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A kopácsi magyarok nyelvhasználata
és anyanyelvi iskolázása

1. Bevezető
Tanulmányunkban a horvátországi Kopácson (Kopacevo) élő magyar nemze-

tiségű lakosság nyelvhasználati szokásait, magyar nyelven történő oktatásuk lehe-
tőségeit és magyarnak való megmaradásuk esélyeit kívánjuk bemutatni.

Írásunk elsősorban a Pécsi Tudományegyetem BTK Nyelvtudományi Tanszé-
ke által 2005 tavaszán szervezett terepmunka eredményeit dolgozza fel. Kutatásunk
során a társadalomtudományok módszertanából kölcsönzött, a szociolingvisztika
által is alkalmazott módszereket vettük alapul. Egy önbevalláson alapuló, kérdező-
biztosok által kitöltött nyelvhasználatra és a magyar kultúra iránti érdeklődésre, a
nemzeti identitás formáira irányuló kérdőívvel mértük fel a falu lakosságát. Emel-
lett életút- és vezérfonal-interjúk segítségével térképeztük fel a falunak és lakóinak
helyzetét, gyermekeik magyar nyelvű oktatásának lehetőségeit. Információink kie-
gészültek a faluban töltött időszak alatt átélt tapasztalatokkal.

2. A horvátországi magyarok helyzete és identitásvállalása
A Horvátországban élő magyarok identitásvállalását több tényező határozza

meg. Mivel Közép-Kelet-Európában a nemzettel való azonosuláshoz elsősorban a
kulturális tényezőkön keresztül vezet az út,1  ezért a magyarságtudat vizsgálatakor
figyelembe kell vennünk az anyanyelvhez kapcsolódó attitűdöket, használatának
gyakoriságát, továbbá a magyar kultúra ápolására irányuló tevékenységeket, illetve
a kulturális tőkéhez való hozzáférést. A kulturális tőkéhez és részben az anyanyelv
széles körű használatához is főként az oktatási intézményekben juthat hozzá a ki-
sebbséghez tartozó egyén. Így a magyar identitás tudatos vállalását jelentősen be-
folyásolja a magyar anyanyelvi oktatás intézményrendszerének kiterjedtsége és
minősége. További fontos pillére a nemzettudatnak az egyház, az általa képviselt
értékek és a liturgia nyelve.

1 Brubaker 1996; Hroch 2000
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Ha az elmúlt másfél évszázad népszámlálási adatait áttekintjük, szembetűnő a
horvátországi magyar nemzeti kisebbség igen nagy mértékű fogyására. A 2001. évi
népszámlálás szerint Horvátországban jelenleg 16.595 magát magyarnak valló és
magát magyar anyanyelvűnek tartó személy él.

1880 (049.560 fő
1910 (119.875 fő
1921 (076.436 fő
1941 (064.431 fő
1949 (051.399 fő
1971 (035.488 fő
1991 (022.355 fő

0(19.684 magyar anyanyelvű)
2001 (016.595

A táblázatból látható, hogy míg 1910-ben 119.875 magyart számoltak Horvát-
Szlavónország területén, addig 1921-re már kb. 35%-os fogyást tapasztalhatunk, majd
1971-re a magyarok száma közel a felére zsugorodott, és 1991-re már ennek a népes-
ségszámnak is csak 62%-a mutatható ki. Ez a szám pedig 2001-re még inkább csökkent.

Nyilvánvaló, hogy e nagy mértékű népességfogyás nem magyarázható csupán
az egész Európában tapasztalható demográfiai lejtővel, az alacsony születésszám-
mal. A számok egyrészt a horvátországi magyarok erős asszimilációját mutatják –
melynek okaira a későbbiekben igyekszünk válaszokat találni –, másrészt az időszak
különböző történelmi eseményeinek nyomait is magukon viselik. Az 1921-re pro-
dukált 35%-os fogyás oka nyilvánvalóan a terület Szerb–Horvát–Szlovén Királyság-
hoz történt csatolása: „több százezer magyar repatriált az anyaországba, Jugoszlá-
viából 1918-24 között regisztráltan 44.093 fő, főként közigazgatási alkalmazottak,
értelmiségiek, nagybirtokosok és cselédek.”2  További veszteségeket okozott a má-
sodik világháború, majd a jugoszlavizmus eszméje3  és a titói politika engedékeny-
sége a nyugati államokban való munkavállalással és a kiutazással kapcsolatban.
Emellett a népszámlálási adatok szándékos vagy szándékolatlan elferdítése is köz-
rejátszott a hivatalos népességszám csökkenésében, így a névelemzés módszere4

vagy az, hogy hol az anyanyelvre, hol a nemzetiségre kérdeztek rá.

2 Sebők 1994: 140
3 A jugoszláv népszámlálások alkalmával a nemzetiség megjelölésekor a válaszadók a jugoszlávot is választ-

hatták.
4 „A magyar népesség statisztikai visszaesésének egyik oka az ún. névelemzés volt: szláv(os) családi ne-

vűeket a számlálóbiztosok szerb-horvát nemzetiségűnek írták be, és így gyermekeik csak államnyelvű is-
kolába járhattak, még akkor is, ha a család minden tagja magyarul beszélt.“ (Arday 1994: 19)
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Érdekes még továbbá összevetni az 1880-as és az 1910-es adatokat, amelyek
szerint a területen 30 év alatt több mint duplájára nőtt a magyarok száma. Ez a nö-
vekedés Magyarország nemzeti irányultságú politikájának és a nemzeti nyelv hasz-
nálatának, tudásának megkövetelésének köszönhető (bár az akkori Horvát-Szlavón-
ország e tekintetben külön jogokkal rendelkezett). A magyar identitás vállalását az
1904-ben alakult Julián Egyesület és a Horvát-Szlavónország területén létrehozott
ún. MŔV-iskolák is segítették. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a létszám-növeke-
dés az itt élő horvátok asszimilálásával jött volna létre. „Az egykori és későbbi vá-
dak ellenére a Julián Egyesület nem volt a magyarítás eszköze. (...) a Julián Egye-
sület is csak magyar anyanyelvű iskolások oktatását vállalta a horvát törvényeknek
megfelelően, horvát tanfelügyelők ellenőrzésével. Előírta és megkövetelte a horvát
nyelv eredményes oktatását és elsajátítását, s ezért lehetőleg magyarul és horvátul
egyaránt tanítani tudókat alkalmazott.”5  Ezek a számadatok is bizonyítják tehát, hogy
a megfelelő anyanyelvi oktatás mennyiben járul hozzá az identitás vállalásához.6

A területi elhelyezkedés is hatással van a nemzettudat alakulására. A Horvátor-
szágban élő magyar nemzeti kisebbség jelentős része a Drávaszögre,7  Kelet-Szlavó-
niára és Nyugat-Szerémségre koncentrálódik. Itt él a 19. század második fele óta ős-
honos magyar kisebbség (illetve néhány kelet-szlavóniai településen az Árpád-kori
eredetű magyar népesség): a Drávaszögben és ezen belül a horvát-magyar határ men-
tén kisebb-nagyobb mértékben tömbösülve, Kelet-Szlavóniában és Nyugat-Szerém-
ségen szórványban, erős asszimilációs tendenciával. A magyar települések többsége
falu, részben aprófalu, a vidék elsősorban mezőgazdasági jellegű és elmaradt az or-
szág többi részéhez képest. Ez a tény megnehezíti a magyar fiatalok megtartását ezek-
ben a falvakban. Ők részben Magyarország, részben Eszék, Zágráb és a tengerpart felé
orientálódnak (amely vidékeken már nagyszámú magyar kolónia található).

2.1. Helyzetkép a kopácsi magyarokról

Az általunk vizsgált település, Kopács (Kopacevo) a Drávaszög csücskében, a
Duna és a Dráva folyók összefolyásánál, Eszéktől csupán néhány kilométerre he-
lyezkedik el. A település elnevezése egy kopácsi helytörténész és tanító szerint:

„Kis Vörösnek az etimológiája szerint a diónak a külső zöld burka az a kopács. De
hát sehogy nem lehetett erre… Itt volt egy római erődítmény, és pannon szolgáltak
benne. A pannonok pedig a balti szláv térségekből érkeztek. És óoroszul a Kopács fás
sziget. Ez jobban [illik] mert mielőtt ezek a gátak voltak, itt valóban egy sziget volt.

5 Arday 1994: 15
6 Természetesen akkoriban ennek a politikai légkör is kedvezett. Kisebbségi helyzetben ekkora növekedést

már sokkal nehezebb elérni.
7 Más néven Baranya-háromszög, az egykori Baranya vármegye délkeleti csücske, a Duna és a Dráva fo-

lyók által határolt terület. Ma Eszék-Baranya megye részét képezi.
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Tehát óoroszul Kopács, és az első följegyzésekben is Kopács néven van. A fás szi-
get.” (Tanító, helytörténész, Kopács, 2005. ápr.)

Kopács történetével kapcsolatban a következőket tudhatjuk meg a helytörténésztől:

„Kopács már nagyon hamar föltűnik az oklevelekbe. 1212-be II. Endre adományozta
Akkor a tatárok kivonulása után elpusztul a falu, meg a szomszéd falu is. Van egy rej-
tély itt Kopácson. Ugyanis a század végén, tehát a 13. század végén újra lakott. 1290
körül volt egy Szent Zsigmondra szentelt templom. Szent Zsigmondnak a kultusza csak
a 14. század után jelenik meg Pannóniában. Ez egy burgund király volt. Frankok ölték
meg, mert a frankok akkor még nem voltak keresztények. A burgundok akkor már ke-
resztények voltak, úgyhogy szentté is avatta a pápa. Hogy került ez a kultusz ide? Ezen
töprengtem. Azt derítettem ki, mivel a kopácsiakat kopácsi buriknak nevezték, hogy
kopácson nyugati telepesek éltek. Mert a tatárjárás után nem csak keletről a kunok jöt-
tek, hanem nyugatról telepesek is jöttek. A Szerémségben tudjuk, hogy van egy fran-
cia falu. Itt Eszék környékén is. Tehát én feltételezem, hogy burgundok jöttek ide. Mert
van ez a Szent Zsigmond templom, és ezt úgy hozták magukkal, ezt a kultuszt. Mert
akkor itt még nem tisztelték ezt, szóval nem volt kultusza Szent Zsigmondnak. Majd
csak Zsigmond magyar király, német-római császár után lesz. A hódoltság alatt Kopács
nem tartozott a baranyavári török járáshoz, hanem alapítványbirtok volt. Kászim pasa
alapítványbirtokához tartozott Bellye, Kopács és a szomszédos Várdaróc. Mindig olyan
50 családot írtak össze a törökök. Na, most mikor a tatárok fosztogattak, mikor észak
felől már közeledtek az ellenséges csapatok, akkor a tatárok végigdúlták ezt a tájat. De
Rétfalu, Kopács, Daróc és Bellye megmenekül a tatár fosztogatástól. (…) 1752-ben 61
család lakta Kopácsot. Volt egy vízimalom a Dráván, meg volt egy foltozó varga, meg
ilyesmik voltak a faluban, egy-két mester. A többi, az halász volt, meg földműves.” (Ta-
nító, helytörténész, Kopács, 2005. ápr.)

A falu horvát és magyar falvakkal egyaránt határos, de lakossága egészen az 1960-
as évekig zárt, elszigetelt társadalmi struktúrát alkotott. Ennek oka a falu jellegzetes
környezetét alkotó lápvidék, a Dráva-holtág – ahogy a kopácsiak nevezik: „a rét”, mely
a falu lakóinak életmódját meghatározta. Az itt élő magyarok fő kereseti forrása a ha-
lászat volt, és e tevékenység köré szerveződött / szerveződik sajátos lokális kultúrá-
juk, hagyományuk, sőt még szókincsük egy része is.8  Ezt a szokásrendszert és önma-
gát fenntartó zárt társadalmat bontotta meg az 1960-as évek közepén tett intézkedés:
a kopácsi rét a bellyei mezőgazdasági kombinát kezelése alá vonása, majd később ter-
mészetvédelmi területté nyilvánítása. A kopácsi halászokat kitiltották a korábban ál-
taluk fenntartott és gondozott területről. A területet egy gáttal leválasztották a Drává-
ról, ahonnan a legfőbb halállomány származott. „(...) a hal- és vadgazdaság egy körgát

8 A kopácsiak például porontynak nevezik gyermekeiket – a kishal iránti megbecsülésük jelenik meg e kedves
becéző szavukban. Ugyanígy sajátos és részletekbe menő elnevezéseik vannak a halászat eszközeivel és
módozataival kapcsolatban.
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építésével Kopácsot megfosztotta a halászattól, pedig évszázadokon át főleg abból élt
a falu; az ágazatot Belgrádból igazgatták (Tito kedvenc vadászterülete volt; később
pénzes németeket és olaszokat láttak vendégül), és lehetőleg sem horvátokat, sem
magyarokat nem alkalmaztak.”9  A kopácsiakat így nem csak legfőbb kereseti forrá-
suktól tiltották el, hanem kultúrájuk központi tárgyától is. Ez az intézkedés – bár a ko-
pácsi rét védetté nyilvánítása mai szemmel valóban elengedhetetlennek tűnik, hiszen
ez a terület a vándormadarak egyik fontos szálláshelye – a kopácsiak körében mély
felháborodást váltott ki. A területet jelenleg is felügyelő nemzeti parkkal szemben ki-
alakult ellenérzés a mai generációkra is átöröklődik:

„Az én apukám halász volt. Mi mindennap halat ettünk, nem is ismertem sokáig más
ételt! (...) aztán, amikor kitiltották, nagyon magába fordult, nem tudott mit kezdeni
magával a rét nélkül. Nem értem, miért kellett ezt csinálni...” (kopácsi középkorú
asszony, Kopács, 2005. április)

Ez az intézkedés a kopácsi magyarok identitásvállalását, a következő generá-
ciók magyarságtudatát is befolyásolta, hiszen egy zárt, lokális társadalmat bontott
meg, amelynek lakosai – főként a fiatalok – ettől kezdve a szomszédos települése-
ken és leginkább Eszéken igyekeztek munkát találni. Ennek következtében megnőtt
számukra a befolyása és státusa a horvát nyelvnek és az esélye a vegyes házassá-
goknak. Emellett egy teljes hagyományrendszer vesztette értelmét, bár elemeit még
őrzik, „de ez már nem a régi halászfalu” (kopácsi idős férfi; Kopács, 2005. április).

Az 1991-ben kirobbant délszláv háború különösen nagy szenvedést mért a ma-
gyarok lakta falvakra, köztük Kopácsra is. A Drávaszög magyar falvai a szerbek ál-
tal kikiáltott, ám nemzetközileg el nem ismert krajinai Szerb Köztársaság fennha-
tósága alá kerültek. Gyakorlatilag 1993-ig a frontvonal kellős közepén helyezkedtek
el. A falvak lakosainak több mint 50%-a menekült el (többségében Magyarország-
ra), főként a fiatalok, a hadköteles férfiak, a családosok és az értelmiségiek. „A
Drávaszögben a lakosság fele elmenekült: a mintegy 10-12 ezer magyarból tán a ne-
gyede, a tizenkilencezer horvátból csak néhány százan maradtak, de elmenekült a
lakosság egyéb nem szerb részének többsége is.”10

Kopácsról 400 ember11  menekült el – innen is jellemzően a fiatalok és az ér-
telmiségiek, köztük a falu lelkésze is, aki a háború alatt a magyarországi menekül-
tek között látott el missziós feladatot. A faluban főként az idősek maradtak – véde-
ni a házat és a vagyont a fosztogatók elől.

9 Arday 1994: 26
10 Sebők 1994: 155
11 www.htmh.hu
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„Nem mentem el, mert azért nem mentem el, mert nem akartam a házat itt hagyni (…)
Hát, bejöttek a katonák. Kiraboltak mindenkit. A pénzeket kérték. Aki azt mondta,
hogy nincs, mert tényleg nincs neki. Mert én is magam voltam. Hát, hunnan van én-
nekem is annyi pénzem? Rabolnak, úgyis, meg így is. De mégis nem mertem, mert
mégis, ha látik, hogy valaki van a háznál, akkor nem mernek olyan csudákat csinál-
ni.” (idős asszony, Kopács, 2005. április)

1997/98 táján a drávaszögi menekültek nagy része hazatért falujába, ám a há-
ború miatti elszakadás úgy tűnik, végképp megbontotta a közösséget: a hazájuktól
hét évig távol élő, már egy másik kultúrához alkalmazkodott (gyermekként abban
szocializálódott) menekültek és a háborút testközelből átélt helyben maradottak
nehezen tudnak újra egységes közösséget alkotni.

„Azt hiszem, hosszú évekre menő hatása van. Mert tényleg téma, és minden esetben
visszatérünk rá. Mi is, akik elmenekültünk, meg azok is, akik itt maradtak, azok is.
Úgyhogy tényleg ezt nem lehet kiirtani. Akik itthon maradtak, attól szenvedtek. Fél-
tek. A félelemtől… az életükért. Mi meg hát féltették is őket, meg hát a honvágy. A
hontalanság. Hát, nehéz erről beszélni. Lehet beszélni, de csak az, aki átélte, az tud-
ja. Mert ez egy érzés. És egy olyan törés az ember életében. (...) Nagyon szétszóród-
tunk. Nagyon mások lettünk. Ez egy olyan mérföldkő. Most függetlenül attól, hogy
szerb vagy horvát, vagy milyen a politika, a nagypolitika. Az az ő dolguk. De, amit
mi átéltünk, ez akkora kárt tett bennünk. Anyagit is persze, de lelkit mélyebbet. Az
ember azért bölcsebb is lett. Hogy végül is nem az az érték… hogy összetörték a bú-
toromat, meg kipakoltak, hanem sokkal nagyobb veszteség ért minket. Nagyon nagy.
A közösséget. És végig… és az emberek viselkedésében. És szerintem ez vezetett oda,
hogy… most is… olyan széthúzók lettek, olyan… Ez olyan, mikor lefejeznek egy
réteget. Mert azért a java, a fiatalság, az értelmiség, az vagy elment. Vagy ha vissza-
jött, akkor is ilyen… apátiába süllyedt. És nem úgy végzi a munkáját, ahogy azelőtt.
Olyan lendülettel, olyan szívvel, olyan optimizmussal. Még ha erőlködik, akkor se.”
(kopácsi nő, Kopács, 2005. április)

Kopács lakosainak száma jelenleg 609 fő – 90 %-ban magyarok lakják, ezen
kívül élnek itt horvátok és szerbek is. A magyarok és a horvátok közötti vegyes há-
zasságok a délszláv háború óta gyakoriak, mivel akkor sok kopácsi férfi vállalta a
szolgálatot a horvát gárdában vagy egyéb katonai egységeknél, és szökött Eszékre
(katonaként vagy menekültként). A háború előtt jellemzően a faluba került más nem-
zetiségű egyének alkalmazkodtak a faluban használt nyelvhez, a magyarhoz. Ma a
gyerekek és a fiatalok szívesen beszélnek horvátul.

„Kopácsnak azért így szerencséje volt, egészen 1991-ig, a háborúig, mert valahol el
volt szigetelve. El volt szigetelve a nagyvilágtól, és ahogy jött ez a háború, úgy min-
den kinyílott az emberek előtt. Már csak azért is, mert menekültségbe éltek Magyar-
országon, nyugaton. Valakik idehaza maradtak. És valójában egy nagy meghatározó
ereje volt ennek a háborúnak a mi létünkre. Úgyhogy nem jobbat, hanem rosszabbat
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hozott. (...) a fiatalok körében nagyon divat lett a horvát beszéd, horvát beszélgetés.
Ez észrevehető az utcán is: magyar gyerekek egymással horvátul beszélnek. A mi
világunkban – ugye hát én olyan középkorú ember vagyok, 50 éves ebben az évben
– na elég az hozzá, hogy a mi gyermekkorunkban a horvát gyerekek vagy a szerb
gyerekek vagy a Boszniából jött telepesek, azok mind megtanultak magyarul. Most
viszont ezek az új fiatalok nem akarnak, tehát lehetnek húszan, ha van egy közöttük,
akkor mind horvátul beszél. Ez olyan divattá vált valahogy. Értik ők mind a kettő
nyelvet. Most nem tudom, hogy egy ilyen ellenszenv van bennük, vagy egy ilyen
könnyelműség: Miért beszéljek én? Majd beszélnek ők velem! És akkor a gyerme-
keink viszont alkalmazkodnak ugye.” (lelkész, Kopács, 2005. április)

A polgármester elmondása szerint a lakosok többsége a zöldség- és gyümölcs-
termesztésből él. Terményeiket az eszéki piacon értékesítik – ám a multinacionális
cégek Horvátországban való megjelenése óta egyre kisebb haszonnal. A polgármester
és néhány helyi fiatal – a kopácsi rét mint turisztikai nevezetesség közelségét és a
falu hagyományos építészeti képét felhasználva – szeretnék a falusi turizmus bein-
dításával fellendíteni a település gazdaságát.

2.2. A magyar nyelvű oktatás helyzete és szerepe az identitásvállalásban

Az oktatás a magyar nyelv és a magyar kulturális tőke közvetítése szempont-
jából elsőrangú szerepet játszik. A horvátországi magyarok körében az anyanyelven
oktató intézményrendszer gyakorlatilag az egykori MÁV- és Julián-iskolák megszün-
tetése óta nehéz helyzetben van, és a délszláv háború újabb sebeket ejtett rajta. Az
1980-as években Lábadi Károly felmérései szerint 31 magyarok által is lakott köz-
ségből 15-ben horvát nyelvű, továbbá hétben magyar tagozatot is működtető horvát
nyelvű, 8-ban magyar tannyelvű általános iskola volt, és csupán 3 iskola rendelke-
zik magyar nyelvápolási programmal.12  A kétnyelvű (horvát–magyar) iskolák két-
féle módszert alkalmaznak az oktatásban: „amikor az óra leforgása alatt [a tanár]
mindkét nyelven előadja az anyagot, illetve a másik, amikor egyes tantárgyakat
magyarul, egyes tantárgyakat horvátul tanulnak a diákok.”13  Középfokon a háború
előtt az egyetlen magyar tagozat a Pélmonostori Középiskolai Központban műkö-
dött 1969 óta.

A szerb megszállás a Drávaszögben teljesen szétzilálta az oktatást. „A pedagó-
gusoknak szerb tanterv szerint kellett tanítaniuk, a tanulók 50–60 %-a elhagyta az
iskolát – Magyarországra menekült, így a tanulók létszáma a felére csökkent. (...) a
szerb hatóságok megszüntették a kétnyelvű általános iskolákat Hercegszöllősön,
Darázson, Bellyén, Dárdán, és a pélmonostori kétnyelvű középiskola sem működ-

12 Lábadi 1994: 170–171
13 Faragó 2002: 84–85
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hetett tovább.”14  A magyar nyelvű pedagógusok többsége is elmenekült a térségből.
A területről elmenekült magyar diákok többsége menekült iskolákban folytatta ta-
nulmányait Magyarországon vagy Horvátország felszabadított területein. Az okta-
tás Magyarországon is horvát tantervek szerint folyt – horvát illetve magyar nyel-
ven. „Voltak olyan iskolák, mint például a zánkai, mohácsi vagy a siklósi, ahol csak
magyarul folyt az oktatás elsőtől egészen a nyolcadik osztályig. A tanulók között
akadtak olyanok is, akik magyarországi iskolákban folytatták tanulmányaikat (...)”15

Amikor a Drávaszög újból visszakerült Horvátországhoz, újra kellett építeni a
magyar nyelvű oktatás rendszerét. A pélmonostori magyar tagozat helyett (2001-ben
szűnt meg) a magyar nyelvű középiskolai oktatást az 1998-ban megnyílt Eszéki
Magyar Művelődési Központ biztosítja, ahol a magyar származású gyermekek az
óvodától a középiskola befejezéséig tanulhatnak magyarul.

„Annak idején Budapesten a horvátok számára épült egy ilyen központ. Akkor kér-
tük, hogy már csak a párhuzam kedvéért is, hiszen mi nagyon jó kapcsolatba vagyunk
a magyarországi horvát barátainkkal, és a reciprocitás elvének alapján is kértük. De
akkor is, ha ez nem lett volna, mi akkor is szerettük volna ezt létrehozni. És hát si-
került is. Gyönyörű lett. A maga fizikumában is egy nagyméretű, tetszetős épület. Csak
most be kell laknunk. Feltölteni tartalommal. Sokkal több diákot el tudnánk látni.
Sokkal több diák járhatna, mint amennyi. Hát, most már a magyarok, az egykori
magyarlakta részekről többségében ide jönnek. Amit mi szeretnénk, vagyis ami a hi-
ányossága, hogy nem épült kollégium mellé. Szeretnénk egy kollégiumot létrehoz-
ni.” (a HMDK ügyvezető elnöke, Kopács, 2005. április)

A magyar központ nem versenytársa kíván lenni a falvak magyar iskoláinak,
óvodáinak, hanem azoknak kíván esélyt nyújtani a magyar nyelvű művelődésre, akik
számára ez saját falujában nem elérhető.

„Ez óvodától középiskoláig [működik]. A középiskolában két szakágazat van. Azt
éppen most cserélnénk. Kértük a Minisztériumot, hogy idegenforgalmat engedélyez-
zenek. Most 150-től 180-ig van a diákjaink száma. Egyébként 400 tanulót is elláthat-
nánk itt. De ha már elérjük a 200-at, akkor már jó. Az átlag iskolákat nem akarjuk a
falvakból kihozni, mert akkor az a falu meghal.” (a HMDK ügyvezető elnöke, Ko-
pács, 2005. április)

A horvát felsőoktatásban a továbbtanulásra magyar nyelven nincs lehetőség.
Ezzel kapcsolatban fontos még megemlíteni, hogy Horvátországban nincs magyar
szakos tanárképzés, csak Zágrábban működik hungarológiai tanszék, amely a ma-
gyar mint idegen nyelv oktatását látja el. A horvátok közül leginkább azok tanulnak
magyarul, akik a turizmus valamely ágazatában helyezkednek el. Az Eszéki Egye-

14 Faragó 2002: 85
15 Faragó, 2002: 83

BAUMANN TÍMEA – JÁMBOR EMÍLIA



107

107. oldal

Szûcs Tibor: Hungarológiai évkönyv

temen is csak a magyarnak mint idegen nyelvnek a tanítása folyik egy kihelyezett
magyar lektor közreműködésével. A diákok két félévig tanulják a magyar nyelvet.
1997-ben ugyan már elkészült a magyar tanszék programja, de mindeddig még nem
alakulhatott meg, anyaországi segédlet hiányában. Ezzel szemben Magyarországon
négy helyen van a felsőoktatásban horvát oktatás nagyrészt a horvát állam támoga-
tása jóvoltából: az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (Budapest), a Pécsi Tudo-
mányegyetemen, a Szombathelyi Főiskolán, valamint a bajai tanítóképzőben.

1991 előtt azok, akik felsőoktatásban szerettek volna tanulni, vagy az Újvidéki
Egyetemre (Novi Sad), vagy Szabadkára (Subotica) mentek, ahol a mai napig folyik
magyar nyelvű tanárképzés. Ekkor a Délvidéken tanulóknak még kb. a fele tért vissza
szülőföldjére. A háború után azonban jelentősen csökkent azoknak a száma, akik ott
végeztek egyetemet vagy főiskolát. Manapság már azok közül viszont, akik magyar-
országi felsőoktatási intézményekben tanulnak alig 20%-uk tér vissza otthonába.
Ennek oka részben, hogy a magyar ajkúak anyanyelvükön nehezen találnak állást,
valamint a magyar diploma honosítása is gondot okoz.

A kopácsi gyermekek számára a magyar nyelvű iskolázás jelenik meg legfőbb
hiányként. Ugyanis a gyermekek többsége a bellyei horvát tannyelvű iskolába jár első
osztálytól kezdve, ahol csak magyar nyelvápoló programban részesülnek.16  Annál is
megdöbbentőbb ez a tény, mert Kopácson a 2005/2006-os tanévig működött magyar
tannyelvű alsó tagozatos iskola – a laskói magyar nyelvű általános iskola kihelyezett
tagozataként. A helyi iskolába azonban az elmúlt négy évben nem írattak be egyetlen
elsőst sem – és nem a gyermekhiány miatt. A 2004/2005-ös tanévben két negyedikes
diákkal működött az iskola. A szülők választása több okkal magyarázható. Egyrészt
a vegyes házasságokban született gyermekek esetében a szülők könnyebben hajlanak
afelé, hogy a gyermek az államnyelven tanuljon az iskolában. Ám a horvát nyelv ma-
gasabb státusa a magyar szülők többségét is arra a döntésre viszi, hogy a horvát tan-
nyelvű iskolát válasszák, hogy „gyermekünk ne szenvedjen hátrányt, jobban boldogul-
jon az életben” (kopácsi nő; Kopács, 2005. április). Való igaz, hogy a csak magyar
nyelven tanuló diákok hátrányos helyzetből indulnak, hiszen ha Horvátországban akar-
nak felsőbb tanulmányokat végezni, és nem Magyarország felé orientálódnak, akkor
szükségük van a horvát nyelv megfelelő szintű elsajátítására is. Ugyanígy elengedhe-
tetlen az államnyelv tudása a munkavállalás esetében. Ennek ellenére a diákoknak –
főleg kisiskolás korban – szükségük volna arra, hogy anyanyelvükön tanuljanak meg
írni, olvasni, illetve sajátítsák el az alapműveltség elemeit.

16 Néhány horvát tannyelvű iskolában magyar nyelvápolás is folyik. A program keretében van lehetőségük
a horvát és horvátul tanuló magyar ajkú tanulóknak, anyanyelvük ápolására, használatára. Minderre szak-
kör keretén belül kerül sor, ahol a diákok heti öt alkalommal 45 percet tölthetnek. Itt fölkészülhetnek olyan
eseményekre is, mint például az évente megrendezésre kerülő József Attila szavalóverseny, amelyen anya-
nyelvápolók és magyar tagozatos diákok is fellépnek.
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„Hát, itt is. Most egyelőre két kisdiák van csak, pedig sokkal több lehetne. De itt is
eluralkodott a magyar szülőknél, meg a vegyes házasságokban főleg az a hit, hogy
majd a szomszéd faluba járnak horvát iskolába, és akkor könnyebb lesz nekik.” (a
HMDK ügyvezető elnöke, Kopács, 2005. április)

A kopácsi, illetve laskói iskola elleni további ellenérv a szülők részéről az állí-
tólag rosszabb minőségű oktatás. Ez az elgondolás részben az alsó tagozatban mű-
ködő osztatlan oktatási módszerrel szembeni ellenérzésnek, részben személyi prob-
lémáknak tulajdonítható.

„Sajnos Kopácson oda kerültünk, hogy most már csak két gyerekünk van az elemi
iskolában, azok jövőre kilépnek, kész, bezárhatjuk a magyar iskolát. És nem a hor-
vátok zárták be! Mi magunk, magyarok zártuk be, amikor ugye elvittük innen a gyer-
mekeinket! Na, van ennek egy másik oldala is, ugye, hogy nem csak a szülőben van
a hiba, hanem az oktatókban is. Tehát: ha úgy foglalkoztunk volna a gyerekekkel,
ahogy kellett volna, vagy ahogy a pedagógia megköveteli és a lelkiismeret, akkor
maradtak volna gyermekek.(...)
[ – És akkor gyerekek is többen lennének, ha jobb minőségű lenne az oktatás?]
„Igen. Igen. Igen. 100%. Ebben biztos vagyok. Mert én azért sokat beszélgetek a szü-
lőkkel, és akkor szülők mondották eztet el, hogy nem akartak… Hát, ez kisközösség.
A kisközösségnek megvan az előnye, megvan a hátránya és megvan a veszélye. Te-
hát: itt mindenki mindenkiről mindent tud, mindenki mindenkit ismer, mindenki min-
denkinek sógora, komája vagy jó barátja. Senki senkit nem akar megsérteni. És ak-
kor mi lesz a vége? (…) Na, és akkor itt vannak ennek a veszélyei. És akkor arról nem
is szólva, hogy a könnyedebb részt válasszák, nem az ellenállást. Nem veszekszünk,
ugye, hanem a gyereket elvisszük Bellyére horvát iskolába. Korábban mindenki
Laskóra járt, Kopácson volt a tagozati iskola. 1948-ig volt nyolcosztályos iskola Ko-
pácson. Akkor az egyházi iskola volt, utána államosították. Később csak tagozati is-
kola lett négy osztállyal. A másik négy osztály viszont ’53-tól Laskóra jártunk 5-től
8-ig. Tele volt a busz. Most viszont van 6-7 gyermek, aki Laskóra jár, de van 30-40,
42, aki viszont Bellyére jár.” (lelkész; Kopács, 2005. április)

Ez a negatív tendencia egyébként csak a háború óta érzékelhető.

[ – Az iskola is jobban működött akkor?]
„Hogyne. Hát, hogyne. Több gyerek volt akkor. Most nagyon kevés gyerek van. Meg
ideíratták, mondom. Elvétve két-három gyerek, akinek tényleg mind a két szülője,
vagy az egyik szülője. Egy 4–5 gyerek ha járt Bellyére. Nem is volt iskolabusz, al-
kalommal mentek, mert nem volt érdemes. Ide jártak. Utána meg a központi iskolá-
ba Laskóra. Szintén a magyar nyelven végig. És mentek bizony továbbtanulni onnan.
És lett belőlük… értelmiségi is van közülük, meg szakmát tanultak. Úgyhogy érvé-
nyesültek.” (kopácsi nő; Kopács, 2005. április)

A magyar tannyelvű iskolától való látható elfordulás nem csak az alsó tago-
zatos kopácsi iskolát érinti. Úgy tűnik, a gyermekek horvát iskolába való íratása
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nem csak helyi stratégia, hanem általában jellemző a drávaszögi magyarságra nap-
jainkban.

A laskói magyar tannyelvű általános iskola igazgatója elmondta, hogy 2001-re
az iskola tanulóinak száma 100 alá csökkent, ami a mai napig nem változott. Ez a
jelentős létszámcsökkenés részben annak a következménye, hogy a háború ideje alatt
a tanárok kb. 90%-a, a diákoknak pedig 50%-a ment el az iskolából. Ma így a leg-
nagyobb osztály 17 főt számlál, legkevesebben pedig ketten vannak egy osztályban.
Számukra a tanítás a magyar tanterv szerint folyik. Alsó tagozaton osztatlan formá-
ban történik (függően a létszámtól), a felsős diákok (5. osztálytól) pedig osztott ta-
gozaton tanulhatnak. Ebbe az iskolába a 650-700 lakosú Laskón kívül még a kb. 700
lakosú Kopácsról és a 6–700 lelket számláló Várdarócról (Vardarac) is járnak diá-
kok. A szülők többsége azonban Bellyére íratja a gyermekét, horvát tagozatra, ahol
a maximális osztálylétszám kb. 30 fő.

Ami az iskola támogatását illeti, a magyar államtól kapja a magyar tankönyve-
ket, Zágrábból pedig a horvát tankönyveket. A horvát nyelv tanítása a háború előtt
második osztályban kezdődött, s ez azóta sem változott. Ekkor kezdték tanulni a
magyar diákok a horvát írást és olvasást. Ott jártunkkor a horvát nyelvtanár egy
horvát-magyar kétnyelvű tanárnő volt, aki nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy ha
szükséges a magyar nyelvet közvetítő nyelvként használja az órákon például a nyelv-
tan elmagyarázásához. A horváton mint környezetnyelven kívül idegen nyelvként
angol és német nyelv tanulására teremtette meg az iskola a feltételeket.

A horvát tannyelvű iskolába járás a gyermekeknél és fiataloknál már érezteti az
identitástudat legfőbb meghatározójára, a nyelvre tett hatásait. A magyar hagyomá-
nyokra büszke faluban, ahol az idősebb generációk szinte kizárólag magyarul beszél-
nek, a fiatalabb generáció körében egyre inkább csak horvát szót hallani. Talán az
eszéki központ nyújthat olyan minőségi anyanyelvi oktatást, amely megállíthatja ezt
a negatív tendenciát.

2.3. A magyar nyelvű vallási élet helyzete és szerepe az identitásvállalásban

Amint már említettük, az egyházaknak, a magyar nyelvű vallási életnek, a ma-
gyar lelkészek jelenlétének nagyon fontos szerepük van az identitástudat erősítésé-
ben. A horvátországi magyarok felekezeti megoszlását tekintve: 70%-uk római ka-
tolikus, 30%-uk református vallású.17  A magyar nyelvűség és a magyar nemzettudat
közvetítése szempontjából úgy tűnik, hogy a református egyház teljesít nagyobb
feladatot. A református istentiszteletek magyar falvakban magyarul folynak, míg a

17 Faragó 2002: 87
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katolikusoknál magyar anyanyelvű gyülekezet esetében is a legtöbb településen
horvát anyanyelvű pap teljesít szolgálatot.18

Kopácson a magyar nemzetiségű lakosok túlnyomó többsége református vallású.
A falu lelkésze tudatosan vállalja magyarságát, így az istentiszteletek nyelve is ter-
mészetesen a magyar. Az egyház nemcsak lelki, vallási szempontból tölt be fontos
szerepet, hanem kulturális tekintetben is. A helyi iskola hanyatlását (mára már hiá-
nyát) is pótolva vasárnapi iskolát működtetnek a kopácsi gyermekek számára.

„Próbáljuk itt a hittanórákon valamennyire ezeket a dolgokat pótolni, ugye, amennyire
lehet. Ha minden nap volna oktatás, akkor azért sok mindent meg tudnánk csinálni.
Lehet, hogy előbb-utóbb amúgy is rá leszünk kényszerülve erre, hogy ha már az is-
kolában nem kapják meg eztet, akkor az egyháztól megkapják. Legalábbis azokat a
leglényegesebb dolgokat, hogy tudják, hogy kik voltak a mi elődeink, kik voltak a mi
őseink, és hát azért milyen gazdaságot hoztunk mi ide, mert hogy hoztunk, az biz-
tos.” (lelkész; Kopács, 2005. április)

A vasárnapi iskola azért is fontos, mert itt megjelennek azok a gyerekek is, akik
horvát nyelvű általános iskolába járnak, és csak anyanyelvápoló órákban részesül-
hetnek saját iskolájukban.

3. A kopácsi magyarok nyelvhasználata – egy kérdőíves felmérés eredményei
2005 áprilisában egy kérdőíves felmérést készítettünk a kopácsi lakosok köré-

ben, amelyben a válaszadók nyelvtudására, nyelvhasználati szokásaira és a magyar
nyelvű kultúrához való kötődésére kérdeztünk rá. Az 58 válaszadót a véletlen min-
tavétel elvével választottuk ki, így különböző korú, nemű, nemzetiségű lakosoktól
kaptunk válaszokat kérdéseinkre. A kérdőíveket 29–29 kopácsi férfival és nővel töl-
tettük ki, akik közül a legfiatalabb válaszadó 10, a legidősebb 78 éves volt. A válasz-
adók átlagéletkora 42 év volt.

18 Faragó 2002: 87

0-18 éves 07
18-30 éves 09
30-50 éves 19
50- éves 23

Kopácson még nem tapasztalható a falvak elöregedésének folyamata, sok fia-
tal, bár a gyerekek száma itt is csökkent (a válaszadókra átlagosan 1,15 gyerek jut,
a gyermekes családok 70 %-ban a gyerekek száma 2).
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Megkérdezettjeink többsége a háború időszakát leszámítva Kopácson élte le
eddigi életét. Iskoláikat tekintve azt tapasztalhatjuk, hogy míg a legidősebb és a
középső generáció tagjai mind magyar nyelvű iskolába jártak, addig a most húszas
éveikben járó fiatalok egy része már a horvát nyelvű oktatásban részesült, és ez még
inkább igaz a 18 év alattiakra. Az 50 év feletti korosztály tagjai Kopácson járták ki
a hat elemi osztályt, és amennyiben továbbtanultak, Laskón végezték tanulmányai-
kat. A középső korosztály tagjai hasonlóan a kopácsi és a laskói magyar iskolákban
tanultak, későbbiekben legtöbbjük a pélmonostori középiskola magyar tagozatára
járt, majd a felsőoktatásban Eszékre. Azonban három válaszadó már ebből a gene-
rációból is a bellyei horvát tannyelvű iskolába járt, a középfokú oktatásban pedig két
válaszadó már magyarországi képzést is megjelölt. A 18 és 30 év közötti megkér-
dezettek közül a bellyei iskolába már ketten jártak, és heten jelöltek meg valamely
magyarországi iskolát is (Siklós, Mohács, Pécs, Budapest). A magyarországi isko-
lába járást nem ezeknek az iskoláknak a vonzerejével, hanem a délszláv háborúval
magyarázhatjuk: Magyarországra iskolába járók menekültként kerültek ezekbe az
intézményekbe. A legfiatalabb generáció szintén érintett volt ebben a kérdésben:
hatan jártak magyarországi iskolákba (Siklós, Mohács, Drávaszabolcs). Ketten vég-
zik a megkérdezettek közül tanulmányaikat a bellyei általános iskolában, egy válasz-
adó pedig az eszéki Magyar Oktatási Központot jelölte meg iskolájául. A kérdőívet
kitöltők közül csupán három felsőfokú végzettséggel rendelkező van, 33 fő végzett
középiskolát, ebből hatan szakmunkásképzőt, 19 válaszadó pedig csak 6, illetve 8
osztályt végzett. A megkérdezettek közül csupán 11 főnek van állása.

Érdekes eltérés mutatkozik a hivatalos nemzetiség és az önbevallás útján meg-
adott nemzeti hovatartozás között. Hivatalosan a válaszadók közül 10 fő horvát nem-
zetiségű, ám közülük öten magukat magyarnak vallják. Ennek okát pedig abban lát-
ják, hogy magyar családtagjaik vannak, magyar faluban élnek, így hétköznapjaikban
inkább magyarul, mint horvátul beszélnek. Mivel Kopács hagyományosan reformá-
tus falu, és csak a református egyház képviselteti magát helyileg, a lakosok többsé-
ge a református felekezethez tartozik. A megkérdezettek 81%-a (47 fő) református,
és csak 18 %-uk katolikus. A katolikusok zömmel a horvát nemzetiségűek, bár van-
nak magyar katolikusok és horvát reformátusok is a válaszadók között (2–2 fő).

A kérdőív második szakaszában a megkérdezettek nyelvtudására voltunk kíván-
csiak önbevallásuk alapján, melyet az alábbi öt kategória közül választva adtak
meg.19  Hat nyelvvel kapcsolatban kértük meg az adatközlőket a nyelvtudásuk meg-

19 Az öt kategória a következő: 4 – nagyon jól; 3 – jól; 2 – kicsit; 1 – értem, de nem beszélem; 0 – nem ér-
tem, nem beszélem.
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ítélésére: a magyarral, a horváttal, a szerbhorváttal,20  a szerbbel, a szlovénnel és az
angol nyelvvel kapcsolatban.

Anyanyelvként az 58 válaszadó közül 6-an jelölték meg a horvátot és 52-en a
magyart. A kategóriák alapján az egyes nyelvekre a következő átlagadatokat kaptuk:

20 A „szerbhorvát” a jugoszláv állam által hivatalosan létrehozott nyelv volt, nem valódi nyelvváltozat. Kér-
dőívünkben azért tüntettük fel mégis, mivel a helyi lakosok közül az idősebb generációk ezzel a hivatalos
nyelvváltozattal találkozhattak.

magyar 3.78
horvát 3.12
szerbhorvát 2.05
szerb 1.92
szlovén 0.14
angol 0.64

A táblázat alapján láthatjuk, hogy a magyar nyelvet mind a magyar, mind a
horvát nemzetiségű kopácsi lakosok nagyon magas (anyanyelvi) szinten beszélik. Ez
ugyanúgy igaz a legfiatalabb, mint a legidősebb generációra. Egyetlen válaszadó, egy
fiatal horvát férfi gondolta úgy, hogy ő csak kicsit beszél magyarul. A horvát nyelv
esetében ez az átlag ugyan kicsit csökken, de még mindig magas fokú nyelvtudás-
ról tanúskodik. Itt már hat adatközlő választotta a „kicsit” kategóriát, hárman gon-
dolták úgy, hogy ők csak értik, de nem beszélik a horvát nyelvet, és egy megkérde-
zett vallotta, hogy nem is érti a horvátot. A kisebb horvát nyelvtudással rendelkezők
többségében a legidősebb generáció tagjai, akik még csak magyar nyelvű iskolába
jártak, és viszonylag alacsonyan iskolázottak. A fiatalabbak közül azoknak okoz
problémát a horvát nyelv, akik menekültként Magyarországon magyar nyelvű isko-
lába jártak. A szerbhorvát nyelv igen alacsony átlaga főként azzal magyarázható,
hogy a válaszadók többsége már nem ismeri el a horvátból és a szerbből létrehozott
egykori hivatalos nyelvet valódi önálló nyelvváltozatként. Ugyanakkor az idősebb
generáció egyes tagjai a szerbhorvát nyelv esetében is jó, vagy „kicsi” nyelvtudást
vallottak be. A szerb nyelv alacsony fokú tudása a kopácsiak körében érthető, hiszen
csak az idősebb generáció kerülhetett vele valódi kapcsolatba (a szerbhorváton ke-
resztül), a fiatalabbak viszont egyáltalán nem. Általában jellemző, hogy az tud ma-
gasabb fokon szerbül, aki horvátul is jól beszél. A horvát anyanyelvűek mind jól
beszélnek szerbül is. A kopácsiak körében a szlovén nyelvtudás egyáltalán nem re-
leváns. Az angol nyelvvel kapcsolatban is elmondhatjuk, hogy nagyon kevesen be-
szélik. Csak egy válaszadó gondolja úgy, hogy nagyon jól, ketten pedig, hogy jól
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beszélnek angolul. Többek által megjelölt egyéb nyelv viszont a német (16 fő), ám
ezt is többségében (10 fő) csak kicsit beszélik. Öt válaszadónál tapasztalhattuk, hogy
anyanyelvén kívül más nyelvet nem vagy csak kicsit beszél. Ezek az adatközlők mind
magyar anyanyelvűek, és egy kivételével a legidősebb generációhoz tartoznak.

Az adatközlőket megkértük arra is, ítéljék meg gyermekeik nyelvtudását ugyan-
ezen nyelvek esetében.21

magyar 3.87
horvát 3.58
szerbhorvát 1.39
Szerb 1.64
szlovén 0
Angol 1.25

A táblázat alapján úgy tűnik, hogy habár sok gyermek jár horvát iskolába, ma-
gyar nyelvtudásuk a szülők szerint nem romlott, viszont a horvát nyelv terén sok-
kal nagyobb tudással rendelkeznek az idősebb generációknál. Érdekes, hogy a szerb-
horvát nyelvtudás átlaga csökkent ugyan, de még mindig megvan. A szerb nyelvtudás
is valamelyest alacsonyabb a szülőkhöz képest, a szlovén nyelvet pedig egyáltalán
nem beszélik. Ezzel szemben megnőtt az angol nyelvtudás aránya. A gyermekek
közül szüleik szerint egy nagyon jól és négyen jól beszélik a nyelvet. Ugyanígy a
német nyelv terén is előrehaladottabbak az újabb generációk. 10 válaszadó szerint
gyermeke beszél németül (ebből négy esetben jól, egy esetben nagyon jól). A né-
met nyelv mellett más nyelvek is megjelölésre kerültek, így a francia és a svéd.

Összefoglalóan azt mondhatjuk a megkérdezett kopácsi lakosok és gyermeke-
ik nyelvtudásával kapcsolatban, hogy míg az idősebb korosztályoknál nagyobb prob-
lémát jelent az idegennyelv-tudás – többször előfordul, hogy a válaszadó csak ma-
gyarul tud –, addig a fiatalabb generációknál már megnő a horvát, az angol és a német
nyelv tudásának szintje, ezzel együtt azonban megmarad a magyar nyelv magas fokú
tudása is. Másrészt viszont az idősebb generációhoz tartozók jobban beszélik a volt
Jugoszlávia népeinek nyelveit, mint a fiatalabbak.

A kérdőív harmadik szakaszában a magyar, a horvát és a szerb nyelvek hétköz-
napi szituációkban való használatát vizsgáltuk. Különböző beszélgetőpartnereket és

21 Itt figyelembe kell vennünk az adatok elemzésénél, hogy ezek a számok nem a gyermekek saját maguk
által bevallott nyelvtudását, hanem a szülők véleményét tükrözik, ezért némileg torzítanak. Ugyanakkor
a tendenciákkal kapcsolatban vonhatunk le következtetéseket belőlük.
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élethelyzeteket22  adtunk meg, melyekhez mérten az adatközlőknek meg kellett ha-
tározniuk az ilyen esetekben általuk használt nyelvet. A kapott eredmények azt tük-
rözik, hogy a megkérdezett kopácsi lakosok a magánszférában inkább a magyart
használják (kivéve a horvát anyanyelvű adatközlőket), míg a hivatalos illetve köz-
életi szférában – amennyiben ehhez át kell lépni a falu határait, már előtérbe kerül
a horvát nyelv használata.

22 A következő 25 szituáció szerepelt a kérdőívben: 1. naponta, házastársával; 2. házastársával, amikor mér-
ges; 3. házastársával, gyermekei előtt; 4. szerelmével az utcán; 5. gyermekeivel otthon; 6. gyermekeivel
az utcán; 7. szüleivel; 8. nagyszüleivel; 9. keresztanyjával; 10. barátaival; 11. a boltban az eladókkal; 12.
a hivatalokban; 13. főnökével; 14. az orvossal; 15. egy ismeretlen öltönyös férfival; 16. a templomban; 17.
az iskolai tanítóval; 18. az óvónőkkel; 19. Eszéken az utcán; 20. szomszédaival; 21. buszon; 22. imádko-
zás közben; 23. káromkodás közben; 24. amikor valami bensőségeset akar mondani; 25. alkohol fogyasztása
közben. Mivel nem minden szituáció valósítható meg az egyes adatközlőknél (pl. nincs mindenkinek gyer-
meke), a válaszok száma különbözik szituációnként.

A magánszférán belül sem egységes a magyar nyelv használata. A házastársak-
kal a válaszadók 80%-a magyarul beszél, de 11%-uk a horvátot és a magyart is hasz-
nálja. Veszekedés közben pedig a mindkét nyelv használata 19%-ra növekszik. A
gyermekekkel való kommunikáció nyelve is többségében (74%) a magyar – függet-
lenül attól, hogy a beszélgetés odahaza, vagy az utcán történik. A szülőkkel a válasz-
adók 88%-a magyarul beszél, 6%-a horvátul (a horvát anyanyelvűek). Ebben a szi-
tuációban előfordul még a két nyelv keverése is (6%), míg a nagyszülők esetében
ez már lehetetlen. Ennek magyarázata nyilvánvalóan abban rejlik, hogy a szülők
generációjában már előfordul a vegyes házasság, és így más nyelven kell szólni az
apához, mint az anyához, de a nagyszülők generációjára ez még nem jellemző. A
szomszédokkal is többnyire magyarul beszélnek a megkérdezettek (61%), viszont
35%-uk vegyesen használja a magyart és a horvátot is. Ennek az oka abban rejlik,
hogy a fiatalabb generációk vegyes házasságai által egyre több horvát kerül Kopácsra,
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akikkel a helyieknek horvátul kell beszélniük. A barátokkal való kommunikáció
nyelve még vegyesebb képet mutat. Csak magyarul csupán a válaszadók 22%-a be-
szél barátaival, 67%-uk mindkét nyelvet használja, 7%-uk pedig csak a horvátot (fő-
ként a horvát anyanyelvű válaszadók). További 4% pedig a szerb nyelvet is igénybe
veszi. A barátaival csak magyar nyelven társalgók egy kivétellel az idősebb gene-
ráció tagjai közül kerülnek ki, míg a fiatalabb generációk nyitottabbak, mobilabbak,
így különböző anyanyelvű barátokkal rendelkeznek.

Érdekes még a 15. szituációra („egy ismeretlen öltönyös férfival”) adott vála-
szok, amely szintén nagyon vegyesek. Ez azt mutatja számunkra, hogy a kopácsi
válaszadók 38% egy hivatalos vagy legalábbis fontos személynek tűnő idegen előtt
is nyugodtan megszólal magyarul, nem tart semmiféle következménytől. Sokan
egyébként megjegyezték, hogy a nyelv megválasztása attól függ, hogy a falun be-
lül vagy a falun kívül találkoznak ezzel az idegennel. Buszon utazva viszont – ahol
a falun kívül vannak, és már több idegennel kerülhetnek kapcsolatba – 53%-uk már
vegyesen a horvátot és a magyart használja, 17%-uk pedig csak a horvátot.
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A vallás magyar nyelven való megtartását mutatja, hogy a válaszadók 90%-a a
magyar nyelvet használja a templomban és magyarul imádkozik. Ugyanúgy a szép-
nek, a bensőségesnek a kifejezésére is még 78%-uk a magyart használja (fiatalab-
bak és idősebbek vegyesen), míg a nyelvek alantasabb használati körében már in-
kább előkerül a horvát nyelv is. A válaszadók 55%-a káromkodásra, 40%-uk alkohol
fogyasztása közben mindkét nyelvet használja.

Az eredményeket áttekintve láthatjuk, hogy a magyar és a horvát nyelv hasz-
nálata a magánszféra – közélet, a falun belül – falun kívül, a nyelv szép használata
– alantas használata oppozíciók mentén rajzolódik ki. Továbbá a generációk közti
különbséget is megfigyelhetjük, amennyiben az újabb generációk inkább hajlanak
a magyar–horvát kétnyelvűség felé, bár a falun belül még ők is inkább a magyart
használják.

Kérdőívünk következő szakaszában az adatközlők magyar kultúrával való kap-
csolatára voltunk kíváncsiak. A médiahasználatra általában jellemző, hogy ugyan leg-
inkább a magyarországi médiumokat veszik igénybe a megkérdezettek, de emellett
a fiatalabb generációk a horvát nyelvűeket is szívesen használják. A televíziózás ese-
tében a válaszadók 32%-a csak magyar nyelvű, leginkább magyarországi adásokat
néz, viszont 56%-uk a magyar mellett a horvát nyelvű televízióműsorokat is meg-
nézi. Emellett az elérhető szerb és német csatornákat is igénybe veszi néhány szá-
zalékuk (12%). Csak horvát nyelvű műsorokat viszont egyikük sem néz. A rádió-
hallgatás esetében is hasonlóakat tapasztalhatunk: 40% csak magyar műsorokat, 45%
magyar és horvát nyelvű csatornákat hallgat. Viszont ennél a kérdésnél 13% vála-
szolt úgy, hogy csak horvát nyelven hallgat rádiót. Az újságot viszont már nagyobb
százalékban olvasnak az adatközlők horvátul is: 20%-uk csak horvát, 47%-uk hor-
vát és magyar, s 33%-uk csak magyar újságokat olvas. A szépirodalmi olvasásnál
erőteljesebben jelentkezik az anyanyelven való olvasás igénye: a megkérdezettek
69%-a csak magyarul olvas könyvet, 22%-uk a magyar mellett horvátul is és csu-
pán 9% preferálja a horvát nyelvű olvasmányokat (leginkább a horvát anyanyelvű
kopácsiak). Ugyanígy gyermekeiknek is a válaszadók 84%-a magyarul olvas fel
mesét. Kíváncsiak voltunk arra is, milyen jellegű kulturális tevékenységekben vesz-
nek / vehetnek részt az adatközlők. Általánosan elmondhatjuk, hogy a megkérdezett
lehetőségek egy részéhez kevésbé jutnak hozzá a kopácsiak: kevesen járnak rend-
szeresen színházba, moziba, könyvtárba. Moziba 70%-uk, színházba 80%-uk, könyv-
tárba pedig 68%-uk ritkábban, mint évente egyszer jut el. Bálokban már inkább
megjelenhetnek, mivel Kopácson három havonta rendeznek bálokat, ezekre 40%-uk
el is megy, 21%-uk évente egyszer vesz részt rajtuk, viszont 30%-a a megkérdezet-
teknek nem veszi igénybe ezt a lehetőséget. A kopácsiak templomba járási szoká-
sai meglehetősen eltérőek. A megkérdezettek 32%-a csak a karácsonykor és húsvét-
kor megy el a templomba, 18%-uk egyáltalán nem jár, 20%-uk viszont minden
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vasárnap részt vesz az istentiszteleten. Az állandó szórakozási lehetőséget a helyi
kocsma biztosítja. Ezt főleg a fiatalok vették birtokukba, az idősebbek nem nagyon
járnak ide. Ennek oka, hogy a régi kopácsi „parasztkocsma” (ahogy a helyiek ne-
vezték) a délszláv háború óta felújításra szorulva roskadozik a falu közepén. Ennek
következtében az idősebb generációk számára nincsen egy állandó helyszíne a ta-
lálkozásnak, beszélgetésnek. A megkérdezettek 35%-a egyáltalán nem jár a kocs-
mába, de 18%-uk naponta és 13%-uk hetente (főként a fiatalabbak).

A kérdőív negyedik szakasza a kopácsiak Magyarországra látogatására kérde-
zett rá. A megkérdezettek nagyobb hányada viszonylag gyakran jár az anyaország-
ba: 19%-uk havonta, 16%-uk kéthavonta, 15–15%-uk évente, illetve félévente, 13%-
uk kéthetente és 11%-uk hetente jut el Magyarországra. Ennek ellenére úgy tűnik a
válaszok alapján, hogy a Magyarországra utazás fő célja nem a munkavállalás (csak
4% jelölte meg), hanem leginkább a rokonlátogatás (51%) és a bevásárlás (29%).
További 16% jelölte meg a turizmust is utazása céljaként.

A legutolsó szakaszban az adatközlőket gyermekeikkel kapcsolatos terveikről,
nyelvi stratégiáikról kérdeztük. A válaszokból láthatjuk, hogy a megkérdezett kopá-
csiak nem érzik egységesen úgy, hogy gyermekeik csak horvát nyelven érvényesül-
hetnének Horvátországban – ez 43%-uk véleménye, viszont 38%-uk a magyar nyelv-
vel is lehetségesnek tartja az érvényesülést. 19%-uk pedig a kétnyelvűséget tartja a
legjobb megoldásnak. Ezt a vélekedést tükrözi az iskola nyelvének megválasztása
is: 42% magyar, 37% horvát, 21% kéttannyelvű iskolába íratná gyermekét. Ez az
eredmény látszólag ellentmond azzal a ténnyel, hogy a kopácsi gyerekek többsége
a bellyei horvát tannyelvű iskolába jár. Viszont ha figyelembe vesszük azt is, amit
választásuk okaként megjelölnek, vagyis, hogy a magyar iskoláknak nem megfele-
lő a színvonala, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy a szülők többsége nem
a magyar nyelvűség elkerülésének stratégiáját követi, amikor horvát iskolába adja
gyermekét. A megkérdezett szülők 68%-a támogatná azt is, hogy gyermeke magyar
egyetemen tanuljon tovább, mert jobbnak találják a magyarországi egyetemek szín-
vonalát, presztízskérdésnek tekintik ezt, és sikeresebb elhelyezkedést remélnek a
magyarországi diplomától. Az ellenzők viszont leginkább attól tartanak, hogy gyer-
mekek nem térnének vissza többet Magyarországról.

4. Összefoglalás
Ha összevetjük a horvátországi magyarok nyelvi és identitásbeli helyzetének ál-

talános vonásait – különös tekintettel az oktatásra és a vallásra mint identitásképző
tényezőkre – a kérdőív és az interjúk eredményeivel, a kopácsi magyarokra vonatko-
zólag árnyaltabb következtetéseket vonhatunk le. Egyrészt láthatjuk, hogyan jelenik
meg Kopácson az az általános tendencia, mely szerint a horvátországi magyarok szá-
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ma folyamatosan csökken, és milyen okai vannak ennek. Kutatásunk eredményei azt
mutatják, hogy a magyar nyelv és a magyar identitás Kopácson még ma is meghatá-
rozza a mindennapokat, nemcsak az idősebb, de a fiatalabb generációk számára is.
Azonban a legutóbbi évek tendenciái (a közösség felbomlása, a fiatalok nagyobb mo-
bilitása, a vegyes házasságok és a magyar iskola helyett a horvát nyelvű iskola válasz-
tása) mind arra utalnak, hogy a településen is megindult a fiatalabb körében a kétnyel-
vűvé válás folyamata. Ahhoz, hogy ez a kétnyelvűség ne vezessen nyelvcseréhez,
fontos a magyar nyelv státusának emelése, amihez a térségben leginkább a magyar
nyelvű oktatás színvonalának javítására volna szükség. „A falun belül magyar, falun
kívül horvát” stratégia, amit a kopácsiak folytatnak, a mobilabbá vált fiatalok eseté-
ben már nem nyújt elegendő használati teret a magyar nyelvnek.
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