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KÖNYVS ZEMLE

a sorozatszeIkesáö Kontra Miklós a kön}.vhöz íIt előszóban az egyik szerző, Szépfalusi István 2000_

ij" 
""á.iűrJ 

u*o*tkezen halálával, valamint a szerkesáói tevékenységben közb€jött akadályok_

ili,"-ű," ","* 
irr.,ora.,, veg,lr i" Szepíalusi lsNánnal ausltriai. vörös ortónak szloréniai.

iÖ'qJlÖ-U""'"eg."n te.epmu-nkálatai után a7 elemzö rés7ek elkeszitéseben a7 előbb emIlleli két

ií",,o" *i"ur s"*i."ászi A;ikó és Kontra Miklós múködött közre (22-23, old,),
-"-" ;;,iiá"y.ivi Konfeíenciá"-kol formálódott munl€közö§ség a határainkon tuli magyar

n'"l'nekesvséges.szempontokszerinli.magyarországilonuollvizsgálattaliskiegesziten.ludomá-
;í;;;;"i'*;ú;i;iet válIatra fókent egyiialis nyelvpoliLika kialakitásánaL céIjáral. Az emliten

;fi;:; itr"6;; .iereplö országok meún a ,omaniái mag}arság körében ls lolyak kutatásoL

;á;;;;;ik ;rrhrányokban láúk napvilágot), A munkaközösségnek a jelel egi kön},vet m€gíró

l;;;;jil;],i;;i;l.,.l í.*- te".l lekész és-szociográfus volt, vörös ottó a szombathell Savaria

öfi,;t;ili;fi;;*galmazon öiskolai tanára, Beregszászi Anikó a beregszászi főiskola oktató_

;:,#;; üffi;;ái§u rrlr,t Ny"lutuao*ányi íntézetének volt osztál}.vezetó kutatoja, szegeden

esvetemi laniií,"",,,,"" L 
"""o 

o_ertetés láfgyául szolgáló kötetet a tartalomjegyzék (5_9, old,), a tiblazatok és

ásrrir iecvzeke tt t-t7, old.), vaiámint a sÓIozatszerkesáói előszó (19-23, old,) vezeti be, A törzs-

;j;;,i"á;gy;;y"]v Aus;iában" (25 l76. old.), továbbá ,,A_'nury1 1y."1_u_S,1""éniában" 
című

'r.J"rit 
tlil"-n q. ita, ) ielenti. Mindegyik nagyjából azonos módon épül fel, Mindenekelőtí jelzi az

"á"n 
tj"va"trrJg_t"táus minuvéteJinekjeíómzőit, az illető kisebbségi közösségnek történeti szo_

"i"rOgi"i 
i":"".rig"lt, ftjldrajzi, népesedéii viszonyait, történelmi, po]itikai, gazdasági, vallási és

úituiaii. 
"ánuttoiarait, 

Mindegyik IeíIá§ sofia veszi a kérdöiyvel gyújtött nyelvi anyag jelenség_

,aii""":ár,; l3 
"Yari 

jelenségÉomek számos e§etben nemcsak a szóban forgó kisebbségre utaló

_.iáán,i"."^ á ioú magy"ar kisebbségi kozösségben és a Magyaror§zágon tapasáa]takhoz való

viszonlrrlását is, Kapcsolódli 
"hhez 

a, elyes tmagán_ és közéleli. hiVarali. oktatásbeli sLb,)nyel\_

#;;ili;;;;i;^ká, való észrevéleleknik. rorábbá az adarközlök nyelvi anifiidjével öss7efiiggő

ln"greöáú"i. 
" 

*amavJtele is, Az alapos, ámyalt áttekntést a tanulságos táblázatok és diaglamok

§zemléletessé teszik.'"-'",--- ii uu"Áoilészből megtudharjuk, hogy az_ idetaftozó mag.yaí népcsoportot a vizsgálatban

60 fó keoviselle Bécs, Burgenlaná 1Örviáek) esátöbbi tanomány kö^i alányos, hús7-hú5/ fós bon

áU"r, Í,iiáir"it ,"".int a"magánszférában mégjelen vaIr a magyar nyelv, de a német nyelv szere_

n" i, ,r,i-ott"uo. a közéleti s;intereken és a hiáali ügyintézésben pedig a német nyelv dominál,

áJ . l.aáil 
"v"i, 

i r"ladaraira adofl megoldásaikban nem egy esetben 
,az 

ausztriai magyarok is a

,t*Jará oy"lui i,arto"atot taltotiik termés;etesebbnek, de viszonylag gyakorinak mütatkozott a kon-

iu1tu."r"iri"r.o"r. 
"ro,erbe 

való kerülése. Mindezek folyamatban levő nyelvcserére utalnak (126).,*-,----,- 
Á Lrrtatásban a szlovéniai magyarok 67 adatközlővel szerepeltek, itt is figyelve az életkol,

- i.r.ora uig""tt.eg, u nemek és lehetőÉg a Lakhely szerinti megos'á,sra is, A vonatkozó fejezet töb-

t"r üiátt to-roi, relyegláó összefoglalást rartalmaz a muravidéki kétnyelvúségi oktatási model]ről

iió]_]qa. 
"iá., 

r. _e g í z2.a_zzl. oú,). Az egyes nyelvi jelenségek vizsgálata ezúttal is taDulságos

i,"irr"ti.eor"i .^rg,ii Peldául az ún. ,,firlösleges" némások esetében a magy_aror§záginál is magya-

...áiül á,"i"riJei; 
"íedmény 

(hasonlóan a vajdaságihoz). Ugyanakkor a szlovéniai magyarok itél_

ier. u.u*aro*-eiukhoz képest sokkal nagyobb arányban lermes/elesebbnek a szomszédos nyel-

,.i* i"r."íű i"ir",iro analirikrrs formákat_ fregengedre ezzel a kontakfusn}elv nalásának ftiltetele_

;;;; |;lió;;;"rételek, valamint a íyelvhasználati színtelekől szerzett tapa§ztalatok (példáu1

J -r,""" 

"'^*""ia"r.iek 
minden más magyal kisebbségnél iényegesen kisebb arányban tartják

;;;;;i;rédük.i anyanyelvi szintiinek - 237, old,), azt sejtetik, hogy. a Muravidéken is, mint

ahripv Bureenlandban és a magyar nyelvterület más peremvidékein, nyelvcsere zajlik (251,255,

;i;íA f"i"-.-"a.;nforditásáiá a kónl,v szerzői nem sok e§él}t látnak, de összefoglalásul azt is

."gi.g"r.á"it, rr"Ó ,.van reáiis leheiőség a nyelvcsere lassítására és a magyar nyelv használatiá-

nak bővítésére is" (251. old.).''-^ -" "" 
e tir,io r*zetet j lgyzetekkei, a felhasznált kérdőívek közlésével, név_ és tárg},ínutatóva1,

tn,,ratta u" u"."t iui és a múu:údéki keresatáblálckal (vagyis az ausztriai, a muravidéki és a magyar,
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orsági adatokrrak összefuggésjelzö összevetésével) €gészítik kia kötet készítői(l4l 176.,253-3l5.
iil;';*i,ii:írilll','.,"]jr]:':ilT, ne,"t, 

",loie,iJ, u'"g; 
"r"j"n'i.iliiidr"It Áiiii"a^iái

A jól hasznositható könw eqzakt leírást ad a hatá.ainkon túli és belüli magyar nyelvhasz-náIat sámos jelenségének viszonvárói Egy -.g]"gyr", r z I', ;ijJ'u)onüu"öoi,or',a.'.u késztel, Al,hogy a magyar nyel,r, tobbktizponiúsagároi'-orí"iá *lr" "raoi'iöii. i,'#'r"',u,'."u l jelent i azt,nogy a magyar nvelvészek 7öme elroqadta volna u..OUun ro.go;iáéierei jntabb anOt letrer szó,hogy egyre johban tudatosul a ténv: 
-a 

magyar nyelvnek az ói; ;;;;;éd"" országokban valójelenléte sajátos. ottani államnvelvi váttozat-ún reálizatóait1;3.';;űi;:;;i). 
^kötet 

képvise'tetárgyilagos hangvélelü vizseálát stiIusából kirívónak érzem a' itióúyiá; j .)?""aet 
" "yeIvművelók-Iel (242 -243. o|d, ) é§ a íekiámnvelvförvén)4 ullorO poriti'r,,u.otű'iiiO1""rái'r."p*"ro"s indulatosvéleménynyilvánítást is,

Összességében nézve a kiadvány, amely a MTA Domus Programiának támogatásávaljelent meg, jóllehet 1996-199'. evl nyetvi atlapoioi -;rJ r"r, uy r. 
'jiiiJ3 

képet jelent ma is,később is az ausztriai és a szlovéniai magyarot hayzoerái, Ü.alircpp"" ,y"*ség a kónyv nem-csak a_szakirodalom, a szakrlabeliek, hanem bizonyára a télna iránt éijekiöá'ó szé|esebb közönségszámará ls. Molnár Zoltán Miklós


