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A muravidéki kétnyelvűség 
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Menekülés a lelkiismeret-furdalás elől 
 

 
Egy film két változata 
 
Az elmúlt napokban egészen véletlenül ráakad-
tam az interneten a Száguldás a semmibe1 című 
filmnek egy újabb, 1997-ben bemutatott feldol-
gozására, de aztán megnéztem az 1971-es erede-
tit is, amelyet először a 70-es évek elején láthat-
tam. Gondolataim közben a muravidéki kétnyel-
vűség és annak „csúcsteljesítménye”, a „kétnyel-
vű” oktatási modell körül kavarognak.  

A 71-es film főszereplője tipikus fekete bá-
rány, néhány segítőjén kívül az egész társada-
lom ellene van, visszatekintő bevágásokból meg-
tudjuk, hogy kitüntetéses Vietnam veterán, tisz-
tességessége miatt elbocsátott rendőr, volt autó-
versenyző, felesége a tengerbe veszett, senkije és 
semmije sincs. Autókat visz nagyobb távolságok-
ra, szimbolikus fogadásból Denverből békésen, 
de erős tempóban halad San Francisco felé, amíg 
rendőrök nem „provokálják”, hogy tényleg szá-
guldásba kezdjen, amely voltaképpen az igazi 
célja, mert S. F.-ban se vár rá senki. Kaliforniába 
még sikerül átjutnia, de egy kisváros határában 
buldózerekkel állják útját, és miután egyik fő 
segítőjét és lelki támaszát, a vak néger rádióst a 
vesztét kaján vigyorral váró közönség militán-
sabb csoportja kiiktatja (technikusát halálra ve-
ri, a rádióst is megveri, megfélemlíti, ezután a 
rádióból hamis információkat kap a lehetséges 
menekülési útvonalról), rövid kitérő és koncent-
rálás után mosolyogva belerohan az akadályba. 
Közben már csak egy fehér ruhás angyal 
(Istennő?) sejlik fel előtte. Van egy olyan értel-
mezése is ennek az utolsó jelenetnek, hogy a fő-
szereplő azért rohan mosolyogva a halálba, mert 
valamennyi esélyt ad azért magának az akadá-
lyon való túljutásra. (Ne feledjük, mindig is igen 
kockázatos tevékenységeket folytatott, továbbá, 
ami direkt nincs benne a filmben, de tény, hogy 
– lelkiismeretükkel nem találva az összhangot – 
kb. ugyanannyi veterán lett öngyilkos évekkel 
később, mint ahányan elestek Vietnamban.2 

A muravidéki magyarok is már csak isten(nő)
i segítségben bízhatnak a kezdetben egyedüli 
kiútnak, a megmaradás kizárólagos letétemé-
nyesének felmagasztalt, a hivatalos állásfoglalás 
szerint várva várt, de valójában az 1959/60-as 
tanévtől kezdve központi, jugoszláv (és nem 
szlovén!) pártutasításra rájuk erőszakolt 
„kétnyelvű” oktatási-nevelési modell jövőjét ille-

tően. Ma már eléggé elfogadottnak látszik a fel-
tevés, hogy a modell kitalálói abban bíztak, hogy 
a muravidéki magyarok mielőbb beletörődnek 
sorsukba, ha fokozatosan is, de viszonylag ha-
mar feladják identitásukat, beolvadnak a többsé-
gi társadalomba. Somolyogva figyelték a lelkiis-
mereti válságba kerülő nemzeti kisebbség vergő-
dését a „kétnyelvű” oktatási modell csapdának 
minősülő kényszerpályáján.  

A filmbeli kamera kiemelt néhány nyárspolgá-
ri arcot, amelyek többet mondtak mindenféle ma-
gyarázatnál, a tisztességtelen ámokfutó vasárnap 
délelőtti szórakozásukat jelentő megzabolázására 
várva. Valószínűleg arra számítottak, hogy a 
rendőrök megállítják, legyűrik, megleckéztetik, 
jól megverik a száguldozót. Tisztességes polgár-
ként még véletlenül sem várták tragédia bekövet-
kezését. Hogy közben közülük egyesek agyon-
vernek négereket, hogy rásegítsenek az esemé-
nyek általuk elvárt kimenetelére, a történtek sze-
rint ez még belefér a „tisztességes” USA-polgárral 
szemben támasztott követelményrendszerbe.  

1968-ban (a horvátországi összecsapások 
kapcsán [Székely 2008: 80], vagy valahogyan a 
csehszlovákiai erőskezű fellépéssel összefüggés-
ben is?) a többségi nemzet kis (de muravidéki 
viszonylatban félelmetesen nagy) csoportja3 elé-
gedetlenkedni kezdett, majd petíciót terjesztett 
elő a nemzeti megmaradás egyik utolsó kapasz-
kodójának vélt „kétnyelvű” oktatás ellen. Az al-
kotmánybíróságig kerülő ügyben csak 1971-ben 
született végleges döntés, a „kétnyelvű” modell 
javára, de ugyanakkor a már amúgy is hiányos 
magyar jellegének további csökkentése követke-
zett be. 1996-ban újabb petíció fogalmazódott 
meg néhány szlovéniai polgár részéről, ismét 
eredménytelenül. (Ruda 2009: 152) 
 
A film erős negyedszázaddal később készült, elő-
ször 1997-ben bemutatott, jóval szentimentáli-
sabb változatát végignézve lényeges különbségek 
fedezhetők fel. A hajsza már nem keletről nyugat 
felé folyik, hanem délről északnak, Új Mexikó 
államból egy Idahóban található város felé4, a 
főszereplő akkor kezd eszeveszett száguldásba, 
amikor megtudja, hogy feleségét a hegyek közt 
álló házukból kórházba szállították, mert komp-
likációk léptek fel szülés közben. Néhány sze-
mély kivételével az egész társadalom melléáll, a 
„célegyenesben” nem fanyar képű, élvezkedő-
kárörvendő közönség, hanem szimpátiatüntetők 
tömege várja. Még a helyi rendőrfőnök is azt ja-
vasolja a már szövetségi méretűvé feltornázta-
tott ügyben, hogy engedjék át, majd ha megláto-
gatja feleségét, ráérnek letartóztatni. A rádióból 
végig hiteles információkat és biztatást kap, de 
felesége orvosa közreműködik a rendőrükkel, 
elhúzza a telefonbeszélgetést, amikor felesége 
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hogyléte felől érdeklődik, hogy bemérhessék. 
Ugyanez a jellemtelen orvos közli a végzetes hírt, 
amely a végső lökést adhatja. Markába szorítja a 
feleségétől kapott érmét, mielőtt nekihajt az aka-
dálynak. De ez a filmváltozat megenged egy me-
nekülési utat, mert a következő képeken ugyan-
ezt az érmét egy útszéli kőről munkatársa emeli 
fel, továbbá elhangzik a legendaszerű feltétele-
zés, hogy a mintegy 200 lövést ért autóból az 
utolsó pillanatban kiugorva szimpatizánsai ki-
menekítették, aztán kislányával távoli helyre 
költözött. A befejező képen erdős helyen egy kis-
lánnyal sétáló, sántító alak hátulról látható. 

A „kétnyelvű” modell indoklói svájci példát 
felhozva (tehát keletről nyugat felé tekintve) 
próbálták elfogadhatóvá, csábítóvá tenni a mo-
dellt. Holott észak (tehát pl. Magyarország vagy 
Szlovákia) felé indulva eredményesebb lehetett 
volna a vállalkozás, legalábbis a magyar nemzeti 
kisebbség szempontjából. Szlovákiában már az 
50-es évek közepén szerette volna bevezetni a 
hatalom a kétnyelvű oktatást, természetesen 
csakis az ottani magyarok „érdekében”, a cseh-
szlovák társadalomba való gördülékenyebb beil-
leszkedésük céljából. Ellenállás következett be, a 
szlovákiai magyar iskolák története az oktatás 
kétnyelvűsítése elleni folyamatos küzdelmet je-
lentette, jelenti. (Szűcs 2012: 12) A graubündeni 
(svájci) iskoláknak pedig semmi közük nem volt 
a Muravidéken bevezetni tervezett modellhez 
(bővebben: Ruda 1998). Talán csak a modell 
vonzerejét akarták növelni azzal, hogy svájci pél-
dára hivatkoznak. A Muravidék Baráti Kör Kul-
turális Egyesület Szentgotthárdon rendezett első 
nemzetközi konferenciájára svájci előadó is jött. 
Ha addig nem is történt fáradozás annak bemu-
tatására, hogy a graubündeni modell nagyon is 
különbözik a muravidékitől (leszámítva: Ruda 
1998), ezen a konferencián az is elhangzott, hogy 
Graubündenben „ügyelnek arra, hogy egy órán 
belül csak egy nyelven tanítsanak.” (Derungs-
Brücker 2002: 336) A muravidéki modell lénye-
gét, lételemét képező, egy órán belül egyik nyelv-
ből a másikba ugrálós tanítási módszer biztosítja 
azt a képlékenységet, hogy a pedagógus döntheti 
el, hogy tulajdonképpen milyen nyelven is tanít-
son. A nyelvek közti arányok előírt betartása, 
illetve ennek ellenőrzése így már szinte lehetet-
len. A „valós életet” szándékoztak ezzel model-
lezni? Magyarországi nemzetiségi területek ala-
csonyabb műveltségi szintű közegében, de – ha-
sonló társadalmi rétegnél maradva – külföldön 
(Németországban), vegyes házasságban élőknél 
is tapasztalható a nyelvek akár egy mondaton 
belüli keverése, váltogatása, ill. az egyik nyelven 
elmondottaknak a másik nyelven való 
(voltaképpen ösztönös) megismétlése. A külföldi 
környezetbe mielőbb beolvadni vágyó beszélő 

talán így akarja igazolni (persze nem egészen 
tudatosan), hogy ő már elég jól bírja a számára 
idegen államnyelvet.  

A muravidéki modell elősegítője, de egyben 
„fájdalomcsillapítója” is az asszimilációnak, mi-
vel az embereknek szükségük volt arra, hogy va-
lamilyen felsőbb utasításban bízzanak, tompítva 
ezzel a nyelvvesztés miatti saját lelkiismeret-
furdalásukat. Már nem övék (teljesen) a felelős-
ség, az ügyeket az illetékesek intézik és irányít-
ják. Nekik csak (legjobb tudásuk szerint) közre 
kell működniük, mint egy globális méretű 
Milgram-kísérletnél.5  

Összességében tehát nem hibáztathatók a mo-
dell kiszolgálói és pláne elszenvedői, főleg nem a 
„rendszerváltás” előtti időkre visszatekintve. 

Ha a hatalommal való passzív együttműkö-
dést választjuk, akkor „gondolkodni se kell, mert 
megmondják a dolgomat. Vesztettem, ők vannak 
felül, nem tehetek mást, mint hogy ezt belátom, 
tevékenyen méltányolom, s egyébként fütyülök 
rájuk. Majd abbahagyom, ha ők is akarják. Nem 
számít, hogy ostobák: hatalmuk van, erő-
sek.” (Sükösd 1983: 85) Ezek az 1967 júliusa és 
1968 januárja között leírt sorok jól jellemzik a 
„szocialista világrendszerben” szinte mindenütt 
többé-kevésbé fellelhető egyik túlélési stratégiát. 
A „rendszerváltás” óta viszont már nem kellene 
így gondolkozni. 
 
Lélektani „hadviselés” a muravidéki ma-
gyarok ellen 
 
A mintegy két év óta különböző e-mail címekre 
küldött gyűlöletkeltő levelek „következetesen 
próbálják megerősíteni mondanivalójukat a la-
kosság szociális nehézségeire alapozva. (…) ...az 
emberek a kétnyelvű területen nem érzik bizton-
ságban magukat, a rendszeresen küldött „táma-
dó" levelek ugyanis jóformán ellehetetlenítik a 
normális életet. (...) Eközben (...) hatósági vizs-
gálatok folynak a magyar intézményekben a köz-
pénzek transzparens, célszerű felhasználását il-
letően” (Tomka 2014). 

Az ilyen típusú fenyegetések úgy is értelmez-
hetők, hogy ne légy magyar, akkor békén ha-
gyunk, akkor már rád nem vonatkoznak a fenye-
getések. Ugyanakkor azt is olvashatjuk, hogy A 
maribori és ljubljanai magyar nyelvi lek-
torátusok státusza csak ideiglenesen meg-
oldott: „egyszerűen abszurdum, hogy egyálta-
lán kétséges, kell-e magyar lektor egy szomszé-
dos országban.” (Király M. 2014) 

A nemzeti kisebbség különjogainak gazdasági 
nehézségekre hivatkozva való visszaszorítására 
tett kísérletek veszélyes vizekre vihetnek.6 És 
milyen lenne a Száguldás a semmibe harmadik, 
ma leforgatott változata? Milyen témák lenné-



34 ESZT ERGOM  ÉS V ID ÉK E 
 

 

 
 

2014 / 4 

 

nek benne? Szerelem helyett lánykereskedelem, 
barátság helyett árulás, be nem tartott, üres, for-
mális ígéretek, hazugságok halmaza és elérendő 
célként egy nagy (vagy akár kis) halom pénz. A 
személyes karriervágy kiélése. Muravidéki ma-
gyarnak lenni pedig váltig fekete bárány tulaj-
donság marad. 
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Jegyzetek 
 
1 Eredeti cím: Vanishing Point (= enyészpont, eltűné-
si pont, iránypont), nyugat-német cím: Fluchtpunkt 
San Franzisko (= a menekülés iránya, helye S. F., 
1971), DDR-cím: Grenzpunkt Null (1975), új verzió 
német címe: Höllenjagd nach San Francisco (= po-
koli hajsza S. F. felé, 1997) 
2 60-60 ezer áldozatról van szó. 
3 681-en írták alá a petíciót. (Székely 2008: 80–81, 
Bence 2002: 101) 
4 Változatlan eredeti cím mellett (Vanishing Point) a 
Höllenjagd nach San Francisco (= pokoli hajsza S. F. 
felé) német cím így eléggé elvontnak látszik. 
5 Stanley Milgram, a Yale Egyetem pszichológusának 
kísérletei 1961-től kezdve. A cél a résztvevők hatalom-
mal szembeni engedelmességének vizsgálata, amikor 
olyasmit kérnek tőlük, ami lelkiismeretükkel ellenke-
zik. A kísérletben résztvevő „tanár” (valójában csak ő 
a kísérleti személy) a rossz válaszokért egyre emelke-
dő áramütéssel kell büntesse „tanulóját” (valójában 
színész, aki „elszenvedi” az áramütéseket). A kísérlet 
elvégzése előtt Milgram megkérdezett más pszicholó-
gusokat, mit gondolnak, mi lesz a kísérlet eredménye. 
Egyöntetűen azt felelték, hogy szerintük csupán né-
hány szadista személy lesz hajlandó elmenni a legna-
gyobb feszültségig. 

Milgram első kísérletsorozatában a kísérleti sze-
mélyek 65%-a volt hajlandó kiadni a legnagyobb, 450 
voltos áramütést, bár sokuk meglehetősen rossz ér-
zéssel tette ezt meg. Egyetlen résztvevő sem állt meg 
300 volt alatt. 
Thomas Blass, a Marylandi Egyetem pszichológia 
tanszékének professzora, összegyűjtve a világ orszá-
gaiban azóta megismételt kísérletek eredményeit, úgy 
találta, hogy a halálos feszültséget megadni hajlandó 
kísérleti személyek száma időtől és helyszíntől füg-
getlenül nagyjából állandó: 61% és 66% között van. 
6 Az országgyűlés mindkét háza, a felsőház a keresz-
tény egyházak vezetőinek határozott és egyértelmű 
támogatása mellett, elfogadta és kihirdette (1938. 
május 29.) „a társadalmi és a gazdasági élet egyensú-
lyának hatályosabb biztosításáról" rendelkező tör-
vényt (1938: XV. tc.). http://www.mazsihisz.hu/
zsidotorvenyek-magyarorszagon-49.html 
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