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Bevezetés 
 
 

A szlovákiai magyarság kétnyelv vé válásának folyamatáról 
keveset tudunk, a témakört érint  munkák is csak 
nagyvonalakban adnak róla leírást. A trianoni szerz déssel 
Csehszlovákiához csatolt területeken a magyar lakosság 
fokozatosan vált kétnyelv vé. Az új államalakulat (cseh)szlovák 
többséggé lett, a területen él  magyarok kisebbségi helyzetbe 
kerültek, a magyar nyelv pedig kisebbségi nyelv lett. 
Az iskolákban kötelez  tantárgy lett a szlovák nyelv, 
a hivatalnokoktól elvárták az államnyelv ismeretét, ami 
fokozatosan más területeken is az egyéni boldogulás feltétele 
lett. A csehszlovákiai (kés bb szlovákiai) magyarok egyre 
szélesebb rétege kezdte egyre jobban beszélni az államnyelvet, 
mígnem legkés bb napjainkra bekövetkezett a szlovákiai magyar 
közösség gyakorlatilag teljesen kétnyelv vé válása. 
Kutatásommal a kétnyelv södés gyökereinél próbálok 
vizsgálódni, az els  Csehszlovák Köztársaságban él  magyarok 
nyelvhasználatát tanulmányozom – az eltelt majdnem száz évre 
való tekintettel csak az írott nyelvben. 
 

Munkám úttör  jelleg , a két háború közti csehszlovákiai 
magyar kétnyelv séggel átfogó jelleggel ismereteim szerint 
el ttem senki nem foglalkozott. Az eltelt 70-90 évre való 
tekintettel csak a korabeli írásos dokumentumokra tudtam 
hagyatkozni. A kétnyelv  kommunikáció írott nyelvi válfaját 
kutattam tehát, és bár az írás alapvet en a beszéd leképezése, 
távol állt t lem, hogy ennyi év távlatából az írásos 
dokumentumokból beszélt nyelvi sajátosságokra következtessek. 
A munkát az is nehezítette, hogy a mai szociolingvisztika és 
kétnyelv ség-kutatás sem foglalkozik túl mélyrehatóan az írott 
nyelv kétnyelv ségével. Els sorban Lanstyák Istvánnak a beszélt 
és írott nyelvi kódváltással és a nyelvköziséggel foglalkozó 
nyelvészeti munkáiból indultam ki (Lanstyák 2000a, 2003a, 



 3 

2006a, 2006b, Lanstyák–Szabómihály 2002), de segítségemre volt 
Kulcsár Aranka kés bbi korra irányuló hasonló témájú kutatása is 
(Kulcsár 2002, 2005). 
 

A kutatás forrásául a csehszlovákiai magyar újságok, 
tankönyvek, állami és egyházi hivatalok, valamint egyéb szervek, 
szervezetek, egyesületek írásos dokumentumai szolgáltak. Annak 
érdekében, hogy az elemzett anyag ne legyen túl szerteágazó és 
rendszertelen, a kutatási forrásokat egyetlen helységre, a csaknem 
kizárólag magyarok lakta Somorja városra (hivatalosan 
nagyközségre) sz kítettem le – az országos napilapok és 
a tankönyvek kivételével, amelyek Szlovákia egész területén 
elérhet ek ill. használatosak voltak. A két világháború közti 
Somorja minden fennmaradt írásos anyagát igyekeztem felkutatni, 
a korra jellemz  módon azonban az írásos dokumentumoknak 
csupán a töredéke került át a levéltárakba, a többi elkallódott vagy 
a kés bbi államosítás során megsemmisítették ket. Így a feltárt 
nyelvi anyag is több esetben hiányos, egy-egy területen sikerült 
csak olyan mennyiség  forrásanyagot összegy jteni, hogy abból 
kvantitatív vizsgálatot lehessen végezni. 
 

Mivel a források csak abban egyeznek meg, hogy írott 
nyelviek, minden másban heterogének és nehezen 
összehasonlíthatóak, a módszertani elvek és a hipotézisek nem 
egységesek. A dolgozat ezáltal egy kissé töredezetté válik ugyan, 
de nem volt, nem is lehetett célom teljes képet adni a két 
világháború közti kétnyelv ségr l, inkább csak bepillantani az 
egyes (írott) nyelvhasználati színterekre. A nehézségek ellenére 
sikerült úgy megvalósítani az anyaggy jtést és annak 
feldolgozását, hogy a komolyabban vizsgált néhány területen 
megfeleljen a reprezentativitás és a leíró adekvátság 
követelményeinek. 
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A doktori disszertáció szerkezete 
 
 

Disszertációm hat fejezetb l áll: 
 

Az I. fejezet a dolgozat tárgyát, azaz a két világháború közötti 
(cseh)szlovákiai magyar kisebbség nyelvhasználatát általános 
történelmi, kulturális és törvényszabályozási kontextusba 
helyezi. Röviden felvázolom a történelmi hátteret, a magyar 
kisebbség helyzetét, Szlovákia közigazgatási rendszerét, majd 
ismertetem a nyelvhasználat korabeli csehszlovák törvényi 
szabályozását, s a fejezetet Somorja nagyközség bemutatása 
zárja. 

 
A dolgozat II. fejezetében els sorban a dolgozat fontos 

alapfogalmainak, a kétnyelv ségnek és a kódváltásnak, ezen belül 
az írott nyelvi kódváltásnak az elméleti hátterével foglalkozom, 
emellett pedig összehasonlítom a szlovákiai magyar 
kétnyelv séget a trianoni döntés idején a mai állapottal. 

 
Az értekezés III., legnagyobb terjedelm  fejezete 

a (cseh)szlovákiai magyarság két világháború közti 
kétnyelv ségének a magyar nyelv  sajtóban megjelen  konkrét 
nyelvi sajátosságaival foglalkozik. A magyar sajtónyelvben 
a kétnyelv ség a szlovák szavak, szószerkezetek, szövegek 
„beemelésével”, azaz kódváltások által jelenik meg. Els ként 
a csehszlovákiai magyar napilapok nyelvhasználatát, f ként 
a „csehszlovák” nyelv  köznévi és tulajdonnévi (ezen belül 
földrajzi névi, intézménynévi) kódváltásokat vizsgálom és 
elemzem sokféle szempontból. Ezután ezeket összehasonlítom 
a két háború közötti csehszlovákiai magyar napisajtóban (Új Szó 
napilap) megjelen  kódváltásokkal. A fejezet végén pedig egy 
korabeli regionális lapban, a Somorja és vidékében jelenlev  
kódváltásokkal foglalkozom. 
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A dolgozat IV. fejezete a korabeli csehszlovákiai magyar 
tankönyvekben megjelen  kétnyelv séget vizsgálja, azonos 
kérdésekre összpontosítva, mint az el z  fejezetnél. 

 
A V. fejezetben a somorjai jegyz i és járási hivatal 

nyelvhasználatát tanulmányozom a fennmaradt egynyelv  
magyar, egynyelv  államnyelvi és kétnyelv  dokumentumok 
alapján. Ez a másik olyan fejezet, ahol az összegy jtött anyag 
mennyisége és reprezentatív összetétele lehet vé teszi, hogy 
mélyebb, alaposabb, sokszor kvantitatív elemzésekre is 
vállalkozzam. Az iratokat különböz  nyelvi vizsgálatoknak 
vetem alá; els sorban a két nyelv egymáshoz való viszonya 
érdekel, az, hogy milyen helyzetben és milyen módon választják 
a hivatalos érintkezésben az egyik vagy a másik nyelvet, és ennek 
a választásnak mi lehet a funkciója. 

 
A VI. fejezet a Somorján m köd  egyházi és állami hivatalok, 

gazdasági társaságok, kulturális és egyéb egyesületek 
nyelvhasználatát próbálja áttekinteni a sokrét , de sajnos 
meglehet sen töredezetten és kis mennyiségben fennmaradt 
iratokból. Az egyházi intézmények közül els sorban a Somorjai 
Református Lelkészi Hivatal dokumentumait, illetve emellett 
még az Egyházgellei Római Katolikus Egyházi Hivatal kisebb 
számú felkutatott iratát vizsgálom. A többi intézmény között 
szerepelnek állami hivatalok, kulturális egyesületek, gazdasági 
társulások valamint pénzintézet és vasúttársaság is. A kisebb, 
néha egészen gyér adatmennyiség miatt ezekben az esetekben 
már nem végeztem kvantitatív nyelvi elemzéseket, valóban csak 
bepillantást sikerült nyerni a (cseh)szlovákia magyar 
nyelvhasználatnak ebbe a színterébe. 

 
Az értekezést az Összegzés zárja, amely az általam végzett 

kutatások összegzése, eredményeinek bemutatása illetve 
a további feladatok továbbgondolása. 
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A kutatás tárgya és módszerei 
 
 

Disszertációmban a forrásanyag jellegét l és nagyságától 
függ en különböz  módszertani elvek alapján elemzem 
a korabeli magyar-(cseh)szlovák kétnyelv séget. 
A sajtótermékeknél és a tankönyveknél els sorban az államnyelv 
– a „csehszlovák nyelv” – magyar szövegbe ágyazódását, 
a kódváltás jelenségét vizsgálom. Azokat az indítékokat 
próbálom feltárni, amelyek zárt keretek közt (tehát a sajtó vagy 
a tankönyvek nyelvében) kódváltást eredményeztek. A köznévi 
kódváltás mellett fontos szerepet játszik a tulajdonnévi 
kódváltás, hiszen a vendégnyelvi betétek nagy része földrajzi- 
vagy intézménynév. Elemzem, hogy milyen helyzetben 
választják a kor sajtótermékeiben magyar nyelv  szövegben egy 
adott köznév vagy tulajdonnév szlovák változatát (kódváltás), és 
ennek a választásnak mi (lehet) a funkciója. Kontrasztív 
vizsgálatokat is végzek, mennyiségileg (arányaiban) is 
összehasonlítva a magyar és az államnyelvi változatok 
el fordulását. A munka során többször komolyan boncolgatom 
a kölcsönszavak problematikáját is, vagyis hogy egy-egy esetben 
kódváltásról vagy inkább kölcsönszó-jelenségr l van-e szó. 
A köznévi kódváltásokat emellett a nyelvköziség szempontjából 
is vizsgálom: idézéssel, utalással, az államnyelvi betétet 
lefordításával a szöveg nyelvközi beszédaktusokra jellemz  
jegyeket vesz fel. 
 

Az államigazgatási szervek és egyéb hivatalok, intézmények, 
szervezetek írásos dokumentumainak kutatásakor más 
módszertant követtem, hiszen ezekben az iratokban nem 
feltétlenül magyar az írásbeli diskurzus els dleges nyelve, 
a teljesen magyartól a teljesen (cseh)szlovák nyelv  iratokig 
a kétnyelv ség egész skálája megtalálható köztük. Magyar 
szövegek esetén itt is figyelem az esetleges szlovák betétek 
bekerülését a bázisszövegbe, de fontos szerepet kap a különböz  
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nyelv  – magyar, (cseh)szlovák, kétnyelv  – iratok arányának 
kvantitatív elemzése az egyes mintákban, a nyelvválasztást 
befolyásoló tényez k és a lehetséges motivációk vizsgálata, 
valamint azoknál az iratoknál, amelyekben mindkét nyelv 
megnyilvánul, a kétnyelv  iratok kategorizálása és különböz  
aspektusokból történ  elemzése is. A kétnyelv ségre jellemz  
jelenségeket a kétnyelv  kommunikáció és a nyelvközi 
kommunikáció összefüggéseiben is szemügyre veszem. 

 
 

A kutatás eredményeinek összegzése 
 
 

A doktori disszertáció eredményeit, megállapításait és 
következtetéseit a következ képpen lehet az egyes 
nyelvhasználati színterekre lebontva röviden összefoglalni. 
 
 
A sajtó nyelve 
 
1. Kódváltások, azok motívumai, funkciói 

 
1.1. A kétnyelv ségnek a magyar nyelv  sajtóban megjelen  
leggyakoribb sajátossága a viszonylag gyakran megjelen  
kódváltás. A tulajdonnevek államnyelv  változata különösen 
általános gyakorlat volt, de egyáltalán nem ritka a köznévi 
kódváltás sem. 
 
1.2. A legtöbb köznévi kódváltás a gyakorlati szempontból fontos 
azonosítás, hitelesítés, illetve valamilyen stílushatás és/vagy 
elhatárolódás elérése céljából történik. Az azonosítás és 
a hitelesítés esetében azért használják az államnyelvet, hogy egy 
adott fogalmat az olvasók könnyebben be tudjanak azonosítani, 
illetve hogy a fogalom használatát hitelessé tegyék. 
Az egyértelm sítés miatt többször mindkét változatot használják, 
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úgy, hogy az egyik nyelv  alakot zárójelbe teszik vagy más 
módon megkülönböztetik. A stílushatás elérése céljából történ  
kódváltás általában vagy idézetszer , vagy az újságírók személyes 
„betoldása” stilisztikai többlet kifejezése céljából (hogy 
stílusosabbá, kifejez bbé tegyék írásukat). 
 
1.3. A magyar sajtóban a (cseh)szlovák tulajdonnevek (földrajzi- 
és intézménynevek) használatában a gyakorlati okok mellett 
komoly szerepet játszott a hatósági szabályozás elfogadása, vagyis 
a hivatalos csehszlovák nevek használata. A két háború között 
a magyar helységnevek csak a (cseh)szlovák név mellett/után 
voltak hivatalosak, némelyek (ahol nem élt megfelel  részarányú 
kisebbség) pedig egyáltalán nem, ami meg is mutatkozik: 
a helységnevek gyakoribbak államnyelven, mint a többi 
tulajdonnév. Emellett fontos szerepet játszhatott a gyakorlati 
funkció: a kódváltás segített az adott földrajzi- vagy intézménynév 
beazonosításában, egyértelm vé tételében vagy akár 
megismertetésében. Gyakori, hogy párhuzamosan van jelen 
mindkét nyelvi változat. Jól megfigyelhet , hogy ahol kiemelten 
fontos az egyértelm  azonosítás, ott sokkal gyakoribb a kódváltott 
forma választása: címzésekben, hirdetésekben például különösen 
sokszor fordul el  (cseh)szlovák helység- és utcanév. 
 
1.4. A magyar nyelv  szövegbe beépül  (cseh)szlovák kifejezések 
jelent s része bels , kontextuális okokra is visszavezethet : 
az egyes újságírók szókészlete, a két nyelvben való jártasságuk, 
emocionális vagy presztízsmotívumaik – bár a nyelvválasztás még 
nem volt olyan mértékben identitásjelz , mint ma – is 
eredményezhették a kódváltások használatát. A két nyelv 
„keverésének” sem alakult még ki az a több évtizedes rutinja, 
amely a mai szlovákiai magyar sajtót (és általában a magyar nyelv 
szlovákiai kontaktusváltozatát) jellemzi, így a kódváltások 
kívülr l nézve logikátlanul és következetlenül, „ad hoc” módon 
jelennek meg. Az is valószín , hogy az újságírók ebben az id ben 
csak tapogatóztak, nem volt világos számukra, mit engedhetnek 
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meg maguknak az újonnan alakult helyzetben. A kódváltások 
használata némely esetben akár egyfajta nyelvi játéknak is 
felfogható, az újságírók az „új” nyelvet szövegeikbe mintegy 
érdekességb l is beépíthették. 
 
 
2. A kódváltások nyelvi sajátosságai 
 
2.1. A két háború közti magyar sajtó szövegeiben az államnyelv 
leggyakrabban egyszavas betoldásként, azaz bázistartó 
kódváltásként van jelen (ritkábban szószerkezet vagy mondat 
formájában). Szövegszer en a szlovák nyelv ritkán, akkor is csak 
hirdetésekben jelenik meg (ilyennel legtöbbször a Somorja és 
vidéke regionális hetilap árverési hirdetéseiben találkoztam). 
 
2. 2. A kódváltások a sajtóban meglep en gyakran jelzetlenek – 
nincsenek idéz jellel, zárójellel, metanyelvi megjegyzéssel vagy 
más módon kiemelve, elkülönítve a magyar szövegt l, hanem 
abba szervesen illeszkednek. 
 
2.3. Egyes esetekben sz k a kódváltás és a kölcsönszó közötti 
határ, bizonyos közhasználatúnak t n  szlovák szavak nagy 
valószín séggel már a korban is vagy akkor még kölcsönelemként 
integrálódva léteztek a magyar nyelv szlovákiai 
kontaktusváltozatában. 
 
2.4. Gyakori, hogy a kódváltott alakot a magyar nyelv  lexéma 
után közlik, leginkább zárójelben, illetve fordítva: a szlovák 
vendégszó után zárójelezik a magyar megfelel t. Ezekben 
az esetekben nem tipikus kódváltásról van szó, hiszen az egyik 
nyelv  alak a másik megismétléseként, fordításaként is felfogható, 
az üzenet a nyelvközi diskurzusokhoz hasonlatos módon 
megduplázódik. 
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2.5. A szlovák betoldásokban sok a következetlenség, a nyelvi, 
helyesírási hiba, aminek az újságírók nem megfelel  (szlovák) 
nyelvi készsége lehet az oka. 
 
 
A tankönyvek nyelve 

 
A két háború közti tankönyvekben az újságokhoz hasonlóan 
a csehszlovák nyelv kódváltások formájában van jelen. Egyes 
tankönyvek teljes terjedelmükben, másoknak egyes fejezetei eleve 
szlovákból készült fordítások, ami önmagában hatással van 
a magyar változatukra. Az államnyelv tehát a fordítás tényéb l 
adódóan és az er sebb hatósági szabályozás – el zetes 
engedélyezés, ellen rzés – miatt is fokozottan jelen van. 
A tankönyvek témái is gyakran köt dnek Csehszlovákiához és 
a „csehszlovák” néphez, ami szintén növeli az államnyelvi betétek 
el fordulási valószín ségét. A földrajzi nevek írásában 
egyértelm en a szlovák nyelv dominál – bár a biztos azonosítás 
céljából sok esetben zárójelezik mögötte a magyar nevet –, 
a korabeli csehszlovákiai magyar sajtóval összehasonlítva is. 
 
 
Hivatalok, vállalatok, szervezetek nyelvhasználata 
 
1. A somorjai jegyz i és járási hivatal nyelvhasználata, 

a nyelvválasztást befolyásoló tényez k: 
 
1.1. Mindkét közigazgatási hivatal (a járásira ez fokozottan igaz) 
szorosan kapcsolódott az állami közigazgatáshoz, ami 
nyilvánvalóan a centralizáció és az államnyelv elterjesztése 
irányába fejtett ki hatást. A hivatalok közötti kommunikáció 
nyelve így egyértelm en a (cseh)szlovák volt, ez a vizsgált 
anyagban is leképez dik. Ám ez nem azt jelenti, hogy a magyar 
nyelv kiszorult volna a hivatali nyelvb l (bár tény, hogy a magyar 
iratok száma f leg a kezdeti id szakban volt jelent s): ha kisebb 
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számban is, de végig képviseltették magukat, els sorban a jegyz i 
hivatal irataiban. 
 
1.2. Annak, hogy a magyar nyelv  adminisztráció részben 
megmaradt, több oka volt. A korszak elején még 
a jogfolytonosság is közrejátszott, a Monarchia jogszabályai közül 
ugyanis néhány hosszabb-rövidebb ideig tovább élt. De 
a közigazgatásban dolgozók kés bb is éltek (bár messze nem száz 
százalékosan) nyelvhasználati jogaikkal, azaz megfelel  
kisebbségi részarányú községben és akár járási szinten is 
a magyart használták a „hivatalnokoskodás” nyelveként. 
A magyar nyelv séget nyelvi hiány is eredményezhette: a magyar 
nemzetiség  hivatalnokoknak f leg a kezdeti id szakban 
hiányzott a kielégít  (cseh)szlovák nyelvtudása. 
 
1.3. A nyelvi adatok értelmezése azonban nem függetleníthet  el 
a beszél k nyelvhasználatát befolyásoló küls  tényez kt l. 
Számos, a nyelvhasználatot befolyásoló nyelven kívüli tényez re 
(a hivatalnokok nemzetisége, nyelvi életrajza, nyelvi attit djei) 
azonban csak minimálisan sikerült fényt deríteni, ami megnehezíti 
a nyelvválasztás motívumainak pontosabb feltárását. 
 
 
2. A jegyz i és járási hivatal iratainak nyelvi sajátosságai 
 
2.1. A járási és jegyz i hivatal fennmaradt irataiban a teljesen 
magyartól a teljesen csehszlovák nyelv  iratokig a kétnyelv ség 
egész skálája figyelhet  meg. Van, hogy csak egy-egy szlovák szó 
(leggyakrabban tulajdonnév) ékel dik be a magyar szövegbe 
(kódváltás), de gyakran el fordul, hogy a hivatalos irat bizonyos 
részeit (leginkább a formai jegyeket) államnyelven írják 
(szimbolikus kétnyelv ség). Vannak iratok, melyekben 
egyformán hangsúlyos a magyar és a szlovák nyelv, vagy oly 
módon, hogy a szöveg a másik nyelven megismétl dik 
(megduplázódik az üzenet), vagy úgy, hogy az egyik nyelv  
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szöveget felváltja a másik nyelv  (a két nyelv kiegészíti egymást, 
bázisváltás történik). 
 
2.2. A kétnyelv  szövegekben ritkán tapasztalható felt n  
különbség a két változat között, formailag viszont sokszor 
különböz képpen oldják meg a két nyelv beépítését ugyanabba 
az iratba. A leggyakoribb az a módszer, amikor a két nyelvet 
szavanként vagy mondatonként váltakoztatják (párhuzamosan 
futó kétnyelv ség). Ez a formai megoldás jellemzi a nagyszámú 
kétnyelv  nyomtatvány többségét is, amelyek legtöbbször csak 
az egyik nyelven vannak kitöltve (azaz az üzenet nem duplázódik 
meg). Kétnyelv  iratok esetében, ahogy azt a törvény kimondja, 
mindig az államnyelv áll az els  helyen. 
 
 
3) Az egyéb állami hivatalok, egyházak, intézmények, társaságok 

iratainak nyelvhasználatával kapcsolatos megfigyelések 
 
3.1. A vizsgált református és katolikus egyházi hivatal 
adminisztrációja magyar volt, leveleiket is magyarul fogalmazták; 
a református hivatal hivatalos dokumentációja – anyakönyvi 
kivonatok, házasságkötések, halálesetek rögzítése – a korszak 
második felében már id nként államnyelv  (az egyházgellei 
katolikus hivatalnál ilyen típusú iratokat nem találtam). 
 
3.2. A vizsgált somorjai állami hivatalok meglehet sen kevés 
fellelt dokumentuma er sen államnyelv  adminisztrációról 
tanúskodik. Fordított a helyzet a különböz  részvénytársaságok és 
kulturális-közm vel dési egyesületek esetében, ahol egyértelm  
a magyar nyelv dominanciája, néha kizárólagossága. De nagyon 
fontos hangsúlyozni, hogy a korlátozott anyagmennyiség miatt 
ezekben az esetekben bármilyen megállapítás csak nagyon 
óvatosan és komoly megszorításokkal fogalmazható meg. 
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Chapters on bilingualism in the mid-war 
Czechoslovakia (with special regard to thelanguage 

situation of Somorja) 
 
 
 

 
Introduction 

 
 

The formation of the bilingualism of Hungarians living in Slovakia is 
not a much know phenomenon. The studies dealing with the subject 
could give only a vague description of the process itself. Hungarian 
citizens of the territory annexed to Czechoslovakia became bilingual 
gradually. After the 1st World War the boundaries of the region had 
changed, the Slovaks became the majority, the Hungarians became the 
minority and so their language became a minority language. A wider 
strata of Hungarians living in Czechoslovakia (later in Slovakia) 
started to speak the official language (state language), until finally the 
whole community became practically fully bilingual by now. 
 

In my thesis the intention was to examine the root causes of the 
bilingualism, thus I studied the language usage of the 1st republic 
of Czechoslovakia – and because this period was almost hundred year 
ago only in the written language. 
 

The sources of my thesis were the Hungarian newspapers, 
schoolbooks used in Czechoslovakia, the written documents of official 
and church use and of other institutions and associations. To have the 
sources more homogeneous I narrowed my sources down to one town, 
to Somorja only (excluding the daily newspapers and schoolbooks, 
which were available and used all over Slovakia). I tried to collect all 
the remaining written documents the mid-war Somorja. 
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The Subject and the Methods of the Thesis 
 
 

In my thesis I tried to draw a picture of the language usage of the time 
based on certain methodological principles. In case of newspapers and 
schoolbooks I examined mainly the fitting of the official language 
(“czechoslovak language”) into Hungarian texts, so the instances 
of code-switching. I try to look up the reasons for code-switching 
in such defined cases as the language of newspapers and schoolbooks. 
Besides common noun code-switching proper noun code-switching 
plays an important role as well as the guest language parts are mainly 
geographical and institution names. I focused on what situations do 
the newspapers of the age choose the Slovak variants of common or 
proper names in Hungarian texts, and what could be or was the 
function of this choice. I also carried out some contrastive analysis, 
I compared the Hungarian and official language (state language) 
linguistic data. I also dealt with the question of loan-words, whether 
we can consider them as loan-words or instances of code-switching. 
I analyzed the common noun code-switching from interlinguistic point 
of view: by translating the quotations, citations and official language 
parts the text takes up the characteristic features of interlinguistic 
speech acts. 
 

The written documents of local government organs and other 
offices, institutions and organizations – which vary from entirely 
Hungarian to entirely Czechoslovakian documents – I examined the 
whole range of bilingualism. In these documents an important factor 
could be the appearance of Slovak expressions (mainly proper nouns) 
in Hungarian text, but the study of the documents which came into 
being by mixing the two languages in different extent and in different 
ways is also important. Such mixed language documents as those 
in which various parts of the Hungarian official document were 
written in the official language or in which both the Hungarian and the 
Slovak language is equally stressed in that sense that the text is 
repeated in the other language (the message is doubled) or that the text 
of one language is followed by the other (the two languages 
complement each other, it is regarded as basis change). I examined the 
available material with qualitative and quantitative methods from 
various viewpoints. 
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The findings and conclusions of the thesis could be summarized 
in connection with the various units. 
 
 
Code-switching in the Language Usage of the Mid-war Hungarian 

Newspapers Published in Czechoslovakia 
 
 
1. The Motives and Functions of Code-switching 
 
1.1. The basic feature of the bilingualism appearing in the Hungarian 
newspapers is (common noun and proper noun) code-switching. 
Majority of common noun code-switching was realized in order 
to reach identification and authentication, or some kind of stylistic 
effect. In case of identification and authentication the official language 
(state language) was used in order to make it easier for the readers 
to identify certain expressions, and respectively that the usage of the 
expression was authenticated and its denotation was comprehended. 
In order to make the expressions unambiguous often both language 
variants were supplied, and one of them was put in brackets. The 
code-switching in order to reach some stylistic effect was usually 
quotation-like or the journalist’s personal “interjection” to reach some 
extra stylistic effect (to be more stylistic and more expressive). 
 
1.2. The reasons for the occurrence of Slovak proper nouns 
(geographical and institution names) in Hungarian newspapers I see 
mainly in the acceptance of governmental regulation (usage of official 
Czechoslovak names) and in practical reasons. The Hungarian place 
names in the mid-war period were just “tolerated”, they were official 
only beside the Czechoslovak names (some of them were not tolerated 
at all). This could be the explanation for the greater number of official 
language place names compared to the other proper names. In case of 
postal addresses the official language (state language) place and street-
names were official, so the great number of place and street-names 
in advertisements were often Slovak. The practical function could 
have played an important role: the identification, unambiguity of the 
given proper names (geographical and institution names) or the 
familiarization was the reason for code-switching. 
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2. The Linguistic Characteristics of Code-switching 
 
2.1. In the Hungarian texts of the mid-war period newspapers the 
official language (state language) appears in one-word interjections, in 
other words base keeping code-switching (less frequently in forms 
of phrases or sentences). The Slovak language appears rarely, and it 
appears in advertisements only. 
 
2.2. The code-switching in newspapers are surprisingly often 
unmarked – there are no quotation marks, brackets and no other means 
of distinguishing from the Hungarian text, they are organic parts of the 
text. 
 
2.3. In some cases the borderline between code-switching and 
borrowing is very narrow, some frequently used Slovak words were 
already integrated as loanwords into the Hungarian language spoken 
in Slovakia at that time. 
 
2.4. It is very frequent that the code-switching in brackets follows the 
Hungarian lexeme or the other way round: the Slovak guest word is 
followed by the Hungarian equivalent put in brackets. In these cases 
we do not speak of typical code-switching, as one of the variants 
could be regarded as repetition, translation of the other one (the 
message is doubled similarly to the interlinguistic discursions). 
 
2.5. As journalists were not so skilled in the official language (state 
language), in the Slovak interjections there were many 
inconsistencies, linguistic and spelling mistakes. 
 
 

Bilingualism in schoolbooks 
 

 
Similarly to mid-war period’s newspapers in the schoolbooks of the 
period the Czechoslovak language is present in form of code-
switching. Some schoolbooks were translations from Slovak (in some 
books only some chapters are translations), so in Hungarian variants 
the official language (state language) was more and more present 
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because of the fact that they were translations and because 
of governmental regulations. The Czechoslovak content 
(Czechoslovak administration, geography, the cultural history of the 
Slovak nation) brought along the Czechoslovak format, so Slovak 
injections (code-switching) were not rare, moreover in the written 
form of the geographical names the Slovak language was dominant. 
 
 

Official notarial and district documents 
 

 
1. The Factors Influencing the Language Use 
 
1.1. The notariate and the district office of mid-war Somorja was 
closely linked to the state administration, and this relationship clearly 
supported the centralization and the spread of the official language 
(state language). The language of the communication between the 
offices was clearly the (Czecho)slovak, which is seen in the examined 
material as well. This does not mean that the Hungarian was not used 
in the offices any more (although the fact is that the number 
of Hungarian documents in the early period was considerably higher), 
even if in smaller number they were represented during the whole 
period – mainly in the documents of the notariate. 
 
1.2. The factors influencing the language use (the nationality 
of officers, their linguistic curriculum vitae, their linguistic attitudes) 
could be revealed only into minimal extent, so it is hard to state what 
were the motives of choosing one or the other language in the certain 
cases. 
 
 
2. Linguistic Characteristics of the Documents 
 
2.1. In the existing documents of the offices the whole range 
of bilingualism from the entirely Hungarian to entirely Czechoslovak 
could be experienced. In some cases only some Slovak expressions 
(mainly proper nouns) were interjected into the Hungarian text (code-
switching), but it often happened, that some parts of the official 
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document (mainly the formal marks) were written in the official 
language (state language). There are some documents in which both 
the Hungarian and the Slovak language are equally significant, 
in a way that the text is repeated in the other language (the message is 
doubled) or that one of the languages is followed by the other (the two 
languages complement each other, there is basis change). 
 
2.2. In the bilingual texts there could be rarely experienced remarkable 
differences between the two variants, although from formal point of 
view the two languages were differently built in into the same 
documents. The most frequent method was that the two languages 
were switched by words or sentences (parallel bilingualism). This 
formal solution was typical for the majority of the bilingual 
documents. In bilingual documents, as the law states it, the official 
language (state language) was on the first place. 
 
 

The documents of Somorja’s churches, offices, institutions and 
corporations 

 
 

The administration and the initiated letters of the examined church 
offices were written in Hungarian. The Slovak language was used by 
the higher authorities in notices, directives, ordinances and also the 
documentation of the official activities of the church offices (reports 
of the weddings, birth and marriage certificates, documents on deaths) 
were often written in official language (or were bilingual). 
 

The language used in the management of the examined private 
corporations was mainly Hungarian, so the internal documents were 
almost all written in Hungarian. The official language (state language) 
was represented mainly in the documents issued by the state offices. 
In the state offices the situation was the other way round: in their 
documents the official language (state language) was used in general, 
Hungarian was seldom used or not used at all. 
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