elérhetők a www.mihrvati.eu oldalon is. 

A műsor nézői gradistyei horvát nyelvoktató műsorblokkot is figyelemmel kísérhetnek. A 

nyelvoktató műsorrészt elemezve megállapítható, hogy az oktatott nyelv alapvetően a 

gradistyei horvát nyelvváltozat jellemzőit mutatja, szókincsében azonban közelít a horvát-

országi sztenderd nyelvváltozathoz. 

 

 

                                                 
104 A kifejezés az ORF magyar nyelvű internetes oldaláról származik https://volksgruppen.orf.at/magyarok/     
Amint azt a disszertáció 1.2 fejezetében is láthattuk, a gradistyei horvátokat Ausztriában népcsoportként, míg 
Magyarországon nemzetiségként tartják számon.  
105 A nyelvek sorrendje a honlapon szereplő sorrendet követi. 
106 https://volksgruppen.orf.at/  (2020. 06. 25.) 
 
107 https://tvthek.orf.at/profile/Dobar-dan-Hrvati/85526/Dobar-dan-Hrvati/14051251 (2020. 06. 25.)  
108 https://volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/radio/ (2020. 06. 27.) 
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6. 4.  A digitális tér és a nyelvi kisebbségek 

Kornai (2013, idézi: Cunliffe 2019: 454)109a nyelvek digitális vitalitását a következő négy 

szinttel jellemzi:  

 

• Viruló (thriving). A nyelv kiterjedt digitális használata mind az anyanyelvi be-

szélők, mind a nyelvet idegen nyelvként beszélők részéről, melyet szoftverek-

kel támogat az Apple és a Microsoft.  

• Életerős (vital). Anyanyelvi beszélők használják a nyelvet a digitális térben, de 

nélkülözik az Apple és a Microsoft támogatását. 

• Archivált örökség (heritage). Léteznek archivált digitális anyagok az adott 

nyelven, de nincs digitális kommunikáció a nyelvet anyanyelvként beszélők ré-

széről. 

• Elcsendesült (still). Nem figyelhető meg az adott nyelvnek nyoma a digitális 

térben.  

 

A gradistyei horvát nyelvváltozatot a disszertációban felsorolt – Burgenlandban 

megjelenő – médiatermékek mellett különböző nyelvi kompetenciákkal és változatos nyel-

vi repertoárral rendelkező beszélők használják a digitális térben (lásd 6. 5. alfejezet). A 

digitális térben történő kommunikáció kutatására az angol nyelvű szakirodalom a CMC 

(computer-mediated communication), illetve a CMD (computer-mediated discourse) kife-

jezéseket vezette be.  Leppänen és Peuronen (2012) rámutatnak, hogy az interneten megfi-

gyelhető többnyelvűség kutatásának fő irányai a nyelvi diverzitás, valamint az egyes nyel-

vek választásának kutatása; másrészt a többnyelvű nyelvi gyakorlatok vizsgálata. A szer-

zők idézik Cunliffe és Herring (2005) megállapításait, akik hangsúlyozzák, hogy az inter-

netnek nagyobb mértékben kellene tükröznie a világ nyelvi sokszínűségét, valamint kívá-

natosnak tartják, hogy a nyelvmegtartásra és a nyelvi revitalizációra irányuló törekvések 

megjelenjenek az interneten, hiszen a digitális tér hatékonyan járulhat hozzá e célok meg-

valósulásához. Leppänen és Peuronen (2012) idézik Eisenlohr (2004) és Warschauer 

(2002) szerzőket, akik szerint az internetnek nyelvideológiai funkciója is lehet, s elősegít-

heti azt, hogy a kevéssé használt és kisszámú beszélővel rendelkező nyelvek erősítsék 

                                                 
109  A szerző tartalmi fordítása angol nyelvről. 
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identitásukat és növeljék presztízsüket. Az online jelenlét mennyisége és az elérhetőség 

fontos védőfunkciót tölt be az egyes nyelvek vitalitását tekintve.  

 Cunliffe (2019: 451)110szerint a közösségi média hatékonyabb eszköze a kisebb-

ségi nyelvek támogatásának, mint az egyéb weboldalak, mert interaktívabb, valamint job-

ban illeszkedik a kisebbségi nyelvek beszélőinek mindennapjaihoz. Cunliffe továbbá úgy 

véli, hogy kisszámú beszélő esetén, valamint diaszpórában még inkább felerősödik a fiata-

lok számára is vonzó közösségi média szerepe. Cunliffe azonban rámutat, hogy kritikával 

kell szemlélni a közösségi médiának a kisebbségi nyelvek megtartásában, illetve 

revitalizációjában játszott szerepét, s idézi az UNESCO szakértői csoportjának (2003) ál-

láspontját, amely szerint a közösségi média felerősíti a domináns nyelv szerepét a kisebb-

ségi nyelvekkel szemben. Bartha és Márku (2016: 62) ugyanakkor rámutatnak, hogy „[…] 

az internetre nem feltétlenül ellenségként kell tekinteni kisebbségi vonatkozásban sem, 

nem ellensége a hagyományos értékeknek, a kisebbségi nyelveknek, sőt lehetőséget teremt 

ezek «átmentésére», átvitelére a digitális térbe”.  

 A vizsgált közösséghez köthető virtuális közösségekben tapasztaltak részben iga-

zolják a fenti megállapítást. A gradistyei, illetve az anyaországi sztenderd horvát nyelvvál-

tozaton a digitális térben történő kommunikáció erőfeszítést igényel ugyan a vizsgált kö-

zösséghez köthető gyakorlóközösségek tagjaitól, de érzelmi okokból fontosnak találják, 

hogy horvátul is megnyilvánuljanak a világhálón. Horvát nyelvű posztjaik, illetve hozzá-

szólásaik azonban jellemzően a nyelvmegtartó törekvésekhez kapcsolódnak, a közösségi 

oldalakon történő egyéb tevékenységüket domináns nyelvükön folytatják. 

 A gradistyei horvát nyelvváltozaton kommentelők helyzete, mivel domináns nyel-

vük a magyar, a német, illetve a szlovák, sok tekintetben hasonló a walesi nyelven a digitá-

lis térben megnyilvánuló, az angol nyelvet domináns módon beszélő walesiekéhez. 

Cunliffe (2019: 461–462) számos olyan tényezőt sorol fel, melyek gátolják a walesi nyel-

ven a digitális térben történő megnyilvánulást. Ilyen gátló tényezők a magabiztosság és a 

megfelelő nyelvi kompetenciák hiánya (különösen az írott nyelv terén); a félelem attól, 

hogy más felhasználók ítéletet mondanak az illető nyelvtudásáról a nyilvános fórumokon; 

más felhasználók nyelvi korlátai; valamint az a tény, hogy a domináns nyelven jobban ér-

vényesül a mondanivaló.  

Az Európa Tanács számára a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Kartája, valamint az 

                                                 
110 A szerző tartalmi fordítása angol nyelvről. 
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 új technológiák és a közösségi média összefüggéseiről írt jelentés (Lainio et al. 2019: 26–

27)111rávilágít a fordítási technológiáknak a kisebbségi nyelvek használatában betöltött sze-

repére. Ha egy felhasználó Facebook-posztot tesz közzé walesi vagy katalán nyelven, melye-

ken hozzáférhetők a digitális fordítási technológiák, az említett nyelveket nem beszélő isme-

rősök vitatható minőségű, de érthető fordítás segítségével követhetik a posztot, és bekapcso-

lódhatnak a diskurzusba. A skót gael (Scottish Gaelic) nyelven posztolóknak, mivel ezen a 

nyelven nem hozzáférhetők a digitális fordítási technológiák, dönteniük kell, hogy skót gael 

nyelven írnak, illetve angolul vagy mindkét nyelven. A jelentés szerint a digitális fordítás 

lehetőségéből kizárt nyelvek további marginalizálódással néznek szembe, mert beszélőik a 

digitális alkalmazások hiányában a többségi nyelven történő kommunikációt választják. A 

dokumentum kitér arra is, hogy a hang- és beszédfelismerő alkalmazások hiánya szintén a kis 

nyelvek használata ellen hat. A gradistyei horvát nyelven posztolók, kommentelők hasonló 

problémával szembesülnek. Helyzetük azonban részben eltérő is, hiszen a helyi gradistyei 

dialektusok és a gradistyei sztenderdizált (irodalmi) nyelvváltozat mögött ott áll az anyaor-

szági sztenderd nyelvváltozat, melyből az előbbiek meríthetnek, s melyhez – főként a szókin-

cset tekintve – közelítenek is, amint arra a jelen disszertáció az empirikus adatok elemzése-

kor kitér.  

6. 5. A vizsgált közösséghez köthető virtuális közösségek digitális terében megfigyelhető 
nyelvi gyakorlatok 

 A jelen disszertáció szerzője 2019 és 2020 között kísért figyelemmel a vizsgált közös-

séghez köthető 11 zárt és nyílt Facebook-csoportot, valamint 2 nyilvános Facebook-oldalt, s 

gyűjtötte az empirikus nyelvi adatokat. A 11 Facebook-csoport magyarországi (köztük a 

vizsgált településen tevékenykedő) és burgenlandi horvát aktivisták, folklór együttesek kö-

zösségi oldalai, melyeken a vizsgált közösség tagjai is gyakran tesznek bejegyzéseket, vala-

mint osztanak meg tartalmakat, s így megfigyelhetők a digitális térben kifejtett nyelvi gya-

korlataik. A kutatás fő iránya a horvát nyelv különböző változataihoz, valamint a nyelvmeg-

tartási és identitásépítési törekvésekhez való viszonyulás volt. Mint ahogy arra már kitértünk, 

az online kommunikáció olyan speciális perspektívákat eredményezhet, mint a beszélőkről és 

a beszélőközösségekről való elképzelések megváltozása (Blommaert 2012), illetve a nyelvek 

és változatok által határolt kommunikáció koncepciójának felülírása (Otsuji–Pennycook 

2010), melyekre a jelen kutatás empirikus adatai – bizonyos tekintetben – példát szolgáltatnak.  

                                                 
111 A szerző tartalmi fordítása angol nyelvről. 
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  A kutatás módszere a részt vevő megfigyelés és a nyelvi adatok módszeres, téma sze-

rinti gyűjtése, valamint a tartalomelemzés voltak. Leppänen és Peuronen (2012) hangsúlyoz-

zák, hogy a kutatónak az online térben végzett megfigyeléseit kívánatos az offline kontextus-

ban tett megfigyeléseivel kiegészítenie, aminek a jelen kutatás teljes mértékben megfelel. A 

disszertáció szerzője – tekintve a közösségnek hosszú időn keresztül folytatott részt vevő 

megfigyelését – az online közösségi oldalakon saját névvel megnyilvánuló kommentelők 

jelentős részét személyesen is ismeri. A vizsgált online oldalakon a horvát nyelv bármely 

változatán folytatott kommunikáció, valamint esetenként a kétnyelvű (horvát–magyar, illetve 

horvát–német), valamint háromnyelvű (horvát–magyar–német) kommunikáció is elfogadott, 

de a vizsgált településről elszármazottak utódai részéről megfigyelhető angol, illetve horvát–

angol kétnyelvű kommunikáció is.   

A digitális térben megnyilvánuló nyelvi gyakorlatok vizsgálatának módszere a 

szakirodalomban alapvetően a beszélt nyelvi gyakorlatok vizsgálatán alapul (Leppänen– 

Peuronen 2012; Márku 2015). A digitális tér szociolingvisztikai aspektusú vizsgálatának 

alapfogalmai: a virtuális közösség vagy gyakorlóközösség. 

Herring (2004: 346, idézi: Márku 2015: 77) a CMD-ről (computer mediated discourse) írt 

tanulmányában a virtuális közösséget hat paraméter alapján írja le: 

„a) aktív, önfenntartó részvétel egy állandó tagsággal rendelkező mag köré szerve-

ződve; 

 b) szerepek, rituálék, és hierarchiák megjelenése a csoportban; 

 c) közösen konstruált történelem, kultúra, normák és értékek; 

 d) csoportidentitás, csoportjellemzők;  

 e) szolidaritás és támogatás, mint például humor, pozitív udvariasság és kölcsönös-

ség; 

 f) kritika, konfliktusok, és ezek megjelenése esetén hatékony konfliktuskezelés”. 

Herring (2004) ugyanakkor rámutat, hogy vannak olyan online csoportok, melyek nem 

alkotnak virtuális közösséget (idézi: Márku 2015). A kutatásban vizsgált Facebook-

csoportokra kevéssé jellemző a Herring által leírt hat paraméter jelenléte, hiszen az érintett 

oldalakon kommentelőknek – a horvátországi és bosznia-hercegovinai horvátok kivételével 

– nem vernakuláris nyelvük a horvát nyelv valamely változata, s ez a tény speciális helyze-

tet teremt. A gradistyei horvátoknak a magyar, a német, illetve a szlovák nyelv a 

vernakuláris nyelvük. A kutatásban szereplő virtuális közösségek tagjai azért nyilvánulnak 

meg a közösségi térben horvátul, mert fontosnak tartják a horvát nyelvnek mind a közössé-

get, mind az egyéneket érintő megtartását. A csoportidentitás egyes jellemzői ugyanakkor 
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megfigyelhetők a vizsgált közösségi oldalakon (például az új csoporttagok köszöntése; 

illetve annak felmérése, hogy mely országokban, településeken laknak a gradistyei horvát 

tematikájú oldalt követők), konfliktusok azonban nem jellemzők.  Mindezeket figyelembe 

véve a jelen kutatás alapvetően nem a netnográfiai (netnography) (Kozinets 2002) meg-

közelítést alkalmazza, melynek célja az online közösségek etnográfiai megközelítésű ta-

nulmányozása, hanem a bejegyzések nyelvi, valamint a nyelvmegőrzést és identitásépítést 

érintő tartalmi elemzésére fókuszál.  

Az elemzett Facebook-csoportokra jellemző, hogy az online diskurzusok legtöbbször az 

offline valóságban végbement nyelvmegtartást és identitásépítést szolgáló rendezvények-

kel kapcsolatosak. Az online és az offline világ nem különül el élesen egymástól, mert a 

kommentelők legtöbb esetben ismerősei egymásnak az offline világban is. Az internetes 

kommunikáció jelenségei, mint az anonimitás és az abból fakadó alacsony önfeltárási koc-

kázat (Bargh–McKenna 2004, idézi: Ujhelyi 2011), a “real self”  és az “actual self”  elvá-

lása nem jellemző. Részben ezzel a jelenséggel, részben pedig a gradistyei horvátok nagy-

fokú összetartásával is magyarázható, hogy a diskurzusanalízis során nem voltak tapasztal-

hatók olyan jelenségek, mint a kritikai megjegyzések a kommentelők horvát nyelvhaszná-

latával kapcsolatban, illetve egyéb konfliktusok, lejáratások, kiközösítések. A disszertáció-

ban vizsgált online oldalakon történő kommunikáció tematikája szinte kizárólag a nyelv-

megtartással, identitásépítéssel, a horvát vonatkozású hírek posztolásával, ezen tartalmak 

megosztásával, valamint az ezekhez kapcsolódó hozzászólásokkal jellemezhető. Az Auszt-

riában, Magyarországon és Szlovákiában élő horvátok rendezvényeiről, kiadványairól szó-

ló hírek csaknem kivétel nélkül megjelennek a felsorolt oldalakon. Az MTVA, az ORF, 

illetve a horvát közszolgálati csatorna gradistyei horvát vonatkozású műsorait az oldalak 

adminisztrátorai és követői ugyancsak megosztják, illetve továbbosztják a vizsgált oldala-

kon.  Kétségtelenül a Facebook-csoport bizonyul a legjobb, valamint legrugalmasabb lehe-

tőségnek, melyet valamennyi korcsoporthoz tartozó felhasználó nehézség nélkül képes 

használni, valamint videók megosztására és események élő közvetítésére is alkalmas. A 

Facebookon kívül a YouTube videomegosztó oldalon is találhatunk a vizsgált zösséget 

érintő videofilmeket. Az egyéb közösségi oldalakon, illetve videomegosztó oldalakon nem 

jellemző a közösséget érintő nyelvmegőrzés és identitásépítés témájú tartalom jelenléte. A 

közösség tagjai nem vezetnek blogot vagy vlogot a horvát nyelvmegtartás témakörében. A 

vizsgált közösséghez azonban a digitális térben eljutott a híre egy burgenlandi szlavista 
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blogjának.112 A blogger 1800 gradistyei horvát költeményt tett közzé, köztük a kópházi 

származású Sinkovits Mátyás helyi horvát dialektusban írt verseit is, s mintegy 100 000 

követővel rendelkezik. 

A vizsgált bejegyzéseket a következőképpen csoportosíthatjuk azok nyelve szerint: 

1) Egynyelvű  

a) magyar 

b) horvát 

i) gradistyei horvát nyelvváltozat 

(a) gradistyei horvát nyelvváltozat kiejtést követő leírása 

(b) gradistyei horvát nyelvváltozat sztenderdizált változata 

ii)   horvátországi sztenderd horvát nyelvváltozat 

iii)  a gradistyei és a horvátországi sztenderd horvát nyelvváltozat kontaktusváltoza-

ta 

2) Kétnyelvű 

i) horvát–magyar 

ii)  horvát–német 

iii)  horvát– angol  

3) háromnyelvű magyar–német–horvát 

Egynyelvű magyar tartalmak a település nyilvános Facebook-oldalán figyelhetők meg. A 

hivatalos közlemények – a nyelvmegtartáshoz és identitásépítéshez kapcsolható szövegek-

kel ellentétben, melyek magyar–horvát kétnyelvűek – csak magyarul jelennek meg.  

A vizsgált bejegyzéseket a következőképpen csoportosíthatjuk poszttípusok szerint: 

1. Szöveg  

2. Szöveg és kép 

3. Szöveg és képgaléria 

4. Szöveg és infografika  

5. Szöveg, kép és link (leggyakrabban online újságok cikkeinek linkjei, főként a 

folskgruppen@ORF.at tudósításainak linkjei, melyek gradistyei horvát nyelvű 

hangfájlokat is tartalmaznak) 

6. Szöveg és videofilm (saját készítésű videofilmek; YouTube videofilmek; a horvát 

közszolgálati televízió gradistyei horvát vonatkozású, illetve Magyarországról szó-

ló adásai; az ORF népcsoport-szerkesztősége gradistyei horvátokról szóló műsorai; 

                                                 
112 https://ivansic.wordpress.com/ 
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valamint a MTVA Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. horvát nemzetiségi adá-

sai) 

7. Élő közvetítés (streaming) horvát vonatkozású eseményekről, rendezvényekről 

8. Az említett poszttípusok továbbosztása 

9. Kommentek  

A horvát nyelv megtartásával és identitásépítéssel kapcsolatos horvát nyelvű tartalmak  a 

következőképpen is csoportosíthatók: 

1. Meghívó egy rendezvényre, illetve információ online fórum, bejelentkezés időpont-

járól 

2. Köszönetnyilvánítás (legtöbb esetben rendezvényekkel kapcsolatban) 

3. Gratuláció (születésnap, családi esemény, jubileum, illetve fellépés alkalmából)  

4. Nekrológ (közismert horvát aktivista búcsúztatása) 

5. Visszaemlékezés valamilyen nyelvmegtartást célzó eseményre  

6. Vélemény, kérdés a horvát nyelv és identitás megtartásával kapcsolatban 

7. Zenei tartalmak (gradistyei, illetve horvátországi folklór együttesek felvételei és 

popzene)  

8. Médiatartalmak (Burgenlandban, Horvátországban, Magyarországon, valamint 

Szlovákiában keletkezett horvát nyelvű médiatartalmak) 

 

Az empirikus adatok elemzése, példák a változatos nyelvi repertoárok jelenlétére a 
vizsgált közösséghez köthető virtuális közösségek digitális terében  
 

A szolidaritás, a csoportidentitás és a pozitív udvariasság kifejezésére egy magyarországi 

gradistyei horvát aktivista közösségi oldalán, melyen a vizsgált közösség tagjai is gyakran 

tesznek bejegyzéseket. 

 (1) példa: 

„Dobro došao novi član!” 

[Üdvözöljük az új tagot!]113 

(2) példa: 

„Samo na hrvatskom jeziku komuniciramo!” 

[Kizárólag horvátul kommunikálunk!] 

(3) példa: 

                                                 
113 A bejegyzéseket a disszertáció szerzője fordította különböző horvát nyelvváltozatokról. 
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 „Ajmo, da vidimo odakle pratite stranicu! Navedite državu i mjesto!”  

[Nézzük csak, honnan követitek/követik az oldalt! Fedjétek/fedjék fel az országot és a te-

lepülést!] 

 
A következő bejegyzés a horvát nyelvű kommunikációnak a nyelvmegtartásban betöltött 

szerepére hívja fel a figyelmet.  

(4) példa: 

„Na facebooku (u dijaspori) ima nekoliko takozvani » stranica«, grupa (ne hoću imenovat) 

na kojima se većim dijelom na tuñim jezicima komunicira i ne na hrvatskom. Ja tako 

mislim da ove stranice podupiraju asimilaciju i ne trude se za ostanak našeg lijepog 

hrvatskog jezika. Ponosam sam da je nedavno bilo glasanje na našoj stranici[..] i do sad je 

glasalo 58 osoba da ostane za komunikaciju samo hrvatski jezik, a jedna osoba da ne.” 

[A Facebookon (a diaszpórában) megtalálható néhány olyan úgynevezett oldal és csoport 

(nem kívánom megnevezni azokat), melyeken nagyrészt idegen nyelveken kommunikál-

nak, nem horvátul. Úgy vélem, hogy ezek az oldalak az asszimilációt, s nem azokat a tö-

rekvéseket segítik elő, melyek a mi szép horvát nyelvünk megtartására irányulnak. Büszke 

vagyok arra, hogy az oldalunkon […] végbement szavazás során eddig 58-an szavaztak 

arra, hogy maradjon meg a kizárólag horvát nyelvű kommunikáció, s csak egy személy 

szavazott ez ellen.] 

 
A zárt és nyílt közösségi oldalakon a csoporttagok gyakran tesznek fel kérdéseket a horvát 

nyelvvel, illetve identitással kapcsolatban. 

(5) példa: 

„Ali stvarno, što je razlika izmeñu dva pridjeva: ugarski is mañarski?” 

[Igazán, mi a különbség az ugarski és a mañarski melléknevek között?] 

(6) példa: 

„Otgovor na pitanje: ugri vise ne žive, nego mañari”. 

[Válasz a kérdésre, hogy az előbbiek [ugri] nem élnek már, csak utóbbiak[mañari]. 

(7) példa: 

„Jeli je to samo igra riječima zbog povijesta?” 

[Vajon ez csak a szavakkal történő játék, melynek történelmi oka van?] 

(8) példa: 

„Trianon je uništio Ugarsku. Od tog sporazuma se zove Mañarska.” 
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[Trianon megsemmisítette azt az államot, melyet úgy neveztek, hogy Ugarska, azóta a 

magyar állam elnevezése: Mañarska.] 

(9) példa: 

„Prijevod je u redu, ali Burgenland nije cijelo Gradišće.” 

[A fordítás rendben van, de Burgenland nem azonos az egész gradistyei régióval.] 

(10) példa: 

„U Koljnofu postoji spomenik, na kojemu su naveñena mjesta koja su se tada odlučila 

ostati u Mañarskoj.” 

[Kópházán van egy emlékmű, amelyen fel vannak tüntetve azok a helységek, amelyek ak-

kor a Magyarországon történő maradás mellett döntöttek.] 

 
A bejegyzések horvátországi sztenderd horvát nyelvváltozaton íródtak. A hozzászólások-

ból megfigyelhető, hogy egyes kommentelők szívesebben írnak a horvátországi sztenderd, 

mint a gradistyei horvát nyelvváltozaton. (vö: Cunliffe 2019: 461–462). A walesi nyelven 

történő online kommunikáció gátló tényezőiként felsorolt okok a gradistyei horvátot beszé-

lőkre is érvényesek, különös tekintettel a megfelelő nyelvi kompetenciák hiányára az írott 

nyelv terén. Mint ismeretes, a magyarországi gradistyei horvátok az Ausztriában élő 

gradistyei horvátokkal ellentétben nem származási nyelvük írott változatát tanulták az isko-

lában, hanem a szerbhorvátot, majd később a horvátországi sztenderd horvát nyelvváltoza-

tot, így főként, ha középfokú és felsőfokú tanulmányaikat legalább részben sztenderd hor-

vát nyelvváltozaton folytatták, sztenderd horvát nyelven nyilvánulnak meg a digitális tér-

ben akkor is, ha beszélik a gradistyei horvátot. A virtuális közösségek számos tagja az 

online térben történő nyelvi gyakorlatai során azonban – burgenlandi horvátokkal történő 

kommunikáció esetén – a gradistyei horvát nyelvváltozatot használja, különös tekintettel a 

szókincsre. Az idősebb kommentelők, illetve a horvátországi sztenderd nyelvváltozatot 

nem ismerők a gradistyei horvát nyelvváltozaton megfogalmazottakat a kiejtést követő 

formában írják le. A gradistyei nyelvváltozat, illetve a helyi horvát dialektus használatának 

szimbolikus jelentősége is van: a közösség összetartozását fejezi ki. 

Az Egyesült Államokban született – a horvát nyelvnek csak a Kópházán beszélt változatát 

ismerő – asszony hozzászólásaira szintén a helyi gradistyei nyelvváltozatnak a kiejtést kö-

vető leírása a jellemző. Az USA-ban élő asszonnyal – akinek szülei Kópházán születtek és 

éltek fiatal felnőtt korukig – a jelen disszertáció szerzője is készített online interjút 

(Huszárné 2017). Az adatközlő, aki először a Kópháza-Koljnof nyilvános oldalra találva, 

majd egy helyi aktivista közösségi oldalának segítségével vette fel újra a kapcsolatot a szü-
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lei származási helyén élő horvátokkal, a következő bejegyzést írta, miután a helyi aktivistá-

tól postai úton megkapta a „Kópháza története képekben” című, a helyi iskola honismereti 

szakköre által kiadott, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által is támogatott könyvet. 

(11) példa: 

„Kako smo mi srečna da na nas si mislila poslat ovu knjigu! Gor nesan spametna povidat 

kako smo veseli! Bog Plati!” 

[Mennyire szerencsések vagyunk, hogy gondoltál ránk, és elküldted ezt a könyvet. Nem is 

tudom megmondani, mennyire örülünk. Isten fizesse meg!] 

A kiejtést követő bejegyzés érthető a helyi nyelvváltozatot ismerőknek. Az Egyesült Álla-

mokban élő asszony a bejegyzést angolul folytatta, feltételezve, hogy a csoport tagjai be-

szélnek angolul. Amint a válaszból kiderül, az aktivista megértette az angol szöveget, s 

horvátul válaszolt.  

(12) példa: 

„I received an Amazing book today! I cannot express how thrilled my mother is (and me 

too!) Awesome [itt az aktivista neve szerepel] from my mother’s village sent us a book 

filled with old photographs of the village. In the photos we are finding mother's mother, 

aunts, uncles and cousins.”  

[Ma egy bámulatos könyvet kaptam! Ki sem tudom fejezni, mennyire izgatott volt az édes-

anyám, és én is. Csodálatos [itt az aktivista neve szerepel] édesanyám falujából küldött 

nekünk egy könyvet, melyben sok régi fotó szerepel a faluról. A fotók között rábukkanunk 

édesanyám anyjára, valamint nagynénikre, nagybácsikra és unokatestvérekre.] 

 
A kiejtést követő írásmód teljesen elfogadott a vizsgált online közösségi oldalakon, s nem 

tapasztalható kritika vagy ellenérzés az ilyen módon írt bejegyzésekkel kapcsolatban.  

A vizsgált gyakorlóközösséghez tartozó kommentelő bejegyzése a „Klanje, disznóölés, 

Sautanz” háromnyelvű posztra. 

(13) példa: 

 „Mi koljnofci velimo i vako i tako, kot se kera.” 

[Mi, kópháziak, így is, úgy is mondjuk, ahogy illik.] [A helyi dialektusban – németből 

képzett szóval – a disznóölés megfelelője: sautonc.] 

 
Megfigyelhető, hogy a gradistyei horvát nyelvváltozaton bejegyzést írók is fontosnak tart-

ják, hogy a horvátországi sztenderd horvát nyelvváltozat szavait is szerepeltessék bejegy-
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zésükben. A következő bejegyzésben az énekel ige mind horvátországi sztenderd (pjevati), 

mind gradistyei nyelvváltozaton (jačit) szerepel.  

(14) példa: 

„I ćes projt Koljnof, i ćes jačit (pjevati) »Dika budi na višini«?” 

[És elmész majd Kópházára, és énekelni fogod, hogy „Dicsőség a magasságban”?]  

 
A gradistyei horvát és a horvátországi sztenderd horvát – főként a szókincset érintő – kon-

taktusváltozatára számos példát találhatunk a település nyilvános Facebook-oldalán.  A 

gradistyei horvát elemek nyilvánvalóan a közösségi összetartozást kifejezését szolgálják.  

A bejegyzések a legtöbb esetben több információt tartalmaznak magyarul, mint horvátul. 

Mivel a közösség tagjainak domináns nyelve a magyar, a horvát nyelvű szövegeknek szim-

bolikus jelentőségük van: a nyelvmegőrzésre és identitásépítésre irányuló törekvéseket, 

valamint a közösségkonstruálást szolgálják.   

(15) példa: 

 „Svakoga čekamo nedilju u centar sela da skupa srušimo majuško drivo. 

Mindenkit szeretettel várunk vasárnap 2020.05.31-én este 6 órakor a Petőfi térre a május-

fa kidöntésére.”  

(16) példa: 

 „Folyamatban van a középső út felújítása is a Garában. 

U toku je i obnova sredinskoga puta va Gori.” 

A szőlődombon lévő út felújításáról szóló bejegyzés szintén magyar–horvát kétnyelvű. A 

horvát nyelvű mondat alapvetően horvátországi sztenderd horvát nyelvváltozaton íródott, 

de a „va Gori” ’a szőlődombon’ kifejezés a közösségben megszokott módon, a helyi dia-

lektusban szerepel a bejegyzésben. [A gora szó jelentése: hegy, de a helyiek hagyományo-

san így nevezik a szőlődombot.]  

 

A település egyik folklór csoportjának nyilvános Facebook-oldalán egy anyák napi video-

film posztolására válaszul a következő bejegyzés érkezett, melynek írója horvátországi 

vagy bosznia-hercegovinai horvát, aki feltehetően a testvértelepülési kapcsolattartás során 

járt Kópházán, s érdeklődéssel követi a településhez köthető nyilvános közösségi oldalakat.  

(17) példa: 

„Kod vas to se slavi prvu nedelju u 5. mjesecu, bila sam jednom tu za taj dan i sa 

prijateljima obišla grobove njihovih majki. Kod nas se tada taj nije spominjao. Sada se i 

kod nas slavi, ali druge nedelje u svibnju.” 
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[Igen, nálatok május első vasárnapján tartják ezt az ünnepet, voltam ott egyszer, és a bará-

taimmal felkerestük édesanyáik sírjait. Akkoriban nálunk nem emlékeztünk meg erről az 

ünnepről. Most nálunk is ünnepeljük az anyák napját, de május második vasárnapján.] 

 
A vizsgált településen élt horvát hittanár nekrológjára írt kommentből, melyet egy zágrábi 

irodalomkritikus tett közzé az online térben, szintén helyi a közösség kiterjedt anyaországi 

kapcsolataira következtethetünk. A bejegyzés gradistyei horvát szót is tartalmaz. [A gizdav 

szó jelentése a gradistyei horvátban: büszke. Sztenderd horvát nyelvi megfelelője: 

ponosan.]   

 (18) példa: 

„Pokoj joj duši. Bio sam u selu. Predivni i gizdvavi Hrvati.”   

[Békesség a lelkének! Voltam a faluban. Csodálatos és büszke horvátok.]  

 
 A virtuális közösség/gyakorlóközösség egy másik tagja bejegyzései, valamint az azokra 

adott válaszok szintén a nyelvváltozatok által határolt megnyilatkozások felülírását repre-

zentálják. Az aktivista, mivel a horvát nyelvvel kapcsolatos felsőfokú végzettséggel ren-

delkezik, alapvetően sztenderd horvát nyelvváltozaton írja kommentjeit, de gradistyei hor-

vátokkal történő kommunikációja során merít a gradistyei horvát nyelvváltozat szókincsé-

ből, míg szintaktikai szinten alapvetően a sztenderd horvátot követi. Egy burgenlandi 

gradistyei horvát nyílt közösségi oldalán köszönte meg a vizsgált település aktivistájának a 

kópházi kegytemplomban megtartott rendezvényen szerzett élményt. 

(19) példa: 

 „Zvanaredno lipo, svetačno i pravo za dušu je bilo! Srdačna hvala tebi na perfektnoj 

organizaciji. Kolo Slavujci su jačili kot andjeli. Čestitamo!” 

[Rendkívül szép, ünnepélyes és léleknek jóleső volt. Szívből jövő köszönet a tökéletes 

szervezésért! A Kolo Slavuj együttes úgy énekelt, mint az angyalok. Gratulálunk!] 

A helyi aktivista válasza: 

(20) példa: 

 „Čestitke idu Kolo Slavuju. I kako sam rekla u crikvi, dušu su nam napunili s lipimi 

jačkami. I u tom trenutku mi svi smo postali dio ovoga društva.” 

[A gratuláció a Kolo Slavuj együttest illeti. És ahogy a templomban is mondtam, a lelkün-

ket szép énekekkel töltötték el, és [abban a pillanatban] amikor énekeltek, mindnyájan en-

nek a közösségnek a részeivé váltunk.] 

A Burgenlandban élő horvát bejegyzése az előzőekre válaszolva így folytatta: 
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(21) példa: 

 „To stima! Nam je jako žao, da nismo imali lazno pojt na probe. Uživali smo.” 

[Ez így van. Nagyon sajnáljuk, hogy nem volt időnk eljárni a próbákra. Nagyon élveztük 

(az előadást)!] 

 
Egy virtuális közösség egyik tagja gyermeke születésének hírét osztotta meg a közösségi 

oldalán, melyre a horvát nyelv különböző nyelvváltozatain írott gratuláló bejegyzések ér-

keztek, melyekben változatos nyelvi repertoárokat figyelhetünk meg. A hozzászólók nyil-

vánvalóan fontosnak érezték, hogy horvátul szóljanak hozzá az örömteli hírhez. 

A közösség helyi nyelvváltozatán írt, a kiejtést követő írt hozzászólás:  

(22) példa: 

„Sri ćno sin, gratuliran van!”  

[Mindenkinek (sok) szerencsét, gratulálok nektek!] 

Az anyaországi nyelvi normát követő hozzászólás: 

(23) példa: 

„Od srca čestitam! Puno zdravlja is veselja željim!” 

[Szívből gratulálok! Sok egészséget és örömöt kívánok!] 

Gradistyei horvát és horvátországi sztenderd elemeket is tartalmazó hozzászólások: 

(24) példa: 

„ Čestitam vam i veselim se s vami. Čuda sriće i na dalje ostante zdravi!” 

[Gratulálok, és veletek örülök. Sok szerencsét, és továbbra is maradjatok egészségesek!] 

(25) példa: 

„Iskrene čestitke, a cijeloj familiji puno zdravlja i veselja!” 

[Őszintén gratulálok, és az egész családnak sok egészséget és örömöt!] 

(26) példa: 

„Srdačno vam čestitam i čuda ljubavi!” 

[Szívből gratulálok, és sok szeretetet kívánok!] 

A hozzászólások között találhatunk nyelvtani hibát tartalmazó bejegyzést is, melynek írója 

feltehetően „idegen nyelvként” tanulta a horvát nyelvet, de a helyi horvát közösség tagjá-

nak tartja magát, hiszen fontosnak érezte, hogy ne magyarul gratuláljon. 

 (27) példa: 

„ Čestitamo! Željimo puno zdravlje i veselje!” 

[Gratulálunk! Sok egészséget és örömöt kívánunk!] 
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A vizsgált közösség egyik aktivistája osztotta meg, s sokan lájkolták a vizsgált virtuális 

közösségek tagjai közül az egyik burgenlandi horvát folklór együttes posztját, melynek 

szövege három nyelven: gradistyei horvát, német és magyar nyelven íródott. A magyar 

szöveg eltér a nyelvi normától. Valószínűleg fordítóprogram segítségével fordították le a 

német nyelvű szöveget magyarra. 

(28) példa: 

„Da bi si u adventnom času opet mogli zajačiti, smo snimili nove jačke za naše najmladje! 

Vidite sami.  

Um in der Adventzeit wieder singen zu können, haben wir neue Lieder für unsere Kleinsten 

aufgenommen. Seht selbst. 

Az adventi énekes előkészületet megsegítve ismét új felvételeket készítettünk el a legfiata-

labbjainknak! Nézzétek meg magatoknak.” 

 
A közösség azon tagjai, akik a Burgenlandban élő horvátokkal szoros kapcsolatot tartanak, 

szintén gyakran posztolnak három nyelven: (gradistyei) horvátul, magyarul és németül.  

(29) példa: 

„malo romantike na hrvatskom balu Koljnofi 

egy kis romantika a horvát bálon, Kópházán 

ein bisschen Romantik auf dem Kroatenball in Kohlnhof)” 

 
Mint ahogy az a bejegyzésekből megállapítható, a vizsgált gyakorlóközösségek tagjai az 

online térben gyakran kerülnek kapcsolatba különböző országokban élő, a horvát nyelv 

különböző változatait beszélő horvátokkal. A következő bejegyzés egy Horvátország terü-

letén kívül élő horvát kommentelőtől származik.  

(30) példa: 

 „Materinski je duša nase duše. Po njemu se poznajemo i priznajemo. Mi Hrvati izvan 

domovine moramo ga čuvati. Vi Hrvati u gradišću ste pokazali da jezik je eliksir koji 

pomladuje narodovu dušu, jača korenje i narod traje. Hvala vam! Bog vas poživio!” 

[Az anyanyelv a lelkünk lelke. Általa ismernek és ismernek el minket. Nekünk, Horvátor-

szágon kívül élő horvátoknak őriznünk kell anyanyelvünket. Ti, gradistyei horvátok meg-

mutattátok, hogy a nyelv egy olyan elikszír, amely megfiatalítja a nép lelkét, erősíti a gyö-

kereket és így fennmarad a nép. Köszönet nektek! Isten éltessen benneteket!] 

 
A virtuális közösségek tagjai gyakran osztanak meg nyelvmegtartást szolgáló rendezvé-

nyekről, műsorokról szóló felhívásokat, infografikákat is. A következő bejegyzés egy élő 
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internetes közvetítésre hívja fel a figyelmet, melyet sokat megosztottak a vizsgált virtuális 

közösségek tagjai közül is.  

(31) példa: 

„Morete poslušat live stream na www.radioop.at”. [Meghallgathatjátok élő internetes köz-

vetítésben a www.radioop.at oldalon.] 

 
(32) példa:  

A gradistyei horvát népcsoport fennmaradásának kérdéséről 2020 őszén online eszmecse-

rét114folytattak a négy ország: Ausztria, Csehország, Magyarország és Szlovákia ismert 

aktivistái, melyhez a különböző országokban élő népcsoport tagjai is csatlakozhattak az élő 

adás alatt közzétett Facebook-bejegyzés, illetve előzetesen elküldött elektronikus levél 

útján. A felhívást a vizsgált virtuális közösségek számos tagja osztotta meg. Az élő közve-

títésről felvétel is készült, melyet szintén sokan tettek közzé a vizsgált virtuális közösségek 

digitális terében. 

 

26. ábra.  A digitális térben megjelent felhívás a „A gradistyei horvátok határokon átívelő együtt működése a 
koronavírus idején” elnevezésű élő közvetítésen (streaming) történő részvételre.  

 
A Kópháza-Koljnof, valamint az Ave Maria Kópháza-Koljnof-Kohlenhof nyilvános 

Facebook-oldalak is gyakran osztanak meg meghívókat, melyek a nyelvmegtartást és iden-

titásépítést szolgáló rendezvényekről informálják az érintett virtuális közösségek tagjait 

(36. számú melléklet).  

                                                 
114 Prikradična suradnja GH u dobi korone [A gradistyei horvátok határokon átívelő együtt működése a 
koronavírus idején.]  (A szerző fordítása.) 
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27. ábra.  Az Ave Maria Kópháza-Koljnof-Kohlenhof nyilvános Facebook-oldalon közzétett háromnyelvű 
(horvát–magyar–német), a nagybúcsúra felhívó infografika. 
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7.  Összegzés.  A kutatás eredményei. A hipotézisek megválaszolása 

 
A jelen kutatás célja az volt, hogy feltárja a magyarországi horvátok egy gradistyei 

horvát településén, Kópházán (Koljnof) a többnyelvűséggel, a nyelvi asszimilációval és a 

változó identitásépítési stratégiákkal összefüggő jelenségeket, s elemezze azokat a tör-

ténéseket, melyek a 21. századi lehetőségekkel – a mobilitással, valamint az 

infokommunikációs eszközök elterjedésével – minőségi változást hoztak a közösség 

életében, s az előrehaladott nyelvi asszimiláció jelenségével párhuzamosan változó identi-

tásépítési stratégiákhoz és újrakonstruált etnikai tudat kialakulásához vezettek.  

A disszertációban a szerző másfél évtizedes, a vizsgált közösség, valamint az ahhoz 

köthető virtuális közösségek körében végzett terepmunkája során szerzett tapasztalatait, 

valamint az azokból leszűrt következtetéseit összegzi. A disszertáció a többnyelvűséggel és 

a nyelvi kisebbségekkel, valamint az identitás témakörével foglalkozó nemzetközi és hazai 

szakirodalom eredményeire támaszkodva azt a hiányt kívánta pótolni, amely szerint az 

elmúlt évtizedek során a legnagyobb lélekszámú horvát nemzetiségi lakossággal rendelke-

ző magyarországi településen, Kópházán zajló folyamatokról ez idáig nem készült 

szociolingvisztikai mű. A többnyelvűséggel, a nyelvi asszimilációval és a változó identi-

tásépítési stratégiákkal összefüggésben megfigyelhető jelenségeket a disszertáció nemcsak 

szociolingvisztikai megközelítésben vizsgálta, hanem kitért a történelmi, valamint nyelvé-

szeti vonatkozásokra is. A disszertációban a szerző elemezte a vizsgált gradistyei horvát 

közösség kiterjedt kapcsolatrendszerét, a nyelvmegtartásra és identitásépítésre irányuló 

tevékenységét, tagjainak identitásszerkezetét, a digitális térben a horvát nyelv valamely 

változatában megnyilvánuló nyelvi gyakorlatait, valamint a vizsgált település nyelvi és 

média tájképét is.  

A vizsgált közösség – a többi Magyarországon elhelyezkedő gradistyei horvát tele-

pülés közösségeihez hasonlóan – azért különleges, mert nemcsak a horvát anyaországgal (s 

újabban bosznia-hercegovinai horvát közösségekkel) ápol kapcsolatokat, hanem az ausztri-

ai Burgenland és Szlovákia horvát közösségeivel is, melyekkel egy évszázaddal ezelőtt 

szerves egységet alkotott. Ennek megfelelően a többnyelvűség változatos nyelvi repertoá-

rok formájában van jelen a településen. A mindenki által domináns módon beszélt magyar 

nyelven kívül a gradistyei horvát nyelvváltozat helyi dialektusa; a gradistyei horvát nyelv-

változat helyi dialektusa és a magyar nyelv kontaktusváltozata; a horvátországi sztenderd 

horvát nyelvváltozat; a gradistyei horvát és a horvátországi sztenderd horvát kontaktusvál-

tozata; valamint – az osztrák határ közelsége miatt – a német nyelv is megjelenik a helyi 
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egy-és többnyelvű nyelvi gyakorlatokban. Az római katolikus egyházi szertartások és a 

gradistyei horvát média nyelve, a gradistyei horvát irodalmi nyelvváltozat szintén jelen van 

a közösség és az ahhoz köthető virtuális közösségek nyelvi gyakorlataiban. A kutatásban 

vizsgált településen – a Magyarországon található autochton nemzetiségi csoportokra jel-

lemző nyelvi asszimiláció jelenségeivel párhuzamosan – jelentős egyéni különbségekkel 

jellemezhető nyelvi revitalizáció, valamint változó identitásépítési stratégiák figyelhe-

tők meg.  

 
1. hipotézis 

Paulston (1994) és mások meglátása szerint (idézi: Borbély Anna 2001a) a sztenderd, va-

lamint az írott változat ismerete lassíthatja a nyelvcsere folyamatát. A vizsgált község ál-

talános iskolájában a horvát nyelv sztenderd változatát tanítják. Ennek megfelelően 

feltételezhető, hogy a gradistyei horvát irodalmi nyelvváltozatnál magasabb presztí-

zsű horvátországi sztenderd horvát nyelvváltozat tanítása hozzájárul ahhoz, hogy a 

vizsgált településen, Kópházán megmaradjon a horvát nyelv és identitás. 

Az első hipotézisben megfogalmazottak nem igazolhatók egyértelműen a kutatás 

eredményei alapján. Az Országos Horvát Önkormányzat megállapítása szerint az általános 

iskolai kisebbségi oktatásra jellemző, hogy „általában nagyon pozitív szándékot és kis ha-

tékonyságot tükröz” (idézi: Bindorffer et al. 2011: 49). A település általános iskolájában 

végzett kutatás alapján elmondható, hogy a 2013/2014-es tanévben 16 horvát származású 

7–8. osztályos tanuló közül 11 fő tett B1 vagy B2 szintű nyelvvizsgát, míg a 2017/2018. 

tanévben 9 tanuló, tehát számos diák képes a horvát nyelvű kommunikációra az általános 

iskola befejezésekor. A hipotézis megválaszolása céljából a tanulók további életútja, vala-

mint nyelvi életútja követése volna szükséges. Több évtizedet felölelő longitudinális kuta-

tásra lenne szükség annak megállapításához, hogy a kutatásban részt vevő, jelenleg már 

középiskolás, illetve húszas évei elején járó fiatalok – akik közül sokan vesznek részt a 

helyi horvát kulturális életben – életútjuk során a vizsgált településen maradnak-e, s milyen 

szerepet játszik majd életük során a horvát nyelv és identitás.  

 
2. hipotézis 

Az elmúlt 25–30 évben végbement gazdasági és politikai változások – melyeknek kö-

vetkeztében lehetővé vált a magyarországi és a burgenlandi gradistyei horvátok kö-

zötti kapcsolatok intézményes, illetve egyéni kiépítése, valamint a Burgenlandban 
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történő munkavállalás – a gradistyei horvát nyelvváltozat presztízsének növekedésé-

hez vezetett a vizsgált közösségben.  

A második hipotézis részben igazolható a kutatás eredményei alapján. Amint az 

identitás témakörében végzett kutatás, valamint a nyelvi életútinterjúk alapján megállapít-

ható, a gradistyei horvát nyelvváltozatnak rendkívül alacsony volt a presztízse az 1990-ben 

bekövetkezett változásokat megelőzően. A burgenlandi horvát munkáltatóknál – a magyar 

béreknél jelentősen magasabb bérért – történő munkavállalás lehetősége (a vizsgált telepü-

lés mindössze 6 km-re helyezkedik el az osztrák határtól) megnövelte a gradistyei horvát 

nyelvváltozat presztízsét. A rendszerváltozás óta eltelt 30 év azonban ismét fordulatot ho-

zott, hiszen a Burgenlandban élő horvátok körében is jelentős mértékű a nyelvi asszimilá-

ció.115A kutatás időszakában a Burgenlandban történő munkavállaláshoz már hasznosabb 

volt a német nyelvtudás, azonban horvát származású munkáltató esetén még előnyt jelen-

tett a gradistyei horvát nyelvváltozat ismerete, illetve a gradistyei horvát származás.  

 A magyarországi és a burgenlandi gradistyei horvátok közötti kapcsolatok intézmé-

nyes, illetve egyéni kiépítése növelte a gradistyei horvát nyelvváltozat presztízsét, ami 

azonban – a nyelvváltozat alacsonyabb státusza miatt – nem érte el a horvátországi 

sztenderd horvát nyelvváltozat, illetve a német nyelv presztízsét. Számosan a vizsgált kö-

zösség tagjai közül burgenlandi horvát személlyel kötöttek házasságot, illetve létesítettek 

élettársi kapcsolatot. A burgenlandi horvátokkal kötött házasság, illetve élettársi kapcsolat 

létesítése felerősítette esetükben a gradistyei horvát nyelvváltozathoz és identitáshoz való 

kötődést, amit az is bizonyít, hogy gyermekeik beszélik a gradistyei horvát nyelvváltozatot.  

A burgenlandi horvátokkal történő intézményes – főként a zarándoklatokkal összefüggő 

kapcsolattartás – szintén növeli a gradistyei horvát nyelvváltozat presztízsét. A burgenlandi 

horvát falvakba irányuló zarándoklatokon a résztvevők megélhetik azt, hogy szülőfaluju-

kon kívül származási nyelvükön kommunikálhatnak.  

 
3. hipotézis 

A harmadik hipotézisben feltételezett állítás szerint a horvátországi sztenderd horvát 

nyelvváltozatnak a vizsgált közösségben tapasztalható presztízsét jelentősen megnö-

velte a különböző horvátországi településekkel és intézményekkel történő kapcsolat-

felvétel (a sikeres testvértelepülési kapcsolatok), illetve az egyéni horvátországi utazá-

sok lehetősége és vonó volta. 

                                                 
115 Second report by the Republic of Austria. Pursuant to Art. 15, paragraph 1 of the European Charter for 
Regional or Minority Languages. Status: December 2007. Bumdeskanzleramt Österreich. p.13. 
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A harmadik hipotézis igazolható a kutatás eredményei alapján. Az anyaországi 

kapcsolatok, melyek lehetőséget teremtettek a sztenderd horvát nyelvváltozattal történő 

intenzív nyelvi érintkezésre, az 1970-es évekre nyúlnak vissza. A testvértelepülési kapcso-

latok valóban élő, alulról szerveződő kapcsolatok, melyek nagyon fontos szerepet játsza-

nak a vizsgált település nyelvmegtartó és identitásépítő törekvéseiben, s nem csupán for-

mális, delegációk látogatásával jellemezhető kontaktusok. A kezdetben csoportos utazáso-

kat felváltotta a családok, valamint az iskolák közötti kapcsolattartás. Horvátországnak az 

Európai Unióhoz történő csatlakozása (2013),116valamint az ország növekvő sikerei szintén 

hozzájárultak az anyaországi sztenderd horvát nyelvváltozat presztízsének növekedéséhez 

a vizsgált település horvát közösségében.  A horvátországi sztenderd horvát nyelvváltozat 

minél jobb ismerete – természetesen – előny jelent az egyéni horvát tengerparti nyaralások 

során is. A középkorú adatközlők szüleinek, nagyszüleinek korában a horvát nyelvtudás 

egy korlátozott felhasználhatóságú helyi horvát dialektus ismeretét jelentette. Napjainkban 

az esetenként a családból hozott nyelvtudásra alapozott, egyéni vagy intézményes nyelvta-

nulással megszerzett horvát nyelvismeret (a horvátországi sztenderd horvát nyelvváltozat 

ismerete) egy vonzó, könnyen megközelíthető ország nyelvének ismeretét jelenti, ami je-

lentős gyakorlati haszonnal is bír. Az életútinterjúk (nyelvi életrajzok) alapján elmondható, 

hogy a fiatalok büszkék horvát nyelvtudásukra, s számosan tanulmányaik, illetve karrierjük 

során is felhasználják a horvát nyelvből szerzett nyelvvizsgájukat.  

 
4. hipotézis 

A negyedik hipotézisben megfogalmazott állítás, amely szerint a gradistyei és a horvát-

országi sztenderd horvát nyelvváltozatok presztízsének növekedése a vizsgált közös-

ség tagjait arra készteti, hogy meglévő nyelvtudásukat aktivizálják, s ezek az egyéni 

törekvések az intézményes programok segítségével hozzájárulnak a nyelvmegtartás 

bizonyos mértékű megvalósulásához, kapcsolódik a második és a harmadik hipotézishez, 

s részben igazolható a kutatás eredményei alapján. 

A horvát nyelvtudás aktivizálása nem a település teljes horvát közösségére jellem-

ző, hanem csak a közösség azon középkorú tagjaira, akik a helyi nyelvváltozatot gyermek-

korukban sajátították el, s fiatal koruk óta aktívan részt vesznek a falu horvát kulturális 

életében, valamint rendszeresen utaznak Horvátországba. A közösség e csoporthoz tartozó 

tagjai a sztenderd horvát nyelvváltozatot autodidakta módon tanulják, s gyermekeikkel, 

valamint unokáikkal horvátul beszélnek. Horvát ideolektusuk a gradistyei horvát és a hor-

                                                 
116 https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/croatia_hu   (2021.03.10.) 
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vátországi sztenderd horvát kontaktusváltozatának jellemzőit mutatja, főként a szókincset 

tekintve. Gyermekeik jellemzően nyelvvizsgát tesznek a sztenderd horvát nyelvből, illetve 

horvát vonatkozású diplomát szereznek magyarországi vagy horvátországi felsőoktatási 

intézményekben, s karrierjük során hasznosítják horvát nyelvtudásukat. Unokáikról a helyi 

két tanítási nyelvű iskolában úgy nyilatkoznak a pedagógusok, hogy a gyermekek hoznak a 

családból horvát nyelvtudást. A helyi horvát kulturális élet utánpótlása is többnyire e cso-

port gyermekei és unokái köréből kerül ki. Elmondható, hogy a horvát nyelvmegtartást és 

identitásépítést célzó törekvések a közösség e tagjait érintették a legnagyobb mértékben, s 

mivel gyermekeik is beszélnek horvátul, valamint unokáik is tanulják a nyelvet a helyi 

általános iskolában, ők a letéteményesei a horvát nyelv és identitás fennmaradásának a 

vizsgált településen.  

 
5. hipotézis   

A nemzetiségi horvát identitás fenntartása és a horvát nyelv megőrzése a vizsgált te-

lepülésen már nem generációs rétegzettséggel jellemezhető, hanem egyéni elhatározás 

és attitűdök kérdése, s akár egyazon családon belül is eltérő jellemzőket mutathat. 

Az ötödik hipotézisben megfogalmazott állítás a másfél évtizedes résztevő megfi-

gyelésre, valamint a nyelvi életútinterjúk (nyelvi életrajzok) alapján levont következteté-

sekre alapozva igazolható. Mivel a jelen disszertációban vizsgált közösség horvát nemzeti-

ségi gyökerekkel rendelkező, valamint a horvát nyelv valamely változatát beszélő tagjai 

magyar nyelvi kompetenciáit, életmódját, valamint a magyar nemzeti és kulturális hagyo-

mányokhoz való tartozását tekintve – a külső szemlélő számára – nem térnek el a horvát 

nemzetiségi gyökerekkel nem rendelkező egyénektől, a többségi lakosságétól eltérő szer-

kezetű identitásuk egyénileg vállalt és ápolt többletértékként (Kiss Gy. 1993; Pataki 

1998) jelenik meg.  

A legidősebb (75–95 éves) generáció tagjaival ellentétben, akik esetében a horvát identitás 

és nyelv megőrzése generációs rétegzettséget, s a hagyományos kettős identitás jellemzőit 

mutatja (Bindorffer 2001; Szarka 2004), a többi generáció esetében nagyobb egyéni kü-

lönbségeket figyelhetünk meg. A fiatalabb generációk tagjaira jellemző, hogy identitásuk 

választott és teljesítménynek minősül (Pataki 1998), illetve az uniformizálódás tendenciái-

val szemben alakul ki (Kiss Gy. 1993). A vizsgált közösségben számos olyan fiatal van, 

akik horvát nemzetiségi gyökerekkel rendelkeznek, s az átlagból történő kiemelkedésük 

lehetőségét látják a helyi horvát kulturális életben való részvételben. Mivel a helyi horvát 

nyelvváltozatot kevéssé ismerik, a horvát nyelv anyaországi sztenderd változatát sajátítják 
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el, amit hasznosabbnak tartanak, mint származási nyelvüket, s megpróbálják társadalmi 

érvényesülésükben felhasználni horvát nyelvtudásukat. A vizsgált közösségben megfigyel-

hető az a jelenség, hogy egyazon családon belül az egyik gyermek érdeklődik a horvát 

nyelv iránt, a másik pedig nem. Megállapítható tehát, hogy a vizsgált közösségben a horvát 

identitás megélésének, valamint a horvát nyelv megőrzésének eltérő motivációs háttere van 

az egyes személyek esetében. 

 
6. hipotézis 

A horvát identitás a horvát nyelv valamely változatának ismerete nélkül is jelen lehet 

a vizsgált település egyes tagjainak identitásstruktúrájában. 

A származási vagy kisebbségi nyelv tudása és az identitás kapcsolatáról az elterjed 

vélekedés azt mutatja, hogy a kisebbségi identitás feltételezi a kisebbségi nyelv ismeretét. 

Alabán (2016: 14) szerint „a nyelv (anyanyelv), a kultúra és a származás az ún. etnikai 

identitás három fontos kérdésköre”. Egyes kutatók azonban ezzel ellentétes véleményt 

képviselnek. Kontra (2010: 24) összegzi Edwards (1984) álláspontját, amely szerint az 

identitás megmaradhat az adott nyelv ismerete nélkül is. Bartha (1999: 135) szintén megál-

lapítja, hogy „a nyelv és az etnicitás között nem áll fenn kölcsönösen determinisztikus vi-

szony”. Annak ellenére, hogy a vizsgált településen találhatunk ez utóbbira is példát, tehát 

a hatodik hipotézis beigazolódott, a jelen kutatás alapján elmondható, hogy az adott 

nyelv ismerete, ami akár a nyelv újratanulása, illetve idegen nyelvként való tanulása révén 

is megvalósulhat, fontos része a kisebbségi identitásnak. 

 
7. hipotézis  

A horvátországi sztenderd horvát nyelvváltozat tanulásával a legfiatalabb generáció 

tagjai egyénileg eltérő mértékben képessé válhatnak a horvát nyelvű kommunikáció-

ra, megőrizhetik nemzetiségi horvát identitásukat, azonban a helyi gradistyei horvát 

dialektus továbbélése nem biztosított a vizsgált településen. 

A jelen kutatás eredményei alapján igazolható, hogy a vizsgált közösség eredeti 

nyelvének, a gradistyei horvát helyi változatának a visszaszorulása folytatódik a települé-

sen, tehát a hetedik hipotézis beigazolódott. A település általános iskolájában a 2013/2014. 

tanévben végzett kutatás során (Huszárné 2017) a 7. és 8. osztályos tanulók válaszaiból 

kiderült, hogy a gyermekek közül számosan értették, amikor szüleik vagy nagyszüleik a 

helyi horvát nyelvváltozaton kommunikáltak. A 2017/2018. tanévre jelentősen csökkent a 
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horvát nyelvi ismereteket a családból hozó tanulók száma. Az első négy évfolyam tanulói 

közül összesen 9 tanuló értette a helyi gradistyei horvát nyelvváltozatot valamilyen szinten.  

A nyelvi életútinterjúkból levont következtetések alapján megállapított 8 identitás-

kategória szerint (lásd 9. ábra) megállapítható, hogy a közösség eredetei nyelvének jelen-

tős, felgyorsuló visszaszorulása figyelhető meg. A legidősebb generáció gyermekeinek már 

nem vernakuláris nyelve a gradistyei horvát nyelvváltozat helyi dialektusa. A közösség 

horvát kultúrára fogékony, Horvátországba rendszeresen utazó középkorú és idősebb kö-

zépkorú tagjai törekszenek arra, hogy gyermekeikkel és unokáikkal horvátul beszéljenek, 

de a nyelvnek a családban történő átadása csak rendkívül kis mértékben valósul meg. A 

fenn említett csoporthoz tartozók gyermekei egyéni motiváció alapján a sztenderd horvát 

nyelvváltozatot sajátítják el, s szándékoznak azt életpályájuk során felhasználni.  

A jelen kutatás során tapasztaltak megerősítik a kutatók (Sokcsevits 1996; Barics 

(2005) álláspontját, mely szerint a horvátországi sztenderd nyelvváltozat elsajátítása vezet-

het a horvátok megmaradásához Magyarországon.  

 
8. hipotézis 

A vizsgált település nyelvi tájképe alacsony fokú etnolingvisztikai vitalitást mutat, 

magánjellegű feliratokkal csak elvétve, vagy egyáltalán nem találkozhatunk. 

Az 5. fejezetben leírtak alapján megállapíthatjuk, hogy a nyolcadik hipotézis beiga-

zolódott, hiszen a vizsgált településen található táblák és feliratok szinte kivétel nélkül a 

nyilvános tér felülről jövő (top down) konstruálásának (Shohamy 2012) felelnek meg, s a 

nyelvmegtartást és identitásépítést szolgálják. Alulról jövő (bottom up) gyakorlatra csak a 

Levanda elnevezésű horvát étterem környezetében van példa, de mivel az étterem is a 

nyelvmegtartás céljával jött létre, a környezetében megfigyelhető feliratok nem tekinthetők 

valóban alulról jövő gyakorlatnak. Shohamy és Waksman (2009) tágabb értelemben szem-

léli egy adott közösség nyelvi tájképét, s a közösségi terekben megjelenő táblákon kívül 

minden szöveget, képet, tárgyat, mely a közösséghez köthető, a nyelvi tájkép fogalmához 

sorol. A település horvát bálján minden felirat – beleértve a magánszemélyek által adomá-

nyozott tombolatárgyak használati utasításait is – horvát nyelvű. Ez utóbbiak alulról jövő 

gyakorlatnak felelnek meg ugyan, de mivel nem a mindennapokhoz kötődnek, hanem egy 

nyelvmegtartást és identitásépítést célul kitűző rendezvényhez, szintén nem utalnak a hor-

vát nyelv jelentős mértékű etnolingvisztikai vitalitására a vizsgált településen.  
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9. hipotézis 

A vizsgált település, Kópháza, valamint az ausztriai Burgenlandban elhelyezkedő 

gradistyei horvát település, Nikitsch (Filež) nyelvi tájképe jelentős eltérést mutat.  

A kilencedik hipotézis részben igazolódott be. A két ország eltérő törvényi szabá-

lyozása következményeképpen117az osztrák és a magyar gradistyei horvát településen 

másmilyen megjelenésűek a hivatalos feliratok. A különböző nyelvű, megjelenésükben 

eltérő feliratok nyelvpolitikai vonatkozásaira számos kutató hívta fel a figyelmet (Scollon–

Scollon 2003; Jaworski–Thurlow 2010; Bartha et al. 2013). Az osztrák területen – a ma-

gyarországi gyakorlattól eltérően – nincs különbség az államnyelven és a kisebbségi horvát 

nyelven közzétett feliratok megjelenésében, méretében, színében, valamint betűtípusában. 

A feliratok egy táblán helyezkednek el, s az államnyelven írt feliratok első helyen, felül 

találhatók. Ez az elrendezés nemcsak a helységnévtáblákra, hanem az egyéb feliratokra is 

jellemző. A magyarországi gyakorlat ettől eltérő: a helységnévtáblák esetében más színnel 

és betűtípussal, s külön táblákon elhelyezve szerepeltetik a kisebbségi nyelven kiírtakat, 

míg az egyéb feliratok nem mutatnak egységes képet. Az említett lényeges eltérés ellenére 

a két település nyelvi tájképe a gradistyei horvát hasonló mértékű etnolingvisztikai vitalitá-

sára enged következtetni annak ellenére, hogy más források alapján ismert, hogy a nyelvi 

asszimiláció mértéke kisebb Nikitsch (Filež) településen, mint Kópházán. Mindkét telepü-

lés horvát nyelvű feliratai szimbolikus jellegűek, tényleges informatív funkcióval bíró fel-

iratokkal egyik településen sem találkozhatunk. Az egyetlen aktuális információt tartalma-

zó felirat Nikitsch (Filež) településen egy nyelvmegtartást célzó rendezvényre hívja fel a 

figyelmet.  

 
10. hipotézis  

 A digitális térben megvalósuló nyelvi gyakorlatok jelentős mértékben hozzájárulnak 

a vizsgált közösséghez köthető virtuális közösségek tagjai horvát identitásának meg-

őrzéséhez, valamint a közösségi és egyéni nyelvmegtartáshoz.  

 A tizedik hipotézis részben igazolódott be. Mivel a jelen kutatásban vizsgált kö-

zösségi oldalakon történő kommunikáció szinte kizárólag a nyelvmegtartáshoz, identitás-

építéshez kapcsolódik, kimondható, hogy a digitális tér adta lehetőségek új erőforrást je-

lentenek a horvát identitás megtartásában. A digitális térnek a közösségi és egyéni nyelv-

megtartásban betöltött szerepe azonban kevésbé egyértelmű. A virtuális közösségek tagjai-

                                                 
117 http://adattar.adatbank.transindex.ro/Ausztria/index.htm  (2021. 01. 20.) 
       https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100179.tv (2021. 01. 20.) 
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nak a vizsgált online oldalakon és csoportokban megfigyelhető tevékenysége a horvát vo-

natkozású hírek posztolására, e tartalmak megosztására, valamint az ezekhez kapcsolódó 

hozzászólásokra korlátozódik. A Cunliffe (2019) által felsorolt gátló tényezők (például a 

megfelelő nyelvi kompetenciák hiánya, más felhasználók nyelvi korlátai) jellemzik a vizs-

gált közösség tagjainak a kutatás során figyelemmel kísért nyilvános online oldalakon tör-

tént horvát nyelvi gyakorlatait, s nem tapasztalható az élet számos területét érintő kommu-

nikáció, melynek oka minden bizonnyal az, hogy a beszélgetésekben részt vevők domináns 

nyelvén (magyar, német, szlovák) jobban érvényesül a mondanivaló. A nyelvmegtartás 

szempontjából kedvező fejlemény azonban, hogy a vizsgált közösség digitális terében – a 

kiváló horvát nyelvi kompetenciákkal rendelkező aktivistákon kívül – egyre több anyaor-

szági horvát is részt vesz a kommunikációban, ami arra késztetheti az online diskurzusok-

ban részt vevőket, hogy aktivizálják horvát nyelvtudásukat, s ez kedvező hatással lehet az 

egyéni nyelvmegtartásra. 

 
11. hipotézis 

A digitális térben megvalósuló nyelvi gyakorlataik során a vizsgált közösséghez köt-

hető virtuális közösségek tagjai a horvátországi sztenderd horvát nyelvváltozatot ré-

szesítik előnyben a gradistyei irodalmi nyelvváltozattal, illetve a helyi horvát dialek-

tussal szemben. 

A tizenegyedik hipotézis nem igazolódott be. A vizsgált virtuális közösségek tagjai 

a digitális térben történő kommunikációjuk során változatos nyelvi repertoárokat vonultat-

nak fel a horvát nyelv különböző változatait illetően. A virtuális közösségeknek vannak 

ugyan olyan tagjai, akik a horvátországi sztenderd horvát nyelvváltozaton történő kommu-

nikációt részesítik előnyben – különösen a horvát nyelvi vonatkozású diplomával rendel-

kezők–, azonban megfigyelhetjük, hogy számosan burgenlandi horvátokkal történő kom-

munikációjuk során alapvetően gradistyei horvát nyelvváltozaton írják bejegyzéseiket, 

különösen a szókincset tekintve. A gradistyei nyelvváltozat, illetve a helyi horvát dialektus 

használatának szimbolikus jelentősége is van: a gradistyei horvát közösség összetartozását 

fejezi ki. A vizsgált virtuális közösségek idősebb tagjai a helyi horvát dialektus kiejtés sze-

rinti változatán kommentelnek, azonban néhány gyakran használt szót átvesznek a horvát-

országi sztenderd horvát nyelvváltozatból is (például: čestitam ’gratulálok’).  
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12. hipotézis 

A római katolikus vallás gyakorlásának jelentős szerepe van a vizsgált településen 

tapasztalható nyelvmegtartást, valamint identitásépítést célzó törekvésekben. 

A tizenkettedik hipotézis a másfél évtizedes részt vevő megfigyelés során leszűrt 

következtések alapján beigazolódott. Számos szerző (Sándor 1998; Borbély 2001a) rámu-

tat, hogy a vallás gyakorlásának jelentős szerepe van a nyelvmegtartásban, s különösen 

abban az esetben várható pozitív hatás, amennyiben a kisebbségi és a többségi nyelvi kö-

zösségek vallása eltér egymástól, s a szertartásokat a kisebbség nyelvén tartják. A 

gradistyei horvátok közösségei, valamint nyelvváltozata fennmaradásában ettől részben 

eltérő szerepe van a római katolikus vallás gyakorlásának, melyben a közösségi szolidari-

tás, a gradistyei horvátok határokon átívelő összetartozása, a közösségvállalás, valamint a 

horvátság megélése nagy szerepet játszanak. A gradistyei horvátok történelme során fontos 

szerepet töltött be a Mária-kultusz, mely napjainkban is megfigyelhető a népcsoport közös-

ségeiben. A zarándoklatokhoz köthető események a három országban (Ausztria, Magyar-

ország, Szlovákia) élő horvát népcsoport közösségei kapcsolattartását is szolgálják. A 

gradistyei horvát sztenderdizált irodalmi nyelvváltozat a népcsoport római katolikus szer-

tartásainak liturgikus nyelve, így a vallás gyakorlása fontos szerepet játszik nyelvváltoza-

tuk fennmaradásában. A nyelvmegtartást és identitásépítés célzó rendezvények szinte kivé-

tel nélkül összekapcsolódnak a római katolikus vallás gyakorlásával. A részt vevő megfi-

gyelések során tapasztaltak alapján elmondható, hogy a vizsgált településen a horvát bál is 

közös imával kezdődik, s a „Kópházi irodalmi találkozó” (Koljnofski književni susreti) 

programjának is része a szentmise.  
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Kedves Tanuló! 
A következőkben a horvát nyelv tanulásával kapcsolatban teszek fel kérdéseket. 
A válaszadás önkéntes. A kérdőív névtelen. 
Fontos tudnod, hogy akkor segítesz a legtöbbet, ha őszinte véleményedet mondod el! 
Segítő együttműködésedet köszönöm.  
 Kérem, hogy az alábbi állításokat 1-től 4-ig osztályozd! Jelöld a megfelelő számot az egyes 
kérdéseknél! 
 
1 – egyáltalán nem értek egyet …2…3 valamennyire egyetértek        4 –  teljesen egyetértek  X – 
nem tudom  
Példa:    

O. A horvát nyelv tetszik nekem. 1 2 3 4 X 

Amennyiben nagyon tetszik neked a horvát nyelv, a 4-es számot jelöld be. 

Állítások 

1. egyál-
talán nem 

értek 
egyet 

2. 3. 
4. teljesen 
egyetértek 

nem 
tudom 

megítélni 

1. Szeretem tanulni a horvát nyelvet. 1 2 3 4 X 

2. Azért tanulom a horvát nyelvet, 
mert kötelező. 

 
1 2 3 4 X 

3. Azért tanulom a horvát nyelvet, 
mert nyelvvizsgát szeretnék tenni. 

1 2 3 4 X 

4. Azért tanulom a horvát nyelvet, 
mert szeretnék én is tudni horvátul, 
mint sokan a faluban.  

1 2 3 4 X 

5. Azért tanulom a horvát nyelvet, 
mert én is horvátnak érzem ma-
gam. 

1 2 3 4 X 

6. Azért tanulom a horvát nyelvet, 
mert a szüleim is beszélik a nyel-
vet. 

1 2 3 4 X 

7. Azért tanulom a horvát nyelvet, 
mert édesapám beszél horvátul. 

1 2 3 4 x 

8. Azért tanulom a horvát nyelvet, 
mert édesanyám beszél horvátul.  

1 2 3 4 x 

9. Azért tanulom a horvát nyelvet, 
mert a nagyszüleim beszélik a 
nyelvet. 

1 2 3 4 X 
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10.  Azért tanulom a horvát nyelvet, 
mert ha nyaralni megyek, hasznos 
lesz a tudásom. 

1 2 3 4 X 

11.  Azért tanulom a horvát nyelvet, 
mert a munkámban majd hasznos 
lesz. 

1 2 3 4 X 

12.  Azért tanulom a horvát nyelvet, hogy más 
országban élő emberekkel is tudjak be-
szélni. 

1 2 3 4 X 

  Állítások  

1. egyál-
talán nem 

értek 
egyet 

2. 3. 
4. teljesen 
egyetértek 

nem 
tudom 

megítélni 

13.  Jó, hogy tanulhatok horvátul, mert 
a németen és angolon kívül más 
nyelven is fogok tudni. 

1 2 3 4 X 

14.  Azért tanulom a horvát nyelvet, 
mert érdekes. 

1 2 3 4 X 

Állítás mindig rendszeresen gyakran ritkán soha 

15. Az iskolán kívül is beszélek horvá-
tul. 

 
1 2 3 4 X 

16.  Édesanyámmal beszélek horvátul. 
 

1 2 3 4 X 

17.  Édesapámmal  beszélek horvátul. 
 

1 2 3 4 X 

18. A nagyszüleimmel beszélek horvá-
tul. 

 
1 2 3 4 X 

19.  Ha beszélnek hozzám az iskolán 
kívül, horvátul válaszolok. 

1 2 3 4 X 

   Állítások 

1. egyál-
talán nem 

értek 
egyet 

2 3 
4. teljesen 
egyetértek 

X 

20. Ha beszélnek hozzám horvátul az 
iskolán kívül, megértem. 

1 2 3 4 X 

21. Nem beszélnek hozzám horvátul az 
iskolán kívül. 

1 2 3 4 X 

22. Ha horvátul beszélnek hozzám az 
iskolán kívül, értem, de magyarul 
válaszolok. 

1 2 3 4 x 

23. A szüleim örülnek, hogy horvátul 
tanulok. 

1 2 3 4 X 

Írd le, hogy miért! 
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24. A nagyszüleim örülnek, hogy horvá-
tul tanulok. 

1 2 3 4 X 

Írd le, hogy miért! 
 

25. Jónak tartom, hogy tanulhatok hor-
vátul. 

 
1 2 3 4 X 

26. A horvát nyelv jobban megy, mint a 
német. 

 
1 2 3 4 X 

Írd le, hogy miért! 
 
 

27. A német nyelv jobban megy, mint a 
horvát nyelv.  

1 2 3 4 X 

Írd le, hogy miért! 
 

 
28. A német nyelv hasznosabb, mint a 

horvát nyelv. 
1 2 3 4 X 

29. Örülök, hogy horvátul tanulhatok. 1 2 3 4 X 

 
Kérlek, válaszolj a kérdésekre! 

 Születési éved:  év  Hányadik osztályba jársz?     
 
 
 
1. A családodban ki beszél horvátul? 
 
2. Miért jó, hogy horvátul tanulhatsz?   
 
 
3. Mik a céljaid a horvát nyelvvel kapcsolatban?  
 
 
4. Miért tartják fontosnak nagyszüleid, hogy te horvátul tanulsz? 
 
5. Miért tartják fontosnak szüleid, hogy te horvátul tanulsz? 
 
 
6. Hol beszélik még a horvát nyelvet Magyarországon? Más országokban? 
 
 
7. Különbözik-e a Kópházán beszélt nyelv a más területeken beszélt horvát nyelvtől? Ha igen, 
miben különbözik? 
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8. Megérted az idősebbeket a faluban, ha horvátul beszélnek? Ha igen, mit gondolsz arról, 
ahogy beszélnek? Ha nem, miért nem?  
 
 
 
9. Vannak- e más nemzetiségek Magyarországon a horváton kívül? Ha igen, melyek azok?  
 
 
 
10. Volt-e már valamilyen jó élményed /sikerélményed a horvát nyelvvel kapcsolatban? Mi volt 
az? Írd le! 
 
 
 
 

Köszönöm a segítségedet!    További sikereket kívánok a nyelvtanulásban!Köszönöm a segítségedet!    További sikereket kívánok a nyelvtanulásban!Köszönöm a segítségedet!    További sikereket kívánok a nyelvtanulásban!Köszönöm a segítségedet!    További sikereket kívánok a nyelvtanulásban!    
 
 
13. számú melléklet. A Vándor Szűzanya szobra (Putujuća Marija) Nardán 2019-ben. (A  
      szerző felvétele.) 
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14. számú melléklet. A kismartoni (Eisenstadt, Ausztria) püspök gradistyei  
irodalmi nyelven írt levele, melyben megköszöni a vizsgált település szervezeteinek  
és aktivistáinak a burgenlandi horvát zarándokok fogadását. (A szerző felvétele.) 
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15. számú melléklet. A 2015. évi „Őseink útján” projekt résztvevői Kópházán. 
      (A szerző felvétele.) 
 
 

                 
 

 
 
16. számú melléklet.  Meghívó a 2017. évi  „Őseink útján”  projekt egyik rendezvényére a  
      horvátországi Draganić településen. A vizsgált virtuális közösségek digitális  
      terében megosztott és továbbosztott infografika. 
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17. számú melléklet. A 2017. évi „Kópházi irodalmi találkozó” digitális meghívója. 
 Forrás: Hrvati–Horvátok Egyesület. A vizsgált virtuális közösségek digitális  
 terében megosztott  és továbbosztott infografika.   
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18. számú melléklet. A kópházi horvát közösség tagjai a 2020. évi rijekai (Fiume) 
  karneválon. Forrás: https://volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/3036209 (2021. 01. 12.) 
 

            
 

 
19. számú melléklet. A 2018. évi ádventi gyertyagyújtás rendezvény digitális meghívója.  

      Forrás: Hrvati–Horvátok Egyesület.  A vizsgált virtuális közösségek digitális  
      terében  megosztott  és továbbosztott infografika. 
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20. számú melléklet. A 2018. és 2020. évi ádventi ablaknyitás rendezvény digitális 
       meghívója. Forrás: a települési horvát nemzetiségi önkormányzat. A 
       vizsgált virtuális közösségek digitális  terében  megosztott  és továbbosztott  
       infografikák. 
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21. számú melléklet. Helyi horvát dialektusban írt első világháborús napló a település  
      horvát tájházában (selski stan) (2020). (A szerző felvétele.) 
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22. számú melléklet. A település hagyományos dűlőnevei az Etno Center előtt elhelyezett 
       táblán ( 2019). (A szerző felvétele.) 
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23. számú melléklet. Háromnyelvű (magyar–horvát–német) tábla Kópháza központjában  
(2019). (A szerző felvétele.) 
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24. számú melléklet. Nakovich Mihály (Mihovil Naković) (1840–1900) kópházi  
 kántortanító és író sírja az eredeti magyar nyelvű feliratokkal, valamint az általános  
 iskola által 2005-ben létrehozott horvát nyelvű emlékművel (2020). 

(A szerző felvétele.) 
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25. számú melléklet. Első világháborús emléktábla a Szent Márton templom oldalán  

(2020). (A szerző felvétele.) 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 



 
 

226 

 
26. számú melléklet. Az 1921. évi soproni népszavazás emlékműve (jobbra) Kópháza  
       központjában.(2020). (A szerző felvétele.) 
 

                                        
 
 
27. számú melléklet.  Ivan Blazović emléktáblája a búcsújáró templom falán (2019).  

(A szerző felvétele.) 
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28. számú melléklet.  Sinkovits Mátyás emléktáblája a búcsújáró templom falán (2019).  

(A szerző felvétele.) 
 
 

                                      
 
 
 29. számú melléklet.  A Sinkovits Mátyás költő születése 90. évfordulójára emlékező  
        rendezvény (2017) meghívója. Forrás: Hrvati–Horvátok Egyesület.  A virtuális  
  közösségek digitális terében megosztott és továbbosztott infografika. 
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30. számú melléklet. Bibinje testvértelepülés ajándéka (2018), a Szent Rókus szobor 
      alapzatának kétnyelvű (horvát–magyar) felirata. (A szerző felvétele.) 
 
 

 
 
 
31. számú melléklet. A szoboravató ünnepség (2018). Forrás: bibinjenet. A vizsgált  

virtuális közösségek digitális terében megosztott és továbbosztott kép. 
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32. számú melléklet. A helyi horvát bál (2019) egy tombolatárgyához mellékelt horvát  
nyelvű recept. (A szerző felvétele.) 
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33. számú melléklet. A római katolikusok hagyományos köszöntése (gradistyei horvát 
       nyelvváltozaton) a szószéket díszítő terítőre hímezve. (Valjen budi Jezuš Kristuš!) 
      [Dicsértessék a Jézus Krisztus!] (A szerző felvétele.)  
 

                                     
 
 
34. számú melléklet. Az interaktív múzeumhoz kapcsolódó, a gradistyei horvátok 
      kulturális vonatkozásait összegző tábla Kópháza központjában. (A szerző felvétele.)  
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35. számú melléklet. A lorettói horvát gyalogos zarándoklat résztvevőit fogadják az ORF 
      népcsoport-szerkesztőségének tagjai a szerkesztőség kismartoni (Eisenstadt, Ausztria)  
      székházánál. (A szerző felvétele.) (2018) 
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36. számú melléklet. A Kópháza-Koljnof nyilvános Facebook-oldalon közzétett kétnyelvű 

 (magyar-horvát) felhívás a digitális térben megvalósulandó közösségi karácsonyi  
 Gyertyagyújtásra (2020). 
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Függelék 

A disszertációban alkalmazott jelek és rövidítések jegyzéke. 

Ak =Adatközlő 

Tm = Terepmunkás 

[…]= kihagyott, irreleváns szövegrészlet 

[szöveg] vagy ’szöveg’ vagy (szöveg, pl. helységnév) = idegen nyelvű szöveg magyarra 

fordítása 

[szöveg] az érthetőséget elősegítő kiegészítés 

 


