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BEVEZETŐ

A hagyományos nyelvleírás célja egy kimerevített „eszmé
nyi nyelv” vizsgálata. A nyelvtanok is ezt tükrözik. A későbbi
ek során a nyelvi rétegződés vizsgálatai arra a következtetésre 
vezettek, hogy homogén nyelvközösség nincsen. Az anyanyelvi 
beszélő egy szociológiailag jellemezhető közösségbe születik, 
majd különböző beszélőközösségek tagja lehet, s ezek egyben 
életpályájának társadalmi jellemzését is nyújtják (baráti kör, 
iskola, munkahely, lakóhely stb). Minden egyes érintkező (be- 
szélő)közösség rányomja bélyegét a beszélő nyelvváltozatára, 
kialakítja annak kommunikációs hálóját, amely hálók alkotják 
a teljes nyelvközösséget (lásd Tolcsvai Nagy 2004:108).

A beszélő kommunikációs útja során tehát így számos 
nyelvváltozattal találkozik, de ezek közül csupán egy a sza
bályos köznyelv, azaz standard nyelvváltozat. Ez a találkozás 
meghatározó lehet a beszélő társadalmi hovatartozásának ki
alakulásában, de fordítva is igaz az állítás: a társadalmi hova
tartozás a standardhoz való viszonyt is meghatározza. A nyelv
tanok alapját az említett nyelvváltozat képezi, ezt használják a 
médiában, az oktatásban stb. Azok, akiknek anyanyelve nem 
többségi nyelv is egyben, más kapcsolatban állnak ezzel a 
nyelvváltozattal, mint azok, akik egy adott társadalomban a 
többségi nemzet tagjai, hiszen utóbbiak esetében az anyanyelv 
standard változata egybeesik az állam hivatalos nyelvével, míg 
a kisebbségben élők anyanyelvűk standard változatával „hiva
talosan” alig találkoznak. Ebben az esetben az anyanyelvtaní
tás, illetve az anyanyelven való nevelés is más feladatokkal néz 
szembe, mint ott, ahol mindez a többségi nyelven folyik.

Bő két évtizede már, hogy a magyar nyelv tanulmányo
zásában helyet kapott a Magyarországon kívül élő magyar 
nyelvközösségek nyelvhasználatának fokozott figyelemmel
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kísérése is, ezzel együtt pedig megjelentek azok a megol
dandó feladatok, kérdések, melyek a magyarországi és az 
azon kívüli magyar nyelvváltozatok egymáshoz, illetve az 
aktuális társadalomhoz kapcsolódó viszonyára vonatkoz
nak. A kérdéseket válaszok is követték, így lassan kiraj
zolódtak a magyar nyelvtervezési stratégia legfontosabb 
problémakörei, melyekben a kisebbségi magyar nyelvkö
zösségek viszonyítási pontot jelentenek (lásd Lanstyák -  
Szabómihály 2002).

A téma több ponton is kapcsolódik a kisebbségi anya
nyelvi oktatásához, melynek sarokköve a standard és 
nemstandard nyelvváltozatokhoz való viszony. Kontra 
Miklóstól tudjuk (2008:7-8), hogy az angliai oktatásügy
ben már szakítottak azzal a gyakorlattal, amely a magyar 
anyanyelvi nevelést is jellemzi, nevezetesen azzal, hogy 
„ [a] z iskolai nyelvtantanítás a standard változat elsajátíttatá
sára és a nemstandard változatok kiiktatására irányul.” Ott 
a megszabott irányelvekkel összhangban a „nemstandard 
változatot beszélő diákoknak a hozzáadó kettősnyelvűség 
jegyében ajánlják a standard tanítását”.

A vajdasági tanítókat közelről érinti a magyar nyelvvál
tozatok egymás közötti viszonya, hiszen ez a kérdés köz
ponti szerepet kap az alsó tagozatos oktatásban. így kap
csolódik össze a tanítói munka és a nyelvi tervezés, mely 
utóbbi hagyományosan a nyelvhasználatból adódó gondok 
megoldását szolgálja, a kisebbségben élők esetében -  ahol 
egyfajta egyensúlyozó szerepet tölt be -  különösen fontos a 
különböző nyelvhasználati színterek, az informális és for
mális nyelvhasználat nyelvi eszközeinek egyensúlyba he
lyezése, a regionális köznyelv és a standard ismeretének és 
használatának kiegyensúlyozása.

A magyar művelődéstörténetben a nyelvbe való terve
zett beavatkozásnak, más szóval a nyelvi tervezésnek már 
igen korán jelentős szerepe volt. A magyar tudományos és
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kulturális életben felerősödő modernizáció hívta életre a 
magyar standard nyelvváltozat kialakításának igényét a 18. 
század végén és a 19. század elején. Ma viszont, a magyar 
nyelvhasználat vajdasági tereinek gondjait összekapcsolva a 
nyelvi tervezés lehetőségeivel, olyan nyelvhasználati straté
gia alakítható ki, amelynek -  nagyrészt iskolai -  alkalma
zása talán hozzájárulhat a többsíkú kommunikációs kész
ség kialakulásához.

A kötet a nyelvi tervezés -  különösképpen a kisebbsé
gi oktatásra vonatkozó -  módszereinek ismertetése mel
lett kitér a vajdasági magyar nyelvközösséghez kapcsolódó 
nyelvi jelenségek tanulmányozására is, valamint néhány, a 
régióban jellegzetes nyelvi fordulat, szó részletes vizsgálatát 
mutatja be.1

A könyv célja, hogy annak, aki elolvassa akár egy fejeze
tét is, lehetősége nyíljon új, más szemlélettel tekinteni saját 
és mások nyelvhasználatához fűződő viszonyára. Ajánljuk 
elsősorban leendő és gyakorló tanítóknak, valamint mind
azoknak, akik érdeklődnek a nyelv, illetve a nyelvészet 
iránt.

1 A kötet egyes részei korábban, többnyire más formában, már nap
világot láttak (Raffai 1998; Vukov Raffai 2008a, 2008b, 2009a, 2009b, 
2010).
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I. A MAGYAR NYELVHASZNÁLAT 
VAJDASÁGI TEREI





NYELVJÁRÁS

A mindennapi nyelvhasználatban a nyelvjárás fogalma 
alatt azt a jelenséget értik, amikor szűkebb közösségben -  
például kisebb faluban -  élők a standard nyelvváltozattól 
„elütő nyelvi formákat” használnak (Kiss 2003:33). Kiss a 
nyelvi rétegződés rendszerében a regionális köznyelvvel 
közeli kategóriába sorolja (2003:27), pontos meghatározá
sában pedig a következő kritériumoknak való megfelelést 
emeli ki: rendszerváltozat, területi kötöttség, a standardi- 
záltság hiánya és a korlátozott kommunikációs érvényesség 
(2003:34).

Peter Trudgill (1997) megkülönbözteti a viszonylag 
érintetlen, generációk óta elszigetelten működő hagyomá
nyos nyelvjárást (traditional dialect) a más nyelvváltoza
toktól grammatikai, fonológiai és lexikai szempontból is 
elkülönülő, általában földrajzi helyhez kötődő dialektustól 
(dialect). Noha a hagyományos nyelvjárás nyelvenként más
képpen fogalmazható meg, Trudgill példája alapján azon
ban gyakran azonosítják azoknak az idősebb parasztembe
reknek a nyelvével, akik életüket egy helyen élték le, és be
szédükre környezetük nyelvjárásán kívül más nem hatott. 
A magyar nyelv ebből a szempontból homogénebb, igazán 
elszigetelt, más nyelvváltozatok hatásától mentes nyelvjá
rásról nem -  legfeljebb a moldvai csángóról -  beszélhetünk, 
éppen ezért a trudgilli két típus közül a magyarban inkább 
az utóbbi, tehát a dialektus értelmében használjuk a nyelv
járást.

A nyelv és dialektus elkülönítése bonyolult és eltérő 
magyarázatokkal rendelkező problémája a nyelvészetnek. 
Gyakori az a meghatározás (Crystal 1998:39), amely szerint 
addig beszélhetünk egy nyelv eltérő változatairól, illetve
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nyelvjárásairól, amíg ezeket használva a beszélők megér
tik egymást. Ez alapján logikus lenne az a gondolatmenet, 
mely szerint, amikor már nehézkessé válik vagy egyáltalán 
nem valósul meg a megértés, akkor már másik nyelvről be
szélhetünk, nem pedig egy nyelv eltérő variánsairól. A gya
korlat azonban azt mutatja, hogy míg a nyelv egymáshoz 
közeli dialektusait beszélők jól megértik egymást, addig 
bizonyos esetekben az egymástól távol levő, tehát az ún. 
dialektuslánc két különböző végén található nyelvjárások 
beszélői között már kommunikációs zavarok lépnek fel. 
Arról, hogy nyelvileg összefüggő nyelvváltozatok esetében 
egy nyelvről beszélünk-e akkor is, ha ennek a nyelvnek a 
bizonyos variánsait használók már nem értik meg egymást, 
vagy pedig -  ennek ellentetjeként -  különböző nyelvekről 
kell beszélnünk akkor, amikor a beszélők közötti kommu
nikáció minden nehézség nélkül valósul meg, a nyelvészek 
politikai tényezők figyelembevételével hoznak döntést: azaz 
a politikai érvek itt súlyosabban esnek latba, mint a nyel
viek. Csak hogy két jellegzetes példával éljünk: A délszláv 
nyelvek beszélői nagyjából mind megértik egymást, de a 
politikai döntések következményeként több államhatár áll 
közöttük, és nyelveik megnevezése is más. A török nyelvek 
közül az azeri és a törökországi török között nyelvi szem
pontból csupán dialektusbeli különbség van, a politikai 
döntések következtében azonban két különböző állam hi
vatalos nyelvévé váltak, és ezáltal két különálló nyelvként 
beszélünk róluk.
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KÖZNYELV ÉS REGIONÁLIS 
KÖZNYELV

A címben kiemelt két kategória lényegében abban kü
lönbözik egymástól, hogy míg a köznyelv, az ún. standard 
nyelvi változat általános érvényű egy bizonyos nyelvkö
zösség tagjaira nézve, addig a nyelvközösség egyes spe
cifikus régióiban kialakulhat emellett egy másodlagos 
standardizáció is, amely a térségen belül standard nyelv- 
változatként működik. Specifikus régióként értelmezhetjük 
az adott nyelvközösség a centrális nyelvközösségtől eltérő, 
különböző nyelvi hatásoknak kitett, általában periférikus 
csoportjait. Ezek a nyelvi hatások leggyakrabban valami
lyen idegen, a nyelvközösség számára második nyelvből 
származnak, de eredetüket az elszigetelődésben, esetleg jel
lemző nyelvjárási sajátosságokban is megtalálhatjuk. A re
gionális standard tehát egy bizonyos térség köznyelve, mely 
egyaránt jelen van az írott és az elektronikus sajtóban, a 
közéleti személyiségek, de a regionális oktatás nyelvében is.

Kiss tisztázatlannak tartja ennek mibenlétét: „Ugyanis 
a nyelvközösség területileg jól elkülöníthető része számá
ra -  de csak annak számára -  köznyelvi funkciójú nyelv- 
használati típusról van szó. (...) Találkozni olyan megfogal
mazással, hogy a köznyelv terület és társadalmi csoportok 
„feletti” nyelvváltozat. Szociolingvisztikai szempontból és 
didaktikai megfontolásból ezt helytelennek tartom, mert 
esetleg az említett tényezőktől való függetlenségét sugallja.” 
(Kiss 2002:76).

Tehát ha használjuk is a regionális standard vagy regio
nális köznyelv kifejezést, ez korántsem azt jelenti, hogy egy 
nyelvközösség által beszélt nyelvváltozatot szembeállítunk 
egy másikkal (a standarddal), hanem azt, hogy mellé he
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lyezzük. Éppen ezért ennek vizsgálatakor a standardhoz 
nem mint megingathatatlan és változtathatatlan nyelvvál
tozathoz kell viszonyítanunk, hanem a két variánst egymás 
mellé állítva kell tanulmányoznunk.

Ezzel szemben azonban az elmúlt másfél száz évben a 
magyar nyelv és nyelvtudomány, valamint a kultúra törté
netében „a standard viszonyítási ponttá vált” (Tolcsvai Nagy 
2004:115). Tolcsvai Nagy hívja fel a figyelmet arra, hogy a 
különböző nyelvfelfogást képviselő nyelvészek egyaránt úgy 
jellemzik a standardot, mint amelynek történeti kialakulása 
már lezárult. Hagyományosan a köznyelv szerepei között az 
egységesítő, az elkülönítő, a részvételi, a presztízs-, valamint 
az etalonfunkciót említik. Egyesek -  főként az újgramma
tikus nyelvelmélet képviselői -  úgy vélik, hogy a standard, 
azaz az emelkedett nyelvváltozat definiálja, és talán még mi
nősíti is beszélőjét, míg mások -  a szociolingvisztikai hoz
záállást tanúsítók -  úgy látják, hogy a nyelv csupán eszköz, 
melyet annak használói határoznak meg és minősítenek, 
akár standardként is.

A köznyelvvel kapcsolatos egyik legfontosabb kérdés az 
azt beszélők körére vonatkozik: Kik ismerik, milyen kom
munikációs színtereken használják, valamint milyen szán
dékkal?

Tolcsvai Nagy (2004:139) a standard fontosságát és meg- 
kerülhetetlenségét a következő módon indokolja: „A kö
zösség orientáló mintái és hagyományozott, de folytonosan 
újraértelmezett megismerési módjai nélkülözhetetlenek az 
egyén szubjektummá válásához. (...) Ehhez az elsődleges 
anyanyelvváltozat valószínűleg ma is kevés, mert az -  éppen 
a szociolingvisztikai adatok bizonyítják -  a partikularitás
hoz köti az egyént, ahhoz a környezethez, amelyben felnő, 
és amelyben reflektálatlanul beszél, tehát jórészt reflektálat
lanul ismeri meg világát. A standard a képzés általi felemel
kedéssel, az önnön természetiség csökkentésével lehetővé
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teszi a sajátnak a másban való meglátását.” A fenti indoklás 
különösen akkor válik kulcsfontosságúvá, amikor nyelvi ki
sebbségről és nyelvtervezésről beszélünk.

Kiss beszélt és írott köznyelvet említ, mások normatív 
nyelvváltozatokként jelölik ezeket. Logikus Kiss érvelése, 
amikor a normatív jelzőt elvetve arra emlékeztet, hogy min
den egyes variáns -  a nyelvjárástól a szaknyelvig -  egy bizo
nyos normához igazodik, az viszont már más kérdés, hogy 
ezeket milyen belső és külső tényezők alakítják ki.

Láncz Irén (1998:203) felhívja a figyelmet arra, hogy a 
köznyelv létrejöttében milyen jelentős szerepe van a dia
lektusok átrétegződésének, beépülésének egy másik nyelvi 
közegbe. Szabadka példáját hozza fel erre, ahol a regionális 
standard kialakulásában nagy szerepet játszottak a régió tá
volabbi településeiről hozott különféle nyelvjárási elemek.

Göncz Lajos (1999:87) a vajdasági őshonos magyar 
kisebbség nyelvi helyzetét tanulmányozva a fergusoni 
diglosszia valamennyi jegyét felfedezi. Ferguson diglosszia- 
elméletében (1975) egy nyelv két variánsa szerepel: egy emel
kedett és egyben formális beszédhelyzetekhez kötött (E), va
lamint egy informális, közönséges (K). Göncz úgy véli, hogy 
„a vajdasági magyarság nyelvi helyzetére jellemző az egyete
mes magyar standardnak mint E-változatnak és a vajdasági 
magyar kontaktusváltozatnak mint K-nak az együttélése. 
Az E-t az iskolában sajátítják el a beszélők egymást követő 
nemzedékei, a K-t anyanyelvként szüleiktől, és a két változat 
megfelelő funkciókban használatos.” A nemzeti standard 
ismerete azonban -  a határon túli helyzetnek köszönhetően
-  hiányos, főként passzív, hiszen a formális megszólalások 
során a többségi nyelvet használják, csak igen szűk számú 
esetben nyílik alkalom az E-változat alkalmazására.

Ha a vajdasági regionális standardot szeretnénk körvo
nalazni, a következő nyelvi szinteket -  itt csak a legmarkán
sabb példákkal kiegészítve -  kell figyelembe vennünk:
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1. Hangrendszer
A vajdasági regionális standard sajátossága a középzárt 

é megőrzése, rendszeres használata.

2. Szókincs
A magyarországitól eltérő életforma, közigazgatási rend

szer a szókincsben is bizonyos szükségszerű módosulásokat 
hoz létre. Az említett eltérések által kialakult lexikai hiá
nyok kielégítésére jönnek létre a tükörfordítások, amelyek 
az átvett másodnyelvi kifejezésekkel ellentétben részei a 
regionális standardnak. Ilyen kifejezés például a Szabadkai 
Rádió Híradójában folyamatosan elhangzó munkarokkan
tak rokkant nyugdíjasok’, mely a szerb radni invalidi ua.’ 
tükörfordítása. A hírszerkesztői attitűd azt sugallja, hogy 
akkor tartják magukat hitelesnek, ha hivatalos információk 
közlésekor a saját államuk közigazgatási és egyéb hivatalos 
nyelvét (államnyelvét) veszik elsősorban figyelembe.

3. Mondatszerkezet
Jellemző a vajdasági magyar hivatalos nyelvre a szerbből 

átvett vonzatok alkalmazása. Ebben a tekintetben különb
séget tehetünk az írott sajtó és a hivatalos élőbeszéd (rádió, 
televízió, oktatás stb.) nyelve között. Ez utóbbi esetben gya
koriak a közszereplők, műsorvezetők, de a tanárok részéről 
is az olyan szerkezetek, mint például az ez az egy hét alatt; 
az idézőjelbe mondva; a tűzveszély jelentkezik vagy a milyen 
zenét engednek itt?.
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NYELVI ÉRINTKEZÉS

A Vajdaságban beszélt magyar nyelvet a legnagyobb 
mértékben a régió többségi nyelve, a szerb hatása éri, noha 
ez nem mindig közvetlen. Azokban az esetekben beszélhe
tünk közvetlen hatásáról, amikor a családon belül jelen van 
a kétnyelvűség, vagy a munkahelyen a szerb nyelvi közeg 
ténylegesen hat a magyar anyanyelvű beszélő nyelvhaszná
latára, de mindemellett ugyanilyen jelentős helyzet az is, 
amikor egy családban a gyermek szerb tannyelvű iskolába 
jár. Ez utóbbinál mindannak az ismeretanyagnak, amivel 
az iskoláskorú az oktatás folyamán találkozik, elsődleges 
forrása a szerb nyelv lesz.

A többségében magyarlakta településen élő, illetve szer
bül alig beszélő magyarajkúak esetében a szerb nyelv hatá
sa közvetett. Igaz azonban, hogy a szerb nyelvi közegben 
éppen csak megforduló magyar ajkú megnyilvánulásaiban 
is megtaláljuk a szerb kifejezéseket, szófordulatokat, szer
kesztési mechanizmusokat. Egy külső szemlélő számára 
talán ezek a megnyilvánulások is a kódváltás jegyeit vise
lik magukon, ez azonban tévedés, hiszen a beszélő csak egy 
nyelvet ismer, noha igaz, hogy az a kódváltás nyomaival 
tűzdelt, mégis ezt a váltást nem az adott beszélő követte el: 
ő már így kapta nyelvét, vagy a társas kapcsolatok révén ezt 
a mintát vette át.

A vajdasági magyar nyelvre vonatkozóan nyelvi érint
kezés nem csak a közvetlen hatást kifejtő nyelv, a szerb ré
vén valósul meg, hiszen az angol, valamint a magyarországi 
magyar is számottevően, erősen befolyásolja azt. Hogyan 
alakíthatja ez utóbbi a vajdasági magyar nyelvet? A nyelvi 
hatás minőségét nagyban befolyásolja a csatorna, amely ré
vén létrejön az érintkezés. Nos, esetünkben az internet és a
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televízió jelenti ezt a közvetítőt, mely természetesen a nyelvi 
hatás természetét is meghatározza.

NYELVI VÁLTOZÁS

A nyelvi változásról nem beszélhetünk specifikus nyel
vi jelenségként, hiszen minden módosulás a nyelvnek mint 
társadalmilag determinált jelenségnek alapvető vonása. 
Egy kisebbségben működő nyelv szempontjából azonban ez 
talán összetettebb, mindenesetre más irányú, mint az egy
nyelvű társadalmakban használatos nyelv esetében.

Tolcsvai Nagy (2004) szerint nem feltétlenül igaz az, 
hogy a nyelv minden tekintetben módosul a társadalmi 
változás hatására, hiszen például előfordul, hogy a nyelvi 
rendszer és a grammatika nem változik, de ettől függetle
nül módosulhat a nyelvi változókhoz, a stigmatizált válto
zatokhoz való viszonyulás. Amennyiben a nyelvet beszélő 
közösség megváltozik, módosul nyelvi attitűdje is: átren
deződnek az egyes nyelvi megnyilvánulásokhoz fűződő 
hozzáállások. Ily módon egyes variánsok, elemek veszíthet
nek presztízsükből, míg mások stigmatizáltsága enyhülhet. 
Példa erre az egész Magyarországon elterjedt jelenség, a 
-bal-ban változó egyszerűsödése, azaz az inessivusi és 
illativusi változók azonos alakúvá válása, vagy Vajdaságban 
a kisebbségi társadalmi közeg nyelvhasználati jellegzetessé
ge, a nákolás és suksükölés nagyon enyhe vagy nem is léte
ző stigmatizáltsága. Természetesen az ellenkező folyamat is 
jellemző lehet: egyes variánsok stigmatizáltsága erősödhet, 
míg más, eddig is magas presztízzsel rendelkezők még ma
gasabb presztízsűekké válhatnak.
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NYELVI KÖLCSÖNZÉS

A kölcsönzés okai

A társadalom folyamatos módosulása és ezáltal a be
szélőket érő, állandó változtatásra ösztönző hatások teszik 
élővé a nyelvet, azaz örökké változóvá, mely valójában az új 
igények kielégítésére adott válaszként jelenik meg, és gya
kori eszköze a kölcsönzés, főleg azokban az esetekben, ami
kor van honnan átvenni, amikor az adott nyelvi közegben 
egy másik nyelv tálcán kínálja a megoldást. A nyelvi, főleg 
lexikai hiányt saját eszközeiből is pótolni tudja a nyelv belső 
folyamatokkal, szóképzéssel, sok esetben más nyelvből át
vett minta alapján. Ha a megismert új dolgok megnevezésé
re a meglevő eszközök nem alkalmasak, szókölcsönzés tör
ténik. Leggyakrabban az új tevékenységek és tárgyak (lak- 
berendezési kellékek, ruhanemű) megismerését a hozzájuk 
tartozó szókincs átvétele is követi. A kölcsönzés a beszélők 
szándékától függetlenül és a kétnyelvűségi helyzetből tör
vényszerűen következik be. A vajdasági magyarok eseté
ben megkülönböztetjük a szerb nyelvből való elsődleges és 
másodlagos kölcsönzést, hiszen a magyar nyelvközösség 
tagjainak csak töredéke vesz át lexikai egységet élő nyelvi 
kapcsolat következtében közvetlenül a szerbből, általáno
sabb jelenség a rögzült kölcsönszavak elfogadása, illetve 
beépítése a nyelvbe.
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Kölcsönzési típusok

Ha az átvevő (=A) nyelv számos nyelvi elemet kölcsönöz 
az átadó (=B) nyelvből, mindenképpen számolni kell a két
nyelvűség legalább minimális fokával (Haugen 1950:210). A 
nyelvi elemek átvétele a legritkább esetben történik oly mó
don, hogy B nyelv elemét, a modellt, A nyelv azonos hang
alakkal és jelentéssel kölcsönzi. Ezzel szemben gyakoribb 
az az eljárás, amikor a modell egyes elemeit, főleg fonémát, 
más esetben morfémát is, A nyelv saját, megfelelőnek ítélt 
elemeivel helyettesíti. Filipović (1986:38) az átvevő nyelv 
beszélői által realizált modellt replikának vagy jövevény
szónak nevezi, és a modellre vonatkozó normák devianciá
jaként értelmezi. Az ilyen fokú átvételre Haugen a loanword 
terminust használja. Filipović az A nyelvbe átkerült modellt 
akkor nevezi kompromisszumos replikának vagy idegen 
szónak, ha ez megőrzi B egyes (A-tól idegen) sajátosságait. 
Haugen ebben az esetben a foreign loan kifejezéssel él.

Johanson (1992) globális, részleges és kombinált kölcsön
zési típusokat különböztet meg, míg a másolatok elemzése 
során Haugen szigorú értelemben vett jövevényszavakat 
(loanwords)y hibrid vagy keverék átvételeket (loanblends), 
valamint tükörszerkezeteket (loanshifts) (Johanson 
1992:175; Haugen 1950:214). Lanstyák (2006:16-55) ugyan
csak kísérletet tesz a kölcsönszavak rendszerezésére, főként 
Haugen klasszikus rendszerének felhasználásával, emellett 
az általa feldolgozott kölcsönszavakat a magyar történeti 
nyelvészet hagyományos fogalomrendszerébe is beilleszti. 
Az osztályozás szempontja Lanstyák esetében a magyaror
szági magyar nyelvi elemtől való eltérés minősége. A továb
biakban, a vajdasági magyar beszélők átvételeinek az elem
zésében, főként Johanson felosztását tartjuk szem előtt, de 
adott esetben Lanstyák besorolásának a mellékelésére is 
törekszünk.
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Globális kölcsönzés

A johansoni értelemben vett globális vagy teljes kölcsön
zés esetében A nyelv beszélője B nyelv másolandó elemét egé
szében, „blokként” másolja, ami annyit jelent, hogy az átvétel 
azonosságot mutat a modellel anyagi, kombinatorikai, sze
mantikai és gyakorisági mutatóiban. E négy szempont közül 
az anyagitól különválaszthatjuk a további három tényezőt, 
melyek szinte elválaszthatatlanok egymástól, hiszen csak 
akkor történik meg a modell gyakorisági mutatójának teljes 
másolása, ha a szemantikai vonatkozások maradéktalanul 
átvételre kerülnek. De ugyanígy függ a modell kombinatori
kus sajátosságaitól is a gyakorisági mutató stb. Éppen ezért a 
szigorúan vett globális másolásra -  ahol tehát a modell min
den vonatkozásban átkerül az átvevő nyelvbe -  kevés a példa, 
hiszen azokat az átvételeket, melyek a modell szemantikai 
mezejéből például a pejoratív vagy figuratív jelentéseket nem 
tartalmazzák, már nem sorolhatnánk be ebbe a típusba. Ez 
a kritérium szinte teljesíthetetlenül szigorú, ebből kifolyólag 
globális kölcsönzésként a továbbiakban azokat az átvétele
ket tartjuk számon, melyek legfontosabb jelentései egyrészt 
mindkét nyelvben megegyeznek, másrészt származékaik 
tekintetében is analógiát mutatnak. A globális kölcsönzés 
lehetősége azoknak a szavaknak az esetében a legnagyobb, 
amelyek nemigen rendelkeznek származékokkal.

Teljes körű kölcsönzésről a szerb és a magyar nyelv vi
szonylatában főként azoknak a fogalmaknak a kapcsán be
szélhetünk, amelyek a 20. század folyamán jelentek meg új
donságként. A Magyarországon kívül rekedt magyarok az új 
dolgokkal saját államuk különböző intézményein, szervein 
stb. keresztül kerültek kapcsolatba, s így a vajdaságiak gyak
ran a szerb nyelv szókészletének segítségével nevezték meg 
legegyszerűbb módon azokat. Természetesen mindig meg
volt annak a lehetősége, hogy olyan forráshoz jussanak, ahol
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a Magyarországon használatos kifejezést is megismerhették, 
de ugyanígy arra is akad számos példa, amikor a vajdasági 
magyar nyelvközösség maga alakított ki nyelve segítségével 
új kifejezést az új fogalmak számára.

íme néhány példa a szerbből való globális átvételekre: 
prikolica utánfutó, pótkocsi’ < prikolica ’ua.’ 
vezsbánka dolgozatírásokhoz használatos nagy formátu

mú vékony füzet’ < vezbanka ’ua.’
suskavác Vízhatlan anyagból készült esőköpeny’ < 

šuškavac ’ua.’
buvják ’bolhapiac’ < buvjak ’ua.’ < buva ’bolha’ 
sztiszkavac ’párostánc’ < stiskavac ’ua.’ < stiskati szoron

gatni’
siska ’frufru’ < šiška ’ua.’ 
pupák ’köldök’ < pupák ’ua.’ 
banya gyógyfürdő’ < banja ’ua.’
Lanstyák a fent leírt esetre a szűkebb értelemben vett köl- 

csönszó terminust használja (2006:38-9).
A vajdasági magyar nyelvhasználatban gyakoribbak 

azonban azok a globális átvételek, melyek magában a szerb 
nyelvben is idegen szavak:

fotókópia ’fénymásolat’ <fotokopija ’ua.’ 
fotokopíroz ’fénymásol’ <fotokopirati ’ua.’ 
mantil ’köpeny, átmeneti kabát’ < mantil ’ua.’ 
jakni ’dzseki’ <jakna ’ua.’ 
hémijszka ’vegyirón’ > hemijska (olovka) ’ua.’

Részleges kölcsönzés

Ha A nyelv beszélője B nyelv elemének bizonyos kivá
lasztott tulajdonságát veszi át, másolja le, részleges átvétel 
történik. Az átvett tulajdonság lehet anyagi jellegű (például 
fonémák), de lehet szemantikai, szintaktikai, morfotaktikai 
stb. elemek kölcsönzése is.
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Anyagi és részleges szemantikai másolásról van szó 
akkor, amikor az átvétel szemantikai mezeje a modelléhez 
képest bővül vagy szűkül, illetve attól más módon külön
bözik.

a) Jelentésbővülés
Az átvétel szemantikai mezeje szélesebb a modellénél, 

ha az átvétel A nyelvben veszi fel a további jelentés(eke)t. 
Ennek egyik esete, ha az A nyelv már meglevő, az új lexikai 
egységgel ekvivalens szava az új elemhez képest több jelen
téssel bír. Ilyenkor az új szó is átveheti ezeket a jelentéseket. 
Ez a kölcsönzési típus kevésbé jellemző a magyar-szerb 
nyelvi érintkezések újabb szakaszára, mégis érdemes emlí
teni egy példát, méghozzá a csasztizni szót:

sz. častiti szó szerint megtisztelni’, általában megven
dégelni’ > csasztizni megvendégelni’.

A magyar átvételből toldalékelvonással egy származék
szó is létrejött: csaszti ’lakoma, trakta, megvendégelés’. Eb
ben az esetben a csasztizni, csaszti szópár úgy viselkedik, 
mint az azonos jelentésű traktálni, trakta szavak. A fenti je
lentés kifejezésére a traktálni már nem alkalmas, mivel pejo
ratív tartalma felülkerekedett eredeti jelentésén, éppen ezért 
a csaszti eredeti magyar fejlemény az átvett csasztizni szóból.

b) Szelektált jelentésátvétel
Az átvétel nem veszi át a modell valamennyi szemanti

kai jegyét. Általában egy jelentéssel kerül át A nyelvbe az 
idegen elem:

szokk gyümölcslé’ < sok ’lé, valaminek a leve’.
A szó a magyarban kizárólag gyümölcslé vagy üdítő je

lentésben van meg. Érdekessége, hogy a határon túli ma
gyar nyelvközösségek nagy részében megjelenik az adott át
vétel az ottani többségi nyelvre jellemző alakjában: például 
a romániai magyaroknál szukk alakban. Ez a példa is azt

Kölcsönzés jelentésmódosulással
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mutatja, hogy a legelterjedtebb átvételek szókészleti hiányra 
épülnek. További példák:

potvrda ’bizonylat’ -  csupán ’hivatalos bizonylat* jelen
tésben van meg a magyarban a szó;

žalba ’hivatalos panaszbenyújtás’ < zalba panasz’; 
mólba hivatalos kérvény* < mólba ’kérés, kérvény’.

Metonimikus átvétel

A metonímia olyan szókép, amely két fogalom közötti 
időbeli, térbeli, anyagbeli vagy ok-okozati viszonyon ala
pul. A két fogalom között asszociációs kapcsolat alakul ki, 
és ennek következtében az egyik nevét átvisszük a másik 
jelölésére is. Ilyen képzettársításon alapulnak a termékne
vekből kialakult köznevek:

kikiriki földimogyoró’ szavunk, amelyet egy jugoszláv 
terméknévről kölcsönöztünk, majd maga a termék, a földi- 
mogyoró is ezen a néven lett része nyelvünknek;

Vim -  vim ’súrolószer’, Vegeta -  vegeta ’ételízesítő’, 
Eurokrem -  eurókrém csokoládé- és mogyorókrém’.

Szófajváltás

Anyagi és részleges szemantikai, valamint kombinált 
kölcsönzés történik akkor, amikor a modell és az átvétel 
szófaja különbözik. Általános érvényű megállapítás, hogy 
minden nyelv számára a legvonzóbb kölcsönözhető modell 
a főnevek közül kerül ki, ezt követik az igék, majd a mel
léknevek csoportja (Haugen 1950:224). Az átvett főnevek 
azonban az átvevő nyelvbe, megfelelő képzővel ellátva, más 
szófajú elemként is bekerülhetnek. Gyakori eset, hogy Ax- 
hez -  még ha névszó is -  igeképző járul A nyelvben, míg 
B-ben nincsen Bx-nek igei alakja: 

kosárka ’kosárlabda’ < košarka ’ua.’
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kosárkázni 'kosárlabdázni’ ~ igrati košarku ’ua.’ 
odbojka röplabda < odbojka ’ua.’ 
odbojkázni ’röplabdázni’ ~ igrati odbojku ’ua.’.
A szerbben a ’röplabdázni’ jelentés csak összetett igei 

szerkezettel fejezhető ki, a magyarban pedig a szerbből át
vett szóhoz járuló denominális verbumképzővel igévé ké
pezzük az átvett főnevet.

A szófajváltás másik fajtája, amikor mellékneves főnév 
kerül át a magyar nyelvbe, mint például a čajna kobasica 
’finomabb kolbásztermék’ vagy a mlečna pijaca ’tejpiac’ ki
fejezések esetében, amikor is a magyarban a csajna, illetve a 
mlečna alak is szinte tulajdonnévi szerepben jelenik meg (ez 
utóbbi abban az értelemben, hogy a piacok  közül az egyik 
a mlečna).

Tükörfordítások

A tükörfordítások vagy kalkok olyan kölcsönzések, 
amelyek esetében anyagi átvétel helyett -  a morféma és a 
szintaxis szintjén -  szerkezeti másolás történik. A kalkok 
megléte a két nyelv szorosabb egymásmellettiségét feltétele
zi, szemben a kölcsönszavakkal, hiszen a előbbiek esetében 
a beszélő mélyrehatóbban elemzi az idegen vagy második 
nyelv adott elemét. Ahogyan Haugen írja (1950:214), szinte 
minden átvételnél arra kényszerül az átvevő, hogy a modell 
bizonyos elemeit -  néha csak hanglejtést vagy hangsúlyt, 
máskor toldalékot -  saját, azonosnak ítélt elemével helyette
sítse. Tükörfordításnál azonban a modellt teljes egészében 
A nyelv eszközeivel pótolja A nyelv beszélője, miután azt 
kellőképpen elemezte.

A, szerkezeti másolás -  mint ahogy már fentebb volt 
róla szó -  történhet a morféma és a szintaxis szintjén, ez
zel szemben Haugen terminusa, a loanshift csak a morféma 
szintjére korlátozódik (Haugen 1950:115). Példák:
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vakutca zsákutca < slepa ulica Vakutca’; 
keresztcsavarhúzó ’csillagcsavarhúzó’ < krstarica ’ua.’ < 

krst ’kereszt’;
népvédelem 'honvédelem’ < narodna odbrana ’ua.’; 
grafitceruza ceruza < grafitna olovka ’ua.’; 
könyvecske ’bankkönyv v. betegkönyv’ < knjizica ’ua.’; 
tejpiac tejterméket árusító hely’ < mlečna pijaca ’ua.’.
A fenti példák Lanstyák osztályozásában is az egynemű 

kalkok közé sorolandók, a modellről történt fordításokként. 
A tejpiac vagy a könyvecske esetében a beszélő nem vonat
koztat el a számára konkrét dologtól, illetve nem magának 
az általános fogalomnak a megnevezésén munkálkodik, 
hanem azt a bizonyos konkrét helyet, illetve okmányt sze
retné megnevezni. A tejpiac kapcsán akár még tulajdon
névről is beszélhetünk.

A tükörfordítások során a beszélő gyakran a nyelvi hi
ány problémájával szembesül, mely megoldásának forrása 
a körülötte élő beszélők nyelvi eljárásában körvonalazódik, 
íme néhány példa:

eresztem (a hajamat) növesztem (a hajamat)’ < pustiti 
kosu ’ua.’ < pustiti engedni’;

jelentkezni ’köszönni’ <javiti se ’ua.’.
Ebben az esetben a jelentkezni szónak csak egyik, a 

szerb nyelv hatására kialakult jelentését vesszük figyelem
be, ugyanis a szerb javiti se szemantikai vonatkozásaiban 
a magyar jelentkezni általános szemantikai vonatkozásaitól 
éppen a ’köszönni’ jelentés meglétével mutat szélesebb sze
mantikai mezőt.

Ha sikerül a vizsgám, elvezetlek majd valahova. ’Ha 
sikerül a vizsgám, meghívlak majd valahova’ -  Vodim te 
negde ’Meghívlak valahova’.

A voditi szó elsődleges jelentése Vezetni, kísérni’. Fenti 
jelentése valószínűleg azokra az időkre utal vissza, amikor 
a nők a férfiak vezetése, kísérete mellett mehettek el csak
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szórakozni. A magyar mondat esetében a beszélő az elvezet 
szó szemantikai mezejéhez a meghív’ jelentést is hozzáadta 
a megfelelő szerb szó, a voditi mintájára.

Lanstyák jelentésbeli kölcsönszóról beszél (2006:42-43) 
ilyen szituációkban, és azokat a szavakat sorolja ebbe a ka
tegóriába, amelyek a magyarországi magyarban is megvan
nak, de a szlovákiai magyarban a szlovák nyelv megerősíté
sével újabb jelentést vettek fel.

Szerkezeti másolás történik a szintaxis szintjén, amikor 
a hasonlító mondatszerkezetben a hasonlított szerb mintá
ra ablativus esetben áll:

Tőle nagyobb ~ Od njegaje veći ’ua.’.
Egyéb példák:
Meg bírom nézni. <- Mogu pogledati.
Nem zavarok neked? <r Ne smetam ti?
Milyen zenét engednek itt? <r Kakvu muziku puštaju 

ovde?
De szerkezeti másolás történik akkor is, amikor a szerb

ben többes számban használatos kifejezéseket a magyarban 
is így használják:

Hol hagytad a harisnyáidat?
A papucsaidat húzd fel!
Azokat a cipőket ma vettem.

Kontamináció

A részleges másolás típusai közé tartozik, amikor a be
szélő asszociál az átvevő nyelv egy szinonim és hasonló ala
kú (hangsorú) elemére, és a két elemet összevegyítve kon
taminációt alkot:

sínbusz ’sínautó’ < sz. šinobus ’ua.’.
Következő példánk a farmernadrág  szavunk, amely

nek előtagja a szerbben meglevő farm erka  ’farmernadrág’ 
szóból ered a szerb honosítóképző (-ka) elhagyásával, mely
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módszer következtében a kifejezés alkalmassá vált arra, 
hogy magyar összetett szó előtagjaként szerepeljen. A fa r 
mer szót az újabb magyar szótárak már közlik a fenti jelen
téssel, de korábban a szóalak csak mezőgazdasági vállalko
zó* féle jelentéssel jelent meg. Minden jel arra mutat, hogy a 
szerb farm erke szó megelőzte a magyar farmer, illetve fa r 
mernadrág szavak kialakulását. Európában csupán a szerb 
és a macedón nyelvben, illetve a magyarban található meg 
a jeans farm erka , farm er  alakban, emiatt szinte biztosan 
állíthatjuk, hogy vidékünkön a ’jeans’ jelentésű farm er  szó 
forrása a szerb farm erka.

Kombinált kölcsönzés

Johanson M ischkopie-mk (1992:183), Haugen loanblend- 
nek nevezi (1950:118) azokat a kölcsönzési típusokat, ame
lyeket anyagi és szerkezeti másolás egyaránt jellemez. A 
modell, amely legalább morféma- vagy szintaktikai szerke
zetből áll, úgy kerül át az átvevő nyelvbe, hogy az egység 
egyik elemét globálisan másolja az átvevő nyelv beszélője, 
a másikat pedig -  annak eredeti szerkezeti tulajdonságait 
megőrizve -  saját eszközeivel helyettesíti. Ilyen példák a 
vajdaságiak nyelvhasználatában a következők:

Banijska ulica ’Bánijai utca -> Banijska utca; 
pileći parizer ’baromfipárizsi’ -> baromfiparizer.

Egyéb kölcsönzési típusok

Újrakölcsönzés

A magyar nyelv bővelkedik szláv eredetű jövevénysza
vakban. A szerb nyelvi környezetben élő magyar beszélő 
számára feltűnik az analógia a magyar nyelv egyes szláv jö
vevényszavai és azok szerb megfelelői között. Ez a hasonló
ság arra sarkallja, hogy indokoltnak érezze a szabad válasz-
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tást az adott jövevényszó, illetve a mai szerbben meglevő 
kifejezés között. Példa erre:

bábica ’bába < babica ua.\
Analóg helyzet, amikor a magyar beszélő a szerb nyelv 

ismeretében olyan idegen szót használ, amely hasonló, de 
nem azonos alakban a magyarban és a szerbben is megvan, 
és ő az utóbbiba bekerült szó mellett dönt. Például: motív ~ 
motívum, parkét ~ parketta.

Szerb közvetítésű idegen szavak

A szerb nyelv történetéből hiányzik az a fejezet, melyet 
a magyar művelődéstörténetből nyelvújításként ismerünk. 
Mindez azt eredményezte, hogy a szerbek az új, korábban 
ismeretlen dolgok és fogalmak megnevezését más nyelvek 
eszközeinek átvételével oldották meg, így nyelvükbe idegen 
szavak épültek be, főként korunk legismertebb nyelvéből, az 
angolból. Másrészt a szerb nyelv sajátosságaiból fakad, hogy 
új kifejezéseket szóképzéssel és szóösszetétellel -  a magyarhoz 
hasonlóan -  nem hoznak létre. Mindezért a gyakorta használt 
idegen szavak száma jóval meghaladja a magyarban előfordu
lókat.

Éppen ezért különös figyelmet érdemel az a nyelvi-társa- 
dalmi helyzet, melynek egyik aktív résztvevői azok a magyar 
nyelvi beszélők, akiknek nyelvében kevés az olyan idegen szó, 
melyet a sajátjukkal ne tudnának pótolni, és ha mégis az ide
gen változatot alkalmazzák, annak a legtöbb esetben stiliszti
kai, illetve szaknyelvi okai vannak, míg másik résztvevői azok 
a szerb nyelvi beszélők, akik számára megkerülhetetlen az 
idegen szavak használata. A két nyelv képviselőinek egymásra 
gyakorolt hatása nem egyforma, és természetesen a többségi 
nyelvet beszélőké erősebb.

Mivel a magyarban előforduló legitim idegen szavak meg
találhatók a szerbben is, és mindkét nyelvben gyakran ugyan
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azokban a beszédszituációkban jelennek meg, a magyar be
szélő okkal érezheti, hogy a magyarban és szerbben használt 
idegen nyelvi elemek -  előfordulásuk gyakoriságát és helyét 
tekintve -  egymással azonosak. Emiatt a szerbekkel érintkező 
magyar beszélő azokat a szövegrészeket, ahol a szerb idegen 
szavakat használ, automatikusan a szöveg olyan szegmense
ként tartja számon, amely idegen szó használatát kívánja meg 
saját nyelvében is. Egy idegen szavakat is tartalmazó szerb 
nyelvű szövegegységet a magyar fordító, illetve beszélő úgy 
vesz, mint egy változókból és állandókból álló halmazt, mely
ben elég csak a „változókat” (az eredeti szerb szavakat) kicse
rélni magyarra, az állandók (az ún. idegen szavak) viszont 
változatlanul hagyhatók, esetleg csak végződésükön történhet 
módosítás. Mindezen műveletek elvégzésével kész a magyar 
fordítás, melynek köszönhetően egy idő után az így, részben 
már rögzült „idegen szavak” meggyökeresednek.

Az ilyen fajta idegen szó átvételre különösen jó például 
szolgálnak a gyógyszerekhez mellékelt használati utasítások, 
amelyek a szerb nyelvű tájékoztató mellett magyar fordítást is 
tartalmaznak. (Például: a szimptómák súlyosságától függően -  
a tünetek súlyosságától függően.)

Gyakran előfordul, hogy az adott idegen szó végéről hi
ányzik az ilyen szavak esetében megszokott magyar honosító 
végződés, illetve az egykori latin átvételek jellegzetességei. így 
a következő fajta variánsok jönnek létre a vajdasági magyarok 
nyelvében: motív ~ motívum, infarkt ~ infarktus, szisztém ~ 
szisztéma. A magyarba bekerült angol és más idegen eredetű 
szavak/szópárok egyik eleme a magyar nyelv által egyeteme
sen elfogadott idegen szavak korpuszába tartozik, míg a másik 
szó a magyar nyelvet beszélők egy töredékének -  a vajdasági 
magyarok -  nyelvének része, és szerb közvetítéssel került a 
nyelvbe.

A szerb nyelv hatása háromféleképpen mutatkozik meg a 
magyarok idegen szó használatában:
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1. Mindkét nyelvben él az adott szó, de a magyarban ke
vésbé frekventált. A szerbben való gyakori előfordulása azon
ban előidézi a magyarban való intenzívebb használatát. Kü
lönösen jellemző ez a szerbből fordított szövegekre, hiszen a 
fordítótól kevesebb fejtörést igényel a magyarban amúgy is 
meglevő idegen szó használata. Például: dózis ~ adagy inter
vallum ~ időköz, szimptóma ~ tünet.

2. Olyan idegen szavak kerülnek át a szerbből a magyar
ba, amelyek, noha megfelelő formában már megvannak az 
átvevő nyelvben is, de az átadóból az arra jellemző alaktani 
sajátosságokkal emelődnek be, így variánspárok jönnek lét
re. Például: motív ~ motívum, aparát ~ apparátus, infarkt ~ 
infarktus, szisztém ~ szisztéma, szanáció ~ szanálás, regressz 
a kereset prémiumszerű formája ~ regresszus.

3. Első látásra szabályos magyar formának tűnnek azok a 
magyarban használt szerb közvetítésű idegen szavak, melyek 
valójában nincsenek meg, vagy szinte teljesen ismeretlenek 
a magyarországi nyelvhasználatban, de ez nem tűnik fel a 
vajdasági beszélőnek, tehát az adott szót azonos értékűnek 
érzi az anyanyelvében is meglevő számos idegen kifejezés
sel. Például: szanitáris egészségügyi’, reszort, szedimentá- 
cióy akkomodáció zavar’, míting ’tömegtüntetés’, vakcináció 
Védőoltás’. Az ebbe a csoportba tartozó szavak egy része 
természetesen a magyarországi beszélő fülében sem cseng 
idegenül, hiszen valamilyen szinten ismertek ezek a kifejezé
sek, de használatuk szaknyelvi, vagy egészen más jelentésben 
történik, mint esetünkben. Szinte bizonyosra vehetjük, hogy 
az adott szavak forrásául nem a magyar nyelv ún. idegen sza
vainak készletét jelölhetjük meg, hanem a szerbet.

A vajdaságiak nyelvébe ilyen módon, idegen szóként be
kerülő szavak szemantikai mezeje igen jól körülhatárolható: 
a hivatali élet. így ezek a kifejezések elsősorban a hivatalos 
nyelv köréből valók, de természetesen a sajtó nyelvéből is -  
mely sajtó egyre inkább a szerb nyelvű hírek puszta fordítá
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sát jelenti és olyan típusú közleményekben vannak főként 
jelen, melyeknek szerb nyelvű forrása van. Éppen ezért köze
gükre jellemző a hivatalos eljáráshoz vagy szakmai jelenség
hez való kötöttség dominanciája, mely nem kedvez a gondo
latok szabadon való kifejezésének.

Ha a szláv közvetítésű idegen szavak nyelvünkbe való be
kerülésének mai menetét összehasonlítjuk egy néhány száz 
évvel korábbi, de analóg folyamattal -  konkrétan a török 
hódoltságnak a magyar és szerb nyelvre gyakorolt hatásá
val - , nyelvi hasonlóságok és eltérések egyaránt megfigyel
hetők. A korábbi folyamatban három olyan ország vagy 
népcsoport (a törökök, a délszlávok és a magyarok) vett 
részt, mely láncszerűen érintkezett egymással. Az Oszmán 
Birodalom természetesen Magyarországon is gyakorolt ha
talmat, de a három nép közül valójában csak a délszlávok 
érintkeztek területileg is mindkét csoporttal. Éppen ezért 
a dolgok legtermészetesebb menete volt az, hogy a közbül
ső helyen lévők -  így a délszlávok -  közvetítik a domináns 
politikai hatalom nyelvét a szélen élők felé. Olyan török ere
detű szavak kerültek hozzánk déli szláv közvetítésssel, mint 
a csizma, csizmadia, haramia, dalia, levente stb. (Kakuk 
1996). A korabeli -  különböző szakszókincset érintő -  át
vételeknek csak töredéke maradt fenn mára.

A domináns nyelv hatására a magyarul beszélők nyelvi 
magatartása változik, hasonul a szerb nyelvi sajátosságok
hoz: azaz számukra nem annyira vonzó az új, ismeretlen 
fogalmak a magyar nyelvre jellemző szóösszetétellel vagy 
szóképzéssel való alkotása, sokkal inkább hajlanak -  szerb 
mintára -  idegen szavakkal pótolni a fellépő hiányt. Más
részt a magyar nyelv szókészletének elemeit nem ruházzák 
fel új jelentésekkel, azaz ezeket nem tartják alkalmasnak 
arra, hogy velük új fogalmakat is kifejezhessenek, inkább 
átveszik a szerbben megjelenő idegen szót, így annak jelen
tése egészen konkretizálódik. Példa erre míting szavunk,
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amelynek politikai töltete nem csekély. Jelentése a szerb 
nyelvben politikai tömegtüntetés’, megjelenése egy konk
rét politikai folyamathoz kötődik. így nem pusztán tömeg- 
tüntetést értünk alatta, hanem pontosan meghatározottat, 
egy időszakunk eseményeihez köthetőt.

KÉTNYELVŰSÉG

Korábban a kétnyelvűséget eleve károsnak tartották, 
olyan állapotnak, amely ún. rendszerbomláshoz vezet (lásd 
Nyelvművelő kézikönyv, 1983:1291), de később a szocioling- 
visztikai kutatások vizsgálatai számos olyan nyelvi szituá
cióval foglalkoztak, amelyben a beszélők kétnyelvűek. Az 
erre irányuló vizsgálatok alapvetően abból az elvből in
dulnak ki, hogy már egy nyelvközösség beszélői is számos 
változatban használják a nyelvüket. Ezeket a variánsokat 
egyéni (életkor, nem, iskolázottság, társadalmi rang, stb.) 
és társadalmi (politikai státus, a nyelvközösség más nyel
vekkel való kapcsolata) körülmények határozzák meg, de 
ezzel együtt jellegüket -  lévén kétnyelvű közegről szó -  a 
kétnyelvűség ténye is befolyásolja. A kétnyelvűség kutatá
sának jelentősége a korábbiakhoz képest különösen azóta 
nőtt meg, amióta az egyes államok hivatalos nyelveket, 
államnyelveket határoztak meg. Ettől kezdve vonták sza
bályozás alá az eddig egymás mellett élő nyelvek státusát, 
mely szabályozás csak ritka esetekben jelentett melléren
delést, gyakoribb volt az alárendelt helyzetek bevezetése. 
Ennek következtében a legtöbb esetben kétnyelvűségre 
kényszerültek azok a beszélők, akiknek anyanyelve nem hi
vatalos nyelv. A kétnyelvűség kiterjedtségéről szólva Bart- 
ha (1998:18) monográfiájában William Mackey és Suzanne 
Romaine kutatásainak eredményeire utal, miszerint a vi
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lágon 3-4000 nyelv áll szemben 150-200 állammal, illetve 
egy-egy országra harminc nyelv jut. Ezek a megállapítások 
áttolják a hangsúlyt az „egy tiszta nyelv” tanulmányozásá
ról a másik nyelvvel kontaktusban élő nyelv vizsgálatára. 
Lanstyák (2002a: 13) Francois Grosjeant idézi, aki szerint a 
kétnyelvű beszélő olyan, mint a gátfutó összehasonlítva a 
távfutóval és a magasugróval: nem fut olyan gyorsan, mint 
a távfutó, és nem tud olyan magasra ugrani, mint a magas
ugró, de ez nem jelenti azt, hogy ügyetlenebb lenne ezeknél, 
vagy hogy a gátfutás alacsonyabb rendű sport volna, mint a 
másik kettő. A fenti párhuzam nyilvánvalóvá teszi, hogy e 
felfogás szerint a kétnyelvűség másmilyen állapot, mint az 
egynyelvűség, és ezzel együtt a kétnyelvű ember a nyelvét 
másként használja, mint az egynyelvű, de nem sikeresebben 
vagy sikertelenebbül.

A vajdasági magyarok kétnyelvűségére leginkább a 
Bartha Csilla (1999:38) által idézett Grosjean-definíció il
lik, amely így szól: „A kétnyelvűség két (vagy több) nyelv 
rendszeres használata, kétnyelvűek pedig azok az emberek, 
akiknek mindennapi életük során szükségük van két (vagy 
több) nyelvre, és ezeket használják is.”

Skutnabb-Kangas meghatározása (1991:111) ehhez képest 
szigorúbb, hiszen a kétnyelvű beszélőtől mindkét nyelv anya
nyelvi szintű ismeretét várja el. Noha a kétnyelvűség számos 
megközelítését vizsgálja, de definíciójában csupán a több 
kritériumnak is eleget tevő beszélőt minősíti kétnyelvűnek. 
A vajdasági magyarok kisebb százaléka tenne csak eleget 
ennek. Skutnabb-Kangas meghatározását egyébként -  saját 
bevallása szerint -  a bevándorló kisebbség gyerekeire szabta, 
abban a reményben, hogy ők valóban a megfelelő szinten sa
játítják majd el anyanyelvűket és az államnyelvet is.

A kétnyelvűség típusait Göncz (1985) aszerint külön
bözteti meg, hogy az interferencia milyen mértékben jele
nik meg a beszélőnél. A koordinált kétnyelvűséget, legyen
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az balansz vagy domináns, jobbnak tartja, mint az összetet
tet, ahol a két nyelv elsajátításának és használatának határai 
elmosódottabbak. Göncznek ez a felosztása máris szem
beállítható a fentebb említett Grosjean-definícióval, mely 
szerint egyformán jó helyzet a két- és az egynyelvű állapot. 
Ez feltételezhetőleg nem teljesen igaz, hiszen a kétnyelvű
ség nem kezelhető egységes jelenségként, és valószínűleg 
körülírhatnánk olyan kétnyelvű szituációkat, amelyek több 
nehézséget rónak viselőjükre, mint ami egy egynyelvű be
szélőre általában jellemző.

A szerb-magyar kétnyelvűség foka szerint Vajdaságban 
a következő négy csoportot különböztethetjük meg:

1. csak a hivatalokban használják az államnyelvet, eset
leg még vásárláskor is;

2. a munkahelyükön időnként, esetenként használják az 
államnyelvet (ez a munkavállalók legnagyobb részére érvé
nyes, hiszen a munkahelyi ügyintézéshez -  megbeszélés az 
osztályvezetővel, távolabbi munkatársakkal -  a legtöbb he
lyen elengedhetetlen a szerb nyelv ismerete);

3. többnyire az államnyelvet beszélik munkahelyükön, 
ahol a munka részét képezi a verbális kommunikáció vala
milyen formája;

4. nemcsak munkahelyükön és a hivatali ügyintézések 
alkalmával, de a családban is rendszeresen használják a 
másik nyelvet.

A vajdasági magyarok kétnyelvűségének fokát a tágabb 
és szűkebb környezet is befolyásolhatja, pontosabban az, 
hogy milyen összetételű közösségben él a beszélő, illetve, 
hogy milyen a nyelvhasználathoz való családon belüli hoz
záállás. A környezetében és a családban legtöbb esetben az 
államnyelvet használja az, akinek a házastársa nem magyar 
anyanyelvű, emellett a gyerekei sem igen beszélik a ma
gyar nyelvet. Ilyen szituációban a gyerekek általában szerb 
tannyelvű tagozatba járnak, és a szülők gyakran nem ér
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zik szükségét annak a „nyűgnek”, hogy fiaik, lányaik még 
magyarul is tanuljanak és beszéljenek, amikor számukra 
szerbül gördülékenyebben folyik a kommunikáció. A ma
gyar anyanyelvű szülő tehát nem akarja azzal „kínozni” a 
gyerekét, hogy időnként magyar nyelven folyó társalgásra 
is kényszeríti. Az ilyen nyelvi környezetben élők magyar 
nyelvi tere általában a rokonok és ismerősök társaságára 
korlátozódik.

Noha a vajdasági magyarok kétnyelvűségének fokáról 
általánosságban beszélünk, mégis azt kell látnunk, hogy 
nagyon különböző mértékben beszélik a szerb nyelvet (és 
helyenként a magyart is), attól függően, hogy hol élnek. 
Iménti felosztásunkra érdemes rávetíteni az adott környe
zet kétnyelvűségi fokának mutatóit is. Főként az újvidéki 
magyarokról mondhatjuk el, hogy a családi kör kivételével 
csak a többségi nyelvet használják, az iskolában magyar 
nyelven tanuló gyerekek pedig a tanórák és a szűk család ki
vételével szinte mindig szerbül szólalnak meg, éppen ezért 
őket a kétnyelvűség magas foka jellemzi. Velük szemben 
Észak-Bácskában, Magyarkanizsán, Horgoson, Zentán a 
magyar tagozatokban tanuló gyerekek szinte mindig anya
nyelvűket használják, és szerb tudásuk is alacsony szintű.

KETTŐSNYELVÜSÉG

Kettősnyelvűségen Lanstyák (2002c: 140) megfogalma
zásában „két, viszonylag önállónak tekintett nyelvválto
zat -  leginkább a standard és valamilyen helyi nyelvjárás
-  ismeretét és a beszédhelyzet követelményeinek megfele
lő, rendszeres használatát” kell érteni. Kiss (2002:232) az 
alapján, hogy a két rendszeresen használt nyelvváltozatra
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milyen funkcióelkülönülés jellemző, két formáját külön
bözteti meg: a diglossziát és a kétnyelvjárásúságot. Szépe 
(1985:269) diglottikusnak nevezi a nyelvjárási környezet
ből köznyelvibe lépőket, akik mindkét változatot egyaránt 
használják. Trudgill (1997:15) pedig határozottan külön
választja a diglossziát a bidialektalizmustól. Utóbbi -  mely 
többé-kevésbé azonosítható a kettősnyelvűséggel -  legtöbb
ször azt jelenti, hogy a beszélő egy nyelv nemcsak standard, 
hanem nemstandard dialektusát is tudja használni, tehát a 
társas környezetnek megfelelően képes kódot váltani.

Az általunk kettősnyelvűségnek nevezett nyelvi helyzet 
(készség) alatt azt értjük, amikor a beszélő alapnyelvéről a 
társas környezet szabályai szerint kész átváltani egy stan
dard, illetve a standardhoz közelebb álló változatra. A vaj
dasági magyarok esetében ezt a változatot regionális köz
nyelv megnevezéssel illetjük, hiszen csak ritkábban, egyes 
indokolt esetekben történik a váltás -  mely tehát egyszerre 
stílus- és dialektusváltás -  a köznyelv nem regionális vál
tozatára. Emellett Vajdaság-szerte még elterjedt egy nyelv
járási jegyekkel is átszőtt, nemstandard variáns, melynek 
olyan általánosan jellemző, markáns nyelvi sajátosságai 
figyelhetők meg, mint például a suksükölés, a bír segédige 
indokolatlanul gyakori használata vagy szókincsbeli jel
legzetességek, mely együttesen lehetővé teszik, hogy azt a 
társas környezet valamennyi színterén megjelenő, aránylag 
önálló nyelvváltozatként kezeljük.

37



NYELVI HIÁNY

Lanstyák (2002b: 110) minden olyan esetben nyelvi hi
ányról beszél, amikor a nyelvhasználó mondandójában gá
tolva érzi magát, mivel lexikai vagy más szintű nyelvi űr lép 
fel beszédtevékenysége közben. Ezt a „saját szükségleteihez 
képest megnyilvánuló hiányt” a beszélő maga is annak éli 
meg, melyet tehát a számára „fontosnak érzett szó, nyelvta
ni forma vagy akár egy egész regiszter nem ismerése” okoz. 
A szókészletbeli hiány kiküszöbölésére a kétnyelvű közös
ség beszélőjének több lehetőség is áll a rendelkezésére. Lét
rehozhat alkalmi szavakat szóképzéssel. Például: elcsinál
tam (a sebességváltót) ahelyett, hogy tönkretettem ...; vagy 
Becsinálom ezt a nyílást az ablakon. Ennek az eljárásnak 
más eseteiben a megoldást a többségi nyelvből való tükör- 
fordítással éri el. Például: munkarokkanU védőruha (mun
karuha helyett); de alkalmazhat alkalmi körülírást is vagy 
kódot válthat, azaz a második nyelv eszközeiből választhat. 
A nyelvi hiány fellépése indokolatlan regiszterváltásra is 
késztetheti a nyelvhasználót, melynek következtében a kí
vülálló, azaz az egynyelvű környezetből való beszélőtárs 
irányába olyan jeleket küldhet, melyek szándékával nincse
nek összhangban. Gondoljunk csak arra a szituációra, ami
kor a vajdasági magyar beszélő Magyarországon így szólít 
meg a villamoson valakit: „Maga is leszáll?” Noha esetleg 
érzi is, hogy ebben a közegben a maga túlságosan bizalmas, 
azt használja, hiszen nincs megfelelő eszköze, amivel he
lyettesíthetné azt.

Nyelvi hiányként jelenik meg a kommunikációban a 
szólások, közmondások, állandó szókapcsolatok és fra
zeológiai egységek használatának hiányossága. Papp 
(2004:269-279) mutatott rá a vajdasági magyarok nyel
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vében megjelenő szólásinterferenciára és szólásvesztésre. 
Nyelvi hiány akkor lép fel, amikor a beszélő beszédében egy 
olyan ponthoz ér, ahol szándéka szerint valamilyen kötött 
nyelvi formát szívesen használna, tudja, hogy létezik ilyen, 
azonban megfelelő kompetencia hiányában ennek elemeit 
képtelen felidézni, így kénytelen belátása és ismerete szerint 
mással helyettesíti. Például:

Vannak a háta mögött, (ti. támogatók) -  Vannak mögötte.
Sok kéz gyorsan kész. -  Sok kéz hamar kész.
Aki nem dolgozik, nem érdemel semmit. -  Aki nem dol

gozik, ne is egyék.
Ki mint veti ágyát, úgy fog  aludni. -  Ki mint veti ágyát, 

úgy alussza álmát.
Lanstyák (2000:178) szerint a közösségi szinten jelent

kező, főként lexikai nyelvi hiány kiküszöbölhető nyelvi 
ismeretterjesztés útján is, de leghatékonyabban azonban 
mégiscsak az iskolában orvosolható. Ezzel megérkeztünk 
az iskolai oktatás sokszor hangoztatott kulcsszerepéhez, 
ugyanis ebben az esetben az anyanyelvi nevelés keretei kö
zött oldható meg a probléma leghatékonyabban és legko
rábban.
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II. NYELVI TERVEZÉS ÉS OKTATÁS





A NYELVI TERVEZÉS 
ELMÉLETI ÁTTEKINTÉSE

A nyelvi tervezés végső soron a nyelv és a nyelvhaszná
lat megtervezése, valamint a megváltoztatására vagy éppen 
konzerválására irányuló döntések és beavatkozások sora, 
melyet különböző problémák hívnak életre, és különböző 
célok elérése motiválnak. Kiss Jenő (2002:241) összefoglal
ja az erről szóló fontosabb meghatározásokat, ezáltal pedig 
szépen rávilágít a tevékenység különböző értelmezési lehe
tőségeire:

1. Haugen definíciója szerint a „normatív helyesírás, 
nyelvtan és szótár kidolgozásával segíti egy nem-homogén 
beszélőközösség író és beszélő tagjainak nyelvhasználatát”;

2. Rubin szerint „szándékos nyelvi változtatás: a nyelvi 
kód vagy beszéd külön-külön vagy együttes megváltoztatá
sa olyan szervezetek által, amelyeket ebből a célból hoztak 
létre, vagy amelyeknek erre jogosítványuk van”;

3. Lőrincze meghatározásában „az élő nemzeti nyelvek 
fejlődésével, fejlesztésével foglalkozó tevékenység”;

4. a Világirodalmi Lexikon szerint pedig „a nyelvhasz
nálatban mutatkozó hiányok pótlása, a fejlődés tervszerű 
irányítása a szükségleteknek megfelelően”.

Ha tehát összehasonlítjuk a fenti négy definíciót egy
mással, láthatjuk, hogy mindegyik más-más jellegű nyelv- 
használati probléma megoldására vagy kezelésére irányul. 
A magyar nyelv vonatkozásában a következőket állapíthat
juk meg velük kapcsolatban: Az első, mivel olyan nyelvek
re érvényes, melyek írásbelisége igen friss, éppen ezért ezt 
a magyarra nem alkalmazhatjuk. A második leginkább a 
magyar nyelvújító mozgalom tevékenységére vonatkoztat
ható, hiszen ennek megfogalmazásában egy felhatalmazott

43



intézmény a nyelv adott elemeit tervezetten pótolja, illetve 
megváltoztatja. A harmadik, Lőrincze Lajos értelmezése 
a Nyelvművelő kézikönyvből, lehetővé teszi, hogy a nyelvi 
tervezést a korábban nyelvművelésként ismert gyakorlat
tal azonosítsuk. A negyedik pedig a Világirodalmi Lexikon 
ugyancsak Lőrincze Lajos által írt Nyelvművelés szócikké
ből való, ahol a definiálandó fogalom a nyelvművelés egyik 
ágába sorolódik be.

A nyelvhasználatban felmerülő gondok egészen más jel
legűek a kisebbségben élők közösségében, mint a többségi 
nyelvet beszélők között, emiatt a rájuk irányuló ilyen cse
lekvés stratégiája is más.

A nyelvi tervezés feladata többek között a nyelvi egység 
meghatározása, az egység és különbözőség viszonyának 
leírása, értékelése, az említett viszonnyal szemben követel
mények felállítása, valamint e követelmények megvalósítá
sa és kivitelezése.

A magyar nyelvterületen olyan stratégiára van szükség, 
amely a mai magyar nyelvközösség különböző társadalma
inak eltérő rendszereiben, azok értékpluralizmusa mellett 
is hatni tud arra.

Lanstyák szerint (Lanstyák 2002c: 127-141) a nyelv válto
zásába való tudatos beavatkozás céljából végzett tevékeny
ség a nyelv standardváltozatára irányul (ha nincs ilyen, ak
kor annak létrehozására, ha viszont már van, akkor annak 
fejlesztésére), és a nyelvi folyamatok megismerésén alapul.

A többség kezében a dominancia és az ellenőrzés esz
köze lehet, míg a kisebbségében potenciális forradalmi 
erőként is viselkedhet. (Hamers-Blanc 2000:311). A nyelvi 
tervezés két megközelítési módja ismeretes: a státus- és a 
korpusztervezés.

Neustupny (1974) modellje alapján a következő nyelv
tervezési mozzanatokról tudunk Vajdaságban:

1. A magyar nyelv hivatalossá tétele községi szinten.
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-  Ez a lépés megfelel a Neustupny felosztásában levő első 
tevékenységnek, a státustervezésnek, és ezen belül is a sze
lekciónak.

2. A vajdasági földrajzi nevek magyar helyesírási módjá
nak kidolgozása és közrebocsájtása. -  Ez a Neustupny által 
meghatározott második tevékenység körébe sorolható be, a 
korpusztervezésbe, pontosabban a stabilitásba., a kodifiká- 
ció ba.

3. Nyelvművelő cikkek, tanulmányok, kötetek közre
adása. -  A Neustupny által meghatározott negyedik tevé
kenység, a műveléssel lenne azonos.

A következő lépés szükséges lenne ugyan, de még nem 
valósult meg:

4. Szakkifejezések, a hivatali, közigazgatási szókincs 
megtervezése, elterjesztése. -  Ez Neustupny modelljében a 
harmadik lépésének felel meg, ez pedig a kibővítés, kidol
gozás.

Módszertani okokból is különbséget kell tennünk a 
nyelvi egységek módosítása és a nyelv szociopolitikai státu
sára vonatkozó tervezés között.

NYELVI STÁTUSTERVEZÉS

Alapfogalmak a státustervezésről

A nyelvi tervezés két meghatározó tevékenység közül a 
státustervezés bizonyos értelemben előzménye kell, hogy 
legyen a másik folyamatnak, a korpusztervezésnek. Előbbi 
módját jelentősen befolyásolják a politikai tényezők, hiszen 
maga is ilyen döntések függvénye.

A státustervezés a nyelvbe való beavatkozás első lépé
se. A nyelv vagy nyelvváltozat funkcióit változtatja meg,
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és ezzel együtt a beszélők jogait, státusát is (Wardhaugh 
1985:312). Ahhoz, hogy státustervezésről beszélhessünk, 
legalább két nyelvnek vagy nyelvváltozatnak kell működnie 
az adott társadalomban, hiszen a státus két azonos entitás 
egymáshoz mért helyzetét fejezi ki. A kétnyelvű társadal
makban a legritkább esetben rendelkezik minden tekintet
ben azonos státussal a két egymás mellett élő nyelv. Tehát 
a státustervezés eleve egyik nyelvnek a másik fölé- vagy 
melléhelyezéséről szól, ezzel megváltoztatja a két nyelv egy
máshoz való korábbi viszonyát.

Kisebbségi helyzetben mindezek a törekvések óhatat
lanul politikai jelleget is öltenek, a többségi és kisebbségi 
politikai tömbök közötti érdekérvényesítési folyamat ré
szeivé válnak, éppen ezért különösen fontos a vajdasági, de 
ugyanígy a többi, határon kívül rekedt magyarság esetében 
is, hogy a státustervezés részükről átfogó nyelvpolitikai 
stratégiára épüljön, (lásd Lanstyák 2002c: 134)

Ha az ilyen tervezői folyamatra vonatkozó döntés szán
dékos, akkor valóban azért jött létre, hogy egy nyelv helyze
tén változtasson, míg ha a nyelvet érintő politikai határozat 
nem a nyelv helyzetének szem előtt tartásával alakult ki, és 
státusának módosulása is csupán a döntés velejárója, mel
lékterméke, akkor szándéktalan. Gyakran hoznak azzal az 
intencióval döntést egy nyelv bevezetése vagy hivatalossá 
tétele mellett, hogy bizonyos politikai, illetve más, „nyel
ven kívüli célok eléréséhez” jussanak (Cooper 1999:99). Az 
ilyen státustervezést szolgáló határozatok különböző hatás
sal és következményekkel lehetnek egy-egy nyelvre és ezek 
beszédközösségére, melyek tehát magasabb vagy éppen ala
csonyabb státusba kerülhetnek így.

Egy nyelv hivatalossá tétele, egy másiknak pedig aláren
delt helyzetűvé válása az első nyelv beszélői számára hatal
mat is jelent, hiszen annak a nyelvnek nő meg a presztízse, 
majd a beszélőbázisa, amelyik hivatalos. Az addig fennálló
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kétnyelvűség helyére a hivatalos nyelv javára megbillent 
domináns kétnyelvűség, majd részben a hivatalos nyelvvel 
fémjelzett egynyelvűség lesz jellemző. Tehát kimondhatjuk, 
hogy a nyelvi státustervezés feltételei és következményei 
egyaránt markáns politikai jelleggel bírnak.

A nyelvi tervezést kiváltó okok lehetnek nyelvi asszi
miláció következményei, abban az esetben, ha egy nyel
vi közösség olyannyira asszimilálódott egy másik nyelvet 
beszélő közösséghez, hogy nyelvét szinte feladja. Ebben az 
esetben a domináns nyelv válik az egyetlen hivatalos vagy 
státusban levő nyelvvé. Ennek a folyamatnak ellenkezőjét 
váltja ki a nyelvi pluralizmus, amikor egy társadalomban 
több nyelv is jelen van, s ezek hivatalossá válnak. Tehát míg 
a nyelvi asszimilálódás következtében csökken a hivatalos 
nyelvek száma, addig a pluralizmus azok megnövekedését 
idézi elő, és mindezzel összefüggésben a két folyamat hátte
rében különböző politikai hozzáállások is húzódnak.

A korpusztervezéssel szemben a státustervezés tehát -  
lényegét tekintve -  nem magának a nyelvnek a nyelvhasz
nálói aspektusból való tervezését jelenti, hanem a nyelvnek 
mint társadalmi jelenségnek a megvizsgálását és társadalmi 
szerepének tervezését, valamint megváltoztatását.

Érdemes megfigyelni néhány státustervezésre vonatkozó 
meghatározást:

1. A státustervezés olyan mesterséges beavatkozást irá
nyoz elő, amely az érintkezésben levő nyelvek között fennál
ló státusviszonyra vonatkozik. (Hamers-Blanc 2000:312). A 
státus az adott nyelvet beszélők csoportjának relatív gazdasá
gi, demográfiai, szociális és politikai erejét, valamint a széle
sebb társadalomban meglevő erőviszonyokra kifejtett hatását 
fejezi ki. Két ellentétes megközelítés lehetséges: a nyelvet a 
nemzeti önazonosság erőteljes szimbólumának tartó nacio
nalizmus, mely képviselői ellenállnak a többségi nemzetbe 
való beolvadásnak és a nemzeti öntudatot az asszimiláció
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teljes elutasításával együtt igyekeznek fejleszteni, valamint 
ennek oppozíciója, a nyelv sajátosságait a nemzeti és/vagy 
állami hatékonyság követelményeinek való megfelelés szem
pontjából vizsgáló „nacionizmus” (nationism).

2. A nyelvi státusra vonatkozó tervezés folyamatához -  
Neustupny (1974) nyelvi tervezési modelljét alapul véve -  a 
kódkiválasztás vagy szelekció problémája tartozik legszoro
sabban, míg a többi fogalomkör (stabilitás, kibővítés, diffe
renciálódás) a korpusztervezés egyes műveleteihez kötődik.

3. Tolcsvai Nagy szerint (1996:241) a státustervezési kérdé
sek nem valamelyik nyelvváltozattal, hanem egyes nyelvkö
zösségek valamelyik variánshoz, esetleg a standardhoz való 
viszonyával kapcsolatban merülnek fel. A nyelv többközpon
túságához tartozik az az ilyen típusú mozzanat, mely elismeri 
és felismeri a regionális standardokat, majd ezeket beiktatja a 
központi köznyelvvel megtervezett viszonyrendszerbe, vala
mint megfelelő egyensúlyt tart fenn a kettő között.

4. Haugen (1998b) fogalmazza meg a nyelvi tervezés négy 
fő pontból álló folyamatának modelljét, melynek két szaka
sza a korpusztervezést érinti, míg a másik kettő -  a normavá
lasztás és a norma elterjesztése a nyelvi közösségben -  a jelen 
fejezet vizsgálódásának középpontjában levő státustervezés 
gyakorlatának részei.

Maga a status planning kifejezés Heinz Kloss nevéhez 
fűződik, aki szükségesnek látta olyan modell felvázolását 
és kifejtését, mely magára a beavatkozás tárgyára mutat. A 
státustervezés esetében ez a beavatkozás a nyelv társadal
mi státusára vonatkozik (Tolcsvai Nagy 1998:255). Balázs 
(2001:15) értelmezi Klosst: A státustervezés a külső nyelv- 
politikai döntések területét jelenti, vagyis azokat a helyze
teket, amelyek egy állam vagy közösség hivatalos nyelvét 
vagy nyelveit kijelölik, és meghatározzák e nyelv(ek) viszo
nyát saját nyelvváltozataikhoz, illetve más nyelvekhez.

5. Haarman (1998:69) a nyelvi tervezés három fő sza
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kaszát különbözteti meg: a korpusztervezést, a politikai 
státus tervezését és a nyelvi presztízstervezést. Ez utóbbi 
kettőt a korábbi szerzőknél a státustervezés foglalta magá
ba. Haarman a politikai státus tervezését a nyelv alapvető 
politikai funkciókkal való felruházására, valamint ezen 
funciók kiterjesztésére differenciálja, míg a presztízsterve
zés esetében a következő szakaszokat különbözteti meg: a 
tervezési tevékenység presztízsének megteremtése a terve
zők és kivitelezők számára, illetve a kivitelezők és tervezők 
presztízse a nyelv használói számára.

6. Lanstyák (2002) meghatározása szerint nyelvpoliti
kán a különféle helyi nyelveknek vagy világnyelveknek egy- 
egy régióban, országban vagy akár több állam területén 
való használatának szabályozására irányuló konkrét politi
kai törekvéseket, az ezek mögött meghúzódó politikai kon
cepciókat, végül pedig magának a politikatudománynak az 
e kérdésekkel foglalkozó ágát értjük. A konkrét nyelvpoliti
kai törekvések rendszerint az érintett nyelv(ek) státusának 
meghatározására, illetve megváltoztatására irányulnak, és
-  az őshonos nyelvek esetében -  szoros kapcsolatban állnak 
az e nyelveket beszélő lakossági csoportok irányába folyta
tott általános politikával.

A státustervezés magyar kisebbségi vonatkozásai

Míg a szakirodalomban általában állami szintű státus
tervezésről olvashatunk, addig bizonyos esetekben beszélhe
tünk egy-egy nyelv regionális alapokon nyugvó státusának 
kialakításáról is. „A kisebbségi nyelvi státus politikai megha
tározottságú, s mindenképpen korlátozott használati körű, 
emellett a területi nyelvjárási sajátosságokon kívül a többségi 
nyelv hatása is jellemzi.” (Nádor 2002:30)

Nádor Orsolya áttekinti a magyar nyelv státusának alaku
lását az évszázadok folyamán, és a változásokkal kapcsolatban
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a következőket állapítja meg: A magyar nyelv hol államnyelv
ként jelent meg más kisebbségi nyelvekkel szemben, hol pedig 
maga került kisebbségi sorba, vernakuláris nyelvvé a latin és 
a német, majd később a szlovák, szerbhorvát, illetve szerb, ro
mán, ukrán stb. nyelvek mellett. A státustervezés elsősorban a 
közigazgatás, valamint az oktatás nyelvére terjed ki. Az okta
tott nyelv státusát tekintve az anyanyelvoktatás lehet többségi, 
illetve kisebbségi területi változat. A magyar nyelv az oktatás
ban Magyarország határain túl megjelenhet kisebbségi anya
nyelvként, környezetnyelvként és idegen nyelvként is.

„A magyar mint kisebbségi nyelv oktatása az anyanyelv
tanítás része, amely az anyanemzetétől eltérő körülmények 
között, hátrányos helyzetben valósul meg. A nyelv használati 
köre ebben az esetben korlátozott, az államnyelvvel (a több
ség nyelvével) nem egyenrangú, ezért a mindennapi életben, 
az oktatásban és a törvénykezésben többnyire csak szűkre 
szabott keretek között érvényesülhet. A résztvevők köre ma
gyar identitású, ún. őshonos kisebbség, amely a történelmi 
változások miatt vált többségiből kisebbségivé.” (Nádor 2002)

Magyarországon a magyar nyelv hivatalos nyelvi státu
sát érintő tervezési tevékenységek ma már nem jelentkeznek 
problémaként, hiszen ezek már lezajlottak a nyelvújítás ide
jén. 1844-ben hivatalos nyelv lett a magyar, és leíró nyelv
tanban rögzítették. Magyarországon a magyar nyelvvel 
kapcsolatos státustervezési problémák a kereskedelemben, 
szolgáltatóiparban stb. megjelenő szövegek nyelvét érintik. 
Ezek egyik csoportja a nyilvánosságnak szánt szövegek 
(használati utasítás, nyitvatartási tudnivalók, termékleírás 
stb.) helyesírásának, nyelvhelyességének pontatlanságával 
kapcsolatosak, míg a másik csoportba tartozó gond az le
het, ha a szöveg egyáltalán nem szerepel magyarul, csak 
idegen nyelven. A fenti észrevételek és a rájuk vonatkozó 
elvárások rendeletben való megjelenítése mind-mind stá
tustervezési feladat.
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A Magyarországon kívüli magyar nyelvközösségek ese
tében az ilyen típusú folyamatok és intézkedések valóságos, 
megoldatlan problémát képeznek, hiszen noha az adott 
beszélők érdekei úgy kívánnák, hogy minél szélesebb kör
ben használhassák anyanyelvűket, mindez azonban csak 
gyakran rajtuk kívül álló, politikai döntések függvényeként 
válik lehetővé. De ezeket a határozatokat az anyaország kül
politikai tevékenysége is befolyásolhatja: részben -  külpoli
tikai helyzetét latba vetve -  a szomszédos országok magyar 
kisebbségének nyelvi jogaiért eredményesen szállhat síkra, 
másrészt hozzájárulhat a magyar nyelv presztízsének foko
zásához, és ezáltal a szomszédos országokban is nagyobb 
megbecsülésnek örvendhet a magyar kisebbségek anya
nyelve. Szépe György (2001:40) a következőképpen látja 
a kisebbségben élő nyelvközösségek nyelvi igényeit: „Egy 
olyan nyelv beszélői, amelyet több országban használnak, 
nemzetközi vagy nemzetek feletti csoportokba szerveződ
hetnek, hogy megőrizzék nyelvközösségük egységét. Az 
ilyesfajta nyelvközösséget az állam és hivatalai általában 
gyanakvással szemlélik, kivéve azt az országot, ahol ők al
kotják a többséget. Az ilyen tevékenységet a nyelvek (anya
nyelvek) területén való nemzetközi együttműködés legi
tim formájaként kellene elismerni -  a nemzetközi egyházi 
rendszerekhez hasonló módon.”

Az anyaországon kívül élő magyarság kialakíthat olyan 
intézményeket, ahol helye van a „magyar nyelven való in
tézményes megszólalásnak” (Tolcsvai Nagy 1998:256). A 
kisebbségi nyelv széles körű használatáért vívott harcban 
olyan színterek létrehozása hozhat eredményt, ahol presztí
zse van a magyar nyelven való megnyilatkozásnak. Ez utób
bira jó példa többek között a különböző szavaló-, próza- és 
mesemondó versenyek, irodalmi vetélkedők, valamint 
egyéb szaktantárgyak versenyének magyar nyelven törté
nő megszervezése, másfelől presztízsértékű lehet a magyar
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nyelvű elektronikus médiában a politikusok, vezető beosz
tású tisztségviselők, művészek és más közéleti személyisé
gek megfelelő színvonalú, magyar nyelvű megszólalása is.

Nyelvük státusát a kisebbségi létben élők azzal is erő
síthetik, ha vonzóvá teszik nemzettársaik számára a ma
gyarként való fennmaradást, ha sikerül elérniük, hogy a 
szülők perspektivikusnak találják gyermekük számára 
az anyanyelvű iskoláztatást, maguk számára pedig a kü
lönböző, saját nyelvükön megszervezett művelődési ren
dezvények és intézmények látogatását. Másfelől a magyar 
nyelvű színház, akárcsak az ilyen nyelvű könyvtári osz
tály, csak a látogatók megfelelő támogatásával maradhat 
fenn hosszú távon.

A nyelvtervezési intézkedéseknek is főként akkor van 
értelmük, ha a nyelv használatának behatárolható tere 
van, éppen ezért minden tervezői tevékenység ezek híján 
igencsak elenyésző eredményre számíthat. A legfőbb ilyen 
színterek: az iskola, a nyomtatott és az elektronikus sajtó, 
és nem utolsó sorban a művelődési intézmények.

A státustervezésnek része az a szervezési munka is, 
melynek eredményeképpen lehetőség nyílik az adott (ese
tünkben magyar) nyelven tanulni az iskolákban. A nyelv- 
vesztés -  vagyis az anyanyelvi dominanciájú kétnyelvűség 
átfordulása a második nyelv túlsúlyával jellemezhető do
mináns kétnyelvűséggé -  főként két jelenséggel magyaráz
ható, melyekre a példát Haugen modellje szolgáltatja (Kiss 
2002:200): természetes folyamatként a vegyes házasságok
kal következhet be, míg kevésbé természetes módon abban 
az esetben, ha valamilyen meggondolásból a magyar szülők 
gyermeküket nem anyanyelvi, hanem többségi nyelvű tago
zatba Íratják. Ez utóbbi szituációban a hozzáadó kétnyelvű 
helyzet felcserélővé válik. Mindenképpen leszögezhetjük 
tehát, hogy a tanítási nyelv megválasztása kulcsfontosságú 
az anyanyelv megőrzése szempontjából.
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A kisebbségi nyelven való oktatás jelentősége és fenntar
tása mellett számos lélektani érv is szól. Göncz (1995:66-70) 
Skutnabb-Kangas többnyelvű közösségekre kidolgozott ok
tatási modelljét elemezve hangsúlyozza, hogy a kisebbségi 
tanulók esetében a kisiskolás kortól fogva többségi nyelven 
való tanulás negatív hatást fejt ki a beszéd-, valamint az ér
telmi és szocio-kulturális fejlődésben. Ugyanakkor a több
ségi diákoknál a második, vagyis a kisebbség nyelvén való 
tanulás nem okoz káros következményeket, sőt magas szintű 
kétnyelvűséget eredményez. Természetesen ez utóbbi megál
lapítás értelmezésénél szem előtt kell tartanunk, hogy olyan 
kutatás konklúziója, mely második, kisebbségi nyelv iránt 
magas fokú toleranciát mutató társadalomban kisebbségi 
nyelven tanuló többségi diákok vizsgálatára vonatkozik. A 
tanulók kedvező eredménye tehát csak ilyen, ideálisnak is ne
vezhető társadalomban születhet meg, emellett a kutatásból 
az is kiderül, hogy valódi kétnyelvűség úgy alakítható ki, ha 
azt a nyelvet támogatja nagyobb mértékben az iskola, illetve 
az oktatás, melynek az intézményen kívüli hatása gyengébb.

Göncz a kisebbségi gyerekek számára már a kezdetek
től anyanyelven való tanulását tartja a legmegfelelőbbnek, 
mivel csupán ez a megoldás eredményez additív kétnyel
vűséget. A gyermekek írás- és olvasástanulásának ugyanis 
feltétele a kognitív nyelvi kompetencia, mely 5 -6  éves korra 
alakul ki. Amennyiben gyengén kialakult vagy kialakulat
lan nyelvi kompetenciához társul a második nyelven való 
tanulás, az anyanyelvi kognitív nyelvi kompetencia szintje 
alacsony marad, s a második nyelvben sem haladja meg ezt 
a szintet. Más szóval: intellektuális gátat jelenthet a máso
dik nyelven való iskolakezdés. Az oktatási rendszert mind
ezeket a fejlődés-lélektani vonatkozásokat figyelembe véve 
érdemes megtervezni. A státustervezés esetében a fenti ér
vek döntőek lehetnek a magyar tannyelvű iskolák fennma
radásának, fejlesztésének érdekében.
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Általános státustervezési kérdés, amely az egész magyar 
nyelvterületre vonatkozik, de különösképpen érinti a Ma
gyarországon kívüli magyar nyelvközösségeket, hogy milyen 
vagy milyen legyen az adott nyelvközösség nyelvének a stan
dardhoz, illetve az egyes nyelvváltozatokhoz való viszonya.

Státustervezési feladat kiválasztani az oktatás nyelvét, 
mely azonban csak a megfelelő politikai eszközök igénybe
vételével valósítható meg -  tehát magyar nyelven csakis ott 
folyhat oktatás, ahol azt az alkotmánnyal összhangban levő 
rendeletek előlátják. Más kérdés azonban, hogy a magyar 
nyelvű oktatás a magyar nyelv változatait hogyan kezelje, 
erről már egy kisebb közösség is dönthet, adott esetben egy 
tankönyv szerzői és kiadói, egy tanári szakbizottság vagy 
maga a tanár, illetve tanító.

Ankerl Géza (1993:906) a nyelvi státustervezésre vonat
kozóan így fogalmaz: „A cél az, hogy az utódállamok ma
gyarjai többségének biztosítva legyen, hogy életük java ré
szét anyanyelvükön élhessék meg -  munkában, közéletben, 
szórakozásban -  anélkül, hogy életpályájuk megcsonkulna, 
előmenetelük csorbát szenvedne; s hogy ugyanez leszárma- 
zottaiknak is biztosíttassék, magyar nyelvű oktatással az 
óvodától a doktorátusig.” Az Ankerl által meghatározott 
célokat szem előtt tartva és azt a kisebbségben élők valós 
helyzetével összefüggésbe hozva megállapíthatjuk, hogy 
a szerző által realizálódni remélt és alapvetőnek tekintett 
néhány dolog, illetve folyamat (mint például a doktorátus 
magyar nyelvű tanulás révén való megszerzése) valójában 
nemcsak reménytelennek tűnik, de egy-két eset kivételével 
irreálisnak is (lásd Kontra 2007:148-149). Noha természe
tes, hogy annak az értelmiséginek, aki olyan országban él, 
ahol a többségi vagy az államnyelv nem egyezik meg anya
nyelvével, el kell sajátítania a többségi nyelvet, és ez számára 
talán külön erőfeszítést is jelent, mégis, ha a kisebbség lét
száma indokolja, síkra kell szállni a minél magasabb szin
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ten megvalósuló kisebbségi nyelvű oktatásért. Másrészt 
szükséges egyfajta szemléletváltást is kiharcolni: amellett, 
hogy tudatosítani kell a többségi nemzet tagjaiban azt a 
tényt, hogy egy második nyelv elsajátítása bizonyos áldoza
tokkal és teherviseléssel jár a kisebbség részéről, ezért -  az 
esetleg nem hibátlan nyelvhasználatért -  nem megrovás, 
inkább elismerés jár.

A státustervezés fontos eleme a kódszelekció, melynek 
feladata kiválasztani azt a nyelvjárást vagy azokat a nyelv
járási formákat, melyek alapját képezik majd annak a nyelv- 
változatnak, melyet a nyelvi tervezés folyamatában a „végre
hajtók” el szeretnének terjeszteni. Fishman (1998:38) a ha
gyományos verbális repertoár jellemzőinek a következőket 
tartja:

-  hatóköri korlátozás -  a társadalmi tapasztalat korláto
zásainak felel meg;

-  hozzáférhetőségi korlátozás -  a társadalom szerep- 
hozzáférhetőségi korlátozása alakítja;

-  repertoárelkülönülés -  a társadalom strukturális el
különülése határozza meg.

Fishman szerint a fentebb leírtak biztosítják, sőt fokoz
zák a kódváltozatok közötti távolságot, „ezek a társadalom
ban létező nyelv hagyományos dimenziói”, és a nyelvi ter
vezés kialakításakor lényegi szerepük van.

Ha Vajdaságban rögzíteni, körülhatárolni szeretnénk 
egy, a későbbiekben regionális standardként elterjeszten
dő magyar nyelvi variánst, első lépésként ennek politikai 
hátterét kell biztosítani, azaz szükséges kidolgozni azt a 
hatékony eszköztárat, mely a kiválasztott norma elterjesz
tését lehetővé teszi. Számba kell venni a vajdasági magyar 
nyelvváltozatokat, a nyelvi jellegzetességeket földrajzi és 
társadalmi hatáskörük szempontjából.

A kodifikálás műveletével szorosan összefügg az a felis
merés, hogy a határon kívüli magyar nyelvközösségek -  al
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kalmazkodva élethelyük társadalmi-szervezeti formájához
-  létrehozták azokat a specifikus, csak az adott csoportra 
jellemző kifejezéseket, melyek ugyan magyar nyelven szü
lettek meg, de a magyarországi, vagy ha úgy jobban tetszik, 
a standard magyarból hiányoznak. Éppen ezért az anyaor
szágon kívüli magyarok számára kulcsfontosságú ezeknek 
a speciális, csak rájuk jellemző, számukra megkerülhetet
len nyelvi elemeknek a standarddal azonos szintűvé eme
lése. Lanstyák (2002d:153) felhívja a figyelmet a kodifikálás 
elmulasztásának súlyos következményeire: „Kodifikálás 
hiányában a magyarországi standardtól való eltérések válo
gatás nélkül hibának minősülnek, ezáltal pedig az utódál
lamok magyar nyelve megbélyegződik. Mivel ezt a nyelvet 
a többség részéről is éri megbélyegzés, a beszélők így kettős 
nyomás, teher alá kerülnek, s ez alól valójában az állam
nyelv sajátjuknak való elfogadása felé menekülhetnek. (...) A 
kodifikálás egyértelművé teszi azt, mi az, ami a kontaktus
változatok közül nem része a standard illető állami válto
zatának, s lehetőséget teremt a nyelvművelő jellegű beavat
kozásokra.” Annak megállapítása azonban, hogy melyek 
azok a nyelvi elemek, melyek a beszélőközösség standard 
normájával összhangban kiemelendők, és melyek a kontak
tusváltozatok, már nem a státus-, hanem a korpusztervezési 
tevékenység feladatkörébe tartozik.

Cooper (1999:98) a korpusztervezés és a státustervezés 
folyamatának összefonódását hangsúlyozza, és elkülönü
lésüket inkább elméleti alapúnak tekinti, hiszen a gyakor
latban valójában együttesen jelennek meg. Míg egy nyelvet 
hivatalossá vagy az oktatás nyelvévé tenni státustervezési 
feladat, addig annak eldöntése és kidolgozása, hogy ennek 
a nyelvnek mik legyenek a paraméterei -  azaz hogy milyen 
helyesírási szabályok vonatkozzanak rá, mondatszerkeszté
sében milyen szabályokat kövessen, mely szavak tartozzanak 
a szókincsébe -, már korpusztervezési tevékenység.
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Vajdaságban az előbbi tevékenységei tartoznak azok a 
döntések és az azokat megelőző állásfoglalások, kidolgozá
sok, melyek lehetővé tették:

-  a magyar nyelvnek mint az oktatás kizárólagos nyelvé
nek jelenlétét a magyar tagozatos osztályokban;

-  a magyar tagozatos osztályok minél nagyobb számban 
való működését;

-  az anyanyelvápolás választható tantárgyként való be
vezetését az iskolákban, a nem magyar nyelvű tagozatokban;

-  a magyar nyelvű ügyfélszolgálatot az önkormányzat hi
vatalaiban azokban a községekben, ahol nagy számban élnek 
magyarok;

-  a magyar nyelvű utca- és településtáblák elhelyezését az 
adott községek körzetében;

-  a hivatalos dokumentáció magyar nyelven (is) való ve
zetését (pl.: osztálynapló, hivatali nyomtatványok stb.).

Mindezeket a jogokat Az emberi és kisebbségi jogokról va
lamint polgári szabadságokról szóló alapokmány biztosította, 
mely a Szerbia és Montenegró Hivatalos Lapja 1/2003. számá
ban jelent meg. íme néhány részlet a törvényből:

A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogainak alap
ja  és kerete

(3) A kollektív jogok alapján a nemzeti kisebbségekhez tar
tozó személyek közvetlenül vagy választott képviselőik útján 
részt vesznek a kultúrájukat, oktatásukat, tájékoztatásukat 
és nyelv-y valamint íráshasználatukat érintő döntéshozatali 
eljárásokban, illetve egyes kérdésekben döntéshozatali joggal 
rendelkeznek, a törvénnyel összhangban.

(4) A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek a kultúra, 
az oktatáSy a tájékoztatás, valamint a hivatalos nyelvhaszná
lat területén érvényesíthető önkormányzathoz való joguk meg
valósítása érdekében megválaszthatják nemzeti tanácsaikat, a 
törvénnyel összhangban.
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(1) A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogosultak:
-  nemzetiy etnikai, kulturális és vallási sajátosságaik kifeje

z é s é i  védelmére, ápolására, fejlesztésére, valamint nyilvános 
vállalására;

-  szimbólumaik használatára a közterületeken;
-  nyelvük és írásuk szabad használatára;
-  hogy az állami szervek a kisebbségek által jelentős szám

ban lakott területeken az eljárásokat a lakosság jelentős szá
mát alkotó nemzeti kisebbség nyelvén is lefolytassák;

-  anyanyelvi oktatásra az állami intézményekben;
-  bármilyen fokú magán oktatási intézmények alapítására;
-  saját nevük és vezetéknevük anyanyelvükön való hasz

nálatára;
-  hogy a kisebbségek által jelentős számban lakott terüle

teken a hagyományos helyi utca- és településnevek és elneve
zések, valamint helyrajzi jelek a kisebbségek nyelvén is feltün
tetésre kerüljenek.
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NYELVI KORPUSZTERVEZÉS

A korpusztervezés a nyelvi tervezés folyamatai közül 
azokat foglalja magába, melyek a nyelven belüli problé
mákra keresnek választ -  tehát maguknak a nyelvi elemek
nek a vizsgálatával és értékelésével foglalkozik. Gyakran 
azonosítják a nyelvműveléssel a magyar (Hermán -  Imre 
1987:516-17; Balázs 2001:15) és az idegen szakirodalomban 
is, a kettő közötti különbségre a két rendszer párhuzam
ba állításával hívja fel a figyelmet Sándor Klára (2002:88). 
Egyéb elnevezései még: állapottervezés (Hermán -  Imre 
1987), belső tervezés, illetve nyelvi mérnökség (Hamers -  
Blanc 1998:311).

A korpusztervezés a nyelvre vonatkozó belső dinami
kus folyamatokra irányuló tevékenységeket, a megszorí
tó (tehát a nyelv idegen elemektől való megtisztítását, a 
standardizáció érdekében a földrajzi és társadalmi varián
sok kiiktatását), és alkotó beavatkozásokat (az írásbeliség
gel nem rendelkező nyelv írásrendszerének vagy egy-egy 
nyelv ortográfiai, helyesírási rendszerének a kialakítását, 
de ugyanígy a szókincs bővítését és modernizációját is) 
tartalmazza. Ide sorolhatjuk a különböző nyelvekhez kap
csolódó nyelvújítási mozgalmakat, különösképpen a 19. 
századi magyart. Amellett, hogy a mozgalomnak nyelvpo
litikai vonatkozásai is voltak, lényeges mozzanatai a nyelv 
szókincsének megújítására vonatkoztak, a magyar nyelv
be nyelvjárási szavak, de elavult, régi, valamint átalakított 
idegen szavak és újonnan alkotottak is bekerültek. Ma -  
kétszáz év távlatából -  láthatjuk csak igazán, hogy milyen 
mechanizmussal működik, és milyen eredményeket hoz
hat egy ilyenfajta nagyszabású nyelvtervezési folyamat.
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A korpusztervezés egyik célja a standardizáció folyama
tának gördülékeny véghezvitele. Konkrét feladata a standard 
nyelvváltozat bővítése egy olyan nyelvmodell elérésének érde
kében, mely mindazoknak az elvárásoknak eleget tesz, amik 
elengedhetetlenek egy korszerű nyelv esetében. A nyelvújítás 
korában a francia és a német nyelv mint magas kultúrát is köz
vetíteni képes nyelv szerepelt mintaként a neológusok előtt.

A már korábban hivatkozott neustupny-i modell alapján 
a következő korpusztervezési mozzanatokat említhetjük meg:

-  stabilitás, kodifikáció (pl. a vajdasági földrajzi nevek ma
gyar helyesírási módjának kidolgozása és közrebocsájtása);

-  művelés (nyelvművelő cikkek, tanulmányok, kötetek 
közreadása);

-  kibővítés, kidolgozás (pl. szakkifejezések, a hivatali, köz- 
igazgatási szókincs megtervezése, elterjesztése).

Haugen módosított nyelvtervezési modelljében (Haugen 
1998b: 148) a korpusztervezés formai feladataként a kodi- 
fikációt (ezen belül is a grafizációt, a grammatizációt és a 
lexikalizációt), míg funkcionális feladataként a kidolgozást 
(ezen belül pedig a terminológiai modernizációt és a stiliszti
kai fejlesztést) határozza meg.

Haarman (1998:68) elméletében a korpusztervezés követ
kező szakaszai szerepelnek:

1. Az írásrendszer tervezése: az írásrendszer kifejlesztése, 
illetve felülvizsgálata;

2. A nyelv struktúráinak és eszközeinek a tervezése:
-  Hangtani, grammatikai és lexikai normák kidolgozása a 

standard nyelvváltozat számára (a standard nyelv új kodifiká- 
ciója és a beszélt nyelvtől való strukturális elkülönítése);

-  A standard változat strukturális alapjának felülvizsgá
lata (a létező normák reformja vagy új normák bevezetése, pl. 
egy másik nyelvjárási alapra való váltás).

Tolcsvai Nagy meghatározása alapján (1996:242) viszont a 
feladatok a következők:
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1. Az új igények folyamatos kielégítése, a hiányok pótlása.
2. A határon túli „fordítások” egyeztetése a magyarorszá

giakkal, az egységes magyar szaknyelv kialakítása.
3. Grammatikai jellegű kérdések.
A szaknyelvi kifejezések kialakítása a szakemberek és a 

nyelvészek közös munkája. Fontos cél a terminusok egysége
sítése is. A nyelvtervezés jellegzetes tevékenységei valósulhat
nak meg itt: a kialakítás, amely nyelvészek bevonásával tör
ténik, és az elterjesztés, amely a szakkönyvek, szakfolyóiratok 
révén realizálódik, elsősorban a szakterület művelői részéről.

A korpusztervezés a nyelvi tervezésnek az a szakasza, 
melyre minden társadalomban, a legkülönbözőbb nyelvi 
helyzetekben is szükség van. Szinte folyamatosan áramla
nak be az új jelenségek, találmányok, termékek az életünkbe, 
mindezek megnevezése pedig a következő módokon történ
het:

1. Amennyiben az új dolog hasonlít a már meglevők egyi
kére, a szóalkotás módja gyakran a jelentésbővülés (pl.: kár
tya, kocsi, könyv).

2. Az idegen dolgot névvel együtt vesszük át: a) az idegen 
írásmódot használjuk (pl.: computer, file); b) kiejtés szerinti 
írásmódot alkalmazunk (pl. kompjúter, menedzser, sztenderd).

3. Tükörfordítás: az elnevezést különböző nyelvi tényezők 
motiválhatják, többek között egy ismert és gyakran használt 
második nyelvnek a példája, gyakorlata, és az elemezhető szer
kezetet fordítjuk (hajtási engedély <r vozačka dozvola, egész- 
ségügyi könyvecske <r zdravstvena knjižica, mozi <- movie).

4. A magyar nyelv eszközeinek felhasználásával új szót al
kotunk (pl.: hűtőszekrény, örökíró).

A fenti felsorolás között olyan eseteket is találunk, amikor 
spontán módon kapnak nevet az új fogalmak vagy dologok, 
de ezek mellett tervezett nyelvújító munkával alkotott szavak 
is szerepelnek. A szókincs állandóan új elemekkel bővül, ép
pen ezért ilyen esetben a nyelvtervezés feladata a megjelent
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szavak közötti szelekció, a kiválasztottak stabilizálása és el
terjesztése, mely folyamatok -  gyakran hasonló módon a sza
vak feltűnéséhez -  spontán módon következnek be. A nyelv- 
közösség a megjelenő kínálatból kiválasztja, szelektálja a szá
mára vonzó nyelvi elemet. A nyelvművelő tevékenység, mely 
Neustupny modellje szerint a nyelvi tervezés végső szakasza, 
kiterjed ezeknek a spontán módon felbukkanó szavaknak 
a minősítésére. Míg a 70-es, 80-as évek Magyarországán a 
nyelvművelő mozgalmak hatással voltak az iskolai nyelvhasz
nálatra, továbbá a munkaszervezetek, a katonaság, a nyugdí
jasok is alapítottak ilyenféle köröket -  tehát a társadalom leg
különbözőbb rétegeit áthatotta a nyelvművelő szakemberek 
véleményformáló állásfoglalása egy-egy újonnan megjelenő 
nyelvi elemről -, addig a 90-es évektől kezdve már nemigen 
tudott jelentősebb rétegeket befolyásolni ez a mozgalom. He
lyét részben a nyelvészek által írt cikkek, tanulmányok, illetve 
nyelvi irodák vették át.

A nyelvtervezési intézkedések gyakran nélkülözik a 
nyelvelméleti megalapozást. Különösen a korpusztervezést 
illetően gyakori példa, hogy felülről jövő intézkedéssel bi
zonyos nyelvi elemeket szeretnének meghonosítani, illetve 
beszüntetni, de a már meggyökeresedett elemeket a beszélők 
nem cserélik fel az újakkal.

Korpusztervezés kétnyelvű közösségben

A nyelvi tervezést illetően speciális helyzetben vannak 
a több központtal rendelkező nyelvek beszélői, köztük a 
kétnyelvű közösségekben a nyelvművelő szakasz nagyobb 
hangsúlyt kap, hiszen itt az idegen nyelvi elemek nyelvbe 
áramlása nagyobb méreteket ölthet (lásd Papp 2001:89). 
Nem csupán a külföldről beáramló szaknyelvi szókincs, az 
új termékek megnevezése jelent lehetséges idegen elemeket 
a nyelvben, hanem a vizsgált nyelvközösséggel együtt élő
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másik csoport nyelve is szolgálhat mintaként egy-egy valós 
vagy vélt hiátus kitöltéséhez.

Haugen (1998b: 153) korpusztervezési nézeteltérésről ír 
az amerikai és brit helyesírást illetően. A tradicionálisabb 
brit állásfoglaláshoz képest egyes amerikai nyelvészek és 
társaságok bizonyos szavak esetében a fonetikus írásmó
dot javasolják. A quebeci franciák gondosan ügyelnek arra, 
hogy a körülöttük élő angol nyelvű lakosság nyelvi hatá
sától (Daoust-Blais 1998:119), de egyáltalán a nyilvánvaló 
angol effektustól elhatárolódjanak. Olyannyira kikerülhe
tetlen szó esetében is, mint a stop, más alternatívát keresnek 
a quebeci franciából, még akkor is, ha ezzel a franciaorszá
gi franciától is eltérnek. Mindkét esetben központi kérdés, 
hogy a nyelvközösség hogyan viszonyul az adott nyelv kul
turális központjához, az ott kialakított standard nyelvi for
mához.

A másik, már részben említett specifikus nyelvtervezési 
feladat a régióra jellemző nyelvhasználati elemek kodifiká
lásának kérdése. Szükség lenne azoknak a kifejezéseknek 
a rendszerezésére, amelyek az adott vidékre jellemzőek a 
többségi nyelv beszélőivel való érintkezés következtében. 
Gondolunk itt az olyan szavakra, mint példul a szinte meg
kerülhetetlen szemafor 'jelzőlámpa*, a majica póló, trikó* 
vagy a grafit ceruza, grafitceruza*. Feltűnő jelenség, hogy a 
tipikusan „vajdaságias** szavak egyre inkább egy középge
neráció nyelvhasználatának jellegzetességei, a mai vajdasá
gi fiatalok magyar nyelvhasználatának globalizálódásához 
nagyban hozzájárulnak a különféle magyar nyelvű TV-csa- 
tornák műsorai, valamint a világháló. Ma már a vajdasági
ak is gyakran élnek magyarországi szlengből vett kifejezé
sekkel, ez húsz évvel ezelőtt még ritkaságszámba ment.

A korpusztervezés egyik elsődleges feladata a már meg
levő nyelvi elemek számbavétele. A szókincs esetében fontos 
az adott szemantikai mező minden arra vonatkozó lexikai
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elemének egymás mellé sorakoztatása, hogy maga a terve
zés minél inkább a valós „kínálatból” jöjjön létre. Különö
sen a tanítási folyamat nyelvét megcélzó, alakító cselekvés
nél kell erre gondot fordítani: az egyes szemantikai mező 
lexikai lefedésénél a nyelvi elem mellé szükséges mellékelni 
stilisztikai jegyeit is. (Például a szemafor és a jelzőlámpa 
esetében tudatosítani kell, hogy nem helyes és helytelen ala
kokról, változatokról, hanem különböző közegben haszná
latos azonos jelentésű szavakról van szó.) így elkerülhetjük 
a nyelvi egyoldalúságot, serkenthetjük a hasonló jelentésű 
szavak stilisztikai elkülönítését.

A nyelvi tervezés célja annak az állapotnak a létrehozá
sa, amely lehetővé teszi, hogy a beszélő nyelvi tevékenységé
vel gondolatait, szándékát lehetőleg minél maradéktalanab- 
bul kifejezze. Végső soron a nyelvi korpusz tervezése a nyelv 
minél árnyaltabb és pontosabb használatát is eredményezi. 
Jogosan merül fel a kérdés, hogy mi az a normatíva, mely 
meghatározza, hogy egy adott helyzetben mi a pontos, ár
nyalt kifejezés? A kérdés megválaszolásában érdemes figye
lembe venni Vilió Ildikó (1992:7-22) terminusait, az explicit 
és implicit normáty amelyek kifejezik a standardként kodifi
kált norma és az egyéb létező normák egymásmellettiségét. 
Ha elfogadjuk, hogy a beszélőt mindig valamiféle szabály, 
illetve előírás irányítja a megfelelő nyelvi elem kiválasztá
sában, akkor normarendszereket kell körülírnunk és hoz
zájuk rendelhető elemeket kell meghatároznunk. Lanstyák 
(2002d) kihangsúlyozza annak fontosságát, hogy a kodi
fikált standard mellett az egyes kisebbségben élő magyar 
nyelvközösségek standard nyelvváltozatának -  a regionális 
standardnak, vagy ahogy a szerző nevezi, a standard állami 
változatoknak (2002d:153) -  elemei is bekerüljenek az egye
temes standardba. Ebben az esetben is a kizárólagosság és 
az egymásmellettiség elvei állnak egymással szemben. Elfo
gadható a különböző variánsok egymás mellett élése mind
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a hangrendszert, mind a szókincset illetően, ebben csupán 
a szaknyelvek képeznek kivételt.

Egyesek úgy vélik (Balázs 2001:186), hogy a határon túli 
szaknyelvi kifejezések használatának terén „kezdődött el 
a legvészesebb mértékben a magyar nyelv szétrétegződé- 
se”, és éppen ezért a szabályozásra a legnagyobb szükség 
az ilyen terminusoknál van. Tolcsvai Nagy (1996:240) két 
fontos példát említ. Gyakori eset, hogy a magyarországi 
magyarba szakszavak kerülnek be, jelentésük azonban nem 
pontosan definiált, így sűrűn történnek olyan félreértések, 
melyek szakmai pontatlanságot vonnak maguk után. A 
másik példa a Magyarország határain túl élő magyar anya
nyelvűek nyelvhasználatára vonatkozik, ugyanis a többségi 
nyelvből fordítandó szakkönyvek és tankönyvek esetében 
megfelelő terminusok hiányában sokszor a fordítók maguk 
kényszerülnek szóalkotásra. A vajdasági magyarok nyelvé
re emellett többek között hatással van az a szerb nyelvben 
bevett gyakorlat is, hogy az idegenből bekerülő szó szerb 
kiejtés szerinti rögzül.

Mindennek az a következménye, hogy az ilyen módon 
fordított szakkönyvek és tankönyvek egy-egy jelenséget vagy 
fogalmat másként neveznek meg, mint a Magyarországon 
vagy másik országban magyarul megjelent kiadványok.

A szakkönyvek problémájához kapcsolódik az egyes 
tantárgyak oktatásának kérdése is, hiszen a magyarul ta
nító szaktanárok legnagyobb része szerb nyelven végezte 
tanulmányait a szerbiai egyetemeken. Éppen ezért pontos 
útmutatóra lenne szükségük a terminusok fordítását illető
en, hiszen az anyanyelvi tanítás során azokat magyarul kell 
alkalmazniuk. Emellett -  tehát az államnyelvből fordított 
tankönyvek mellett -  a diákoknak esélyt kell adniuk arra, 
hogy magyarországi szakkönyveket, illetve egyéb más, az 
oktatáshoz kapcsolódó kiadványokat is használhassanak. 
A vajdasági (és a többi határon túli) magyar nyelvtervezés
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egyik fő feladata ezzel összefüggésben a különböző tudo
mányágak alapvető szakkifejezéseinek államnyelvi és ma
gyar nyelvű szótárának elkészítése. Ennek kapcsán óhatat
lanul is felmerül a kérdés: Kik lehetnek illetékesek az ilyen 
jellegű kiadványok elkészítésében? A legideálisabb megol
dás talán az lenne, ha olyan szakemberek végeznék el ezt a 
munkát, akik között szerbiai, illetve magyarországi egye
temen diplomát szerzett szakember egyaránt akad, de azt 
sem szabad szem elől veszíteni, hogy mellettük természe
tesen nyelvészeti szaktanácsadóra is szükség van. Ebben az 
ideális helyzetben pedig a nyelvi korpuszt az a tankönyvi, 
illetve tantervi tananyag képezné, amely az iskola első osz
tályától az illető szakág egyetemi szintjéig adott.

A vajdasági magyar nyelvre vonatkozó korpusztervezés 
lehetséges területei:

1. Gazdaság és kereskedelem -  termékek elnevezése, 
összetétel az élelmiszerek, vegyszerek esetében:

kikiriki -  a márkanév vált terméknévvé, a földimogyo
rónak ez a megnevezése vált általánossá mind a többségi (a 
szerb), mind a kisebbségi (azaz magyar) nyelvben;

pam uk -  a magyar pamut helyett a nagyon hasonló ala
kú szerb szó vált elterjedtté a ruhaneműk egyik összetevőjé
nek megnevezéseként. Természetesen mindkét alak azonos 
eredetű, oszmán-török átvétel, a pamut <r pamuk változás a 
magyar nyelvben játszódott le;

plasztika -  anyagnév, a magyar műanyag helyén áll. 
Mivel a szó idegen eredetű a szerbben is, a magyar beszé
lő úgy érzi, nem egy szerb kifejezést, hanem egy, akár a 
magyarban is alkalmazható idegen szót használ. Ez így is 
van, hiszen a kifejezés a magyarországi magyar nyelvben 
is megvan, jelentése szobrászat, szobrászművészet’, míg a 
fenti jelentést a plasztik szó képviseli, de használata szűkebb 
területre korlátozódik, mint a szerbből átvett plasztikáé.
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2. Banki ügyintézés -  fizetési módok, hitellehetőségek, 
takarékossági módok stb.:

virman ’ átutalási számla’;
kredit -  a kölcsön idegen megfelelője a magyarországi 

magyarban is megvan, de használata szűkebb területre kor
látozódik, mint a vajdasági magyarban.

3. Termelés -  termelési folyamatok, eszközök, szerszá
mok; beosztások megnevezése:

szmena Váltás’, hála ’ üzemcsarnok’, brigadir munkave
zető’, terén ’terep’.

4. Közigazgatás:
szávet ’tanács’, konferencia ’értekezlet’, potvrda ’bizony- 

lat\formulár űrlap’.
5. Szolgáltatóipar -  áramszolgáltatással, vízgazdaság

gal, gázmüvekkel, távfűtéssel kapcsolatos olyan kifejezések, 
amelyeket a szolgáltatást igénybe vevők használnak.

6. Tévéműsorok, filmek címének a magyar nyelvben 
rögzült formában való közlése, nem pedig szerbből való 
fordításban.

7. Ügyintézés -  űrlapok, kérvények, engedélyek stb nyel
vezetének megtervezése és megállapítása.

Mindezeknek a területeknek a jellegzetes szókincsét szó
lista elkészítésével (ez a kidolgozásnak felel meg Neustupny 
modelljében) és kibocsátásával (ugyanott ez az elterjesztés) 
tehetjük hozzáférhetővé a magyar nyelvközösség részére.

Papp (2004:29-42) hívja fel a figyelmet arra, hogy a 
nyelv elemeinek szemantikai hatóköre kiterjed a fordí
tásokban, fordításirodalomban kialakított jelentésre is. 
Amennyiben a vajdasági magyar nyelv korpuszát vesszük a 
nyelvtervezési munka alapjául, külön foglalkoznunk kell a 
szerb-magyar fordításirodalom által tükröződő nyelvi spe
cifikumokkal is.

Szabómihály (2002:173) nem tartja elképzelhetetlennek, 
hogy a határon túli magyar nyelvközösségek megőrizzék
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a magyarországitól eltérő intézményneveiket, ügyintézés
sel kapcsolatos kifejezéseiket. Hasonló állásfoglalásról tesz 
említést a „szerb-magyar” szkupstina szóval kapcsolatban 
Papp (2001:98). Az ilyen esetekben is szükség lenne egy 
olyan mutatóra vagy szótárra, mely kölcsönösen eligazítana 
a határ két oldalán működő hasonló profilú intézmények 
magyar és magyar elnevezései között.

Akár szólistával, akár szótárakkal igyekszünk is elérni 
azt, hogy a többségi nemzet nyelvével szemben vagy amel
lett magyar elnevezése is legyen minden bennünket körül
vevő és érintő dolognak, szándékunk megvalósulásának 
valódi sarokköve a politikai határozatok sorozata. A kor
pusztervező tevékenység a legspontánabb módon (politikai 
döntések, státustervezési lépések befolyása nélkül) az ok
tatásban valósulhat meg, letéteményese pedig a legkorábbi 
időkben a tanító. Ugyancsak hatásos, bár kevésbé önkénte
len nyelvtervezői cselekvés valósulhat meg egy olyan nyelvi 
iroda keretein belül (lásd Szabómihály 2002:123-125), mely 
útbaigazít, ha bizonytalanság lép fel bizonyos dolgok ma
gyar nyelven való megnevezésekor.

Fontos hangsúlyoznunk a korábban már tárgyalt nyelvi 
hiány jelenségének markáns jelenlétét a vajdasági magya
rok beszédében. Ennek egyik oka a magyar nyelv főként 
vernakuáris és informális változatként való megjelenése, 
melyből kifolyólag azt a szűkebb szabályrendszer általános 
alkalmazása jellemzi. Éppen ezért a státustervezés felada
tai közé tartozik azoknak a színtereknek a növelése, ahol a 
többségi nyelvvel szemben a vajdasági magyarság az egye
temes standardon nyilatkozhat meg. A standard jobb és 
működőképesebb elsajátítása -  mely az oktatás folyamán 
funkcionális programok révén kísérelhető meg -  már rész
ben a korpusztervezés feladatkörébe esik. Alapvető célki
tűzés tehát a két variáns közötti nyelvi és funkcionális kü
lönbségek tudatosítása, mely a nyelvváltozatok váltakozva
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történő, megfelelő helyzetekhez kötött használatának meg
tanításához, megtanulásához vezet.

A KORPUSZTERVEZÉS FOLYAMATA EGY 
KÖZIGAZGATÁSI-TERMÉSZETVÉDELMI 

KIFEJEZÉS ESETÉBEN

Az újvidéki székhelyű Természetvédelmi Hivatal ha
tókörébe tartozik a különböző szerbiai természetvédelmi 
területek szabályozása, kategorizálása. Ennek keretén belül 
alkották meg azt a park prirode kifejezést, mely amellett, 
hogy olyan mérsékelt védelmet igénylő természeti területet 
jelent, ahol erdő, tó, különleges növénytársulás, állati élő
világ, legelő stb. előfordulhat, turisztikai feladatokat is egy
szerre ellát. Mivel ennek magyar megfelelőjével mindeddig 
nem találkoztunk, feladatunkul és célunkul tűztük ki ennek 
meglelését, megalkotását. Maga a természetvédelmi terület 
kifejezés nem alkalmazható a keresett kategóriára, hiszen 
már jelentése rögzült, foglalt: fokozott védelmű területet je
löl. Ugyanígy a Magyarországon már ismert, Vajdaságban 
azonban mindeddig még nem elterjedt natúrpark sem le
het megfelelő, noha -  egyetemes standardot követő megol
dásként -  vonzó lehetne a számunkra, a problémát mégis 
az jelenti, hogy az anyaországban más jellegű szabályozás 
jellemzi a natúrparkot, mint Szerbiában a park priroda el
nevezésű területet. A természet parkja kifejezés azt sugallja, 
hogy egy konkrét park elnevezéséről van szó, nem pedig egy 
területtípusról. A természeti park pleonasztikus hatású. Vé
gül a természetpark kifejezést választottuk, kihasználva azt
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a szemantikai sajátosságát, hogy a park szó összetett szavak 
utótagjaként gépjárművek, illetve gépek telepe* jelentésben 
jelenik meg. Természetesen lehetséges, hogy nem tettünk 
maradéktalanul eleget az általunk kitűzött feladatnak, arra 
azonban talán sikerült rávilágítanunk, hogy milyen tanul
ságokkal jár, milyen megfontolások alapján vezethető be 
egy adott szerb kifejezés mellé egy azonos értékű magyar 
megfelelő:

1. Ismernünk kell a szerb szó vagy szókapcsolat helyét 
a hasonló kifejezések és jelentések rendszerében. Tehát 
jártasnak kell lennünk a szakterminológiában és a szóban 
forgó kifejezéssel kapcsolatos legfontosabb szakmai tudni
valókban.

2. Az 1. pontban foglaltak magyar oldalról való ismere
tére is szükségünk van. Tudnunk kell, hogy milyen hasonló 
jellegű, jelentésű, illetve milyen azonos szóelemeket tartal
mazó kifejezések élnek már a magyar nyelvben.

3. Meg kell vizsgálnunk, hogy Magyarországon a szó
ban forgó jelentéshez tartozik-e lexikai egység.

4. Megvizsgáljuk a szóba jöhető fordítások nyelvi hátte
rét, jelentéstani vonatkozásait, számba vesszük a párhuza
mos terminusok szerkezetét.

Az elmondottakból következik, hogy a szakkifejezések 
kialakítását a nyelvész és az adott szakma képviselőjének 
közös munkája teszi csak lehetővé.
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NYELVI TERVEZÉS ÉS OKTATÁS

Haugen (1998:12) szerint nyelvi tervezésre valójában 
csak ott van szükség, ahol nyelvi gondok merülnek fel. A 
vajdasági magyarok esetében a legnagyobb ilyen problé
mát a nyilvános megszólalások jelentik, és ezzel együtt a 
már sokat emlegetett nyelvi hiány jelenléte is. A publikus 
megnyilatkozások alkalmai közé sorolhatók a médiában, a 
hivatalban, a munkahelyen és az iskolában történő magyar 
nyelvi megszólalások. Ezek egyik igen fontos színhelye az 
iskola, ahol a tanulónak és a tanárnak egyaránt alkalma 
nyílik szélesebb közönség előtt az anyanyelvi kommuni
kációra.

A nyelvi tervezés a nyelvhasználat egyetlen szegmensé
vel foglalkozik, a nyilvánosságot érintő nyelvi megnyilvá
nulásokkal. Nem feladata a bizalmas nyelvhasználat terve
zése, ellenben fontos területei az oktatás és média nyelve, 
valamint a hivatalos nyelv.

A magyarországi standard eltérései a vajdasági magya
rok nyelvétől alapvetően nem jelentősek, mégis fontosak: 
főként az eltérő társadalmi viszonyok és a többségi nyelv 
következtében létrejött specifikus szókincsben, valamint 
a másik nyelv mondat-, illetve szószerkezetre kifejtett 
hatásában realizálódnak. A tankönyvek azonban mind
ezt egyáltalán nem tükrözik, szóvá sem teszik. Lanstyák 
(2002c:134) véleménye szerint „a magyarnyelv-oktatás az 
anyanyelv fenntartását akkor szolgálja a legjobban, ha egy
forma súlyt helyez a standard magyarnak mint a magyar 
etnikum egységét szimbolizáló, s gyakorlati szempontból 
is nélkülözhetetlen nyelvváltozatnak az elsajátítására és a 
tanulók által használt többi nyelvváltozat (nyelvjárás, ki
sebbségi nyelvváltozat) kialakítására”.
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A tankönyvek, főként az anyanyelvi kiadványok nyel
vének tükröznie kellene azokat a sajátosságokat, amelyek 
a tanulók nyelvhasználatát jellemezik. Ezzel természetesen 
nem az lenne a cél, hogy még inkább elmélyítsük a kü
lönbségeket a standard és a regionális standard között. A 
tankönyv csupán felhívná a figyelmet arra, hogy látható 
eltérések vannak a magyarországi és a vajdasági magyarok 
szóhasználata között, valamit természetes módon mutat
na rá ezekre a differenciákra. Megtehetné ezt például spe
ciális tematikájú szövegekkel, olvasmányokkal, melyekkel
-  összehasonlítási alapot adva -  prezentálná a magyaror
szági és a kisebbségi beszélő nyelvezete közötti eltéréseket. 
Ezekkel az eljárásokkal egyrészt hitelesítené az otthoni 
szóhasználatot is, de egyben rámutatna annak korlátozott 
hatókörére is. Így nem azzal szembesülne a tanuló, hogy 
az a nyelvezet, amelyet ő és családja használ, hibás, felada
ta pedig egy ún. „hibátlan” elsajátítása, hanem ráébredne 
arra, hogy egy nyelvnek több változata van, és ezek egy
szerre mind hitelesek, mind megállják a helyüket, de csak
is a megfelelő szituációban. Ezzel az lenne a célunk, hogy 
megtanítsuk a gyerekeket jól választani a nyelvváltozatok 
között, mely által elősegítenénk a funkcionális kettősnyel
vűséget.

Egy-egy nyelvi felmérés alkalmával elcsodálkozunk 
azon, hogy a tanulók legnagyobb része nákol, suksüköl és 
egyéb, standardtól eltérő nyelvi elemet alkalmaz megnyil
vánulásaiban. Mindezt azonban a legtermészetesebb dolog
nak kell tartanunk, ha figyelembe vesszük, hogy a gyerekek 
a környezetüktől és kevésbé akadémiai nyelvtankönyvek
ből sajátítják el anyanyelvűk szabályait. Mivel a vajdasági 
magyar gyerekek számára -  ami az anyanyelvet illeti -  első
sorban a szülők szolgálnak mintául, majd később az óvoda- 
pedagógusok, a tanítók és tanárok, és mivel a szülőktől nem 
várhatjuk el a nyelvi „tökéletességre” való törekvést, így a
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gyerekek számára a standard magyar nyelvvel való ismer
kedésben egyedüli támaszként maradnak a pedagógusok 
(illetve még a televízió). Mindez pedig azt is jelenti, hogy a 
pedagógus vállán nagyobb a felelősség a megfelelő nyelve
zete kialakításának a terén itt, Vajdaságban, mint Magyar- 
országon, ahol a gyerek az utcán is mintát talál (lásd még 
Lanstyák 1994: 64).

A nyelvi tervezés folyamatai az oktatásban

Az oktatást érintő nyelvi tervezés alapvető feladatai közé 
tartozik egyrészt annak eldöntése, hogy mely nyelveken foly
jon az oktatás, másrészt pedig annak, hogy melyeket tanítsák 
idegen nyelvként az iskolában. Éppen ezért kérdései a státus-, 
valamint az ún. nyelvelsajátítás-tervezéshez kapcsolódnak, 
mely utóbbi terület -  mint ahogy a nevéből is egyértelműen 
következik -  a nyelvelsajátítás érdekében tett intézkedéseket 
foglalja magába. Első feladata tehát különösen összefonó
dik az olyan stáustervezési problémákkal, mint a hivatalos 
államnyelv(ek), illetve a nemzeti nyelvek kiválasztása és stá
tusuk meghatározása.

Az oktatási nyelvpolitika intézkedéseit olyan különböző 
társadalmi, gazdasági, politikai, regionális tényezők befo
lyásolják, melyek közül egyeseket az adott államon kívüli, 
míg másokat ezen belüli hatások eredményeznek. Általában 
azt, hogy egy-egy államon belül mely idegen nyelveket tanít
ják az iskolákban, külső tényezők határozzák meg, például 
többek között az, hogy a szomszédos országokban milyen 
államnyelv és nemzeti nyelvek élnek, vagy az, hogy egyes 
államokhoz, illetve népekhez milyen történelmi-politikai 
kapcsolat fűzi az adott államot, de emellett döntő tényező 
lehet a nyelvrokonság is. Erre jó példa lehet Románia, ahol 
a leggyakrabban tanult idegen nyelv a francia, vagy a volt 
Jugoszlávia, ahol annak polgárai, ha nem is a legnagyobb
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arányban, de határozott vonzódást éreztek az orosz nyelv 
idegen nyelvként való tanítása, illetve tanulása iránt.

Az oktatás nyelvének meghatározása főként belső fakto
rok hatása alatt áll, de könnyen előfordulhat az is, hogy ezek 
kerülnek előtérbe az oktatandó idegen nyelv kijelölésekor is, 
például akkor, amikor az országban élő kisebbségek nyelvei 
közül választják ki azt. Ugyanakkor külső tényező is hathat 
az oktatás nyelvének megállapításakor, ugyanis bizonyos 
előnyösnek vélt helyzetek elérése érdekében esetenként az 
oktatás nyelvéül nemzetközi presztízzsel rendelkező nyel
veket, például angolt vagy franciát választanak. Skutnabb- 
Kangas (1998:4) említ olyan esetet is, amikor a kisebbség 
nyelve kereskedelmi megfontolásból válik az oktatás nyelvé
vé, például akkor, amikor az állam a kisebbségek (a szerző 
bevándorló kisebbségeket említ, de őslakos kisebbségek ese
tében is azonos a helyzet) anyaországával meglevő gazdasá- 
gi-kereskedelmi kapcsolatainak javítása, a partnerség szoro
sabbá tétele céljából indokolt, illetve természetes ez a lépés. 
A vajdasági magyarok esetében az előbbi leírással szinte tel
jesen megegyező helyzet áll fenn, hiszen a nemzeti kisebb
ség anyaországa egy olyan szövetséghez (az Európai Unió
hoz) tartozik, melynek tagjává válni a jelenlegi fő törekvés 
a régióban. Ennek ellenére a magyar nyelv igencsak csekély 
presztízsét észlelhetjük. Skutnabb-Kangas megkülönböztet 
olyan oktatási nyelvtervezési modelleket, melyek egynyelvi 
redukcionizmuson alapulnak, valamint olyanokat, melyek a 
nyelvi pluralizmus elvét helyezik középpontba. Természete
sen egy imaginárius skála két végére kell elhelyeznünk ezeket 
a modelleket, és köztük nyilvánvalóan számos átmeneti álla
pot képzelhető el. Ha a szerbiai modellt vesszük szemügyre, 
megállapíthatjuk, hogy térségenként alapvetően különböző a 
helyzet. Észak-Bácskában például, ahol a magyar lakosság a 
legsűrűbb, a két- illetve háromnyelvű (magyar, szerb és hor- 
vát) iskolamodell az általános iskolák szintjén maradéktala
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nul érvényesül. A háromnyelvű jelző természetesen nem az 
egy tagozatban három nyelven való oktatást jelenti, hanem 
azt, hogy egy adott iskolában mind a három nyelven meg
szervezik a tanítást. Ennek ellenére azonban kívánatosnak 
tartanánk a magyar nyelv idegen nyelvként való választha
tóságát is a középiskolákban, hiszen a környezet sajátosságai 
ezt a döntést sugallják.

Mint Skutnabb-Kangasnál (1998) olvashatjuk, az 
egynyelvi beszűkülés ideológiája együtt jár egy elképzelt, 
idealizált, homogén nemzetállam ideológiájával. Az egyne
műség központi tényezőként jelenik meg az államszervezet 
különböző szintjein, így a nyelvről való gondolkodáskor is. 
Az ilyen elképzelés szerint a nemzetállam képviseli az ál
lamiság legfejlettebb formáját, és minden olyan elem (akár 
nép vagy nyelv), mely a homogenitását bontja meg, kizáró
lag romboló, bomlasztó hatást fejthet ki a társadalomban, 
így tehát a „más nemzet” csak úgy fogadható el, ha annak 
asszimilációs szándéka maradéktalan, tehát nem jellemző 
sajátja például az identitáskeresés. Mindezen ideológiáknak 
a mechanizmusára különösen jellemző az a törekvés, mely a 
kisebbség előtt a többségi nyelvek egyeduralmát előnyösnek 
próbálja elfogadtatni, és ezzel együtt számukra vonzóvá kí
vánja tenni a többségi nyelv egyedüli választását. Bár kör
nyezetünkben nem jellemzők egyöntetűen a homogenizáló 
törekvések, bizonyos reakciókban, viselkedésformákban 
nyomokban felfedezhetők, különösen azokban az esetek
ben, amikor a magyar szülők gyerekeiket többségi nyelvű 
iskoláztatásban részesítik a jobb boldogulás reményében, és 
ezzel egyidejűleg nem érzik veszteségnek az anyanyelv fel
adását. Más szóval: a többségi nyelv és az anyanyelv -  amely 
ebben az esetben kisebbségi nyelv -  megmérettetésekor ha
tározottan az elsőt részesítik előnyben többségi voltánál 
fogva. Ezen a felfogáson talán változtatna a szerbnek mint 
környezetnyelvnek az eredményesebb oktatása, ugyanis az
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államnyelv jó ismerete valóban a sikeresség egyik feltétele, 
ugyanúgy, ahogyan az anyanyelven való tanulás is az.

Az államnyelvnek mint környezetnyelvnek az oktatatása 
ugyancsak a nyelvi tervezés egyik fontos területe. „A nem
zetközi léptékű nyelvpolitika nem foglalkozik egy államon 
belüli hivatalos nyelv eredetével és szerepével. Esetleg ab
ban ad tanácsot, hogy hogyan válasszanak ki és fejlessze
nek ki egy hivatalos nyelvet. Ezen kívül megpróbálja az 
állam döntéshozóinak figyelmét felhívni két elkerülendő 
veszélyre: (a) a nem-hivatalos nyelvek kizárása a nyilvános 
szférából (beleértve az oktatást is); (b) a nem anyanyelvű 
hazai beszélők megakadályozása abban, hogy elsajátítsák a 
hivatalos nyelve(ke)t. Az első esetben súlyos diszkriminá
ció érne mindenkit, aki kisebbségi helyzetben van; a má
sodik attitűd pedig sok embert zárna ki a munka számos 
szektorából.” (Szépe 2001:39) Az úgynevezett szegregációs 
oktatási programokban a tervezők célja a kisebbségek sa
ját, kisebbségi nyelvükön való -  lehetőleg alacsony szin
tű, a dominás nyelv tanítását mellőző -  oktatása azzal az 
előrelátható következménnyel, hogy a továbbiakban ezek 
a kisebbségek kívül rekednek a többségi nyelven működő 
oktatási és egyéb rendszereken. Skutnabb-Kangas (1997:25) 
ezzel kapcsolatos példái a törökországi kurdokra és a bajor- 
országi törökőre vonatkozó oktatási rendszerek.

Paradox helyzet állt elő a magyarság számának csökke
nésével a többségi nyelv elsajátítását illetően. Míg korábban 
az óvodákban igen gyakoriak voltak a vegyes összetételű 
csoportok, melyekben az óvónő mindkét nyelvet jól beszél
te, addig mára ezt a tendenciát a kevés számú magyar gye
rek sem teszi lehetővé, de emellett a többségi nemzet tagjai 
sem tartják már annyira természetesnek és kívánatosnak az 
ilyen tagozatokat, illetve azok támogatását. Ezzel a többségi 
nyelv korai elsajátítására eleve csökkennek a magyar gye
rekek lehetőségei. Összefoglalva tehát: a magyarok arányá
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nak csökkenése egyfajta nyelvi és kulturális elkülönüléshez 
vezet. Mirnics (1993) kívánatos megoldásként említi az 
önálló nemzetiségi iskolarendszert, melynek kialakítására 
kísérletek folynak. Nem szabad azonban megfeledkezni en
nek a rendszernek a súlyos buktatóiról sem, többek között 
a többségi nemzettől való nagy mértékű elszigetelődés ve
szélyéről.

A magyar tannyelvű tagozatokról való lemorzsolódás 
sokkal intenzívebb a szórványmagyarság körében, mint 
azokon a vidékeken, melyeken tömbben élnek a magya
rok -  főként Észak-Bácskában, ahol egyrészt eleve jobban 
megszervezhető a magyar nyelvű iskoláztatás, másrészt 
az anyanyelv presztízse is magasabb, és ezzel együtt itt (a 
szórványvidékekhez képest) a magyar nyelv sokkal inkább 
jelenti a kapcsolattartás eszközét.

Visszatérve a homogén nemzetállam gondolatához, 
akadnak olyan elképzelések, amelyek szerint az ideális ál
lapot az lenne, ha minden nyelvhez és nemzethez egy állam 
tartozna, s ezáltal természetesen minden állam nemzetál
lam lenne. Ebből a téves ideológiából kiindulva bizonyos 
államok (például Franciaország és Törökország) arra tö
rekednek, hogy egyneműsítsék az államban élő nemzete
ket -  a céljuk tehát az, hogy az államon belül lehetőleg egy 
nemzet és egy nyelv működjön csak. Elsődleges feladatuk 
éppen ezért annak megakadályozása, hogy a kisebbségi 
csoportok megőrizzék nyelvüket és ezáltal identitásukat. 
Skutnabb-Kangas Cobarrubianst idézi, amikor a kisebb
ségi nyelvekkel szembeni stratégiák fokozatait tárgyalja 
(Skutnabb-Kangas 1998:8). Szerbiában alkotmányi szinten 
egy államnyelv létezik, ez pedig a szerb cirill írásmóddal, 
de az alkotmány egy alacsonyabb törvényi, tehát regioná
lis szinten lehetővé teszi a helyhatóságok döntése alapján az 
egyéb regionális hivatalos nyelvek bevezetését is.
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Bár az Egyesült Nemzetek Szövetségének tagsága alá
írta annak a definíciónak az elfogadását, mely szerint a 
nyelvi népirtás annyit jelent, mint a csoport nyelvének be
tiltása a napi érintkezésben vagy az iskolában, mégis a vi
lágban nap mint nap megtörténik ez a folyamat, amikor a 
kisebbség nyelvét beszélő gyerek az oktatási intézményben 
nem tudja érdekeit érvényesíteni. Szépe György (2001:42) 
hangsúlyozza az iskolába induló gyermek otthon használt 
nyelvváltozatának meghatározó szerepét: „Családi körben 
az élet és kommunikáció »spontán« (a családon kívüli élet 
jónéhány színteréhez képest), így a gyermek által elsajátított 
nyelv általában nem követi a nyelv nyilvános használatának 
normáit. A különbség drámai összeütközéseket okozhat 
a gyermek és az iskola között, amely a legtöbb esetben az 
állam érdekének a képviselője a tanulóval szemben. A drá
ma két felvonásban játszódhat le: a gyermeknek nemcsak 
egy olyan nyelvet kell megtanulnia, amely különbözik az 
otthon használttól, hanem el kell sajátítania ennek írott 
változatát is. Sokszor ennek a drámai helyzetnek van egy 
harmadik dimenziója is, amelyben a gyermeknek olyan 
nyelven kell átküzdeni magát, amelyet egyáltalán nem vagy 
csak alig ismer.”

A nyelvi tervezéshez tartozó tevékenységek közül az isko
lai munkához kapcsolódókat tudjuk leginkább megszervez
ni, irányítani és ellenőrizni, hiszen ezekhez nincsen szükség 
külön intézményes keret felállítására, mivel az iskolai in
tézményrendszer már eleve adott, csupán az ott folyó mun
kához kell alkalmazkodni, és alkalmazni a nyelvi tervezés 
megfelelő lépéseit. De a koordinálási és kontrollálási haté
konyság mellett igencsak nagy súllyal esik latba az is, hogy 
az iskola széles rétegeket ér el, ráadásul olyan korúakat, akik 
a legfogékonyabbak a nyelvi magatartás alakítását illetően.

Oláh Örsi Tibor (2001:133) behatóan foglalkozik a 
nyelvi hiány és nyelvi hátrány problémájával: „Az egyéni
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nyelvhasználatban is megjelenő elvonatkoztató/fogalmi 
gondolkodásbeli hiányosság a nyelvi hátrány egyik alapja. 
Elmondható, hogy a nyelvi hátrány állapot, elsősorban a 
logikai elvonatkoztatás, az absztraktív nyelvhasználat te
rületén megjeleníthető hiányosságok és szociális faktorok 
kapcsolata.” A szerző méréseket végzett az iskolások nyel
vi absztraháló képességével kapcsolatban, majd mindezek 
után rámutatott az iskolai követelményrendszer hiányossá
gaira: „Az esetlegesen meglévő nyelvhasználati hiányossá
gok nem tűnnek el az iskolai gyakorlatban, hiszen az iskola 
elsősorban a szabályismeretet követeli meg a diáktól, a nyelv 
tényleges használata (performanciája) másodlagossá válik. 
A feladatok szabályismeret utáni példasorai nem eredmé
nyezhetnek fejlődést, illetve a kompetencia hiányával indu
ló diákoknál inkább elmélyíthetik azt. (...) A nyelvi teljesít
mény mérhető a kommunikációban. A nyelvi-kommuni
kációs deficit kifejti hatását a beszédbeli sikertelenségben, 
a nem szituációfüggő nyelvi kód használatakor.” A nyelvi 
hiány és nyelvi hátrány megszüntetésére, illetve ellensúlyo
zására Oláh Örsi meglátása szerint is az iskolarendszeren 
belül mutatkozik a legnagyobb esély: „Hátrányos helyzet
ben lévő gyerekek kiküszöbölhetik a hátrányt. Ez leginkább 
akkor lehetséges, ha meghatározott oktatási-nevelési idő
szakban a gyermek többletet kap: általános- vagy közép
iskolában nyelvi fejlesztésben részesül. Feltételezés szerint 
inkább komplex fejlesztésről kell beszélnünk, nem csupán 
nyelviről. Kicsi az esélye, hogy ez középiskola után lehet
séges.”
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A KETTŐSNYELVÜSÉG JELENTŐSÉGE 
KISEBBSÉGI HELYZETBEN

A kétféle nyelvi norma tudatosítása lehetővé teszi a 
nyelvhasználati alkalmazkodást a különböző nyelvhasz
nálati színterek szabályai, illetve előírásai szerint, másrészt 
pedig előkészíti a beszélőt a nyelvváltozatok közötti tudatos 
átjáráshoz, a nyelvváltozat-váltás készségéhez.

Mindezt jelentősen mozdítja elő a helyesírási rendszer 
minél tökéletesebb elsajátítása, hiszen ekkor a tanuló szem
besül a helyesírási, valamint az általa és környezete által 
használt nyelvi norma közötti különbséggel, de ugyanígy 
tudatosul benne a nyelvi variánsokat összetartó köznyelv 
fogalma is, melynek egyik letéteményese éppen a helyesírá
si szabályrendszer. Mindemellett természetesen semmikép
pen sem lehet célunk a tanulók vernakuláris nyelvváltoza
tának beszüntetése, illetve használatának megtiltása, hiszen 
a legszűkebb közösségben ez a variáns normatív nyelvvál
tozatként működik. A közösség tagjai egymástól ezt kérik 
számon, ennek használata jelzi az adott mikroközösséghez 
való tartozást, éppen ezért kényszerű megszűnése a tanuló 
részéről a közösségtől való elszakadást idézné elő (lásd még 
Csernicskó 2008:115).

Kisebbségi helyzetben, ahol a többségi nyelv befolyá
solja az anyanyelvet, az elsődleges nyelvhasználati, illetve 
nyelvhelyességi téma általában a többségi nyelvi hatás -  
esetünkben, Vajdaságban, a szerb nyelvi, főként szókészleti 
vagy szerkezeti elemek megjelenése a magyar nyelvben. A 
mindennapi, otthon használatos nyelv, valamint a regioná
lis standard közötti kódváltás nagymértékben ezeknek az 
idegen szavaknak az alkalmazásában, illetve magyar szóval 
való pótlásában áll, és csak másodsorban kapnak figyelmet

80



az egyéb nyelvi jelenségek. Magasabb presztízsű magyar 
nyelvváltozattal való érintkezés híján a vajdasági magyar 
variáns állandó jelenségei a többségi nyelvi környezet által 
stigmatizált nyelvi jelenségek -  mint például a suksükölés, a 
nákolás, a bizonyos névutós szerkezetek standardtól eltérő 
használata, a szerb kifejezések tükörfordítása stb.

A kisebbségi nyelvi helyzet következtében viszonylag 
későn, későbbi életkorban tudatosul a beszélőben az általa 
használt nyelvi formák stigmatizáltsága a standard nyelvi 
változatot beszélők részéről. Az informális jellegű beszéd
mód általános voltát azzal is magyarázhatjuk, hogy az itteni 
magyarság a többségi nemzet mellett egyfajta szolidaritás
érzéssel fordul a szintén magyarul megszólaló beszédpart
neréhez, afféle „magunk között vagyunk” magatartással. A 
nyelvhasználati kihívást sokak számára egyébként nem a 
magyar stanadard, hanem a bizonyos szempontból hasonló 
szerepet betöltő többségi, hivatalos nyelv (a szerb) beszélése 
jelenti. Egynyelvű közösségben -  például Magyarországon
-  a hivatalos verbális megnyilvánulások nyelve visszahat a 
nemstandard nyelvváltozatokra, ezáltal a két variáns kö
zötti eltérés olyannyira kisebbé lesz a kölcsönös egymásra 
hatás következtében, hogy általában nem halad meg egy 
bizonyos arányt. Ezzel szemben a kétnyelvű közegben a 
többségi nyelv egyben a hivatalos nyelv státusát is betölti, 
és közte, illetve a nemstandard kisebbségi nyelv között az 
előbb említett kölcsönhatás nem létezik, tehát a hivatalos 
nyelv, a standard nyelvváltozat nem tölti be azt a bizonyos 
„kordában tartó” szerepet.

A nyelvtervezés alapelveiből kiindulva azt tartanánk kí
vánatosnak, ha a beszélő otthon, a mindennapjaiban hasz
nálná az ott elsajátított nyelvváltozatot, viszont tudatában 
lenne saját variánsa és a standard vagy a regionális stan
dard közötti különbségnek, mind nyelvi, mind funkcioná
lis szempontból. Mindemellett törekedni kellene arra, hogy,
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ha másutt nem is, az iskolában kialakulhasson az a kódvál
tási készség, mely alapján a társalgási helyzetnek megfele
lően használná a beszélő a kódkészletet, azaz esélyt kapna 
arra is, hogy a megfelelő társalgási szituációban alkalmazni 
tudja a standardot. Mindezekből tehát világosan követke
zik, hogy a kettősnyelvűség kialakítását fontos oktatási fel
adatként kell kezelnünk, melyet azonban ebben az említett 
nyelvi kontextusban olyan tényezők is nehezítenek, mint a 
standard nyelvváltozat hiánya, valamint a többségi nyelvi 
hatás kiküszöbölésére irányuló erőfeszítések.

A PEDAGÓGUSOK SZEREPE 
A KETTŐSNYELVÜSÉG 

KIALAKÍTÁSÁBAN

A fent leírtakból következik, hogy Vajdaságban nagy 
teher és felelősség hárul a pedagógusokra, de főként a ta
nítókra, hiszen a nyelvi szocializáció első intézményes for
mája éppen az ő tevékenységükkel fonódik össze. Az alsó 
osztályos anyanyelvtanítás talán legfontosabb feladata a jól, 
sikeresen kommunikáló tizenéves nevelése -  a sikeres kom
munikáció pedig magába foglalja a kódváltás készségét.

Mivel a vizsgált közegből -  mint már említettük -  hi
ányzik a standard nyelvváltozatot közvetítő, éppen ezért a 
tanítónak kell magára vállalnia ezt. Mik a feltételei ennek 
a mediátori szerepvállalásnak? 1. A tanító ismerje annak 
a közegnek a nyelvváltozatát, ahonnan a tanulók jönnek 
(lásd Csernicskó 2008:136-137). 2. Legyen tisztában a ta
nulók által használt nyelvi variáns és a standard közötti kü
lönbséggel, hogy megfelelő kommunikációs feladatokkal, 
foglalkozásokkal segítse a diákok kódváltását. 3. Legyen
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számára nyilvánvaló a kettősnyelvűek kódváltási folyama
ta, és képes legyen ezt tudatosan is végezni. (Feltételezzük, 
hogy a pedagógus is beszéli bizonyos társalgási szituáció
ban azt a nyelvváltozatot, amely a közegre jellemző, de taní
táskor a standardra vált.) 4. Beszélje a standardot, ugyanis 
így állíthat másolható mintát a tanulók elé. 5. Tolerálja azt a 
nyelvváltozatot, melyet a gyerekek a szüleiktől kaptak, (lásd 
Kontra 1999.)

Egy felmérés tanulságai1

Miután rámutattunk a tanítóknak az anyanyelvhaszná
lat tervezésében és módosításában betöltött kulcsszerepére
-  tehát arra, hogy a pedagógusok közül ők azok, akikre a 
legnagyobb mértékben hárul a kettősnyelv kialakításának 
feladata -, érdemesnek tartottuk megvizsgálni, mennyire 
vannak tisztában ők maguk a kettősnyelvűséggel, mennyire 
él a köztudatukban ez a problémakör. Természetesen kuta
tásunk eredményeink felmutatása és a belőlük levont kon
zekvenciák mellett szeretnénk azt is hangsúlyozni, hogy 
társadalmunkban számos olyan jelenségről, folyamatról 
tudunk, amelyek megnehezítették a probléma jelentőségé
nek felismerését és tudatosítását, valamint a megfelelő pe
dagógusi attitűd kialakulását.

A kettősnyelvűséggel kapcsolatos pedagógusi attitűd
re vonatkozóan 50 tanító kérdőíves felmérését végeztük 
el Szabadkán, és ezzel tulajdonképpen a település magyar 
nyelven oktató tanítóinak valamivel több mint a fele vála
szolt a három csoportba tagolódó, hat nyitott kérdésre. Az 
első kérdéscsoport arra vonatkozott, hogy a tanítók hogyan 
jellemzik és értékelik tanulóik nyelvhasználatát, a másik

1 Itt szeretném kifejezni köszönetemet mindazoknak, akik kitöltöt
ték a kérdőívet.
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pedig a tanulók nyelvhasználatával kapcsolatos tanítói hoz
záállásra, reagálásra. Az utolsó -  és egyben a harmadik kör
höz tartozó -  kérdés így hangzott: Az óravezetés nyelve az 
Ön számára: a) ugyanaz, amit otthon is használ vagy b) más. 
Amennyiben más, miben áll a különbség?

Pedagógusi attitűd

Az 50 megkérdezett tanító közül 31 elmarasztalóan nyi
latkozott a 7-11 éves tanulók nyelvhasználatáról:

-  nehezen tudnak egy mondatot is összeállítani;
-  a nagy többségnek szegényes a szókincse, egyszerű, 

gyakran parlagias, parasztos, profán;
-  30%-uk makaróni nyelvet beszél, sok hibával, helyte

lenül, hanyagul kommunikál, a folyamatos beszéddel van
nak problémák;

-  a szülőktől tanult kevert nyelvezet, a televízióból átvett 
kifejezések jellemzik;

-  nehezen tudnak megszabadulni az otthonról hozott 
rossz szokásoktól.

A kérdőívet kitöltő tanítók válaszai alapján azt az általá
nos konzekvánciát vonhatjuk le, hogy a pedagógusok szá
mára leggyakrabban minden olyan nyelvi megnyilvánulás, 
mely a köznyelvi formától különbözik, hibaként vagy nem- 
kívánatos elemként jelenik meg -  így például a tájnyelvi 
kifejezések egy része, még fokozottabban a tájnyelvi vagy 
regionális morfémarendszer használata, és szinte kivétel 
nélkül a diákzsargon. Aránylag kevés pedagógus dicsérte 
tanulói nyelvezetét (17 tanító) -  a dicséret a gazdag szókin
cset és a jó kifejezőkészséget illette a leginkább. Néhányan 
szóvá tették, hogy sajnos a tanulók nyelvhasználata tükrö
zi környezetük, illetve szüleik beszédmódját. Nem szabad 
azonban elfelejtenünk, hogy a gyerek is, akárcsak a többi 
társadalmi lény, környezetét mintaként fogadja el.
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Arra a kérdésre, hogy hogyan reagálnak a tanulók nyel
vi megnyilvánulásaira, a legtöbben (32) a hibajavítást em
lítették. Mások a minél gyakoribb beszéltetést (9) tartották 
fontosnak.

A tanulók beszédét a leggyakrabban az alábbi esetekben 
vélték szükségesnek javítani:

-  általában (34)
-  suksükölés (6)
-  szerb szavak használata esetén (3).
Fontos feladata a tanítónak és később a tanárnak, hogy 

szembesítse a tanulókat a környezetük nyelvhasználata és 
a standard magyar nyelvváltozat közötti különbségekkel. 
A pedagógus igazi célja az, hogy felkészítse a gyerekeket 
ezeknek az eltéréseknek a kezelésére, nem pedig az, hogy 
arra ösztönözze őket, környezetük nyelvét hibáival együtt 
elvessék. Hiszen a tanulók az otthon használt nyelvváltozat 
elvetésének eredményeként hallgatásba burkolóznak, és eb
ből következően kifejezőkészségük is alacsony szinten ma
rad. Egyébként is általában jellemző a saját nyelvválozathoz 
való szégyennel, illetve szinte bűntudattal való viszonyu
lás: „Szebb, mint a magyar nyelv, de sokkal helytelenebb.” 
(Rajsli 2004:151).

A pedagógus azzal, hogy standard magyar nyelvet hasz
nál az órákon, megfelelő mintát nyújthat a tanulóknak, 
mindazzal együtt, hogy az ő variánsukat is élni hagyja. 
Mindez azonban amellett, hogy nagyfokú toleranciát vár el 
a pedagógustól, elvárja a standard magyar tökéletes hasz
nálatát is, ami pedig nem is olyan magától értetődő egy vaj
dasági pedagógus esetében.

A saját kettősnyelvűség felismerése, tudatosítása

Arra a kérdésre, hogy a tanító számára vajon más-e az 
óravezetés nyelve, mint az otthon használt nyelv, az 50-ből
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mindössze 20 adatközlő válaszolta azt, hogy eltér. Az ilyen 
pedagógusok ezt nagy arányban (14) azzal magyarázták, 
hogy a tanítási órákon „igényesebben, átgondoltabban” 
beszélnek, emellett kerülik a vulgáris kifejezéseket, tuda
tosabban fogalmaznak, igyekeznek példamutatóan, egysze
rűen és érthetően kifejezni magukat. Hárman csupán ab
ban látták a különbséget, hogy az órákon szakkifejezéseket 
használnak, míg ketten otthon táj szólásban beszélnek, amit 
azonban az iskolában igyekeznek kerülni.

Szabadkán és környékén a magyar anyanyelvű lakosság, 
és ezzel együtt valószínűleg a tanítók is, a mindennapok
ban, otthon, szűk környezetben informális nyelvváltoza
tot beszélnek, ennek a variánsnak, mint mindenütt, sajátja 
a hiányos mondatszerkesztés, a lazább szabálykövetés, de 
emellett még a környezetnyelv elemeinek, esetleg bizonyos 
rétegnyelvi kifejezéseknek a beemelése is. Ha mindezt fi
gyelembe vesszük, nem valószínű, hogy a tanító, akár ön
kéntelenül is, nem vált nyelvváltozatot a tanítási órán. Erre 
vonatkozólag három szituáció lehetséges. Ha ez valóban 
így van, akkor tulajdonképpen a pedagógus nem tesz ele
get annak a követelménynek, mely tőle a tanítási órákon a 
köznyelv beszélését várja el. Ha azonban nem áll fenn ez a 
helyzet, ebben az esetben hátrányosnak érezheti azt a nyi
latkozatot, mely szerint alapnyelve nem esik egybe az elvárt 
standarddal. A harmadik lehetőség pedig az, hogy nem 
tudatosul benne a váltás. Mindezeknek a számbavétele azt 
mutatja, hogy a tanítókban csak kismértékben tudatosult 
a kétpólusúság alternatívája: sok esetben céljuk az egyetlen 
„jó” válasz, beszédmód, nyelvhasználat betanítása. Termé
szetesnek tartják, hogy a tanító minden helyzetben, tehát 
otthon is csak a standard nyelvváltozatot beszélje, ezért 
megpróbálják ezt a képet sugallni magukról -  maguknak 
is és másoknak is.
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Ha a tanító nem szembesül saját kettősnyelvűségével, 
kevés a valószínűsége annak, hogy tanulóinál kívánatosnak 
tartja majd azt. Vagyis a kettősnyelvűség kialakítására vo
natkozó elvárásaink nem találnak megértésre annál a taní
tónál, aki egyrészt nincs tudatában a jelenség mibenlétével, 
azaz nem látja át ennek a kódváltási készségnek a jelentő
ségét. Másrészt, ha tudatában is van annak, hogy olykor a 
beszédhelyzet függvényében másként beszél, ezt nem tart
ja elfogadhatónak, esetleg szégyellnivalónak gondolhat
ja, hogy nem mindig azt a nyelvváltozatot beszéli, amit a 
tanulók hallanak tőle. Ezzel a szemléletmóddal párosul az 
a tanulók nyelvhasználatát illető attitűd, mely azt sugallja, 
hogy minden szituációban elfogadhatatlan a standardtól 
eltérő beszédmód.

Nem csodálkozhatunk ennek a pedagógusi attitűdnek a 
megjelenésén, a tanítók magatartását pedig semmiképpen 
sem ítélhetjük el, hiszen tudjuk jól, hogy évtizedeken ke
resztül volt jelen az oktatásban és a tanítóképzésben is az a 
szemlélet, mely a nyelvváltozatok hierarchikus rendszerén, 
a teljes nyelvi homogenitáson, azaz az „egy jó megoldás” el
vén alapult.

87





III. AZ ÖRÖKlRÓ, A GRAFITCERUZA 
ÉS AMI KÖRÜLÖTTÜK VAN

„...vajdasági szó az „örökíró” A suliban a magyartaná
rok nem engedik használni, mert szerintük az nem magyar 
szó. Ja, mert nem szerepel az értelmező szótárban. Csak a 
golyóstollat szabad használni. Pedig kell annál szebb, mint 
hogy valami örökkön ír?...”

(torzsasztal.hu/Article/jumpTree?a=l00835596&t=9197882)





A NYELVHASZNÁLAT 
SZEMPONTJAI

Sándor (2002:18) szembeállítja egymással a társas szem
léletű lingvisztikát és a rendszernyelvészetet. Alapelve, hogy 
a nyelv -  de a nyelvváltozat is -  csak heterogén lehet, hiszen 
nemigen találunk két olyan beszélőt, aki teljes mértékben 
azonos módon, azonos eszközökkel használná azt. A nyelv 
amellett, hogy gondolataink kifejezésére szolgál, azt is jelzi, 
hogy közösséghez tartozunk, és hogy azon belül is milyen 
szerepet töltünk be. A szóhasználat, a jelentésértelmezés, a 
kommunikációs szokások még azonos nyelvváltozatban is 
egyénenként eltérnek.

A társas szemléletű nyelvészet egyik meghatározó fogal
ma a beágyazottság (Sándor 2002:21), mely az adott nyelvi 
elem és szabály használatának a nyelvközösséghez kapcso
lódó, meghatározó viszonyára vonatkozik. Tehát a nyelvi 
elemek beágyazott, azaz a nyelvközösséghez kötött alkal
mazását meghatározó használati szabálytól függ a nyelvi 
elem társas jelentése. A nyelvközösség számára az adott 
nyelvi forma alkalmazása megmutatja, hogy a szóban forgó 
formát használó beszélő a nyelvterület melyik csoportjához 
tartozik. A csoportot meghatározhatja a társadalmi státusa, 
a korosztály, a földrajzi hovatartozás.

Kutatásunk során a vajdasági magyar beszélők nyelv- 
használatának néhány olyan jellegzetesnek mondható 
elemét vizsgáltuk meg, melyek a magyar nyelvhasználat 
terei közül ebben a régióban különösen sajátos formában 
vannak jelen. Ezeknek az elemeknek az összehasonlítása a 
standard magyar nyelv elemeivel a legtöbb esetben itt nem 
azt sugallja, hogy a vajdasági nyelvhasználatban megjelenő 
alakok hibásak vagy kerülendők, inkább azt, hogy megfér
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nek egymás mellett a nyelvben. Ezáltal valójában a nyelv 
működésének, gazdaságosságának és kreativitásának itt 
testet öltő jelenségeire is felhívjuk a figyelmet -  arra, hogy 
a nyelvet használni így is lehet, így is működik. Természe
tesen a másik oldalról is megközelíthetők ezek az azonos 
időben, esetenként eltérő térben élő nyelvváltozatok, illetve 
változók. A vajdasági magyar beszélő az adott nyelvi vál
tozók standard formájának láttán ugyancsak rádöbbenhet, 
hogy „úgy is lehet, úgy is működik” a nyelv, vagy bizonyos 
feltételek mellett -  standard nyelvi közegben -  csak úgy 
működik.

Más a helyzet azokkal a nyelvi fordulatokkal, illetve 
szószerkezetekkel, melyek láthatóan nem kreativitás vagy 
nyelvi lelemény eredményei, hanem a nyelv olyan szintjein 
való megnyilvánulások, amelyekben a beszélő elveszíti tájé
kozódási képességét, vagyis a gyakorlatlanság következté
ben és a megfelelő minta híján nem állnak rendelkezésére 
azok a nyelvi eszközök, melyek használatával eredményes 
lehet nyelvi kommunikációs aktusa. Ezek kapcsán -  példá
ul: jobban megbízható, mentünk a precizitásra, előnybe he
lyezi -  nyelvi hiányról beszélünk.
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SZÓTÖRTÉNETEK1

1. ambulanta 
szesztra
Az ambulantában a szesztra pecsételi le a recepteket.
A vajdasági magyar nyelvi közegben gyakran hangzik 

el ilyen és ehhez hasonló mondat. Az ambulanta orvosi 
rendelő, egészségház’ szó hasonlóképpen, mint a zavod 'in
tézet*, obračun elszámolás', obrazac űrlap’, form ular ’ua.’, 
potvrda ’bizonylat’ stb., azoknak a hivatali kifejezéseknek a 
kategóriájába tartozik, melyeknek pontos magyar megfele
lője nem alakult ki a vajdasági magyar nyelvhasználatban. 
Az ambulanta azonban a többihez képest a beszélő számára 
azért mégiscsak vonzóbb, hiszen a standard magyar nyelv
ben is megtalálható az ambulancia ’járóbetegek vizsgálatát 
és kezelését végző (szak)orvosi rendelés, illetve helyiség’ ki
fejezés, amely jelentésében közel áll a vizsgált szóhoz, ennek 
folytán még inkább bátorít annak használatára.

A fenti mondatban található másik kritikus kifejezés a 
szesztra nővér’, mely a szerb sestra nővér; egészségügyi nő
vér’ szóval van kapcsolatban, és tipikus példája a jelentés
beli részleges másolásnak, mely szó tehát a magyar nyelvbe 
a szerbben meglévő jelentések közül csak az egyik -  jelen 
esetben a második -  értelmében emelődik be. Feltételezhet
jük, hogy a vajdasági beszélő számára azért lehet vonzó ez 
a kifejezés, mert a puszta egészségügyi nővér jelentésen túl 
régióspecifikumot is vélnek hozzá társítani: a hozzá kapcso

1 A fejezet adatait a legtöbb esetben egy kérdőíves felmérés is meg
erősíti, melyben 38 szabadkai 6. osztályos, 24 zombori 5., 6. és 7. 
osztályos, valamint 43 torontálvásárhelyi (debelyacsai) 5. és 6. osz
tályos tanuló vett részt 2005-ben.
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lódó egészségügyi szolgáltatásforma mint a magyarországi
tól különböző jelenik meg, éppen ezért látják adekvátnak 
nem az egyszerű, standard nővér szót használni.

2. badminton, bagminton
A kifejezést az általános iskolások igen kis hányada hasz

nálja, közülük is különösen a debelyacsaiak, pontosan 25%- 
uk. A szó érdekessége, hogy általa is nyomon követhetjük a 
szókincs változását, illetve az egyes szavak élettartamát, élet
terét a vizsgált nyelvhasználati közegben. Ma Vajdaságban 
a középkorúak élnek még ezzel a valójában angol eredetű, 
de szerb közvetítéssel átvett kifejezéssel. A hetvenes években 
általánosan badmintonként volt elterjedt, ma inkább a tollas
labda szót használják az újabb generációk.

3. báger
Az Nszt.-ban a bagger szó műszaki szakszóként szere

pel, a bágerre pedig mint nyelvjárási alakra történik utalás. 
A magyar nyelvterület legnagyobb, tehát központi részén a 
kotrógép kifejezés terjedt el, a báger olyannyira nem, hogy 
ma inkább helyenként az angolból átvett exkavátor jelenik 
meg. Kotrógép szavunk már a 19. században feltűnt, de en
nek ellenére igazából a baggert használták, noha mindkét 
kifejezésre igaz, hogy alapvetően a szűk szaknyelvben for
dultak elő korábban. A kotrógép magyar fejlemény, akár
csak a hozzá tartozó, hasonló, később kialakuló kifejezé
sek -  mint a homlokrakodó vagy a markoló. A 20. század 
derekán vált a munkagép megjelenése mindennapivá, így 
megnevezése is gyakoribb lett, és innentől fogva vált Vaj
daságban -  a szerbek és horvátok által idegen forrásból át
vett bager hatására -  a legtöbbet (felmérésünkben 85%-bán) 
használt alakká a báger, noha az is igaz, hogy a kotrógép is 
sűrűn előfordul.
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4. batri; batéria
A battéria ugyan szerepel az Nszt.-ban régies szóként, ott 

feltüntett jelentése igen specifikus, úgyhogy Magyarorszá
gon nem használatos széles körben elem’ jelentésben. A szó
tár feltünteti a batéria alakot is -mint variánst -  minden to
vábbi magyarázat nélkül. A vajdasági magyar nyelvbe -  más 
idegen szóhoz hasonlóan -  szerb közvetítéssel került (a szerb 
baterija révén). A szó rövidített változata, a batri magyar fej
lemény, mely ma is, korosztálytól függetlenül, élénken jelen 
van a nyelvi közegben. A szabadkaiak 30%- a voksolt az elem 
mellett a batrival szemben, a többi adatközlő még nagyobb 
arányban, legalább 90%-ban a batrit részesítette előnybe.

5. bejárat ’lépcsőház’
Amikor a 60-as években új lakóterekbe (társasházak

ba, illetve többlakásos, emeletes lakóépületekbe) költöztek 
az emberek, új elemmekkel bővült a lakóhely pontos meg
határozása: a lakcímben a házszám (és azon belül a lakás 
száma) mellett -  a több lépcsőházzal és bejárattal rendel
kező épületeknél -  azt is jelölni kellett, hogy melyik bejá
ratról, illetve lépcsőházról volt szó. Magyarországon az vált 
elfogadottá, hogy a lépcsőház számát tartják számon, míg 
Szerbiában és Szlovákiában a bejáratot, éppen ezért a vaj
dasági magyarok -  szerb mintára -  kiszélesítették a bejárat 
szemantikai mezejét, amelybe így helyet kapott az aránylag 
új, 50 évesnél nem régebbi igény kielégítése is. A bejárat a 
vajdasági magyarok nyelvhasználatában tükörfordítás.

6. firm a
A firm a  kifejezés szerepel az Idegen szavak és kifejezé

sek szótárában cég’, valamint ’jómadár, kétes hírű ember’ 
jelentésben, és német eredetű szóként jelölik. Vajdaságban 
az utóbbi években -  tulajdonképpen a magánvállalatok lét
rejötte óta -  lett egyre gyakoribb ennek a szónak cég’ jelen
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tésben történő felbukkanása mind a szerb nyelvterületen, 
mind a magyarok körében. Hasonló módon, mint néhány 
más szó esetében is, közkedveltségét a vajdasági magyarok 
körében részben annak köszönheti, hogy a melletünk élő 
szerbek is ezt a kifejezést használják. A firm a  Magyaror
szágon kevésbé használatos, ’ jómadár’ jelentésű változata a 
német firm  ’jóvágású’ szóval van kapcsolatban. A szerbben 
meglevő firm a  cég’ eredete elgondolkodtató, hiszen amel
lett, hogy a németben a die Firma szó jelentése cég’, a török
ben és a Balkán-félsziget nyelveiben is ugyanebben az alak
ban van meg az adott jelentés, és általában a környező szláv 
nyelvekben hasonló forma szerepel. Nem tudjuk pontosan, 
hogy a szerb nyelvbe milyen úton került be a szó.

7.fotókópia; 
fotokopíroz

A fotókópia szó az egész magyar nyelvterületen ismert 
kifejezés, a belőle származó ige, a fotokopíroz használata 
azonban csak szűkebb területre, a volt vajdasági magyar
ságának nyelvhasználatára jellemző. Bár az első fénymáso
ló 1949-ben került forgalomba, vidékünkön a fénymásolás 
(vagyis fotokopírozás) a 80-as évektől vált csak hozzáférhe
tő szolgáltatássá. Míg Magyarországon a fotókópia  alakhoz 
képest már kezdettől fogva a fénymásolat volt elterjedtebb, 
addig Vajdaságban -  természetesen szerb mintára -  a fo tó 
kópia és a fotokopíroz kifejezések kísérték az új tevékenység 
megjelenését. Ahogyan számos más szó esetében -  például 
badmintony kaciga ennél is azt vettük észre, hogy a nyelv- 
használat (legalábbis Észak-Bácskában) fokozatos felzárkó
zási tendenciát mutat a magyarországi változathoz. Felmé
résünk alapján a debelyacsaiak 75%-a a fotókópiát használja 
a fénymásolat helyett, a zomboriaknak mindössze 25%-a, 
míg a szabadkaiaknak 35%-a.
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8. grafitceruza
A grafitbélű ceruza standard magyar megnevezése a ce

ruza, míg a címszóban szereplő alak csak abban az esetben 
fordul elő, amikor az eszköz töltőanyagát hangsúlyozzák. A 
szerbben a mintaadó grafitna olovka grafitceruza található 
meg. A vajdasági magyar beszélő a szerbből vett tükörfordí
tás alkalmazásakor ritkán érzi és gondolja, vagy tudja azt, 
hogy nem az egyetemes magyar nyelv egyik szókincsbeli ele
mét használja, hiszen a kifejezésben benne levő két elem, a 
grafit és a ceruza is, legitim szó a standard magyarban. Ter
mészetesen a minta, amely alapján az összetett szót megszer
keszti a beszélő, a szerb nyelvből való. Élőbeszédben gyakori 
az azonos jelentéssel bíró, rövidített változat: a grafit.

9. gripa
A grippe jelentéseként az Idegen szavak és kifejezések szó

tára enyhébb lefolyású influenzát’ jelöl meg, de Magyaror
szágon ezt a szót csak elvétve használják, főleg a szaknyelvi 
kifejezés (az influenza) a széles körben elterjedt. A vajdasági 
magyarok elsősorban a gripa szót használják, mely szerb 
közvetítéssel került a nyelvükbe, de ez az alak mellett az inf
luenza is elterjedt. Felmérésünkben az általános iskolások 
88%-a a gripa használatát részesítette előnyben az influen
zával szemben.

10. hajtási engedély
A vajdaságiak hajtási engedély kifejezése hasonló a 

szlovákiai magyarok hajtási igazolványához (Lanstyák -  
Szabómihály 1998:109). Egyik esetben sem a domináns (a 
szerb, illetve a szlovák) nyelv közvetlen eszközeiből merí
tették a mintát az új kifejezés létrehozásához, de nem is a 
magyar standardban benne élő vezetői jogosítványt vették 
alapul, hanem magyar nyelvi eszközökkel szerkesztették 
meg a többségi nyelv szerkezeti mintájára.
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11. kaciga
A felmérés szerint még használják a vajdasági magyar 

nyelvben a kaciga 'bukósisak* szót: Debelyacsán majdnem 
kétszer olyan arányban, mint Szabadkán, ahol a megkérde
zettek pontosan 50%-a részesíti előnyben ezt a kifejezést a 
bukósisakkal szemben. A szó a szerbbe az olaszból került át, 
majd később -  a motorosfelszerelés részeként elterjedt bukó
sisak kísérőjeként -  a magyarban is meghonosodott.

12. kalács Sütemény’
Kalács szavunk szemantikai eltéréseit nyomon követhet

jük a vajdasági beszélők körében. Míg a szó jelentése Ma
gyarországon főként 'briós’, azaz 'fonott formában, tejjel és 
finomliszttel készített, kenyérhez hasonló', esetleg ugyan
ilyen tésztából készült, mákkal vagy dióval stb. töltött, hen
ger alakú kalács, addig Vajdaságban leginkább valamennyi 
édes süteményfélét ezzel a kifejezéssel jelölnek. A szerbben 
előforduló kolač 'kalács, aprósütemény, sütemény' hatására 
a magyar kalács szemantikai mezeje bővült, alkalmazkodott 
a másik nyelv azonos hangzású, hasonló jelentésű szavának 
jelentésköréhez. A kalács szláv eredetű jövevényszó a magyar 
nyelvben, és a vajdasági magyarban történő, szerbből való je
lentéskölcsönzés valójában az újrakölcsönzés egy fajtájaként 
jelenik meg. Az adatközlők 75%-a minden édes süteményt 
így nevez, míg 25%-uk standard jelentésével használja a szót.

14. klíma
A klíma jelentése hagyományosan 'éghajlat, légkör', ma 

azonban, amikor a légkondicionáló berendezések egyre 
elterjedtebbek, egy nyelvközösség a gyakori megnevezés 
kényszerére úgy reagál, hogy a legkézenfekvőbb módját 
választja a megnevezésnek, azaz azt a szót kezdi használni, 
amit más nyelvű környezete. Az egykori légkondicionáló
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berendezések csak kevés helyre jutottak el, nem is igen kel
lett beszélni róluk, megnevezni őket, ma azonban, amikor 
számos háztartásban jelen vannak, új névre vár a fogalom. 
A szerbben kiima vagy kiima uređaj (szó szerint: klíma be
rendezés) szerepel. Az új jelentés feltűnésével párhuzamo
san a klíma eredeti jelentése, az * éghajlat* kiszorulófélben 
van vidékünkön. Az általános iskolásoktól származó ada
tok azt mutatják, hogy igen kevesen használják eredeti je
lentésében is, csupán 20%-uk, többségük csak légkondici
onáló berendezés* jelentésben ismeri a szót.

15. kobojágéy kobajagi

A szó forrása az ótörökben bayá említett* alakban ige
névként megvan (Clauson 1971:385), míg az oszmán török
ben bayagi 'általában* formában található meg. Ez utóbbi
ból került át a török hódoltság idején a szerb nyelvbe, ahol 
bajagi *lászólag, állítólag* alakban honosodott meg. Mivel a 
szerb kao  ~ ko mintha* kötőszóval használják a leginkább, 
ennek hozzátapadásával kobajagi alakban is megtalálható.

A szó történetének magyar eleme a 20. században jelent 
meg, amikor a vajdasági magyarok a két lehetséges forma 
közül a kombinált átvételt, azaz a kobajagi (-> kobojágé) ala
kot vették át a szerbből, melynek jelentése *állítólag*, némi 
kételkedést kifejező töltettel. Ezzel a szóval a magyarban 
egy olyan szemantikai egységet fejeznek ki, amely a szerb
ben a szó jelentéseként már adott, a magyar köznyelv vi
szont nem kínál jelentésében megfelelő szót. A világhálón 
megtalálható Vujaklija elnevezésű szlengszótárban a szerb 
szót a notórius hazudozók szavaként jellemzik. íme egy 
magyar példa is:

És akkor ugye kobajagi egész nap dolgozott. (Andrić 
2010:74) *És akkor, ugye azt akarja elhitetni, hogy egész nap 
dolgozott.*
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16. kombi
Míg az Idegen szavak és kifejezések szótára szerint a 

kombi olyan gépjármű, amelynek utastere a csomagtérrel 
egybeépített -  régiónkban ezt a típust nevezzük karaván
nak - , addig vidékünkön némileg eltér a szó jelentése, ezt 
adatközlőink is megerősítették. Kombi szavunk általában 9 
személyes, mikrobusz jellegű gépkocsit jelent, a jelentéskü
lönbség a szerb nyelvben élő jelentés hatására jött létre.

17. könyvecske
A könyvecske jelentése egészségbiztosítást igazoló sze

mélyi okmány; bankkönyv’. Már a szó fenti bonyolult 
jelentésmeghatározásából láthatjuk, mennyire beágyazó
dott kifejezésről van szó: helyettesítése, rövid magyarázata 
nehézségekbe ütközik. Ha valaki megkérdezi, mit jelent ez 
a szó, legtöbben azt válaszolnák: betegkönyv. Ez a válasz 
pedig csak annak mond valamit, aki ugyanebben a vajda
sági nyelvközösségben él. Szláv mintára, a knjižica hatására, 
kicsinyítő képző szerepel a könyv szón, és jelentése ezzel -  a 
szerb nyelvben élő jelentés hatására -  kibővült. A könyvecs
ke kis formátumú, könyv alakú, hivatalos iratok némelyikét 
jelöli: bankkönyvecskét (illetve bankkönyvet);valamint be
tegkönyvecskét (illetve betegkönyvet). A szó lassan kikopik 
a vajdasági magyar nyelvhasználatból, 60-65 évnyi fontos 
szerep után mára részben okafogyottá vált, nincsen már 
könyvecskéje az itteni embereknek sem, hanem bankkár
tyája. Ennek ellenére a fiatalok is ismerik és használják még 
a szót.

18. majica
A francia maillot ’ing’ > olasz magliet majica, póló, atlé

ta jelenti a szerb és horvát majica szó átadó alakját, amely 
a vajdasági magyarok nyelvébe is bekerült azonos alakban, 
pamuttrikó, pamutalsó’ jelentésben. A magyarba a ter
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mék megjelenésével együtt emelődött be a szó is. Magyar- 
országra a termék is más forrásból került, az elnevezés is 
eszerint alakult, ott a pólóing után pólónak nevezik, illetve 
az alsóneműt atlétának. A vajdasági magyarok szókészleté
nek olyan jellegzetes eleme a majica, amelyet nehéz lenne 
mással helyettesíteni, de saját közegében felesleges is lenne. 
Jelentése legkorábban, tehát a hurkolt pamutanyagból ké
szült, felsőtesten hordott alsónemű megjelenésétől egészen 
a 60-as évekig 'férfi és női alsónemű, atléta’, majd később 
a szó szemantikai mezeje tágul: jelentése magába foglja a 
'hurkolt pamutból készült felsőruházati darabot' is. Felmé
résünk alapján a póló kifejezést az adatközlők 90%-a kizá
rólag a magyarországi beszélők jellegzetes nyelvi elemének 
tartja.

19. melegítő

Az ÉrtSz-ban a melegítő 4. jelentése felel meg a szó Vaj
daságban elterjedt jelentésének: 'olyan készülék, amely fűt'. 
Elterjedtségét motiválja a standard magyarban való meg
léte mellett a szomszédos szerbben jelenlevő grejalica 'me
legítő' szó, mely a magyarral azonos jelentésű tőre megy 
vissza: melegíteni ~ grejati 'melegíteni'. Vajdaságban a me
legítő elsődleges és szinte kizárólagos jelentése a 'hősugár- 
zó', Magyarországon viszont a szónak ilyen jelentéssel való 
használata félreértést okoz. A vajdasági magyarok azonos 
jelentésben használják még a kalorifer alakot is, ugyancsak 
a szerbből átvett idegen szóként, de a melegítő használata 
általános.

20. önkiszolgáló, önki

Vajdaságban aránylag korán, a 60-as évek végén nyíl
tak meg azok az élelmiszer- és háztartási boltok, melyek
ben önkiszolgálás folyt. Ezeket a szerb samoposluga szó
-  szófaját tekintve főnév -  pontos fordításaként magyarul
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önkiszolgálónak nevezték. Az önkiszolgáló becézett, rö
vidített formája az önki. A szerb szó az angol self-service 
’önkiszolgáló, illetve önkiszolgálás’ tükörfordítása, a ma
gyar szó forrása is ez. Jugoszláviában azonban a kifejezés 
nem annyira általában az önkiszolgáláshoz, önkiszolgáló 
rendszerrel működő bármilyen üzlethez kötődött, inkább 
jelentésszűküléssel, főnevesüléssel konkrétan az élelmi
szerboltokat jelentette -  ezek szinte mind önkiszolgálók 
voltak - , a hasonló boltokat abban az időben Magyaror
szágon ABC-áruháznak, illetve vegyesboltnak nevezték, és 
nem mindig jellemezte őket az önkiszolgáló rendszer. Ez a 
szűkült jelentés máig megmaradt Vajdaságban, a fenti je
lentésben főleg a középkorúak használják a kifejezést. Az 
általános iskolás adatközlők válaszai alapján arra követ
keztethetünk, hogy a legfiatalabb korosztály esetében már 
nem érvényesül a kifejezés Vajdaságban elsőként kialakult 
jelentése.

21. örökíró
A magyarországi magyarban általában elavult vagy 

alig ismert szó az örökíróy de Felvidéken és Vajdaságban 
mindennapi a használata. A vajdasági magyar nyelvben 
a leggyakrabban használt szó a maga nemében, vagyis 
golyóstoll’ jelentésben fiatal adatközlőink 90%-a -  saját 
bevallása szerint -  ezt használja. A penkala  ugyan töltő
tollat jelent, de esetenként az örökíró szinonimájaként is 
használják, akárcsak a hémijszkát, amely a szerb hemijska 
golyóstoll’ átvétele, ez utóbbi használata az idősebb kor
osztályt jellemzi. Az örökíró a vajdasági magyarok egyik 
emblematikus szava, hiszen nagyon eleven része a nyelv
nek, de ezzel szemben Magyarországon alig ismerik.

Idősebb adatközlőinktől tudjuk, hogy maga az íróesz
köz, a golyóstoll, vagyis az örökíró az 50-es években vált 
elterjedtté a régióban, korábban tintával és tollal írtak. Ez
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az az időszaka a vajdasági magyaroknak, amikor az anya
országgal való kapcsolattartás szinte lehetetlen volt, hiszen 
a háborút követően, az 50-es évek közepéig, a határátkelés 
komoly nehézségekbe ütközött. Észak-Bácskában a rádió
műsorok hallgatása jelentette az egyetlen kapcsolatot. A 
golyóstoll ugyan már megvolt a háború előtt is, de amikor 
szükség lett a szó használatára, nem volt aktív eleme a régió 
magyar nyelvének. Az örökíró kialakulására alig áll adat a 
rendelkezésünkre. Valószínűleg kapcsolatban van a golyós
toll korai, reklámszerű megnevezéseivel, melyekkel a hábo
rú utáni sajtóban találkozhatunk: örökirón, örökíró töltőtoll 
Ez utóbbi megnevezés arra mutat, hogy az önkiszolgáló hoz 
hasonlóan melléknévi igenévből vált főnévvé. Az örökíró 
minden bizonnyal nem vajdasági magyar fejlemény, de itt 
vált a szókincs fontos elemévé.

22. sinóbusz
A múlt század 20-as éveiben jelent meg Magyarországon 

a sínautóbusz vagy sínbusz kifejezés magának a járműnek a 
kíséretében. A sínbusz abban különbözött eredetileg a vo
nattól, hogy egylégterű volt, egyetlen szerelvényből állt, és 
vezetőjének nem volt különálló fülkéje. Szerbiában ennek 
a járműnek valószínűleg a német Schienenbus mintájára
-  Németországból származnak az első szerbiai sínbuszok, 
ma is azokat üzemeltetik -  összetett szó lett az elnevezé
se: šinobus. A szerb alakban megjelenő o a szóösszetételek 
jellemző eleme a szerbben. A vajdasági magyarok rendsze
resen használják a szó mindkét változatát, a sínbuszt és a 
sinóbuszt is.

23. siska
A frufru  jelentése a Az idegen szavak és kifejezések szótá

ra szerint ’homlokba fésült, egyenesre vágott haj; huncutka. 
Szembetűnő, hogy ennek a szinte mindennapi fogalomnak
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mennyire nehézkes a névadása. A magyar eredetű huncutka 
egyáltalán nincs használatban, ehelyett egy francia eredetű 
szót használnak ma Magyarországon. A vajdaságiak hason
ló módon idegen forrásból elégítették ki a lexikai hiányt, a 
szerbből vették át a siska < siska < šišati nyírni’ szót, s ezzel 
maradéktalanul eleget tettek az elvárásoknak. A szó a mai 
napig igen elterjedt, az adott jelentést szinte teljesen lefedi.

24. suskavác
Az ’esőkabát’-nak a magyar nyelvben igen sok megne

vezése van, ha hozzáadjuk a vajdasági magyarban meglevő 
kifejezéseket is. A suskavácon kívül ide tartozik az ugyan
csak Vajdaságban használatos vetrovka széldzseki’, a jakni 
és a vingyakni ’orkánkabát’ < sz. vindjakna ’ua.’ < német 
Windjacket is. A suskavác szó a szerb šuškavacbol ered, 
amely pedig egy hangutánzó szóból, a šuška se susog’ szó
ból jött létre. Valójában arra az anyagra utal, amiből a kabát 
készül, a magyarban is megtalálható az anyag megnevezése 
suskavácos anyag formában.

25. szemafor
A szemafor általánosan elterjedt szó a vizsgált régióban, 

a szerben kívül a szlovákban és a románban is semafor alak
ban van meg, így a Magyarországon kívül élő magyarok 
jelentős része átvette a többségi nyelvben meglevő szót. A 
szemafor jelentése Magyarországon Vasúti jelzőberende
zés’, a vajdasági, szlovákiai és az erdélyi magyarban ’közúti 
jelzőlámpa’. Ennél a jelentéskülönbségnél fogva az anyaor
szágban jóval ritkábban is hangzik el a szó, mint ott, ahol 
jelentése révén mindennapi kifejezés. A vajdasági magyar 
regionális köznyelv virtuális szótárának biztos és meghatá
rozó eleme. Az adatközlők 95%-a ezt használja & jelzőlám 
pával szemben.
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26. szenf
A német Sen f mustárral készült ételízesítő’ átkerült 

a volt Jugoszlávia csaknem valamennyi nyelvébe azonos 
alakban, illetve ezáltal a vajdasági magyarba szenfként. 
A szó jelentése nem azonos a magyar mustáréval, mivel 
ez utóbbi a mustárral készült ételízesítő’ mellett magát a 
’fűszernövényt’ is jelenti, a déli szláv senf, illetve a magyar 
szenf azonban csak mustárral készült ételízesítő’ jelentés
ben él. A déli szláv nyelvekben is külön szó jelöli a mus
tár fűszernövényt’. A szó meghonosodása a vajdasági ma
gyarban hasonlóan történt, mint a jugoszláv terméknevek 
köznevesülésével átkerült szavak esetében.

27. szokk
Amikor a szokkot „magyarra” szeretnék fordítani a be

szélők, gyakran szörpöt’ mondanak vagy írnak, talán az 
alaki és jelentésbeli hasonlóság indokolja ezt, pedig maga 
szó a szerb sok ’lé’ jelentésű szóból való, a magyarban pedig 
a szokk jelentése gyümölcslé, üdítőital’.

29. tud ’ ismer’
A szerbben az ’ismerem’ jelentés megfelelő szava a 

poznajem, ami a znam ’tudom, ismerem’ szó származéka. A 
szóban forgó jelentés kifejezésére a szerb nyelvben mindkét 
szó használatos. A magyar tudom ’ismerem’ esetében tü
körszóról, illetve jelentéskölcsönzésről van szó -  Lanstyák 
(2006:43) terminusával élve -  jelentésbeli kölcsönszóról be
szélhetünk. Ugyanakkor a fenti szóhasználatot motiválják 
a magyarban szabályos Tudom (azt), (hogy) kire gondoltál- 
féle szerkezetek is, amelyek esetében a felszíni struktúra azt 
sugallja, hogy azonos a tudom azt a fiút-íéle szerkezettel, 
pedig valójában egészen más típusú mondatszerkezettel 
van dolgunk.
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30. udvarol’
Az általános iskolásoktól egy szerb mondat (Dávid se 

zabavlja sa Sonjom.) fordítását kértem -  az eredeti mondat 
szó szerint annyit jelent, mint ’Dávid Sonjával szórakozik’, 
jelentését tekintve azonban a magyar ’Dávid Sonjának ud
varol’, esetleg ’Dávid Sonjával jár’ mondatok megfelelője. A 
szerb zabavljati se jelentése amellett, hogy szórakozik’, ’jár 
valakivel, udvarol valakinek’ is. Az adatközlők közül arány
lag sokan tanácstalanok voltak, talán azért, mert a szó sze
rinti fordítás elvéből indultak ki, s ekkor szembesültek azzal, 
hogy ez nem igazán jó megoldás. A következő elemeket tar
talmazták a fordítások: tetszik, foglalkozik, érdekli, társalog, 
szórakozik, piszkálja, van, hülyéskedik, elviccelődik, flörtöl, 
játszadozik, randizik, játszik, barátkozik, bulizik. Miről árul
kodik ez a sokszínűség? Elsőként arról, hogy a magyar nyelv
nek nincsen olyan megfelelően széles szemantikai mezővel 
rendelkező attraktív lexémája, amely éppen azokat a jelenté
seket fedné le, amelyeket a beszélők második nyelvének ele
me oly sikeresen lefed. Másodszor pedig a jelenség felhívja 
a figyelmet a két nyelv jelentéshálózatának különbségeire. 
Ennél a példánál is megjelenik a nyelvi hiány jelensége, mi
vel azon túl, hogy úgy tűnik, hiányzik egy lexéma a magyar 
nyelvből, bizonytalan a beszélők szókincse is.

31. vakutca
A vajdasági magyarok egy része, ma már inkább az idő

sebbek, a zsákutca mellett azonos jelentésben használják a 
vakutca szót is. Vidékünkre jellemző, egykori széleskörű 
meglétét mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy 
Csáth Géza maga is használta vak utca alakban A varázsló 
kertje című novellájában, így minden lehető bizonyítéknál 
értékesebbet juttatván a kezünkbe. A szó minden kétséget 
kizáróan a szerb slepa ulica tükörfordítása, megléte pedig a 
kétnyelvűség ékes bizonyítéka itt, Vajdaságban.

106



A slepa ulica más nyelvi közegben is szerkezeti tükrözés
re inspirálta a beszélőket: a törökül és valamilyen délszláv 
nyelvváltozatot is beszélő nyelvközösség révén jött létre a 
szónak az a változata, amelyben az eredeti szerkezet össze
tevőit török elemekkel helyettesítették. így alakult ki a volt 
Jugoszlávia területén ma is használatos ćorsokak, amelynek 
összetevői török eredetű szavak ugyan, de magukon viselik 
azokat a hangtani jegyeket, amelyek a török-délszláv kétnyel
vűségben alakultak ki: a török kör jelentése Vak* -  a török pa
latális k é-vé vált az adott kor déli szláv nyelvi közegében -, a 
sokak pedig köztudottan ,utca jelentésű szó. Ezek után azt hi
hetnénk, hogy a iorsokak esetében a szerbben meglevő nagy
számú oszmán-török jövevényszó egyikével van dolgunk, 
mégsem ez a helyzet. A törökben körsokak hangalakú szó 
nincsen, és minden jel arra mutat, hogy nem is volt, a zsák
utcát f ikma sokaginak mondják -  ez annyit tesz, mint 'kijá
rat nélküli utca. A szerb ćorsokak a déli szláv-török szoros 
együttélés következményeként van meg a nyelvben: csak két 
nyelv többé-kevésbé egyenrangú használata, azaz a kétnyel
vűség szülhet olyan helyzetet, hogy egy AB nyelv (szerb-török 
kétnyelvűség) hordozói B nyelv (török) komponenseiből, de 
A nyelv mintájára szerkesztenek szavakat. Ha török nyelvű 
beszélők használnák ma a szót, a mi vakutcánkkal azonos 
helyzetről lenne szó. Mivel a török-szerb együttélés helyszíne 
főként Bosznia volt, ma a szó a délszláv beszélők nyelvében él 
tovább, így élő emléke és bizonyítéka egy letűnt kornak.

32. zsmigavac ’irányjelző’
A fenti fogalom, melyet mindkét szó kifejez, annyira 

specifikusan egy bizonyos autóalkatrészt jelent, hogy a be
szélők automatikusan átvették ennek elnevezését a többségi 
nyelvből, mely egyébként elsőként közvetítette feléjük a fo
galmat nevével és a többi hasonló fogalommal együtt. Mára 
már kihalófélben lévő szó a vajdasági magyarban.
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NYELVMŰVELÉS: MEGFIGYELÉS 
ÉS MÉRLEGELÉS

A nyelvi tervezés elméletével összhangban cselekszünk, 
ha számba vesszük szűkebb nyelvközösségünk jellegzetes 
nyelvi elemeit, megvizsgáljuk és értékeljük őket a kommuni
kációs folyamatban betöltött szerepük alapján. Leggyakrab
ban a pedagógusnak, a tanítónak van alkalma és indíttatása 
arra, hogy értékelje a környezetében megfigyelt nyelvi jelen
ségeket, mely értékeléseket beépítve pedagógusi munkájába, 
hozzájárulhat tanítványai kettősnyelvűségének kialakításá
hoz. Más szóval hozzájuttathatja a gyerekeket ahhoz a nyel
vi kódhoz, amelynek elsajátításával a beszélő nemcsak szűk 
környezetének nyelvváltozatát beszélheti, hanem a nyelv szé
lesebb területre vonatkozó variánsát is.

Az alábbi jelenségek, jellemző szószerkezetek között 
akad olyan, amelyet a vajdasági magyar regionális köznyelv 
részének tekinthetünk, hiszen az adott környezetben hasz
nálatuk egységes, nem okoz félreértést és legtöbb esetben 
stigmatizációt sem. Ezek az elemek sem maradhatnak az 
iskolában érintetlenek, melléjük(!) kell rendelni a standard 
odaillő elemét. Más ismertetett jelenségek már pontatlan
ságot, bizonytalanságot fejeznek ki, ilyen esetekben a nyelvi 
hiányjelenségével szembesülünk. Létrehozójuknak nem volt 
alkalma olyan nyelvi környezet pozitív hatását élvezni, ahol a 
nyelvvel a gondolatok árnyaltsága -  a használt nyelvváltozat
tól függetlenül (lásd Lanstyák 2011:150-151) -  magas szinten 
jut kifejezésre. Ezen az állapoton az iskolában mindenkép
pen változtatni kell, de csak és kizárólag hozzáértően szabad.

1. Bárcsak tudnák síelni!
A nákolás szinte teljes mértékben jellemző a vajdasági ma

gyar beszédre, annyira specifikus, standardtól eltérő eleme,
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hogy egyben -  a suksükölés mellett -  a magyartanárok által 
leggyakrabban ostorozott nyelvi hiba is. Használata nem okoz 
kétértelműséget, kommunikációs kudarcot, a beszélő szabá
lyosan alkalmazza a magyar nyelv egyik sajátosságát, a hang
rendi illeszkedést, viszont egyetlen hátránya stigmatizáltsága, 
főként azoknak a részéről, akik társadalmukban többségi 
nyelvként beszélik anyanyelvűket, a magyart. Emiatt az anya
nyelvi oktatás során mindenképpen arra kell törekedni, hogy 
a standard formát is elsajátítsák a gyerekek.

2. Ki bírtok menni szünetrel
Nagyon jellemző jelenség Vajdaságban, hogy a ható igés 

szerkezetet analitikus szerkezet váltja fel, a bír segédige és az 
adott ige főnévi igenévi alakja, azaz:

mehettek -> bírtok + menni
Ez a jelenség a szerbben használatos segédigés forma 

(možete iii ’bírtok menni’) szó szerinti fordítása. Valószínűleg 
a -hat/-het képzőt nem érzik olyan erősen kifejezőnek, mint 
az önmagában is expresszív bír segédigét, úgy vélik, csak ak
kor adhatják vissza megfelelő nyomatékkai a szerb alakot, ha 
a magyarban is segédigét használnak.

Más indoeurópai nyelvekben is hasonló segédigés szer
kezet fordul elő, az angol nyelvi környezetben élő magyarok 
magyar nyelvhasználatára is jellemző esetenként ez a jelenség.

Emellett vonzó a beszélő számára az összetett ható igés 
szerkezet felbontása, mivel így a beszédtervezés és -kivitelezés 
folyamata is egyszerűbb, nem a kiválasztott ige kerül előtérbe, 
hanem a hozzá kapcsolódó szándék.

3. Osszuk szét a csokit!
Osztjuk szét a csokit!
A két mondat közül az egyik tartalmaz egy indokolt, fel

szólító módban található -szűk toldalékot, amely indokolatlan 
használatban is nagyon gyakran előfordul (így tehát jellemző
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hibaként rögzült), a másik mondatra pedig a hiperkorrekt 
forma jellemző. Tehát a két mondat egyszerre tartalmaz von
zó és gyanakvást keltő elemeket. Az általános iskolás adat
közlők közül 65-en választották a standard formát, és 41-en 
a hiperkorrekt alakot. Ez utóbbi nagymértékű elfogadásá
ban minden bizonnyal szerepet játszik az a bizonytalanság, 
amellyel a beszélők viszonyulnak a kritikus szótövű igék ki
jelentő és felszólító módjának használatához. Más szóval a 
vajdasági magyarok a mindennapi életben a legritkább eset
ben találkoznak az adott igék e két igemódjának funkcionális 
használatával, tehát csupán a tanultak alapján különböztetik 
meg őket, nem pedig az anyanyelvi kompetencia révén.

4. Át-e nézted a füzetemet?
Vajdaság egyes vidékein a legtermészetesebb helye az -e 

kérdőszócskának a standard formától eltérően nem az igét 
követő, hanem az igekötő utáni pozíció. Az általános iskolás 
adatközlők több mint fele a felkínált standard és nemstandard 
szerkezet közül az utóbbit választotta, a legkiemelkedőbb a 
debelyacsaiak standard formától való eltérése.

5. Az a párna alatt van a könyvem.
A vajdasági magyarok többsége előtt szinte ismeretlen a 

fenti névutós szerkezet standard változata. Tehát afölött az ág 
fölött helyett az az ág fölött, az után az óra után helyett az az 
óra után használatos. Más szóval a mutató névmás + névutó 
helyett csak a mutató névmás marad meg. Ez a forma annyira 
magától értetődő, hogy az ún. standard formát szinte ide
genkedéssel fogadja a vajdasági magyar beszélő.

6. Róberttól idősebb
Szerkezeti kölcsönzés történik a szerb nyelvből abban az 

esetben, amikor a hasonlító mondatszerkezetben a hasonlí
tott szerb mintára ablativus esetben áll: Róberttól idősebb a 
standard Róbertnál idősebb helyett.
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7. Kati egész nap biciklit hajt

A példamondatban analitikus szerkezet található. A 
biciklizik, illetve kerékpározik forma helyett a szerbben 
használatos forma tükörfordításaként létrejött széttagolt, 
tárgyas igét és tárgyat tartalmazó szerkezet jellemzi a mon
datot. Hasonló, a szerb nyelv hatására létrejött analitikus 
szerkezetek: svira violinu > hegedűn játszik hegedül helyett; 
geografska karta > földrajzi térkép térkép helyett (lásd még 
Papp Gy. 2002:26).

8. A konkrét helyett az általánosabb jelentéssel bíró ki
fejezés használata:

a) Műszaki rajz kidolgozására adott utasítás: Úgy csi
náld, hogy normális legyen!

A normális jelentésmezeje nem eléggé rugalmas ahhoz, 
hogy valós információval ruházza fel a fenti megnyilatko
zást. A beszélő úgy tesz, mintha a pontos, rendezett, tiszta’, 
esetleg 'értelmes’ mind szemantikai kapcsolatban lennének 
a normálissal.

b) Anyanyelvórán két élőlény összehasonlítása a feladat
4. osztályban. Elhangzik a következő mondat: A nagyma
mám 20 cm-rel nagyobb tőle. A nagyobb kevésbbé megfelelő 
és pontos kifejezés, ha személy leírásáról van szó, releváns 
kifejezések ebben az esetben: magasabb, szélesebb, kövérebb, 
esetleg idősebb. Jelen példamondatunkban a magasabb len
ne a megfelelő.

9. Van neki fekete kalap.
Megfigyelhető eleme a beszédnek a 3. személyű birtokos 

esetében a birtokjel elhagyása. A szerb nyelv is indokolhat
ja a jelenséget, de a rövidülési folyamatok, a fölöslegesnek 
ítélt elemek elhagyása általános jellemzői a nyelvnek. Erre 
az esetre ráillik a szűkebb szabályrendszer alkalmazásának, 
illetve a nyelvi hiánynak a fogalma.
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A MEGSZÓLÍTÁS MINT 
KOMMUNIKÁCIÓS VÁLTOZÓ 

ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA2

Az emberek számára a nyelv a kommunikáció elsődleges 
eszköze, a megszólítás pedig az a nyelvi tevékenység, amely 
a tényleges beszédaktus előkészítését szolgálja. Hogy a nyelv 
eszköztárából ki milyen elemet választ ki a beszédpartner 
megszólításához, számos tényezőtől függ, a választás pe
dig többnyire híven tükrözi a beszélők közötti társadalmi 
kapcsolatot. Az alábbi vizsgálat célja az volt, hogy megha
tározzuk, a megszólítás nyelvi eszközeinek kiválasztásában 
valamint elfogadásában milyen mértékben játszik közre 
az ún. társadalmi-politikai változó, illetve, hogy az a tény, 
hogy az általunk vizsgált két település (Szabadka és Szeged) 
más-más ország és társadalmi normarendszer része -  bár a 
kiválasztott adatközlők anyanyelve mindkét esetben a ma
gyar -, mennyire hozza létre vagy fokozza egy társadalmi 
aktus nyelvi normáinak különbözőségét egy nyelven belül.

A kommunikációs aktus megkezdésekor a feladó meg
szólítja illetve „verbálisán érinti meg” a címzettet. A nyelv 
elemei közül erre a célra azt választja ki, amit az adott hely
zetben a legmegfelelőbbnek ítél. A megszólítás kifejezhet 
tiszteletet, távolságtartást, közvetlenséget aszerint, hogy a 
nyelvi eszköztárból a megszólító hogyan választ. Már vá
lasztásával állást foglal a megszólítottal való kapcsolatát 
illetően. A megfelelő nyelvi elem kiválasztását befolyásoló

2 A tanulmány megjelent Szegeden 1998-ban A megszólítás válto
zatai Szabadkán és Szegeden címmel a 10. Élőnyelvi Konferencia 
előadásainak szövegeit Sándor Klára szerkesztésében közrebocsáj- 
tó kötetben.
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tényezők között szerepel a beszédpartnerek közötti társa
dalmi kapcsolat, a kor, a nem, a környezet kommunikációs 
normarendszere. Azonban félreértéseket eredményezhet 
például az, ha a nyelvi norma, amely alapján a megszólító 
kiválasztja a megszólításra alkalmas nyelvi eszközt, külön
bözik a megszólított nyelvi normájától. Ilyen esetben féleér
tés következik be azáltal, hogy a feladó és a címzett, azaz a 
megszólító és a megszólított -  eltérő nyelvi normájuk követ
keztében -  ugyanazt a nyelvi elemet különböző értékűként 
használja és értelmezi. Észrevételeink szerint ilyesmi törté
nik egy Magyarországon élő és egy ezen kívül élő magyar 
anyanyelvű beszélő közötti kommunikációs kapcsolatban, 
például a verbális kommunikáció általunk vizsgált részé
ben, a megszólítás aktusakor. A megszólításra alkalmas vál
tozókat más-más módon ítélik meg, tehát különbözőkép
pen használják őket. Választásunk azért esett szabadkai és 
szegedi adatközlők nyelvhasználatának a vizsgálatára, mert 
a két település gazdasági-földrajzi jellegzetességei, valamint 
történeti vonatkozásai rokonságot mutatnak, a felmerülő 
nyelvhasználatbeli eltérések szinte kizárólag társadalmi
politikai különbségek következményei.

A megszólítás két fő formáját különböztetjük meg álta
lában, a tegező és a magázó, vagyis a T- és a V-formákat 
(Brown és Gilman 1975). Bennünket ebben az esetben fő
ként a V-forma foglalkoztat, amely a magyar nyelvben is, 
akár a nyelvek többségében, a tegező formáénál szélesebb 
skálán mozog, ezzel lehetőséget nyújtva a társadalmi kap
csolatok sokrétűségének és bonyolultságának kifejezésére. 
Ezért, ha asszimmetrikus viszonyokat kifejező megszólítási 
módokról beszélünk, nem csupán a T<--»V viszonyra kell 
gondolnunk, hanem V^^V^ V2<-->V3, V3<-->V1 stb. viszo
nyokra is. Ezt a sokrétűséget a következő nyelvi eszközök
kel valósítja meg a nyelvünk:
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A V-forma megvalósításakor az egyes szám harmadik 
személyű ige a következő elemekhez járul:

1. NÉVMÁS (maga/ön)
Példa: Maga tegnap ott volt a gyűlésen?
2. FŐNÉV (vocativusi funkcióval) + NÉVMÁS (maga/ön)
Példa: Marika, maga tegnap ott volt a gyűlésen?
3. FŐNÉV (vocativusi funkcióval)
Példa: Marika, ott volt a tegnapi gyűlésen?
4 .0
Példa: Ott volt a tegnapi gyűlésen?
5. FŐNÉV (nem vocativusi forma) + IGE (1. sz./3. sz.)
Példa: Marika ott volt a tegnapi gyűlésen?
6. FŐNÉV (voc. f.) / 0  + tetszik + IGE (infinitivusbanj
Példa: Marika, ott tetszett lenni a tegnapi gyűlésen?
A fenti szerkezetek közül az utolsó kettő a megszólított 

személy „minősítését”, meghatározott kategóriába sorolá
sát, a megszólítás közvetlenségét igyekszik kerülni. Az 5. 
variáns, A tanárnőnek mindig igaza van (Tanárnő, magá
nak mindig igaza van helyett) típusú mondatok esetében a 
főnév nem vocativusi funkcióval szerepel, hanem egy ki
jelentő mondat harmadik személyű alanyaként. Ebben az 
esetben a megszólítás indirekt módon történik, a beszélő a 
feltételezetten jelenlevő személyhez úgy szól, mintha távol
levőről lenne szó, ezzel a közvetlen megszólítás elkerülésére 
irányuló szándék teljesedik be (lásd Fülei-Szántó 1994:11). 
Ahogyan az emberek gyakran szívesen elkerülik/megke
rülik a választást a tegezés és a magázás között, ugyanúgy 
előfordul ez akkor is, ha már a megszólító a magázás mellett 
döntött, bizonytalan afelől, hogy ennek melyik eszközével 
éljen.

A tetsziket tartalmazó szerkezetet, amely ugyancsak a 
közvetlen megszólítás elkerülését célozza, egyesek (lásd 
Hollos 1975) előzékeny, udvarias megszólításként határoz
zák meg, míg mások szerint ez „az udvarias beszéd gyakori
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és egyben divatos szavainak egyike”, valamint e szerkezet 
használatakor „fontosnak bizonyul a jólneveltségre való 
törekvés” (Guszkova 1981:60-61), különösen abban az 
esetben, amikor egykorúak és egyenrangúak használják e 
szerkezetet egymással szemben. Kertész Manó (1930) sze
rint a méltóztasséknál kevésbé tiszteletteljes megszólításra 
való igény hívta életre a tetszik ilyen értelmű használatát. A 
már korábban divatos tessékkel ellátott formából alakult ki: 
Tessék leülni! Le tetszett ülni?

A fenti nyolc szerkezet közül általában bármelyiket vá
laszthatja a beszélő, a megfelelő beszédhelyzetben akárme
lyik eleget tesz rendeltetésének: a megszólításnak.

A tetsziket magába foglaló szerkezettel csak akkor lehet 
felcserélni a névmással (maga, ön) szerkesztett megszólí
tást, ha ezek az elemek ragtalanok és egyébként is elhagy
hatók. Tehát a tetszik csak ezekben az esetekben viselkedik 
a maga vagy az ön változójaként.

A tetszikkél ellátott szerkezet elterjedtségének hatókörén 
kívül rekedt a vajdasági magyarok nyelve, s ennél mi sem 
természetesebb, hiszen más társadalmi hatások érik és ér
ték őket mint a magyarországiakat, és ez kihatott azoknak a 
nyelvi eszközöknek a használatára, amelyek az egyének kö
zötti viszony kifejezését is szolgálják. Ezzel összefüggésben 
viszont a maga használata a magyarországiak nyelvhasz
nálatához képest gyakoribb és kevésbé stigmatizált. A fenti 
észrevételek helytállóságát kérdőíves felméréssel kívántuk 
megerősíteni.

A vizsgálatokat egy 24 fős szabadkai kísérleti csopor
ton és egy 12 fős szegedi ellenőrző csoporton végeztük el. 
A mintavétel a kiemelt változók, az iskolai végzettség és 
életkor szem előtt tartásával történt. így a kísérleti csoport
ban 4, az ellenőrző csoportban 2 adatközlő került egy-egy 
cellába. Rejtett változóként a nemek egyenlő megoszlását is 
figyelembe vettük.
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A kérdőív három produkciós és három percepciós fela
datból állt, valamint egy olyan harmadikból, amely bizo
nyos kommunikációs magatartás értékelését kérte az adat
közlőtől. A produkciós feladatok közül az orvos megszólí
tására utasító feladat (amely így szólt: Hogyan érdeklődne 
orvosától, hogy ő lesz-e ügyeletes szombaton?) eredményeit 
tartjuk célszerűnek ismertetni, mert itt a beteg-orvos kap
csolat által produkált megszólítási formák széles skálája 
nyújt vizsgálatra alkalmas adatokat.

A következő nyelvi elemek a megszólítás választékossá
gát voltak hivatottak fokozni a kísérleti csoport adatközlő
inél, akik ezzel az udvariassági követelmények betartására 
törekedtek, miszerint a beszédközlés hosszúsága egyenes 
arányban áll annak udvariasságának fokával:

-  Elnézést, szeretném megtudni, ön lesz-e (...)?
-  Doktor úr, kérem (...)?
-  Szabad volna érdeklődnöm, hogy (...)?
-  Bocsánat, a doktor úr lesz (...)?
-  Doktornő, ki lesz az ügyeletes, ha lenne szíves megmondani?
A fenti kiegészítő elemek néhánya az austini performatív

megnyilatkozások sorába tartozik (pl. kérem, bocsánat), 
mindezekre jellemző a megszólítás udvariasságának foko
zása. Bár a maga előfordulása jelentős volt a kísérleti cso
port adatközlőinek körében (37,5%, míg az ellenőrző cso
portnál mindössze egy ember használta: 0,8%) gyakran 
vocativusi funkcióval ellátott főnév, azaz szerepnév mellett 
szerepelt (kb. az esetek felében), erről a kombinációról tud
valevő, hogy jelentősen módosítja a csupán magával ellátott 
megszólítás értékét. A hangsúly a megszólítás eszközeiből 
való választás eredményéről a szerepnévre tolódik el, vagy
is a szerepnév kimondásával a beszélő eltereli a figyelmet a 
kiválasztott névmásról.

A percepciós feladatokban főként olyan mondatok sze
repeltek melyekben a hipotézisük szerinti két véglet a (maga
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és a tetszik) szerepelt. Természetesen szem előtt kell tarta
nunk, hogy ugyanaz a beszélő egyik szerkezetet is használ
hatja és a másikat is, csak más-más szituációban. A kérdő
ívben felkínált modellek egy része ismeretlenek megszólí
tására vonatkozott, így az egyenrangú felek közötti kom
munikációs normát tükrözte. A Maga is leszáll? esetében 
arról nyilatkoztak az adatközlők, hogy használták-e ezt a 
szerkezetet (1. ábra).

1. ábra 
Maga is leszáll?
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Maga is leszáll?

Szabadka
Szeged

igen néha nem

A szabadkai adatközlők 66%-a válaszolt igennel, ezen 
belül az érettségivel nem rendelkezők és a felsőfokú vég
zettségűek aránya 62:38. Az ellenőrző csoport tagjainak 
33%-a fogadta el a felkínált modellt, ennek a számnak 
75%-át teszik ki az érettségivel nem rendelkezők. Tehát a 
felkínált modellt elfogadók körében az iskolai végzettség 
tekintetében megközelítőleg hasonló arányok mutatkoznak 
a két csoportban. A szabadkai adatközlők 16%-a, a szege
diek 50%-a veti el a felkínált, magával szerkesztett modellt. 
Ellentétes előjelet mutat a két csoport nyelvhasználata az x 
tengelyt illetően.

A következő felkínált szerkezetet, a Tetszik tudni adni 
egy tollat? mondatot illetően a szabadkai adatközlők vála
szainak csupán 16%-át teszik ki az igen válaszok, a modellt 
elfogadók felsőfokú végzettségűek. Az ellenőrző csoport 
tagjainak 50%-a elfogadja a felkínált modellt, az igen vála
szok 66%-át felsőfokú végzettségűek adták. A fenti szerke
zetet tehát a szabadkai adatközlők 58%-a, a szegediek 41%-a 
nem használja.

Egy olyan mondatpár szerepelt a felkínált modellek kö
zött, ahol a vizsgált elemek szinte azonos szövegkörnyezet-
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be ágyazva jelentek meg (2. és 3. ábra). Ez az az eset, amikor 
a két vizsgált elem valóban párhuzamos nyelvi formaként 
mutatkozik meg. Az ábrákon jól látható, hogy az első mon
dat esetében a görbék szinte egymás vertikális tükörképei, 
míg a második mondat esetében kicsi az eltérés a szabadkai 
és a szegedi eredményeket illetően.

Az adatokból kiderül, hogy az érettségivel nem rendel
kezők mindkét csoportban nagyobb arányban fogadták el 
a felkínált modellt, legyen az akár magával, akár tetszikkel 
ellátott szerkezet (természetesen a két szerkezet használata 
nem zárja ki egymást). A kísérleti csoport tagjai egyértel
műen nagyobb arányban fogadták el a magával szerkesztett 
formákat, de köztük a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 
kisebb arányban foglalnak állást e formák használata mel
lett. A tetsziket tartalmazó szerkezeteket pedig a szabad
kaiak nagy mértékben elutasították, sőt egyesek bizonyos 
esetekben helytelennek is tartották.

2. ábra
Tetszett látni a Szomszédokat?
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3. ábra
Maga is látta a Szomszédokat?
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A Miért tetszik már megint panaszkodni? szerkezetet is 
felkínáltuk, ebben az esetben például a szabadkaiak 30%- 
a nemcsak hogy nem használta, de helytelennek találta és 
mindössze 20% százalékuk állította, hogy használta is e for
mát, ugyanakkor a szegediek 58%-a használta és mindany- 
nyian helyesnek tartották. A kísérleti és az ellenőrző csoport 
nyelvhasználatát elemezve a kérdőív feladataira adott vála
szok alapján megállapíthatjuk, hogy az eltérések a tetsziket 
tartalmazó szerkezetek esetében jelentősebbek mint a ma
gával ellátott formáknál. Előzetes hipotézésünk, mely sze
rint a maga használata Szabadkán nem stigmatizált, csak 
részben igaz, másik feltevésünk viszont, mely a tetszik fenti 
értelemben való használatát érinti nagyrészt igaznak bizo
nyult, bár a felmérés érvényessége csak részben lett igaz az 
adatközlők kis száma miatt.

A kérdőív utolsó feladata alapján az adatközlők általá
nosságban értékeltek magát és tetsziket tartalmazó szerke
zeteket. A maga használatáról a szabadkai adatközlők véle
ménye három csoportra osztható, az első két csoport között 
azonban átfedések is lehetségesek:

1. A vajdasági magyarok használják
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2. Ez a természetes beszédmód kelléke
A „Ki használja?” kérdésre adott válaszok:
-  mindenki
-  normális társalgási form a
-  szabadkaiak
-  itt
-  Vajdaság magyarsága
-  mi is
-  szókimondó emberek stb.
3. Kevésbé választékos
A „Ki használja?” kérdésre adott válaszok:
-  durva, tanulatlan, emberek
- faluhelyen, ahol másodnyelvként használják nyelvünket.
A tetsziknek mint udvarias formának a használatára 

vonatkozó véleményeket illetően is három csoportot lehet 
megkülönböztetni:

1. A magyarországiak használják
2. Udvarias forma (2 adatközlő)
3. Finomkodó, pl.
-  úrhatnám, erőltetett form a,
- finom kodó,
-  akik finomkodni akarnak,
-mindig kedvesnek látszó személy,
-kényeskedő egyénekre jellemző,
-erőltetett használata főleg Budapesten dívik, remélhető

en kimegy a divatból,
-  Magyarországon hallottam, Vajdaságban finomkodás.
Összefoglalásképpen azt kell megjegyeznünk, hogy a

vajdasági magyarok megszólításkor gyakrabban használják 
a névmások közül a magát, mint a magyarországiak, még
is megfigyelhető ennek az elemnek a kiküszöbölésére való 
enyhe törekvés egy bizonyos rétegnél, bár a legtöbb esetben 
a választás így sem esik a tetszikes szerkezet használatára, 
ugyanis a tetsziknek udvarias formaként való használata
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viszont széles rétegben talál elutasításra. Ez valószínűleg 
részben összefügg a maga dominanciájával. A vajdasági 
magyarok -  legalábbis a vizsgált szabadkai adatközlők -  a 
hosszú és körülményes megszólításnak kevésbé érzik szük
ségét, könnyebben elfogadják a közvetlen megszólítást.

Fontosnak tartjuk még megvilágítani a fenti következ
tetések hátterét. Figyelembe kell venni, hogy a Vajdaságban 
beszélt délszláv nyelvekben egyetlen V-forma él, a vi. Ez a 
velük egy közösségben élő magyarok nyelvhasználatában is 
kiválthat egyfajta egységességre való törekvést a V-formák 
tekintetében. Másrészt pedig -  és ez az érv hangsúlyosabb
-  a vajdasági magyarok egy soknyelvű közösség tagjai, en
nélfogva tehát ebben a közösségben az általuk beszélt közös 
nyelv rendezőelvként egy részközösségbe helyezi őket, így 
a magyar anyanyelvűek társadalmi viszonyát eleve a rész
közösségeket jellemző szolidaritásnak kell fémjelznie. Ezért 
ha Vajdaságban valaki magyarul szólal meg, már puszta 
megszólalásával kinyilvánítja egy bizonyos részközösségbe 
való tartozását, illetve azt is, hogy egyben beszédpartneré
hez kapcsolja az azonos szűkebb közösséghez való tartozás, 
ez a megszólítási formák hierarchikus szerveződését rész
ben kiiktatja. A megszólítás összetettebb formáit előhívó 
tényezők itt kevésbé hatnak, mint egy egynyelvű társada
lomban, Magyarországon, ahol az azonos nyelv/anyanyelv 
használata nem jelent rendezőelvet a társadalmi csopor
tok szerveződését illetően. A maga-formát egyértelműen 
a V-formák sorába szokás sorolni, véleményünk szerint 
ebben az esetben a maga használata mégis magán viseli 
a szolidaritás formájának jellemzőit. A magát használók 
közötti szolidaritás hívja életre éppen ennek a formának/ 
névmásnak a használatát, és teszi feleslegessé más, összetet
tebb formák keresését. Más szóval egyfajta „magunk között 
vagyunk” érzés dominál így a megszólítást kifejező formák 
közötti választáskor, azaz ugyanúgy az intimitás érzése kel-
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ti életre a maga használatát a tetszikes vagy az önnel ellátott 
formához képest, mint a te használatát általában a V-for- 
mákhoz képest.
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