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A verbális repertoár elemeinek osztályozása nyelvpolitikai nézőpontból: az
északi szláv dialektuskontinuum kárpátaljai szakaszának példája
Tudjuk: nyelv és nyelvjárás elkülönítése nem könnyű feladat (Bárczi 1956: 393). Az ugyanis,
amit laikusként homogénnek érzékelünk és nyelvnek nevezünk, valójában egymással szoros
kapcsolatban lévő, ugyanakkor folyton változó és változatos egységek bonyolult összessége.
Voltaképpen azt mondhatjuk: „A NYELV” nem létezik, csak nyelvváltozatok vannak, amelyek
maguk is változatosak és változnak, és amelyek összességét valamilyen absztrakció és
kategorizáció alapján nyelvnek fogunk fel. A nyelv és a nyelvváltozat egyaránt valamilyen
szinten közös tulajdonságokkal jellemezhető nyelvhasználati módok együttese, amelyek az épp
releváns szinten elkülönülnek más nyelvváltozatoktól (Sándor 2001: 38). Az épp releváns
szinten elkülönülnek kitétel különösen fontos, mert jelzi: a társadalmi, politikai, történeti és
kulturális nézőpont függvénye, hogy egy adott nyelv/nyelvváltozat repertoárjából mit emelnek
ki. Politikai vagy egyéb célok és érdekek alapján vagy az egyezéseket és hasonlóságokat tartják
meghatározónak, vagy épp ellenkezőleg, az eltérések válnak hangsúlyossá.
Az előadásban azt mutatjuk be, hogy az északi szláv dialektuskontinuum (Trudgill 2003: 96,
Kamusella 2005, 2015) mint folyamatos nyelvi repertoár (Gumperz 1964: 138, Gal 1987: 286,
Trudgill 2003: 140–141) elemeit milyen (nyelv)politikai érdekek alapján kategorizálták, és
sorolták hol egyik vagy másik, időnként pedig egyszerre több különböző autonóm dialektus
alá a huszadik század első felében. Az elemzés időbeli kerete az 1919 és 1944 közötti időszak,
a vizsgálat térbeli kereteit pedig a mai Kárpátalja területe adja. Az előadás bemutatja, hogy a
nyelvi repertoár elemei korántsem szerveződnek logikusan diszkrét és önálló egységekké,
amelyeket „nyelv”-ként azonosítunk. A meghatározott idő- és térbeli kereteken belül konkrét
példákkal igazoljuk, hogy az államhatárokkal ellentétben a nyelvi határok nem élesek. Három
példa segítségével szemléltetjük, hogy a nyelvpolitika – a hatalmat birtokló elit stratégiai
céljainak megfelelően – hogyan manipulálja a verbális repertoár elemeinek diszkrét
kategóriákba (azaz nyelvekbe) szervezését. Igazoljuk, hogy az állami nyelvpolitika –
társadalmi, gazdasági, kulturális stb. okok miatt – befolyással van (lehet) nemcsak a verbális
repertoár elemeinek kategóriákba rendezésére, hanem az adott nyelveket/nyelvváltozatokat
használó emberek identitásának alakulására is.
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