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Bevezetés

önigazgatású szocialista társadalmunkban a nyelvhasználati egyenrangúság alkotmányos 
elvének érvényesítése, illetve érvényesülése a közösségi életnek szinte minden vonatkozásában 
lehetővé válik, a nemzetiségi nyelv használata nálunk általában nem marad meg a családi 
körben és az alkalmi jellegű művelődési összejövetelek szűk keretei között, mint számos olyan 
országban, amelynek a miénktől eltérő a társadalmi berendezése.1 Diákjainknak, polgáraink
nak, küldötteinknek, dolgozóinknak lehetőségük van az anyanyelvűk használatára az iskolá
ban, a közigazgatási és az igazságszolgáltatási intézményekben, az önigazgatási testületekben, a 
tájékozódásban, az ismeretszerzésben, a szórakozásban, a művelődésben stb. A nyelvhasználat 
kérdéseinek tanulmányozása eddig főleg az iskolai és a hivatali kétnyelvűségre terjedt ki, nem 
foglalkoztunk a munkahelyi kétnyelvűséggel.2

A munkahelyi kétnyelvűség vizsgálatának szükséges volta nyilvánvaló. A munkaképes 
korosztály tagjainak zöme a társult munkában dolgozik. Egy-cgy dolgozó meglehetősen sok 
időt tölt el munkahelyén, havonta átlagosan mintegy 180 órát. Egyáltalán nem mindegy, hogy 
ez idő alatt módjában áll-e anyanyelvét használnia, vagy pedig más nyelven kell boldogulnia. A 
munkahelyi nyelvhasználat is egyik letéteményese az anyanyelvi műveltségnek, a nyelvek 
közötti választás lehetőségének megléte elősegítheti az anyanyelvi műveltség fejlődését, hiánya 
pedig gátolhatja.

A szociológiai és általában a társadalomtudományi kutatásoknak igen gyakori alanya a 
munkás. Gian Antonio Gilli például egy olyan kutatásról számol be,3 amelyet a trentói 
szociológiai kar egyetemistái végeztek egy piemonti üzemben, melynek egyúttal maguk is 
dolgozói voltak. Noha más témát is választhattak volna kutatásaikhoz, sajátos helyzetük 
felmérése és értékelése látszott a legkézenfekvőbbnek, márcsak azért is, mert A dolgozó 
egyetemista társadalmi alakja c. téma feldolgozása azzal is kecsegtetett, hogy hozzájárul az 
efféle kétlakiak helyzetének javításához. Azt a dilemmát, hogy a dolgozó egyetemista voltakép
pen munkás-e vagy egyetemista, esetleg valami harmadik, a valóságos helyzet oldotta meg, 
tudniillik azoknak a helyzete volt a legproblematikusabb, akik nem azért dolgoztak, hogy 
biztosítsák tanulmányaik anyagi feltételeit, hanem azért tanultak, hogy eredményesebbek 
legyenek a munkában. Ezek voltaképpen nem is egyetemisták voltak, hanem tanuló dolgozók, 
így a kutatás súlypontja menet közben áttevődött az Özemre és a munkásokra.4

A fenti példa azt a megállapítást igyekszik alátámasztani, hogy a társadalomtudományok
ban a kutatás témáját nem mindig lehet előre meghatározni, hanem a kutatás folyamán 
kristályosodik ki, a helyszínen, a valós helyzetben világlik ki, hogy tulajdonképpen mit is kell 
felkutatni. A vizsgálandó probléma tehát nem íróasztal mellett születik meg, nem a szakiroda- 
lomból következik, hanem a tapasztalt, megfigyelt, elemzett tényekből. Ha a kutató a valós 
helyzetből indul ki, és nem az elméletből, továbbá nem azért kutatja a valóságot, hogy jobban 
megismerje, hanem azzal a céllal, hogy hozzájáruljon alakulásához, javításához, akkor nyilván 
természetesnek veszi azt az elvet, hogy a témát fel kell fedezni.5
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A téma felfedezésének mozzanata a mi kutatásainkban is jelen volt. Tudtuk, hogy a 
munkahelyi nyelvhasználatnak milyen törvényes alapjai vannak, milyen formákban érvényesül
het stb., de számos probléma a felmérés eredményeinek feldolgozása során és utána világion 
ki. Ilyen például az anyanyelv, sőt az első nyelv fogalmának bizonyos esetekben való 
esetlegessége, az első nyelv kései elsajátításának jelensége, egyes korosztályoknak a vártnál 
eltérő viszonyulása a kétnyelvűséghez, a dolgozó szociális helyzete és nyelvhasználata közötti 
összefüggés stb.

A munkahelyi nyelvhasználattal kapcsolatos kutatásainkban az azonos munkaszervezetben 
dolgozók nyelvi viselkedésének vizsgálatával kívántunk foglalkozni, különös figyelmet fordítva 
az önigazgatás kétnyelvűségének kérdéseire. A különböző nemzetiségű és anyanyelvű dolgo
zók közötti kommunikáció alakulása -  véleményünk szerint -  nem tanulmányozható mind
azok nélkül a demográfiai, szociális, politikai és gazdasági tényezők nélkül, amelyek a szóban 
forgó üzemben és az illető társadalmi-politikai közösségben hatással voltak és vannak a 
nemzetiségi viszonyokra. A társadalmi-politikai közösség (cgy-egy község) nemzetiségi és 
nyelvhasználati hagyományait, illetve adottságait, helyzetét párhuzamba kell állítanunk az 
adott munkaszervezet felépítésével, nemzetiségi és nyelvi összetételével, a dolgozók iskolázott- 
sági és szakképzettségi szintjével, az üzemi tájékoztatásban és tájékozódásban, az ügyvitelben 
és az üzletvitelben, továbbá a munkafolyamatok végzése során alkalmazott nyelvekkel stb.

Az anyanyelv használatának megnyilvánulási formái és gyakorisága nincsenek mindig 
összhangban a lehetőségekkel. Egyaránt eltérés tapasztalható a törvény adta lehetőségek és az 
anyanyelv alkalmazása, valamint a helyi körülmények, objektív adottságok és az anyanyelv 
alkalmazása között. Ez a megállapítás a munkahelyi nyelvhasználatra is érvényes. Bizonyos 
esetekben az objektív adottságok megfelelő szintje ellenére minimális marad az anyanyelv 
használatának igénye (például van kétnyelvű üzemi lap, de nemzetiségi nyelven megjelent 
cikkeit alig olvassák), másutt viszont a dolgozók igényelnék az anyanyelv használatát, de az 
objektív tényezők nem teszik lehetővé, hogy megfelelő formában érvényesítsék igényüket 
(például nincs kétnyelvű üzemi lap, vagy nincs pénz üzemi lapra; nem lehet megfelelő kádert 
biztosítani stb.). Az a céiunk, hogy felkutassuk a nyelvhasználati problémák gyökerét, hogy 
megtaláljuk azokat a szociolingvisztikai mozzanatokat és tényezőket, amelyek egy-egy adott 
helyzetben hatással vannak a nyelvhasználatra, valamint hogy eljussunk azokhoz a megoldási 
lehetőségekhez, amelyekkel intézményes formában javíthatók az anyanyelv használatnak 
objektív és szubjektív feltételei. A munkahelyi és a munkáskétnyelvűség esetében objektív 
feltételnek tekinthető a nyelvhasználati egyenjogúság érvényesítésére fordítható vállalati pén
zeszközök aránya, a vállalati ügyvitelben dolgozók, valamint a vezető tisztséget betöltő 
személyek nyelvtudásának szintje (ez a munkavezetőktől kezdve a vezérigazgatóig fontos lehet 
a dolgozó nyelvhasználatra való lehetőségeinek szempontjából), a szubjektív feltételek közé 
sorolhatjuk a dolgozók hozzáállását a nemzetiségi és a nyelvhasználati egyenjogúsághoz (nagy 
jelentőséget tulajdonítanak neki, közömbösek iránta, fölöslegesnek vagy netán károsnak 
tartják), a vezető beosztásúak viszonyulását a nyelvhasználat kérdéseihez (maguk is szívügyük
nek tekintik; nem tartják fontosnak, de nem is gördítenek akadályt érvényesülése elé; 
gazdasági szempontból mellékesnek tekintik).

Kutatási módszerünket azok a sajátos problémák határozták meg, melyek a különböző 
nemzetiségű és nyehrismeretű dolgozók kommunikációjában jelentkeznek. A módszert nem 
tekintettük mellékes és-formális dolognak, mivel Gillivel egyetértésben4 a módszer megtalálá
sát és a munkahelyi nyelvhasználat problémáinak vizsgálatát nem tartjuk egymástól független, 
vagy legalábbis könnyen elkülöníthető folyamatnak. A módszer szerintünk nem lehet eleve 
meghatározott a szociológiai és a szociolingvisztikai kutatásokban. A konkrét problémától 
elvonatkoztatott módszer gyakran csak végrehajtandó utasításként jelentkezik, melynek rend
szerint kétes az eredményessége. Azért fontos a módszer és a probléma közötti szoros
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kapcsolat megléte, mert a módszer helyességét és eredményességét éppen az adott problémá
ra való alkalmazhatóságának mértéke szabja meg, szinte elengedhetetlen a probléma visszajel
zésének a figyelembevétele ahhoz, hogy az optimális módszert kialakíthassuk.

"A kutató sohasem lehet megelégedve módszereivel. Ha elégedetté vált -  mondja R. L. 
Ackoff már nem tekinthető kutatónak. Mint tudós köteles módszereit alkalmazásuk minden 
szakaszában felülvizsgálni, és módot találni állandó javításukra."7

Kutatásaink első szakaszában egy olyan kérdőívet dolgoztunk ki, amely a munkaszervezet 
egészére volt alkalmazható, ezt a vállalat szakszolgálatának kellett kitöltenie. Ebben a kérdőív
ben egyrészt a munkaszervezet felépítésére és elhelyezésére vonatkozó alapvető adatok iránt 
érdeklődtünk (a munkaszervezet, valamint társult munka-alapszervezeteinek és munkaközös
ségeinek a neve, a magasabb szintű társulás formája, a munkaszervezet alaptevékenysége, 
székhelye és; más! helységben levő részlegei); majd a dolgozókra vonatkozó statisztikai 
adatokra kérdeztünk (a munkaszervezetben dolgozók száma, ezen belQl a nem termelő 
tevékenységet végzőké, a dolgozók szakképzettség szerinti megoszlása, nemzetiségi összetéte
le, a helyben lakók, valamint a napi és heti ingázók aránya); a harmadik kérdéscsoport 
egyrészt a dolgozók tájékoztatásának formáira és nyelvére vonatkozott (üzemi lap, közlöny, 
faliújság, hirdetőtáblák, hangosbemondó; munkavédelmi információk, egyéb információk), 
másrészt az önigazgatási nyelvhasználatra (nemzetiségi nyelven is meglevő önigazgatási jogsza
bályok, a gyűléseken való felszólalás nyelve), a szakmai továbbképzés formáira és nyelvére, a 
felekkel való érintkezés nyelvére; végül pedig az iránt érdeklődtünk, hogy a munkaszervezet
nek van-e szüksége nyelvész szakemberek segítségére, és milyen együttműködési formát 
igényel (fordítás, lektorálás, nyelvtanfolyam v. egyéb)?

Ennek a kérdőívnek az adatai elsősorban arra szolgáltak, hogy segítségükkel a kellő 
mértékben tájékozódhassunk a kétnyelvűség szempontjából figyelmet érdemlő vállalatok 
között, valamint hogy minél pontosabban megfogalmazhassuk további feladatainkat. Annak 
ellenére, hogy nem tudhattuk előre, milyen fokú pontatlanságot eredményez majd kutatási 
módszerünk, megfelelő tervet kellett készítenünk. Meg kellett határoznunk, hogy melyik az 
optimális pontosság, amelyre szükségünk van, és ameddig érdemes elmennünk. Arra az 
álláspontra helyezkedtünk, hogy nem érdemes egy vállalatnak minden dolgozóját kikérdez
nünk, és hogy megbízhatóbb eredményt kapunk, ha egy részleg helyett többet is kutatunk, és 
nem bizonyos rétegeket vizsgálunk meg, hanem lehetőleg mindet tanulmányozzuk, amely a 
vállalatban képviselve van.

Mivel a kérdőíves módszer alkalmazása mellett döntöttünk, igen körültekintően kellett 
hozzálátni a kérdőív összeállításához, a kérdések megfogalmazásához és elhelyezéséhez. 
Igyekeztünk minél inkább elkerülni annak lehetőségét, hogy kérdéseink valamilyen irányban 
befolyásolják adatközlőinket, vagyis arra törekedtünk, hogy részrehajlástól mentesek legyenek, 
hogy megfogalmazásaink egyértelműek, világosak és egyúttal tömörek is legyenek, A kapott 
adatok objektivitását az a körülmény is elősegítette, hogy a kérdőívek kitöltésekor nem is 
voltunk jelen, tehát közvetlenül nem befolyásolhattuk adatközlőinket (mint például interjú 
során).

Azért is eltekintettünk a szűkebb értelemben vett interjú alkalmazásától, mert tisztában 
voltunk azokkal a nehézségekkel, amelyek vele járnak. Az adatközlőkkel való egyenkénti 
beszélgetés nemcsak hogy hosszadalmas és egyhangú lett volna (száz embertől ugyanazokat a 
dolgokat megkérdezni), hanem az adatok feldolgozása is nehezebb lett volna (az adatközlők 
másról is beszéltek volna, nemcsak szigorúan arról, ami bennünket érdekel; bizonyos kérdé
sekre olyan válaszokat is kaptunk volna, amelyek érdekesek ugyan, de természetüknél fogva 
nem vethetők össze más adatközlők válaszaival, statisztikai feldolgozásra pedig éppenséggel 
alkalmatlanok lennének). Egyébként is a kérdőívet az interjú egyik formájának tekintjük, 
melynek kérdésfeltevési és adatgyűjtési módja előre kitervelt, irányított és sűrített* Dizonvos
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problémák további taglalásához jó lett volna persze egyes adatközlőkkel személyesen is 
elbeszélgetni, de ez már más irányba terelte volna felmérésünk menetét.

A munkahelyi és munkáskétnyelvűség tanulmányozásához olyan kérdőívet kellett összeál
lítanunk, amely alaki és tartalmi szempontból is megfelel céljuknak, adatközlőinknek és az 
adatfeldolgozás követelményeinek. Figyelembe kellett vennünk, hogy kérdőívünket igen eltérő 
műveltségű személyek fogják kitölteni Ezért nem használhattunk olyan szavakat és megfogal
mazásokat, amelyeket feltevéseink szerint egy átlagos munkás valószínűleg nem ért meg.

Mivel kérdőívünket kétnyelvűnek terveztük, ügyelnünk kellett arra, hogy az egymással 
párhuzamos hasábokban levő magyar és szerbhorvát szöveg teljes mértékben azonos értelmű 
legyen, vagyis egy-egy válasz értéke ugyanolyan legyen, attól függetlenül, hogy az adatközlő 
magyar vagy szerbhorvát nyelven töltötte-e ki a kérdőívet.

A kérdéseket úgy sorakoztattuk fel egymás után, hogy logikus legyen az elrendezésük. 
Mindegyik kérdésre rövid választ lehetett adni, rendszerint a megfelelő állítás bekarikázásával. 
Ezzel azt szereltük volna elérni, hogy a munkásoknak ne essen nehezükre az adatszolgáltatás, 
és hogy ne kelljen sok időt fordítaniuk rá. Ugyanezért maguk a kérdések is rövidek, tömörek 
voltak.

Szem előtt tartottuk az adatok feldolgozásának megkönnyítését is, a kérdéseket és a 
kérdéscsoportokat kódolt formában rögzítettük. Ezzel is elő kívántuk segíteni, hogy a felmérés 
eredményeit gépi úton is fel lehessen dolgozni (noha ennek kicsi volt az eshetősége).

Kérdéseink zöme többváltozós volt; amennyire lehetett, megadtuk azt a keretet, amelyben 
az adatközlőknek mozogniuk lehetett. Csak rcndkMili esetekben fordult elő, hogy az adat
közlőnek a felkínált válaszok egyike sem felelt meg. Például annak, akinek állandó lakhelye 
nem helyben vagy a környéken volt, hanem távolabb, hiányzott egy egyéb helység kategória.

I. Egyéni nyelvhasználati kérdőívünk

”A nyelv mindig kétértelmű arra az ítéletre való tekintettel, amelyre vonatkozik” -  
mondja Whitehead. Kétértelműségének egyik alapvető oka, hogy mindenki saját tapasztala
tai alapján értelmezi az egyes szavakat. Minden szó meghatározott tapasztalati, illetve 
használati keretben kap értelmezést. Az egyik legfontosabb ilyen keret a személyes keret. A 
szó, a közlés akkor válik az egyén számára értelmessé, ha tapasztalatainak keretébe helyezi. 
Azok a kérdések, amelyeket általában feltcszünk az embereknek, már megfogalmazásukban 
tartalmazzák az információ kereteit, Ha például azt kérdezzük ismerősünktől: "Hogy vagy?” -  
igen tág keretet szabtunk a felelethez. Ismerősünk válaszolhat határozatlanul és elvont módon 
is, mivel nem kértünk tőle pontos válaszL Gyakran előfordul, hogy a kérdezett annyira el van 
foglalva munkájával, gondjaival, hogy olyasmiről ts beszélni kezd, amiről nem kérdeztük. A 
gondjaiba merült ember hajlamos arra, hogy minden kérdésben utalást érezzen a gondjára. Ily 
módon torz feleletet kapunk a kívánt helyett.11

A fent elmondott körülmények miatt, de egyébként is, szükség van arra, hogy kérdőívünk 
összeállításakor figyelembe vegyünk bizonyos mozzanatokat, szempontokat. Ahhoz, hogy 
kérdéseink megfelelőek legyenek, és eredményesen felhasználhassuk őket a kérdőíves felmé
résben, Partén szerint a következő alapelvekhez, szempontokhoz kell tartanunk magunkat:12

1. Csak azokat a kérdéseket tegyük fel, amelyek közvetlenül a vizsgált problémára (esetleg 
az ankét módszereire) vonatkoznak (tehát ne zsúfoljunk bele fölösleges dolgokat a kérdőívbe).

2. Ne kérdezzünk olyasmit, amiről más forrásból jobban és pontosabban értesülhetünk! 
Állapítsuk meg, hogy a kérdés valóban a legmegfelelőbb-e a kívánt tájékoztatáshoz!

3. Figyelembe kell venni azt is, hogy összhangban lesznek«« cgy-egy kérdéscsoport adatai 
egymással, ha táblázatot készítünk róluk!
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4. Kérdéseink lehetőleg összehasonlíthatók, egybevethetők legyenek más kutatások kérdé
seivel! Arra a lehetőségre is gondolni kell, hogy adatainkat mások is szeretnék összehasonlítani 
a magukéval.

5. Különös figyelmet kell fordítanunk azokra a kérdésekre, amelyek az adatközlő magáné* 
Jetébe nyúlnak. (Ellenkező esetben megtörténhet, hogy az adatközlő egyszerűen megtagadja a 
választ.)

6. Csak olyan kérdéseket adjunk, amelyekről feltételezzük, hogy az adatközlők zöme tud 
rájuk felelni! (figyelembe véve iskolázottságukat, műveltségüket stb.)

7. Aszerint kell megfogalmazni a kérdéseket, hogy mennyire tartós a kérdőív jellege 
(mennyi benne az aktuális).

8. Kerüljük az olyan kérdéseket, amelyekre pontatlan választ kaphatunk! (Ezeknek nem 
sok hasznát vesszük.)

9. Ne kérdezzünk olyant, ami túl sok fáradságot vagy különmunkát igényel az adatközlőtől 
(pl. számolgatást, utánjárást, további kérdezősködéseket)!

10. Általában mellőzzük a leegyszerűsített kérdéseket!
A felsoroltakon kívül további szempontokat is ajánlatos a kérdőív összeállítójának figyelem

be vennie. Közéjük tartozik az is, hogy a kérdőívnek csak társadalmilag elfogadható kérdéseket 
kell tartalmaznia. Rudi Supek szerint egyetlen kérdés sem teheti az adatközlőt olyan helyzetbe, 
hogy társadalmilag elfogadhatatlan választ kényszerüljön adni Ha azt akarjuk, hogy az 
adatközlő szabadon, spontánul válaszoljon, meg kell vele értetnünk, hogy tartalmára való 
tekintet nélkül minden kérdés számára is elfogadható, nemcsak a kérdező számra.13

Azon is sok múlhat, hogyan fogalmazzuk meg kérdéseinket Partennek arra is van receptje, 
hogy milyen legyen a jó kérdés. Szerinte a kérdőívben szereplő kérdések megfogalmazása 
elsősorban attól függ, hogy tényeket vagy véleményeket vizsgálunk-e, vajon az adatközlő töiti-e 
ki a kérdőívet vagy pedig az adatgyűjtő, valamint hogy milyen mértékben kell az adatközlőnek 
magának értelmeznie a kérdéseket. A szempontok a következők:

1. A kérdésben lehetőleg olyan egyszerű szavakat használjunk^ amelyeket az adatközlők 
mindegyike ismer(het), vagyis egy 6-8 éves gyerek is megértse a kérdést (ezért a gyakorisági 
szótárnak első 5000 szava jöhet számításba).

2. Ha csak lehet, minél tömörebb legyen a kérdés.
3. A kérdésben pontosan benne legyen, hogy milyen információt kérünk.
4. Kerüljük a többértelmű kérdéseket!
5. Kerüljük a megfogalmazásbeli kétértelműséget! (pl. a kérdések feltételes megfogalma

zását)
6. A kérdés ne tartalmazza a válás#!
7. Mellőzzük a sztereotip formákat és az érzelmi töltésű szavakat!
8. Tegyük lehetővé az adatközlőnek, hogy a felkínált válaszokon kMlli feleletet adhasson!15
A kérdőív összeállításakor nyilván megfelelően csoportosítani kell a kérdéseket Felmerül a

kérdés, hogy a csoportosítás eredményesebbé teszi-e az ankétot Vajon elengedhetetlen-e az 
az eredményes felméréshez? Metzner és Mann vizsgálatai szerint a szekvenciális (csoportosí
tott) forma valamivel jobb eredményt biztosít, mint az aszekvendális (amelyben a kérdések 
össze vannak keverve), de ez nem jelenti azt, hogy a kérdések közötti kapcsolatnak feltétlenül 
erősebbnek kell lennie, ha csoportosítva vannak.

Kérdőívünkben főleg olyan kérdések szerepelnek, amelyekre az adatközlő a megadott 
válaszlehetőségek közül választhatja ki a számra megfelelőt (multiple choice -  pitanja sa 
višestrukim izborom). Az efTajta kérdés igen rugalmas és hatékony eszköze a tájékozottság, a 
szókincs, a megértés, az ismeretszerzés, a nézetek és vélemények mérésének. Fontos mozza
nat, hogy a felkínált válaszok teljesek legyenek, kimerítsék a kérdést Ha a válaszlista nem 
teljes, az adatközlő arra kényszerül, hogy a valóságos helyzettől vagy álláspontjától eltérő
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feleletet húzzon alá -  mondja Supek.17 Szerintünk ez arra is késztetheti az adatközlőt, hogy ne 
válaszoljon az adott kérdésre. A válaszlehetőségek a vélemények és nézetek számos árnyalatát 
tartalmazhatják, úgyhogy általuk viszonylag pontos és objektív képet alkothatunk a vizsgált 
populációról.

A többváltozós válaszok elrendezése befolyásolhatja az adatközlőt. Rugg és Cantril szerint 
a kérdésben második (vagy utolsó) helyen említett változat valamivel több szavazatot kap, 
mint az első. A bonyolultabb kérdéseknél az adatközlők hajlamosak az utolsó, könnyebben 
megjegyezhető változatot választani.18

A munkahelyi és munkás-kétnyelvűség vizsgálatára készített, RO 2/A jelzetű kérdőívünk 
demográfiai jellegű kérdéseket, a nyelvelsajáiításra vonatkozó kérdéseket, a nyelvtudás fokára 
vonatkozó kérdéseket, a tömegtájékoztatási eszközök használatára vonatkozó kérdéseket, 
valamint a munkahelyen való tájékozódást és tájékoztatást érintő kérdéseket tartalmazott. A 
kérdések kiválasztásában, megfogalmazásában és elrendezésében igyekeztünk érvényesíteni a 
fentebb vázolt elveket és szempontokat.

A kérdőívhez a következő kísérőszöveget adtuk: ”E kérdőívet az újvidéki Bölcsészettudo
mányi Kar Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetének a munkatársai 
dolgozták ki azzal a céllal, hogy tervezett kutatásaikhoz megfelelő adatokat kapjanak a két- és 
többnyelvű közegben való nyelvhasználattal kapcsolatban. Köszönjük, hogy pontos és hiteles 
adataival hozzájárul a kutatások eredményességéhez. Kérjük, karikázza be a megfelelő 
válaszokat!” Ugyanezt a szöveget szerbhorvát nyelvű változatban is feltüntettük a kérdőíven. 
Azért tartottuk szükségesnek ezt a rövid "bemutatkozást”, hogy bizalmat keltsünk adat
közlőinkben a felmérés iránt.

A demográfiai jellegű kérdések segítségével az adatközlő életkora, szakképzettségi szintje 
(iskolai végzettsége), születési helye, jelenlegi állandó lakhelye, valamint eddigi leghosszabb 
idejű tartózkodási helye iránt tudakozódtunk. Az életkorral kapcsolatosan három válaszle
hetőséget adtunk (a. 18-27 év között, b. 28-40 év között, c. 40 éven felül), azzal, hogy helyet 
biztosítottunk a pontos életkor feltüntetéséhez is (azok számára, akik szükségesnek tartják a 
közelebbi meghatározást, például, hogy az idősek csoportjában még fiatalnak számítanak; 
továbbá azoknak, akik még nincsenek 18 évesek). A szakképzettségi szint (vagy iskolai 
végzettség) megállapításához hét kategóriát tüntettünk fel: a. egyetemi, b. főiskolai, c. 
középiskolai, d. magasan szakképzett, e. szakképzett, f. betanított, g. szakképzetlen. Ezt a 
kérdést az tette indokolttá, hogy mi a munkahelyek mintáját vettük alapul, nem pedig a 
dolgozókét; a szakképzettségi szint (vagy iskolai végzettség) pedig meghatározó tényezője 
annak, hogy ki-ki milyen munkahelyen dolgozhat, milyen munkakört tölthet be a vállalatban. 
Arra törekedtünk, hogy mintánkban arányosan képviselve legyenek a vállalatnak különböző 
szakképzettséget és iskolai végzettséget megkövetelő munkahelyei.

A születési hely meghatározását négyféle válaszhoz kötöttük: a. helyben (ahol a munkahe
lye van), b. a környéken, c. Vajdaság más helységében, d. Vajdaságon kfvüL Ezzel a kérdéssel 
adatközlőink mobilitását szándékoztuk vizsgálni, valamint azt, hogy van-e alapvető különbség 
az autochton és a betelepült lakosság munkahelyi nyelvhasználata között. Hasonló célokat 
szolgált a másik két migrációs jellegű demográfiai kérdés is. A jelenlegi állandó lakhelyhez 
csupán két válaszlehetőséget biztosítottunk: a. helyben (ahol a munkahelye van), b. a 
környéken. Arra számítottunk ugyanis, hogy nincsenek távolabbról ingázók. A felmérés során 
kiderült, hogy a dolgozóknak egy része kénytelen volt megválaszolatlanul hagyni ezt a kérdést, 
mivel valószínűleg más, távolabbi helységben van az állandó lakhelyük.19 Arra a kérdésre, hogy 
eddig bd lakott a leghosszabb ideig, adatközlőink az alábbi válaszok közül választhattak: a. 
helyben (ahol jelenlegi munkahelye van), b. a környéken, c. Vajdaság más helységében, d. 
Vajdaságon kívül. Voltaképpen ezek ugyanazok a kategóriák, mint a születési helyre vonatko
zó kérdés esetében. A negyedik csoportba nemcsak azok tartozhatnak, akik a szűkebb
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értelemben vett Szerbiában, Kosovóban, Bosznia-Hercegcrvinában vagy más köztársaságban 
születtek, illetve a leghosszabb ideig tartózkodtak, hanem azok is, akik külföldről jöttek, 
valamely szomszédos vagy távolabbi országból származnak. A környéken meghatározás eléggé 
viszonylagos, de szükségesnek tartottuk, hogy külön csoportba kerüljenek azok, akik (minden 
bizonnyal) napi ingázók. Nyilvánvaló, hogy a környék fogalma nagyobb helység esetében jóval 
tágabb lehet, mint ha kis helységről van szó.

A nyelvelsajátftásra vonatkozó kérdésekkel az iránt érdeklődünk, mióta beszél adatközlőnk 
szerbhorvátul, miót? beszél magyarul, milyen tannyelven folytatta általános iskolai tanulmá
nyait, illetve milyen tannyelven folytatta középiskolai tanulmányait. A nyetvelsajátftás idejének 
feltüntetéséhez az alábbi válaszlehetőségeket adtuk meg: a. amióta megtanult beszélni, b. 3-6 
éves kora óta, c. 7-15 éves kora óta, d. idősebb korában sajátította el; valamint arra az 
eshetőségre is számítottunk, ha adatközlőnk e. nem tud szerbhorvátul (v. magyarul). Az 
amióta megtanult beszélni kategória nagyjából azonos az anyanyelv meghatározásával, de nem 
szükségszerűen, mert előfordulhat olyan eset is, hogy valaki mindkét nyelvet 3 éves kora előtt 
sajátította cl. A 3-6 éves kor az óvodáskornak (vagy a nehézkesebb, de nem pontosabb 
megfogalmazású "iskoláskor előtti kornak") felel meg, a 7-15 éves korcsoport pedig az 
általános iskoláskor megfelelője (amikor köztudomásúan minden gyerek számára kötelező az 
iskolába való járás). Az idősebb korban lehet szervezett, intézményes kategória megfelelője is 
(a középiskolában, az egyetemen, külön nyelvtanfolyamon), és lehet spontán, a környezetből 
adódó (a házastárstól, a munkatársaktól, az utcabeliektől stb.). Ezúttal nem részleteztük az 
idősebb korban való nyetvelsajátftás formáit, viszont igen tanulságos lenne külön tanulmányoz
ni ezt a jelenséget (az ilyen személyekkel készített interjú segítségével).

Az általános iskolai, illetőleg középiskolai tanulmányok nyelvét illetően négy válaszle
hetőséget tüntettünk fel: a. magyar nyelven, b. szerbhorvát nyelven, c. részben magyar, 
részben szerbhorvát nyelven, d. más nyelven. Ezzel a kérdéspárral a nyelvhasználati folytonos
ságot óhajtottuk vizsgálni, vagyis azt, hogy mennyire jellemző adatközlőinkre az elsőként 
megtanult nyelvhez való ragaszkodás iskoláztatásuk során. A c. válasz azoknak az adat
közlőknek felel meg, akik valami oknál fogva nem ugyanazon a tannyelven végezték el az 
egyes osztályokat (elköltözés, szemléletváltozás, a választás lehetőségének hiánya stb.). A d. 
választ elsősorban azoknak szántuk, akik valamely hazai nyelven (szlovák, román, ruszin, 
macedón, szlovén, albán, olasz stb.) végezték tanulmányaikat, de az is bekarikázhatta, aki 
Németországban, Franciaországban, Svédországban stb. járt iskolába. Utólag kiderült, hogy a 
magyar és más nyelven, illetve szerbhorvát és más nyelven változatnak is ott kellett volna 
lennie a lehetséges válaszok között

A nyelvtudás szintjét csupán hozzávetőleges pontossággal akartuk mérni, egzaktabb 
méréshez külön tesztet kellett volna kidolgozni A tesztelés akár egyenként való rangsorolást is 
lehetővé tett volna, kérdőívünk jellegének és céljainak azonban megfelelt az elnagyoltabb 
osztályozás is. A szerbhorvát, illetve a magyar nyelvtudás fokát az alábbi skála szerint lehetett 
meghatározni: a. Jól beszél szerbhorvátul (magyarul).; b. Közepesen beszél szerbhorvátul 
(magyarul).; a  Nehezen beszél szerbhorvátul (magyarul).; d. Nem tud szerbhorvátul (magya
rul). Természetesen külön kérdés vonatkozott kérdőívünkben a szerbhorvát nyelvtudás szint
jére, és külön a magyar nyelvtudás szintjére. Már a lehetséges válaszok megfogalmazásából is 
látszik, hogy a szóbeliséget helyeztük előtérbe. Az írásbeliségre vonatkozó kérdések nyilván 
egészen más képet eredményeztek volna az adatközlőknek ugyanarról a csoportjáról ts. Az, 
hogy valaki jól beszél szerbhorvátul vagy magyarul, még nem feltétlenül jelenti azt is, hogy jól 
is ír az illető nyelven. A c  pontban feltüntetett választ azért tartottuk szükségesnek, hogy a 
nem tudók csoportjától különválasszuk azokat, akik mégiscsak valami keveset tudnak a másik 
nyelven ("nem lehet őket eladni").
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A tömegtájékoztatási eszközök használatára vonatkozó kérdések elsősorban a munkahe
lyen kívüli tájékozódás vizsgálatát kellett hogy elősegítsék. A szerbhorvát nyelvű újságot, illetve 
a magyar nyelvű újságot olvasók további folytonosságot képviselnek az iskolai nyelvhasználat
hoz viszonyítva. Az újságolvasás kérdéseihez három válaszlehetőséget előlegeztünk: a. rendsze
resen olvas, b. időnként olvas, c. nem olvas. Az első válasz nyilván főleg azoknak felel meg, 
akik napilapra fizettek elő, de az is nyugodt lélekkel bekarikázhatja, aki csak hetilapokat olvas 
rendszeresen. Az időnként olvasók kategóriája eléggé széles lehet, az is közéjük tartozónak 
vélheti magát, aki a hétnek bizonyos napjain vesz napilapot, és az is, aki csak elvétve, jeles 
alkalomkor jut újsághoz.

A rádióhallgatás nyelvére kérdezve szintén figyelembe kívántuk venni a gyakoriságot: a. 
rendszeresen hallgat, b. időnként hallgat, c. nem hallgat (szerbhorvát nyelvű rádióműsort, 
illetőleg magyar nyelvű rádióműsort). Mint a sajtónál sem, itt sem végeztünk további 
differenciálást, mert nagyon megterheltük volna vele a kérdőívet. Bizonyára érdekes adatokat 
kaptunk volna, ha kérdéseinket műsorfajták (tartalom) szerint is lebontottuk volna. Mindene
setre célszerű lett volna külön kezelni a beszédműsorokat (hírek, ismeretterjesztő adások stb.) 
és a zeneműsorokat (ezekben rendszerint csak összekötő szerepe van a beszédnek, habár 
vokális számoknak is lehet bizonyos hatásuk a nyelvhasználatra). A tévénézés nyelvét azzal a 
tudattal vizsgáltuk, hogy ennél a médiumnál a beszéd nem szükségszerű velejárója az adásnak, 
úgyhogy akár az is élvezettel nézhet valamely műsort, aki voltaképpen nem is érti a nyelvet. 
Ennek ellenére a szöveg mégsem tekinthető a kép alárendeltjének, sőt gyakran éppen a 
képpel kiegészítve válik a beszéd hatásosabbá. A válaszlehetőségeket a tévére vonatkozó 
kérdéseinkben is úgy állítottuk össze, mint a sajtónál és a rádiónál: a. rendszeresen néz, b. 
időnként néz, c. nem néz. A magyar nyelvű tévéadások nézettségének vizsgálatában nem 
választottuk cl egymástól az Újvidéki Televízió magyar nyelvű műsorait és a Magyar Televízió 
műsorait, mivel felmérésünk szempontjából ennek nem lett volna különösebb jelentősége 
(ugyanez a sajtóra és a rádióra is vonatkozik).20

A munkahelyen való tájékozódás és tájékoztatást érintő kérdésekkel azt tudakoljuk az 
adatközlőtől, hogy munkaszervezetében milyen nyelven tájékozódik a tájékoztatási eszközök 
segítségével (üzemi lap, közlöny stb.), munkahelyén milyen nyelven kap szóbeli információkat, 
valamint ugyanott milyen nyelven ad szóbeli információkat. Mindhárom kérdéshez három 
közös válaszlehetőség jár: a. szerbhorvát nyelven, b. magyar nyelven, c. időnként szerbhorvát, 
időnként magyar nyelven. Az első kérdésre azt a választ is bekarikázhatja az adatközlő, hogy 
d. Nem szokott tájékozódni. Kérdőívünk első változatában a gyakoriság is szerepelt változó
ként (rendszeresen v. rendszerint/ időnként magyar v. szerbhorvát nyelven), a kérdések 
átformálása után azonban eltekintettünk tőle (a c. pont megfogalmazása megoszlást fejez ki, 
nem gyakoriságot), mivel az a. és a b. pontban már immanensen benne van az, hogy 
rendszerint, tehát általában; az viszont, hogy gyakran v. ritkán kerül-e rá sor, kevésbé érdekelt 
bennünket Egyébként is a munkahelyi kommunikáció mindennapos dolog, nincs meg úgy 
benne a gyakoriság megválasztásának a lehetősége, mint az újságolvasásnál, rádióhallgatásnál 
vagy a televíziónézésnél.

Kérdőívünkben számon kértük az adatközlőtől a munkaszervezetének és társultmunka- 
atnpszervezctének nevét, a saját nevét, valamint a kérdőív kitöltésének dátumát Ezzel, 
különösen az adatközlő nevének a tudakolásával azt szerettük volna elérni, hogy az, aki kitölti 
a kérdőívet, minél nagyobb felelősséggel viszonyuljon hozzá, ne kitalált, hanem valós adatokat 
tüntessen fel. Az csak másodlagos szempontunk volt, hogy a személynévből is következtessünk 
az adatközlő nemzetiségére és anyanyelvé re.

Azzal, hogy kérdőívünk egyik hasábja magyar, a másik pedig szerbhorvát nyelvű volt, 
szabad választási lehetőséget biztosítottunk adatközlőinknek, hogy azon a nyelven töltsék ki a
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kérdőívet, amelyet magukhoz közelebbinek éreznek, amelyet jobban ismernek, vagy amelyről 
úgy vélik, hogy jobban kifejezi álláspontjukat.

Már fentebb utaltunk rá, hogy kérdőívünk első változata némiképp különbözött a máso
diktól. Voltaképpen ugyanazokra az adatokra kérdeztünk vele is, csupán más formában, 
kevésbé kifejtve. A demográfiai jellegű adatokat, valamint a nyelvelsajátílásra vonatkozó 
adatokat nem többváltozós feleletet tartalmazó kérdésekkel tudakoltuk, hanem kiegészítendő
mondatokkal (A szerbhorvát nyelvet_______ éves korom óta beszélem. A magyar nyelvet
______ éves korom óta beszélem. Az általános iskolában____________________ tannyelvű
tagozatra jártam.), illetve kiegészítendő szókapcsolatokkal (Születési éve_________ , Születési
helye________________, Jelenlegi állandó lakhelye______________________________ ).
A nyelvismeret szintjére, a vállalaton belüli és kívüli tájékozódásra vonatkozó kérdéseknek 
vagylagos mondatrészt tartalmazó mondat formájuk volt (Pl. A magyar nyelvet jól / közepesen 
/ gyengén beszélem. Szerbhorvát nyelvű újságot rendszeresen / időnként olvasok. Szóbeli 
információkat munkahelyemen rendszerint időnként szerbhorvát nyelven kapok. stb.).

A felmérésnek fontos mozzanata a mintavétel. A vizsgálatot általában nem érdemes 
kiterjeszteni az egész populációra, elegendő egy véletlen minta is, amely a populáció összetéte
lét reprezentálja. Az ilyen minta használata azokban az ún. súlyozatlan összehasonlító 
vizsgálatokban indokolt, amelyekkel a kutatók azt igyekeznek megállapítani, hogy eey adott 
időpontban hogyan oszlik meg valamely populáció meghatározott vonása vagy nézete.

A Kanadában (Quebec tartományban) végzett hasonlójellegű kutatások dolgozók mintá
ján folytak, az angol és a francia nyelvnek szóban és írásban való használatára vonatkozóan 
kérdezték ki azokat a dolgozókat, akik munkájuk végzése során szükségszerűen két nyelven 
kommunikálnak. A különösebb nyelvi kommunikációt nem igénylő munkafolyamatokon dol
gozók és az egy nyelven beszélő alkalmazottak részére csökkentették a kérdések számát.22

Mi inkább a munkahelyek és a munkaszervezetek mintájára alapoztunk, mivel ez több 
lehetőséget ad arra, hogy megfigyelhessük a különböző nyelvközösségek kommunikálásának 
dinamikáját, és hogy párhuzamba állíthassuk a társadalmi közösségnek demográfiai, szociális, 
gazdasági, politikai tényezőit cgy-egy adott munkaszervezet nyelvi vonatkozású adottságaival 
és nyelvhasználati helyzetével.

Kérdőívünk első változatával a szabadkai SEVER villamossági gépgyárban végeztünk 
felmérést (100 adatközlőt kérdeztünk ki), a második, javított változattal pedig Adán a 
POT1SJE szerszámgépgyárban, a zentai TAMP üzemben és a temerini UGLED készruha
gyárban (összesen 224 dolgozó töltötte ki a kérdőívet).24

II. Nyelvelsqjátítás és nyelvtudás

A magyar és a szerbhorvát nyelv elsajátítására Vajdaság SZAT-ban számos lehetőség 
adódik: a családi környezettől kezdve, a játszótéri pajtásokon és az iskolán át a szervezett 
nyelvtanfolyamig. Az első nyelvét rendszerint életének harmadik évéig elsajátítja az ember, 
azzal, hogy később folyton bővíti, javítja, tökéletesíti nyelvtudását, ösztönösen vagy tudatosan. 
A második nyelv elsajátítása általában később következik, vagy óvodáskorban, vagy iskoláskor
ban, esetleg felnőttkorban.

Felmérésünkben a szerbhorvát nyelv elsajátításának Ideje azoknál a személyeknél, akiknek 
nem az első nyelvük, elsősorban a 7-15 éves korra esik. Ez különösen a Potísjéra és a Tampra 
jellemző (az elsőben az adatközlők 58,75 százaléka jelölte meg ezt a kort, a másodikban pedig 
38,46 százalékuk). Ezekben a vállalatokban meglehetősen nagy a szerbhorvát nyelvet idősebb 
korban elsajátítók aránya is (a Tampban 25,64 százalék, a Potisjéban 20 százalék). Az 
Ugledban és a Scverben az iskoláskor mellett az óvodáskor a megterheltebb, nem pedig az
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idősebb kor (az Ugledban 19,05 százalék, a Severbcn 13 százalék, míg az idősebb kor 
mindössze 0,95 százalék, illetve 3 százalék). A Tampban az idősebb korban való nyelvelsajátí
tás gyakoriságához az óvodáskorban való nyelvelsajátítás gyakorisága is párosul. Érdekes, hogy 
jóval többen nem válaszoltak erre a kérdésre Temcrinbcn (4,76% és Szabadkán (4%), mint 
Zentán és Adán (0% és 1,25%), valószínűleg azért, mert nem óhajtották nyíltan megmondani, 
hogy nem tudnak szerbhorvátul.

A 0-3 korcsoport aránya a Severben a legnagyobb (51%), utána az Ugled következik 
(41,90), majd a Tamp (12,82) és a Potisje (11,25). Ezek a százalékok voltaképpen csupán 
hozzávetőlegesen jelzik a szerbhorvát anyanyelvűek arányát, mivel nem mindegyik adat
közlőnk tette erre a korra az első nyelv elsajátításának idején, továbbá olyan is akadt köztük, 
aki mindkét nyelvet azóta beszéli, amióta megtanult beszélni. Erről a problémáról (vagyis az 
anyanyelv meghatározásáról) később részletesebben is beszélni fogunk.

A magyarul beszélőknek a nyelvelsajátítás ideje szerinti arányát vizsgálva megállapíthatjuk, 
hogy mind a négy vállalatban a 0-3 éves korcsoport az első (Potisje 83,75%, Tamp 82,05%, 
Sever 54%, Ugled 44,76%). Ebből arra következtethetünk, hogy adatközlőink zöme minde
nütt magyar anyanyelvű volt; pontosabb arány megállapításához azonban egyéb adatokat is 
figyelembe kell vennünk. Feltűnő, hogy sokan nem válaszoltak, vagy tagadó választ adtak erre 
a kérdésre az Uglcdbcn és a Severben (az elsőben 42,86%, a másodikban 12%; nem válaszolt 
5,71%, illetve 17%!). Úgy látszik, Temerinben és Szabadkán sokan egyáltalán nem sajátították 
cl a magyar nyelvet. Zcntai adatközlőink közt egy olyan sem volt, aki nem vagy nemlegesen 
válaszolt volna a magyar nyelv elsajátítására vonatkozó kérdésünkre, és Adán is csak 3,75 
százalék nyilatkozott úgy, hogy nem tud magyarul.

A magyar nyelvnek második nyelvként való elsajátítási ideje szintén általában az iskolás
korra tehető, az óvodáskor és az idősebb kor aránya csak Zentán kifejezettebb, az adai 
adatközlők mind első nyelvként sajátították c! a magyar! 3-6 éves korukban. A Severben és az 
Ugledban egy adatközlő sem sajátította cl idősebb korában a magyar nyelvet. Nyilván az 
vezérelte őket, hogy ha eddig megvoltak a magyar nyelv nélkül, hát ezután is meglesznek.

A nyelvelsajátításhoz és a nyelvismeret szintjének a növeléséhez az iskola is hozzájárul. 
Szinte mindegyik adatközlőnk elvégezte az általános iskolát (Tamp 100%, Sever 98%, Potisje 
96,25%, Ugled 94,29%), de nem mind azon a nyelven, amelyet elsőként sajátított el. 
Adatközlőinknek több, mint háromnegyed része középiskolába is járt (Potisje 83,75%, Sever 
83%, Tamp 82,05%, Ugled 73,33%).

A Tampból és a Potisjéból való adatközlőinknek a legnagyobb része magyar nyelven 
végezte általános iskolai tanulmányait (Tamp 74,36%, Potisje 67,50%), a Sever és az Ugled 
adatközlői közt viszont azok vannak többen, akik szerbhorvát nyelven tanultak az általános 
iskolában (Sever 56%, Ugled 47,62%). Mind a négy vállalatban meglehetős eltérés tapasztal
ható a magyar nyeivet első nyelvként beszélők százaléka és az általános iskolát magyar nyelven 
végzettek százaléka között, az utóbbiak rovására. Ez a különbség a Severben és a Potisjéban 
számottevőbb, mint a Tampban és az Ugledban. A Potisje és az Ugled esetében nem is 
annyira a szerbhorvátnyclvűség növekszik meg a magyarnye 1 vűséggel szemben, hanem a más 
nyelven, illetve a két nyelven (magyar és szerbhorvát) tanulók aránya (Adán 5% és 1,25%, 
Temerinben pedig 3,81% és 4,76%). A Sevcrre a kétnyelvű iskolázás nem jellemző, a Tampra 
pedig a másnyelvű.

A középiskola viszonylatában a szerbhorvátnyclvűség Szabadkán és Zentán jut számot
tevőbb előnyhöz az általános iskolai arányhoz képest (60% : 23% és 53,85% : 23,08%). 
Feltűnő, hogy a kétnyelvűség Szabadka kivételével mindenütt növekszik (Adán 5%-kal, de ez 
az általános iskolainak az ötszörösét jelenti!). A más nyelven vrló tanulás a középiskolában 
csak szórványosan jelentkezik, mindössze egy lemerini adatközlőnk nyilatkozott úgy, hogy nem 
magyar vagy szerbhorvát nyelven végezte a középiskolai tanulmányait.
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Az általános iskolai és a középiskolai tanulmányok nyelve olykor ugyanazon személy 
esetében is különböző. A Potisjéban és a Tampban egy-egy olyan adatközlőnk volt, aki 
kétnyelvű általános iskolai tanulmányok után magyar tannyelvű középiskolai osztályba iratko
zott, volt továbbá hat olyan személy is (4 a Potisjéban és 2 a Tampban), aki magyar nyelvű 
általános iskola után kétnyelvű középiskolába járt, valamint egy olyan is, aki a szerbhorvát 
tannyelvet váltotta fel kétnyelvűvel. Szabadkán inkább arra van példa, hogy az általános iskolai 
magyarnyelvűségből a középiskolában szerbhorvátnyelvúség lesz. Az is megfigyelhető, hogy az 
általános iskolát szerbhorvát nyelven végzők közt kevés olyan van, aki nem tanul tovább.

A nyelvismeret szintjét tanulmányozva jelentős eltéréseket tapasztaltunk a vállalatok 
között. A szerbhorvát nyelvtudás foka az Ugledban iés a Severben jóval nagyobb, mint a 
Potisjéban és a Tampban. Temerinben az adatközlőknek 80%-a jól beszéli a szerbhorvát 
nyelvet, Szabadkán pedig 75%-uk. Zentán 38,46% a jól beszélők aránya, Adán mindössze 
27,50%. A Potisje és a Tamp adatközlői közül a legtöbben közepesen tudnak szerbhorvátul 
(57,50% és 53,85%). Adán viszonylag nagy a szerbhorvátul nehezen beszélő dolgozók aránya 
(16,25%), továbbá olyan is akad, aki nem tud szerbhorvátul (a Tampban is). A Sever és az 
Ugled dolgozói közül senki sem nyilatkozott úgy, hogy nem tud szerbhorvát nyelven, habár a 
kérdésre nem válaszoló szabadkaiak nagy százaléka (6%) arra enged következtetni, hogy 
mégis van köztük ilyen.

A nyelvismeret szintje és a nyelvelsajátftás ideje között adataink alapján érdekes összefüg
gésekre figyelhetünk fel. Az nyilvánvaló, hogy nemcsak azok beszélhetnek jól egy nyelvet, akik 
már három éves koruk előtt elsajátították, hanem azok is, akik később tanulták meg.

A magyar nyelvtudás foka szerinti megoszlás azt mutatja, hogy a magyarul jól beszélők 
mindegyik vállalatban többségben vannak (az Ugledban csupán relatív többségben). A 
legkedvezőbb helyzet a Tampban van, minden adatközlő tud magyarul, 84,62% jól, 15,38% 
pedig közepesen. A legtöbb jól beszélő a Potisjéban van (91,25%), viszont itt magyarul 
nehezen vagy éppenséggel nem beszélő is akad a közepesen beszélők mellett. A Severben 
89% a magyarul beszélők aránya (56%-uk jól, 19%-uk nehezen és 14%-uk közepesen beszéli 
a magyar nyelvet). Az Ugled adatai e tekintetben eléggé szélsőséges képet mutatnak. 
Dolgozóinak mindössze 51,43%-a tud magyarul, zömük, igaz, jól (44,76%), és nyilván első 
nyelvként beszéli a magyart, második nyelvként 3,81%-uk közepesen és 2,86%-uk nehezen. A 
temerini adatközlők 40,95%-a tagadó választ adott, 7,62%-uk pedig nem nyilatkozott magyar 
nyelvtudásáról (valószínűleg ők sem beszélnek magyarul).

A nyelvismeret szintje és a nyelveIsajátítás Ideje között adataink alapján érdekes összefüg
gésekre figyelhetünk fel. Az nyilvánvaló, hogy nemcsak azok beszélhetnek jól egy nyelvet, akik 
már három éves koruk előtt elsajátították, hanem azok is, akik később tanulták meg. Ennek 
következtében az első nyelvre és a Jő nyelvtudásra vonatkozó adatoknak nem kell feltétlenül 
megegyezniük. Azt viszont elvárná az ember, hogy a nyelvtudásra vonatkozó tagadó válaszok 
között ne legyen eltérés. Sajátos módon a nyelvelsajátításnál jelentkező tagadó válaszok aránya 
általában a nyelvtudás javára csökken a nyelvismereti kérdéseknél. A szerbhorvát nyelvtudásra 
vonatkozóan a Potisjéban tapasztalható ilyen változás (-2,50%), a magyar nyelvtudást illetően 
pedig a Severben (-2%), az Ugledban (-1,91%), valamint a Potisjéban (-1,25%). Ez azt jelenti, 
hogy egyes adatközlők mintegy korrigálták korábbi válaszukat, miszerint nem sajátították el a 
szerbhorvát, illetve a magyar nyelvet, mivel kiderült, hogy a nyelvismeret szintjére vonatkozó 
kérdésekben más válasz felel meg nekik, nevezetesen az, hogy nehezen beszélik az illető 
nyelvet (tehát mégsem adhatnak tagadó választ).

A fentihez hasonló mozgást láthatunk a nem nyilatkozók arányszámai között is, csakhogy 
itt nem annyira egyértelmű a csökkenés. Az Ugled adatközlőinek 4,76%-a nem válaszolt a 
szerbhorvát nyelv elsajátításának idejét tudakoló kérdésre, amikor viszont a szerbhorvát 
nyelvtudásuk szintjéről kellett nyilatkozniuk, nem tagadták meg a választ. A Sever dolgozóinál



magyar nyelvtudásuk javára történt ilyen változás, a magyar nyelv elsajátításának idejéről 
17%-uk nem nyilatkozott, a magyar nyelvtudás fokáról viszont csak 14%-uk. Ezzel szemben 
ugyanitt 2%-kal megnőtt a szerbhorvát nyelvtudásukról nem nyilatkozók aránya a nyelvelsajá
títás idejéről nem beszélőkhöz viszonyítva. Az Uglcdban 1,91%-kal többen hagyták válasz 
nélkül a magyar nyelvtudás fokára vonatkozó kérdést, mint a magyar nyelv elsajátításának 
idejét tudakolót.

Kérdőívünkben nem szerepelt olyan kérdés, amellyel közvetlenül tudakoltuk volna adat
közlőnk nemzetiségét és anyanyelvét. Ennek egyik oka az volt, hogy korábbi kutatásainkban az 
adatközlők különböző módon értelmezték az anyanyelv fogalmát (például akadt olyan, aki 
szüleinek nyelvét értette rajta, noha maga egy-két szónál többet nem is tudott azon a nyelven). 
A nemzetiség többé-kevésbé függetleníthető az anyanyeMől, nem szükségszert!, hogy valaki
nek ugyanaz legyen a nemzetsége, mint az anyanyelve.25 Az anyanyelv az a nyelv kell, hogy 
legyen, amelyet valaki a legjobban ismer, amelyen a legkönnyebben ki tudja fejezni magát. Ezt 
nevezhetjük első nyelvnek is, noha még az sem szükségszerű, hogy azonos legyen az elsőként 
elsajátított nyelvvel, ti. előfordul, hogy valaki más környezetbe kerül, és szinte elfelejti azt a 
nyelvet, amelyet otthon az anyjától tanult meg.

Mi azt szerettük volna megállapítani, hogy melyik nyelvnek van elsődleges szerepe az 
egyén nyelvi viselkedésében. Ehhez a következő mércéket vettük figyelembe: 1. a szerbhorvát 
és a magyar nyelv elsajátításának ideje; 2. az adatközlő szerbhorvát és magyar nyelvtudásának 
szintje; 3. a kérdőív kitöltésének nyelve (ez utóbbi arra az esetre, ha az első két kritérium 
alapján nem lehet meghatározni az illető anyanyelvit).26 Ez a harmadik szempont önmagában 
nem elégséges az első nyelv meghatározásához, mivel kifejezheti az egyénnek azt a törekvését 
is, hogy az általa adott információ minél hozzáférhetőbb legyen (attól függetlenül, hogy az 
illető jól ismeri-e ezt a nyelvet vagy kevésbé jól).

Vizsgáljuk meg ebből a szempontból a Tamp dolgozóit! Szerbhorvátul beszél, amióta 
megtanult beszélni 12,82%-uk, magyarul pedig 82,05%-uk. További 5,13%-uk 3-6 éves 
korában sajátította el első nyelvként a szerbhorvátot. A helyzetet bonyolítja, hogy egy 
adatközlő mindkét nyelvet 3 éves kora előtt sajátította el, egy másik pedig mindkét nyelvet 3-6 
éves korában. Vajon ezeknek melyik az anyanyelvűk? Nézzük meg a nyelvismeret szintjére 
vonatkozó adatokat is! A szerbhorvát nyelvet jól beszéli 38,46%, közepesen 53,85%, a többi 
nehezen vagy nem beszéli. A magyar nyelvet az adatközlők 84,62%-a jól beszéli, 15,38%-uk 
pedig közepesen. Tizenegy olyan adatközlő van, aki mindkét nyelvet jól beszéli (vagyis 
28,21%). Közülük hét (17,95%) először a magyar nyelvet sajátította el, kettő pedig a 
szerbhorvátot (5,13%). A fennmaradó két személy azonos azokkal, akik mindkét nyelvet 
egyidejűleg sajátították el (5,13%). Mivel mindketten szerbhorvát nyelven töltötték ki a 
kérdőívet, szerbhorvát anyanyelvűnek tekintjük Őket (az előbbi elvek alapján). Megállapíthat
juk tehát, hogy a Tamp dolgozóinak nem 12,82%-a szerbhorvát anyanyelvű (ahányan 
bárom éves korukig elsajátították ezt a nyelvet), hanem 7,69%-kal (vagyis három sze
méllyel) több: 20,51%. Közéjük tartozik ugyanis az a két személy, aki óvodáskorban 
sajátította el első nyelvét, és az is, amely mindkét nyelvet egyidejűleg óvodáskorban 
sajátította el. Ebből következik, hogy a magyar anyanyelvűek aránya a Tampban 79,49% 
(vagyis harmincegy személy), nem pedig 82,05%, ahogyan a nyelvelsajátítás ideje szerinti 
adatok alapján következne.

A fentiekhez hasonló problémák a többi munkaszervezetben is vannak, egyes adatközlők 
anyanyelvét a Severben, a Potisjéban és az Ugledban sem könnyű megállapítani A Severben 
például az is bonyolítja a helyzetet, hogy három adatközlő mindkét nyelven kitöltötte a 
kérdőivet (a kétnyelvűség szellemében). A Potisjéban 17 személy beszéli egyformán jól a 
magyar és a szerbhorvát nyelvet, keltő közülük egyidejűleg is sajátította el őket, egyikük 
szerbhorvát nyelven töltötte ki a kérdőívet, a másikuk pedig magyar nyelven, tehát egyiküket
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szerbhorvát anyanyelvűnek, a másikukat pedig magyar anyanyelvűnek tekintjük. Érdekes  ̂
hogy ezt a kérdőívet szerbhorvát nyelven kitöltő, de egyébként szinkron kétnyehnInek 
tekinthető személy úgy nyilatkozott, hogy munkaszervezetében a tájékoztatási eszközök 
segítségével ugyan szerbhorvát nyelven tájékozódik, de szóbeli információkat magyar nyelven 
ad és kap. Ugyanilyen nyelvi viselkedést tapasztaltunk annál a szerbhorvát anyanyelvűnek 
tekintett személynél is, aki a szerbhorvát és a magyar nyelvet 3-6 éves korában sajátította el. 
Ebből is látszik, hogy a nyelvhasználatra számos tényező is hatással van, nemcsak az anyanyelv 
és a nyelvismeret szintje.

Felmérésünk adatai alapján többféle nyelvhasználati típust állapíthatunk meg. Tipológi
ánkhoz a második nyelv elsajátításának idejét és a személy korosztályát vesszük figyelembe. Az 
egy-egy típusba tartozó egyedek számát csak a Potisje és a Tamp esetében állapítottuk meg. 
Következzenek tehát a típusok:

1. szerbhorvátul 7-15 éves kora óta beszélő 28-40 év közötti magyar anyanyelvű
(16 és 10 = 26)

2. szerbhorvátul 7-15 éves kora óta beszélő 18-27 év közötti magyar anyanyelvű
(17 és 0 = 17)

3. szerbhorvátul idősebb kora óta beszélő 40 éven felüli magyar anyanyelvű (5 és
3 = 8)

4. szerbhorvátul idősebb kora óta beszélő 18-27 év közötti magyar anyanyelvű (3
és 3 = 6)

5. szerbhorvátul nem tudó 28-40 év közötti magyar anyanyelvű (3 és 1 = 4)
6. szerbhorvátul 3-6 éves kora óta beszélő 28-40 év közötti magyar anyanyelvű (2

és 3 =5)
7. szerbhorvátul 3-6 éves kora óta beszélő 18-27 év közötti magyar anyanyelvű (1

és 2 = 3)
8. szerbhorvátul nem tudó 40 éven felüli magyar anyanyelvű (1 és 0 = 1)
9. szerbhorvátul idősebb kora óla beszélő 28-40 év közötti magyar anyanyelvű (8

és 4 = 12)
10. szerbhorvátul 7-15 éves kora óta beszélő 40 éven felüli magyar anyanyelvű (15 

és 5)
11. szerbhorvátul 3-6 éves kora óta beszélő 40 éven felüli magyar anyanyelvű (0 és

0 = 0)
12. szerbhorvátul nem tudó 18-27 év közötti magyar anyanyelvű (0 és 0 = 0)
13. magyarul 7-15 éves kora óta beszélő 18-27 éves szerbhorvát anyanyelvű (2 és

1 = 3 )
14. magyarul 7-15 éves kora óta beszélő 28-40 éves szerbhorvát anyanyelvű (1 és 

0 = 1)
15. magyarul 7-15 éves kora óta beszélő 40 éven felüli szerbhorvát anyanyelvű (0 

és 1 = 1)
16. magyarul 3-6 éves kora óta beszélő 18-27 éves szerbhorvát anyanyelvű (0 és 0 

= 0)
17. magyarul 3-6 éves kora óta beszélő 28-40 év közötti szerbhorvát anyanyelvű (0 

é s 2 « 2 )
18. magyarul 3-6 éves kora óta beszélő 40 éven felüli szerbhorvát anyanyelvű (0 és

1 = 1)
19. magyarul nem tudó 18-27 éves szerbhorvát anyanyelvű (2 és 0 »  2)
20. magyarul nem tudó 28-40 éves szerbhorvát anyanyelvű (1 és 0 = 1)
21. magyarul nem tudó 40 éven felüli szerbhorvát anyanyelvű (0 és 0 *  0)
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22. magyarul idősebb kora óta beszélő 18-27 év közötti szerbhorvát anyanyelvű (0 
ésO = 0)

23. magyarul idősebb kora óta beszélő 28-40 év közötti szerbhorvát anyanyelvű (0 
ésO = 0)

24. magyarul idősebb kora óta beszélő 40 éven felüli szerbhorvát anyanyelvű (1 és 
2 = 3)

25. szerbhorvátul és magyarul eleve beszélő 18-27 év közötti személy (0 és 0 = 0)
26. szerbhorvátul és magyarul eleve beszélő 28-40 év közötti személy (2 és 1 = 3)
27. szerbhorvátul és magyarul eleve beszélő 40 évesnél idősebb személy (0 és 0 = 0)

Megfigyelhető, hogy adatközlőink zöme bizonyos típusokba tömörül, egyes típusok pedig 
egyáltalán nincsenek képviselve. Nagyobb populáció vizsgálata esetén nyilván módosulnának 
az arányok, egyes típusok még jobban kifejezésre jutnának, mások pedig háttérbe szorulná
nak. Minden valószínűség szerint azoknak a típusoknak is lenne gazdájuk, amelyeket itt senki 
sem képviselt. Még az egyébként igen hasonló nyelvi viselkedésű Potisjc és Tamp típusai közt 
is tapasztalható jelentős eltérés. Például a szerbhorvátul 7-15 éves kora óta beszélő 18-27 év 
közötti magyar anyanyelvű dolgozó típusa igen gyakori előfordulást mutat a Potisjéban, a 
Tampban viszont nem is akadt ilyen! (17 : 0) A hasonló korú zentaiak inkább idősebb 
korukban vagy óvodáskorukban sajátították cl a szerbhorvát nyelvet (3 és 2). Arra keli 
gyanakodnunk, hogy Zcntán nem eléggé hatékony az általános iskolai szerbhorvát-oktat ás. A 
28-40 év közötti magyar anyanyelvűek megfelelő adata arról tanúskodik, hogy azelőtt jobb 
volt e téren a helyzet (az ötvenes és a hatvanas években).

A korosztályarányt tekintve a Potisje fiataljai közt a 2. típus (szerbhorvátul 7-15 éves kora 
óta beszélő magyar anyanyelvű) a leggyakoribb, a Tampban viszont egyaránt képviselve van a
4. (szerbhorvátui idősebb kora óta beszélő magyar anyanyelvű) és a 6. (szerbhorvátul 3-6 éves 
kora óta beszélő magyar anyanyelvű) típus. A 28-40 évesek korcsoportjában mindkét 
munkaszervezetben az 1. típus (szerbhorvátul 7-15 éves kora óta beszélő magyar anyanyelvű) 
az uralkodó, a 9. (szerbhorvátul idősebb kora óta beszélő magyar anyanyelvű) pedig a 
második. A 40 évesnél idősebbek csoportjában is a szerbhorvátul 7-15 éves koruktól kezdve 
beszélő magyarok vannak többségben mindkét vállalatban (10. típus).

A nyelvelsajátítás ideje, az iskolai tanulmányok nyelve és a nyelvismeret szintje szerint 
olykor igen nagy eltérés van a vizsgált munkaszervezetek között, olykor pedig nagy hasonlóság. 
A magyar nyelv korai elsajátításban a Potisje és a Tamp a Severtől 2&-30%-kal tér el (pozitív 
irányban), az Ugledtől pedig 37-39%-kal. Arra is felfigyelhetünk, hogy a Severben 10 
százalékkal nagyobb a magyart 7-15 éves korukban elsajátítók aránya, mint az Ugledban és a 
Potisjéban. Nagy az eltérés a szerbhorvát nyelv korai elsajátításában is a Sever és a Potisje, 
illetve a Tamp, valamint az Ugled és a Potisje, illetve Tamp között. A Potisje a Severtől majd 
30%-kal különbözik a 7-15 éves korban való nyelvelsajátítást illetően, a Tamptól csak 
20%-kal. Ez annál inkább figyelemre méltó, mert a Potisje és a Tamp egyébként igen hasonlít 
egymásra.

Az általános iskolai tanulmányok tannyelvében a legnagyobb különbség a Sever és a 
Potisje között van, a Severben 46% a szerbhorvát nyelven tanulók többlete, a magyarnyelvűsé- 
get illetően pedig az Ugled és a Tamp között nagy az eltérés (-36%). A középiskolai 
tanulmányok tannyelvében még kifejezettebbek a különbségek. A Severben 51%-kal többen 
tanultak szerbhorvátul és 48%-kal kevesebben magyarul, mint a Potisjében. A többi vállalat 
közötti különbségek is elég nagyok. Az Ugledban 9-10%-kai többen nem válaszoltak, mint a 
Potisjéban, a Severben és a Tampban (kevesebben jártak a középiskolába).

A szerbhorvát nyelv ismeretének foka az Ugledban és a Severben nagy, a Potisjéban kicsi, 
úgyhogy az Ugledban 52^%-ka! többen jól b. szélnek szerbhorvátul, mint a Potisjéban, a
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Severben pedig 47,5%-kai többen. A szerbhorvát nyelvtudást illetően a legkisebb a különbség 
a Sever és az Ugled között. Azt is megfigyelhetjük, hogy a Potisjéban 46,5%-kal, a Tampban 
pedig 40%-kal többen jól beszélnek magyarul, mint az Ugledban (az eltérés nagyobb, mint 
amekkorát az anyanyelvű beszélők megoszlása alapján feltételezni lehetne).

A nyelvismeret kollektív szintjének a meghatározására dolgoztuk ki a nyelvismereti 
telítettség fogalmát. Ha a nyelvismereti telítettség mutatója 100, a csoport teljesen egynyelvű, 
ha pedig 200, akkor teljesen kétnyelvű.29 Először vegyük szemQgyre a nyelvismereti telítettség 
nagyságát azoknak az adatközlőknek a figyelembevételével, akik jól beszélnek szerbhorvátul, 
ül. magyarul! Ebből a szempontból a legtelítettebb a Sever (131), kevésbé telített az Ugled 
(124,76) és a Tamp (123,08), az egynyelvűséghez a Potisje van a legközelebb (118,75). 
Nyilván teljesebb lesz a kép, ha a közepesen beszélőket is figyelembe vesszük. így a Tamp 
kerül az első helyre (192^1!), a Potisje követi (180), a Sever meglehetősen elmarad tőlük 
(160), az Ugled pedig a feles kétnyelvűség szintjét sem éri el (145,71). Akkor is a Tamp 
marad a leginkább kétnyelvű, ha a nehezen beszélőket is bevonjuk vizsgálatunkba, és a többek 
sorrendje sem változik: 1. Tamp (197,44), 2, Potisje (193,75), 3. Sever (183), 4. Ugled 
(151,43). Megállapíthatjuk tehát, hogy a Tamp szinte teQesen kétnyelvű (azzal, hogy sok 
dolgozója közepes szinten beszéli a másik nyelvet), majdnem az a Potisje is; a Severt a 
nehezen beszélők csoportja közelíti a feles kétnyelvűségtől a teljeshez, az Ugled viszont igen 
távol marad a teljes kétnyelvűségtől (a másik nyelvet közepesen vagy nehezen beszélők nem 
sokat lendítenek rajta). Ez a rangsor a szerbhorvát és a magyar nyelv ismerete alapján készült 
ugyan, de nagyjából érvényes a különböző nyelvhasználati formákra is.

III. Munkahelyen kívüli tájékozódás

A tömegtájékoztatás adta nyelvhasználati lehetőségek a tartományunkban élők számára 
nagyjából azonosak szerbhorvát és magyar nyelven. Vajdaságban van egy szerbhorvát és egy 
magyar nyelvű napilap, hetilapok és más időszaki sajtótermékek jelennek meg szerbhorvát és 
magyar nyelven (továbbá hozzá lehet jutni belgrádi, zágrábi, szarajevói stb^ illetőleg magyaror
szági lapokhoz és folyóiratokhoz is). Az Újvidéki Rádiónak külön szerbhorvát és külön magyar 
nyelvű műsora van (a szerbhorvát műsor naponta 5,00-től 24,00 óráig hallgatható, a magyar 
pedig 5,00-től 5,17-ig és 6,30-tól 24,00 óráig), továbbá a helyi rádióállomásoknak egy része is 
közvetít magyar nyelvű műsort, elsősorban a Szabadkai, a Zombori, a Topolyai, a Teroerini, a 
Zrenjanini és a Szenttamási Rádió, továbbá a Kutai, a Títoverbászi, az Apatini, a Kovaöcai, a 
Kovini és a Bácsi Rádió is.30 Fogható vidékünkön a Belgrádi Rádió L, IL, a Zágrábi Rádió I.,
II., valamint a Kossuth és a Petőfi Rádió műsora is. Tartományunkban a szerbhorvát és a 
magyar nyelvű televízióm úsorraJ vak) ellátottság is kielégítő. A felmérésünkben szereplő 
községek (szabadkai, zentai, adai, lemenni) területén jól fogható az Újvidéki Televízió 
(zömmel magyar és szerbhorvát nyelvű), a Belgrádi Televízió I. és II. műsora, valamint a 
Magyar Televízió L és IL műsora.

Az újságolvasás nyelve inkább a magyar, mint a szerbhorvát a Potisjéban és a Támpban, 
az Ugledban és a Severben viszont a szerbhorvát jelentkezik gyakrabban az újságolvasás 
nyelveként A szerbhorvát nyelven való újságolvasás aránya a Severben a legnagyobb (95%- 
os), utána az Ugled következik (90,48%), majd a Tfcmp (84,61%) és a Potisje (83,75%). A 
magyar nyelven való újságolvasás főleg a Potisjéban (93,75%) és a Tampban (92,31%) van 
igen elterjedve, a Severben, különösen pedig az Ugledban kevésbé (64% és 45,71%). A 
legtöbb dolgozó időnként olvas szerbhorvát nyelvű újságot, csupán a Severben vannak 
többségben a rendszeresen olvasók (több mint kétszer annyian, mint az időnként olvasók). A



Poliszban és a Tampban kicsi a szerbhorvát újságot rendszeresen olvasók: aránya, még a nem 
olvasókénál is kisebb (alig 12-13%).

A magyar nyelven való újságolvasás szinte azonos rendszerességű a Potisjéban és a 
Tampban (53,75% és 53,85%), valamim a Severben és az Ugledban (32% és 33,33%). 
Feltűnő, hogy a Severben és az Ugledban a nem olvasók vannak az első helyen (36% és 
34,29%), igaz nem sokkal előzik meg a rendszeresen olvasókat. Ha az Ugled nem olvasóihoz 
azokat is odaszámítjuk, akik nem válaszoltak a kérdésre (nyilván azért nem válaszoltak, mert 
nem olvasnak magyarul), kiderül, hogy a dolgozók többsége nem olvas magyar nyelvű újságot. 
Adán és Zentán viszonylag kicsi a nem olvasók aránya (3,75% és 7,69%).

A rádióhallgatás nyelve az Ugledban és a Severben inkább a szerbhorvát, a Tampban és a 
Potisjéban a magyar és a szerbhorvát is eléggé el van terjedve, azzal, hogy különböző 
rendszeresség jellemzi őket. A szerbhorvát nyelven való rádióhallgatás aránya a Severben a 
legnagyobb (mint az újságolvasásé is), 95%-os, az Ugledban és a Potisjéban valamivel kisebb 
(91,43% és 90%), a legkisebb a Tampban (87,18%). A magyar nyelven való rádióhallgatás a 
Tampban a legelterjedtebb (94,87%), de a Potisjéra is jellemző (92^0%), azzal a különbség
gel, hogy a Potisjéban több a rendszeres hallgató; a Severben és az Ugledban aránylag kevés 
hallgatójuk van a magyar nyelvű rádióműsoroknak (de azért valamivel többen vannak, mint a 
magyar nyelvű újságot olvasók).

A Sever és az Ugled dolgozói többnyire rendszeresen hallgatnak szerbhorvát nyelvű 
rádióműsort, a Tamp, főleg pedig a Potisje dolgozóinak zöme pedig időnként. A szerbhorvát 
nyelven való újságolvasáshoz viszonyítva kissé nő a rendszeresen hallgatók és csökken a nem 
hallgatók száma a Potisjéban és a Tampban. A magyar nyelven való rádióhallgatás viszonylatá
ban (a Tampot kivéve) mindenütt a rendszeresen hallgatók vannak az első helyen (de 
többségük csupán relatív). A Tampban az időnkénti rádióhallgatók vezetnek, többségük 
abszolút (53,85%). A Severben és az Ugledban sok olyan adatközlő volt, aki nem hallgat 
magyar nyelvű rádióműsort.

A tévénézésben jutnak legkevésbé kifejezésre az anyanyelvi és a nyelvismeretbeli különbsé
gek. A szerbhorvát nyelven való tévénézés tekintetében már nem a Sever az első, hanem a 
Potisje (97,50%) és a Tamp (97,44%), harmadik az Ugled (97,15%), negyedik a Sever (96%). 
A magyar nyelven való tévénézésben a Tamp száz százalékos nézési aránnyal az első, a Potisje 
követi 93,75%-kal, harmadik a Sever (70%), utolsó az Ugled (55,24%). A Potisje dolgozóinak 
zöme időnként néz szerbhorvát nyelvű tévéadást (63,75%), a Sever és az Ugled dolgozóinak 
többsége pedig rendszeresen (72% és 79,05%). A Tampban az időnként és a rendszeresen 
nézők arányosan vannak képviselve (48,72-48,72%). A magyar nyelvű tévéadásokat a Tamp és 
a Potisje dolgozói inkább rendszeresen nézik, mint időnként, a Sever és az Ugled dolgozói 
pedig, ha egyáltalán nézik, inkább időnként, mint rendszeresen. A magyar nyelvű tévénézésre 
vonatkozóan elég sok szabadkai és lemenni adott tagadó választ, vagy pedig nem válaszolt 
(némileg kevesebben, mint az újságolvasás és a rádióhaflgatás vonatkozásában).

A nyelvtudás szintje és a tömegtájékoztatási eszközök használata közötti összefüggéseket 
vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a jó nyelvtudásból még nem következik a rendszeres újságol
vasás, rádióhallgatás és tévénézés, valamint hogy a nyelvismeret hiánya nem mindig zárja ki az 
illető nyelvű tömegtájékoztatási eszköz használatát (elsősorban a televízióét, de hellyel-közzcl 
a rádióét és a sajtóét sem). A Potisje dolgozóinak 91,25%-a jól tud magyarul, de magyar 
nyelvű újságot csak 53,75%-uk olvas rendszeresen, magyar rádióműsorokat is mindössze 
47,5%-uk hallgat, és a magyar nyelvű tévéadásokat sem nézi több, mint 56,25 százalékuk. 
Zentán szinte azonos az adaival a magyar nyelven újságot olvasók és tévét nézők aránya, a 
magyarul jól beszélők számát tekintve azonban jobb. A magyar nyelvtudás szintjéhez viszonyít
va a temeriniek a legjobb újságolvasók és rádióhallgatók, a tévét azonban kevésbé rendszere
sen nézik, mint a zentaiak és az adaiak. Érdekes, hogy a Sever dolgozói a magyar nyelvű
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rádióműsorokat rendszeresebben hallgatják, mint amilyen rendszerességgel a magyar nyelvű 
tévéműsorokat nézik. A nyelvtudás és a vállalaton kívüli informálódás nyelve közi a tévénézés 
esetében van a legnagyobb korreláció (0,99), a magyar nyelvű rádióműsorok vonatkozásában
0,97, a magyar nyelvű sajtó vonatkozásában 0,96, a szerbhorvát nyelvű sajtó vonatkozásában
0,95, valamint a szerbhorvát nyelvű rádióműsorok vonatkozásában 0,91 a korreláció értéke.

Mint mondottuk, a nyelv nem tudása nem lehet eleve akadálya valamely tömegtájékozta
tási eszköz használatának, erről tanúskodik az a néhány adatközlőnk, aki a nyelvtudásra 
vonatkozó tagadó válasza ellenére újságolvasásról, rádióhallgatásról, tévénézésről számolt be. 
Egy magyarul nem tudó adai például időnként belenéz a Magyar Szóba, egy másik, szerbhor
vátul nem beszélő adatközlőnk időnként újságot olvas és rádiót hallgat szerbhorvát nyelven, 
szerbhorvát nyelvű tévéműsort pedig rendszeresen néz, egy zentai pedig, noha nem tud 
szerbhorvátul, időnként szerbhorvát nyelven hallgatja a rádiót és nézi a televíziót... Ezekből az 
adatokból egyrészt arra következtethetünk, hogy a nyelvismeretre való tagadó válasz nem 
feltétlenül jelent abszolút nemtudást, másrészt hogy a tévénézés, rádióhallgatás, újságolvasás 
igen minimális nyelvtudással is folytatható. Egy-egy tévéadást megnézhet az ember pusztán a 
képsor miatt, a rádióból csak a zene kötheti le a figyelmét, és a más nyelvű újságba azért lapoz 
bele, hogy megnézze az elmúlt bajnoki forduló eredményeit és a táblázatokat.

A szerbhorvát, illetve magyar nyelven való újságolvasás, rádióhallgatás és televíziónézés 
gyakoriságát illetően inkongruencia-vizsgálatot végeztünk a Potisjéból és a Tampból származó 
adatok alapján. Mivel adai és zentai adatközlőink zöme hasonló gyakorisággal olvasott újságot, 
hallgatott rádiót és nézett televíziót szerbhorvát és magyar nyelven, azt szerettük volna 
megtudni, hogy milyen megoszlás tapasztalható a nyelvtől függően különböző gyakorisággal 
olvasó, hallgató és néző adatközlők körében. A sajtó és a rádió viszonylatában főleg a magyar 
nyelvű sajtónál és a szerbhorvát nyelvű rádiónál jelentkezett nagyobb mérvű pozitív inkongru- 
cncia (15 adatközlőnk gyakrabban olvas magyar újságot, mint szerbhorvátot, illetve hallgat 
magyar és szerbhorvát nyelvű rádióműsort; 6 adatközlőnk pedig a magyar nyelvűnél és az 
újságolvasásnál gyakrabban hallgat szerbhorvát nyelvű rádióműsort). Negatív inkongruenda 
mutatkozott a szerbhorvát sajtónál (19 adatközlőnk kisebb gyakorisággal olvas szerbhorvát 
újságot, mint magyart, illetve hallgat szerbhorvát és magyar nyelvű rádióműsort).

A rádió és a televízió közötti inkongruencia pozitív irányban a magyar nyelvű televíziómű
sorok esetében, negatív irányban pedig a szerbhorvát nyelvű rádióműsorok esetében jelentke
zett kifejezettebben; a magyar nyelven való tévénézést 12 adatközlő részesíti előnyben a 
szerbhorvát nyelven való tévénézéssel és a rádióhallgatással szemben, 17 adatközlő pedig a 
szerbhorvát nyelvű rádióműsorokat ritkábban hallgatja, mint a magyar nyelvűeket, illetve mint 
hogy a tévét nézi. Egészében véve a tévénézés gyakorisága nagyobb, mint a rádióhallgatásé, és 
a rádióhallgatás gyakorisága nagyobb, mint az újságolvasásé.

A vizsgált munkaszervezetek között a szerbhorvát nyelven való újságolvasás tekintetében a 
Potisje és a Tamp között elhanyagolható a különbség, a Sever és a Tamp között pedig 
kifejezetten nagy (a rendszeresen olvasók aránya 51,18%-kal nagyobb a Severben, az időnként 
olvasóké pedig 40,79%-kal kisebb). A Potisje és a Tamp között a magyar nyelven való 
újságolvasás terén sincs jelentősebb eltérés, az Ugledban azonban 20,5%-kal kevesebb 
rendszeresen és 26-28%-kal kevesebb időnként olvasó van, mint a Potisjéban és a Tampban.

A szerbhorvát nyelven való rádióhallgatás a Sever és a Potisje viszonylatában mutatja a 
legnagyobb különbséget, a Severben 45%-kal több a rendszeres rádióhallgató, valamint 
40%-kal kevesebb az időnkénti hallgató. Hasonló jellegű, de kevésbé kifejezett különbség az 
Ugled és a Potisje között is fennáll (32,38% és -30,95%). Érdekes, hogy a Scvcr és az Ugled 
közötti különbség igen hasonlít az Ugled és a Tamp közötti különbségre* A magyar nyelven 
való rádióhallgatás terén nincsenek olyan nagy különbségek, mint a szerbhorvát nyelvű 
rádiózásban. Leginkább a Tamp tér el az Uglcdtól az időnkénti rádióhallgatók számát tekintve
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(29,09%-kal több), továbbá a magyar rádióműsorokat nem hallgatók vonatkozásában a 
Severtól (-26,87%).

A szerbhorvát nyelven való tévénézésben az Ugled és a Potisje tér el a legjobban 
egymástól, az Ugledban 45%-kal több a rendszeresen nézó adatközlő és 45,5%-kal kevesebb 
az időnkénti. A Sever is meglehetősen eltér a Potisjétól, 38%-kal nagyobb a rendszeresen 
tévénézőinek az aránya, és 40%-kal kisebb az időnkéntieké. A magyar nyelven való tévénézés
ben a Potisje és a Tamp egyaránt eltér az Ugledtól a rendszeres nézők arányát tekintve 
(31,5%). Hasonló eltérés tapasztalható a Severhez viszonyítva is, de ez valamivel kisebb 
mértékű (26-26,5%).

A vállalaton kívüli tájékozódás fő formái (sajtó, rádió, televízió) eléggé használatosak a 
vizsgált munkaszervezetek dolgozóinak körében, azzal, hogy a televízió nézettsége nagyobb, 
mint a rádió hallgatottsága, és a rádió hallgatottsága is nagyobb, mint az újságok olvasottsága. 
A köztük levő különbségek inkább csak árnyalatiak, nem túlságosan kifejezettek. A kétnyelvű
ség szempontjából a tévénézés megelőzi a rádióhallgatást, valamint a rádióhallgatás az 
újságolvasást Elsősorban tömegesség szempontjából. És ez érthető is: a tévénézéshez nincs 
szükség olyan fokú nyelvtudásra, mint a rádióhallgatáshoz, és a rádióhallgatáshoz sem kell 
olyan igényes nyelvismeret, mint az újságolvasáshoz. Az anyanyelvű fogyasztótól természetesen 
mindhárom médium használata megfelelő szintű nyelvtudást követel meg.

IV. Munkahelyi tájékozódás

A munkásönigazgatás gyakorlata igen sokrétű kommunikációt igényel és tesz is lehetővé. 
A nyelv egyikévé válik azon eszközöknek, amelyekkel a dolgozó önigazgatási jogait érvényesít
heti. A társadalmi közösség tagjaként az egyén igyekszik minél jobban megismerni és 
elsajátítani azokat a nyelveket, amelyekkel önigazgatási jogainak érvényesítése során élhet, 
anyanyelvét és a társadalmi környezet nyelvét.

Az anyanyetv és a környezeti nyelv megfelelő szinten való elsajátításához elengedhetetlen 
az iskolai képzés. Az otthoni nyelvhasználatot szükségszerűen ki kell egészítenie és módosíta
nia kell az iskolának ahhoz, hogy a társadalmi kommunikációra alkalmassá váljon. Huzamo
sabb ideig foglalkoztunk az iskolai nyelvhasználat kutatásával, mielőtt rátértünk volna a 
munkahelyi nyelvhasználat vizsgálatára. Számos középiskolában és általános iskolában végez
tünk nyelvhasználati felmérést, amellyel a magyar és a szerbhorvát nyelv használatának a 
beszélőtárstól, a beszédhelyzettől és a beszédtémától való függőségi viszonyrendszerét igyekez
tünk felvázolni.31

Az iskolai nyelvahsználattól eltérően a munkahelyi nyelvhasználat másodlagos szerepű, 
mivel a nyelvi kommunikáció nem szükségszerű eszköze és feltétele a munkafeladat elvégzőé
nek (mint az iskolában), valamint kevésbé kötött, nem korlátozzák olyan tényezők, mint 
például az iskolában a tanítási nyelv szerint elkülönített osztályok.32 A munkahelyen való 
egyenrangú nyelvhasználat minden dolgozónak alkotmányos joga.

A munkahelyi nyelvhasználatra, az egyes beszédtevékenységek nyelvének kiválasztására 
feltehetően hatással van a beszélőtárs nemzetiségi hovatartozása, kétnyelvűségének szintje, a 
beszélő számára ismert, öl. ismeretlen volta, társadalmi rangja, tekintélye stb. A beszélőtárs 
nemcsak munkatárs, felettes vagy beosztott minőségében jelenhet meg, hanem ügyfélként is, 
azaz a munkafolyamat egyfajta tárgyaként.33 A munkahelyi nyelvhasználat különböző beszéd
helyzetekben juthat kifejezésre: a termelésben, az önigazgatásban és a szabad tevékenységek 
(művelődés, sport, pihenés) szférájában. Ezek között is mutatkozhatnak szignifikáns nyelv- 
használati eltérések. Az iskolai nyelvhasználat kutatásában arra a megállapításra jutottunk,
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hogy bizonyos esetekben a beszéd témája is meghatározhatja a nyelvválasztást, tehát ezt ts 
érdemes figyelembe venni.

A társultmunka-szervezetek szervei kötelesek biztosítani dolgozók tájékoztatását, a mun
kásoknak pedig joguk van arra, hogy tájékoztatást kapjanak a munkástanács és a végrehajtó 
szerv munkájáról, a határozatok érvényesítéséről, az alapszervezet ügyvezető szervének mun
kájáról, a munkaszervezet, az összetett társultmunka-szervezet, valamint más szervezetek és 
közösségek munkájáról, amelyekbe munkájukat és eszközeiket társították. A Társult munká
ról szóló törvény szerint34 a dolgozókat rendszeresen, idejében, az igazságnak megfelelően, 
valamint tartalmi és formai szempontból hozzáférhető módon tájékoztatni kell a társultmun- 
ka-szervezet munkáját és életét érintő minden fontos kérdésről, mégpedig: a munkaszervezet 
teljes üzletviteléről és anyagi, ili. pénzügyi helyzetéről, a jövedelemszerzésről és -elosztásról, az 
eszközök felhasználásáról, a holt munkából eredő eszközök társításával megvalósított eredmé
nyekről, az általános honvédelmi előkészületekről és a társadalmi önvédelem megvalósításáról, 
továbbá az igazgatás, a döntéshozatal és az önigazgatású munkásellenőrzés érdekében álló 
egyéb kérdésekről.

Azokat a kérdéseket, amelyekről a munkaszervezet dolgozóit tájékoztatni kell, az említett 
törvény rendelkezéseivel, valamint A munkaviszonyokról szóló törvény rendelkezéseivel15 
összhangban a munkaszervezet alapszabálya és más önigazgatási jogszabályai határozzák meg. 
A dolgozók tájékoztatását minden munkás számára hozzáférhető módon, az alapszervezet 
statútumában meghatározott egyenrangú nemzeti, ill. nemzetiségi nyelveken kell végezni. A 
dolgozók tájékoztatása történhet szóbeli formában (gyűléseken és értekezleteken, hangszórón 
keresztül, interfon útján stb.) és írásbeli formában (hirdetőtábla, röpcédula, ülésanyag, 
közlöny, faliújság, üzemi lap stb.). A tájékoztatás egyes formái közvetlenek (munkásgyűlés és 
más értekezlet, a munkavezető által stb.), mások pedig közvetettek (sokszorosított anyag, 
munkástanácsi jegyzőkönyv, közlöny vagy üzemi lap, hangszóró, faliújság stb.).

A dolgozók tájékoztatásának hatékonysága nagymértékben függ a tájékoztatás nyelvétől. 
A dolgozó számára elérhetőbb, érthetőbb a tájékoztatás, ha anyanyetvén kapja. Ezért, 
valamint a nemzeti és a nemzetiségi nyelvek és írások egyenrangúságának alkotmányos elve 
alapján azokban a munkaszervezetekben, amelyek többnyelvű környezetben vannak, a tájé
koztatás bizonyos formái (vagy akár minden formája) két* vagy többnyelvűéit.

A munkaszervezeti tájékoztatást eszközök használatára vonatkozó kérdésünkre adott 
válaszokból képet kaphattunk az illető munkaszervezet kétnyelvűségének a szintjéről. A 
vállalatban való írásbeli információszerzés a Potisjéban és a Tampban elsősorban két nyelven 
történik, a dolgozók 56, ill. 46%-a időnként szerbhorvát, időnként pedig magyar nyelven 
tájékozódik, a Severben és az Ugledban pedig főleg szerbhorvát nyelven (50,32% és 4837%). 
Itt a két nyelv vagylagos használata a második helyre került (Sever 31,12%, Ugled 39,05%). A 
Potisjében és a Tampban a kizárólagos szerbhorvátnyelvűséget megelőzi a kizárólagos ma
gyarnyelvűség. A Severben a kizárólagos magyarnyelvűség aránya háromszor kisebb, mint a 
kizárólagos szerbhorvátnyelvűségé, az Ugledban pedig egészen elenyésző (mindössze 1,9%). 
Feltűnő, hogy az Ugled dolgozóinak 10,48%-a nem válaszolt a kérdésre, valószínűleg azért, 
mert vagy nem tájékozódnak, vagy pedig nem tartják megfelelőnek (tartalmi, nyelvi, alaki stb. 
szempontból) a tájékoztatást.

A vállalatban való szóbeli információszerzésben a nyelvek kizárólagos használata jut 
inkább kifejezésre, mint a kétnyelvűség. Az Ugled és a Sever dolgozói főleg szerbhorvát 
nyelven tájékozódnak (60,95% és 52,25%), a Tamp és a Potisje dolgozói pedig elsősorban 
magyar nyelven (51,28% és 45%). A kizárólagos magyamyeívűség aránya az UgJcdban 
továbbra is igen kicsi, de a Tampban tapasztalt kizárólagos szerbhorvátnyelvűség sem sokkal 
nagyobb (2^6%). A magyar és a szerbhorvát nyelv vagylagos használata a Severben, a 
Potisjéban és az Ugledban csökken, a Tampban viszont megmarad az előző szinten.
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A szóbeli információadás terén az előbbihez hasonló a helyzet. Az Ugled és a Sever 
adatközlői elsősorban a szerbhorvát nyelvet részesítik előnyben (a temerinick az információ- 
szerzésnél jobban, 61,9%-ban, a szabadkaiak pedig kevésbé, 45,17%-ban), a Potisje és a 
Tamp adatközlői pedig a magyar nyelvet (az adaiak kifejezettebben, mint a szóbeli információ
szerzésnél tették, 51,25%-ban, a zentaiak pedig kevésbé kifejezetten, 48,72%-ban). A két 
nyelv vagylagos használata Szabadkán és Zentán nagyobb, Adán és Temerinben kisebb az 
előző helyzetben tapasztaltnál. A Potisjéban tovább csökken a kizárólagos szcrbhorvátnyelvú- 
ség, az Ugledban pedig a kétnyelvűség rovására növekszik.

Megállapíthatjuk, hogy a magyamyelvűség az írásbeli tájékozódásban kevésbé jut kifeje
zésre, itt inkább a kétnyelvűség a jellemzőbb. A szerbhorvát nyelvűségnek a legnagyobb 
szerepe a temeriniek szóbeli információadásában és a szabadkaiak szóbeli információszerzésé
ben van. A kétnyelvűség az adaiak írásbeli információszerzésében jut leginkább kifejezésre.

A nyelvtudás szintje és a munkahelyi tájékozódás (tájékoztatás) általában összhangban van 
egymással. Az adott nyelvet jól beszélők rendszerint a munkahelyi nyelvhasználatban is 
érvényesítik nyelvismeretüket. A Potisjéban és a Tampban a magyar nyelv alapos ismerete 
vagy a tájékoztatásbcli kizárólagos magyarnyelvűségben, vagy a kétnyelvűségben nyilvánul 
meg. Az Ugledban és a Severben a magyarul jól tudók többnyire kétnyelvűségben érvényesítik 
nyelvtudásukat, a kizárólagos magyarnyelvűségre viszonylag nem sok lehetőségük van. A 
dolgozók magyar nyelvtudása legjobban a Tampban jut kifejezésre az írásbeli és szóbeli 
információszerzés, valamint a szóbeli információadás terén, a legkevésbé pedig a Severben.

A munkahelyi nyelvhasználatban a (kizárólagos vagy vagylagos) szerbhorvátnyelvűség 
nagyobb teret foglal cl, mint a vállalaton kívüli nyelvhasználatban, a (kizárólagos vagy 
vagylagos) magyarnyclvűség pedig kisebbet. A magyar nyelvtudás általában kevésbé érvényesül 
a munkahelyi nyelvhasználatban, mint a vállalaton kívüli tájékozódásban, rendszerint többen 
olvasnak magyar nyelvű újságot, hallgatnak magyar nyelvű rádióműsort és néznek magyar 
tévéadást, mint amennyien magyar nyelven tájékozódnak és tájékoztatnak a munkahelyükön. 
Persze ettől is van eltérés. A Tampban például kisebb a magyar nyelvű újságot olvasó és 
magyar rádióműsort hallgató adatközlők aránya, mint a (kizárólagosan illetve vagylagosan) 
magyarul tájékozódóké és tájékoztatóké.

Az újságolvasás és a munkahelyen való írásbeli tájékozódás szerint huszonhét típust 
határozhatunk meg:

1. szerbhorvát nyelvű újságot időnként, magyar nyelvű újságot rendszeresen olvas: A. 
munkaszervezetében két nyelven tájékozódik: Potisje 17 dolgozó, Tamp 10 dolgozó3* -  B. 
munkaszervezetében szerbhorvátul tájékozódik: 3 és 1 -  C  munkaszervezetében magyarul 
tájékozódik: 11 és 2;

2. szerbhorvát nyelvű újságot és magyar nyelvű újságot is időnként olvas: A. munkaszerve
zetében két nyelven tájékozódik: 16 és 3 -  B. munkaszervezetében szerbhorvátul tájékozódik:
4 és 6 -  C. munkaszervezetében magyarul tájékozódik: 2 és 3;

3. szerbhorvát nyelvű újságot és magyar nyelvű újságot is rendszeresen olvas: A. munka- 
szervezetében két nyelven tájékozódik: 6 és 3 -  B. munkaszervezetében szerbhorvátul 
tájékozódik: 1 és 0 -  C  munkaszervezetében magyarul tájékozódik: 1 és 1;

4. szerbhorvát nyelvű' újságot rendszeresen, magyar nyelvű újságot időnként olvas: A. 
munkaszervezetében két nyelven tájékozódik: 0 és 0 -  B. munkaszervezetében szerbhorvát 
nyelven tájékozódik: 1 és 0 -  C  munkaszervezetében magyarul tájékozódik: 0 és 0;

5. szerbhorvát nyelvű újságot időnként, magyar nyelvű újságot nem olvas: A. munkaszer
vezetében két nyelven tájékozódik: 1 és 1 -  B. munkaszervezetében szerbhorvátul tájékozó
dik: 2 és 1 -  C  munkaszervezetében magyarul tájékozódik: 1 és 0;
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6. szerbhorvát nyelvű újságot rendszeresen, magyar nyelvű újságot nem olvas: A. munka- 
szervezetében két nyelven tájékozódik: 0 és 0 -  B. munkaszervezetében szerbhorvátul 
tájékozódik: 1 és 1 -  C  munkaszervezetében magyarul tájékozódik: 0 és 0;

7. szerbhorvát nyelvű újságot nem olvas, magyar nyelvű újságot időnként: A. munkaszer
vezetében két nyelven tájékozódik: 4 és 0 -  B. munkaszervezetében szerbhorvát nyelven 
tájékozódik: 2 és 0 -  C  munkaszervezetében magyarul tájékozódik: 3 és 2;

8. szerbhorvát nyelvű újságot nem olvas, magyar nyelvű újságot rendszeresen: A. munka- 
szervezetében két nyelven tájékozódik: 1 és 1 -  B. munkaszervezetében szerbhorvátul 
tájékozódik: 0 és 0 -  C. munkaszervezetében magyarul tájékozódik: 3 és 3;

9. nem olvas sem szerbhorvát nyelvű, sem magyar nyelvű újságot: A. munkaszervezetében 
két nyelven tájékozódik: 0 és 0 -  B. munkaszervezetében szerbhorvát nyelven tájékozódik: 0 
és 0 -  C  munkaszervezetében magyarul tájékozódik: 0 és 0.

Megfigyelhetjük, hogy a Potisjéban és a Tampban az A~1 típus a leggyakoribb (szerbhor
vát nyelvű újságot időnként, magyar nyelvűt rendszeresen olvas és munkaszervezetében két 
nyelven tájékozódik). A Potisjéban igen gyakori még a C-l (szerbhorvát újságot időnként, 
magyart rendszeresen és munkaszervezetében magyarul tájékozódik), valamint az A-2 típus 
(szerbhorvát és magyar nyelvű újságot időnként olvas és munkaszervezetében két nyelven 
tájékozódik). Nincs képviselve viszont az A-4, A-6, A-9, B-8, B-9, C-4, C-6 és C-9 típus (a 
kilencesek nyilván azért nem, mert nem volt olyan adatközlő, aki semmilyen újságot ne 
olvasna, a négyesek és a hatosok pedig valószínűleg azért, mert a szerbhorvát nyelvű újságot 
rendszeresen, magyart pedig nem v. időnként olvasók számára kézenfekvőbb, hogy munka- 
szervezetükben is szerbhorvát nyelven tájékozódjanak).

A munkaszervezetben való írásbeli információszerzés nyelve szempontjából a legnagyobb 
különbség az Ugled és a Potisje közölt van (31 %-kal többen tájékozódnak szerbhorvát 
nyelven, 24%-kal kevesebben magyar nyelven és 16%-kal kevesebben két nyelven). A Sever és 
a Potisje közötti eltérés is igen nagy, a Severben 33%-kal nagyobb a szerbhorvát nyelven 
tájékozódók aránya, 24%-kal kisebb a két nyelven tájékozódóké, továbbá 10%-kal kisebb a 
magyar nyelven tájékozódóké.

A szóbeli információszerzésben az írásbelinél jóval nagyobbak az eltérések. A legnagyobb 
mértékben a Tamp távolodik cl az Ugledtól. A Tampban 58%-kal kisebb a kizárólagos 
szerbhorvát nyelven tájékozódók aránya, valamint 49%-kal nagyobb a kizárólag magyarul és 
12%-kal a két nyelven tájékozódóké. Igen nagy a Tampnak a Severtól való távolsága is, 
ugyanis majdnem 50%-kal kevesebb szerbhorvátul tájékozódó, valamint 41%-kal több magya
rul és 11 %-kal több két nyelven tájékozódó dolgozója van.

A szóbeli információadás terén szintén az Ugled és a Tamp között észlelhető a legnagyobb 
eltérés. Az Ugledban 59%-kal nagyobb a kizárólagos szerbhorvátnyclvűség, a kizárólagos 
magyarnyelvűség pedig 43%-kal kisebb. További 19%-os lemaradása van az Uglednak a 
kétnyelvűséget illetően. A Potisjénak a Támpnál valamivel kisebb az Ugledtól való távolsága, 
de még így is rendkívül nagy: a szerbhorvát nyelv használatában 54%-os lemaradás, a magyar 
nyelv használatában 45%-os előny, továbbá a kétnyelvűségben 10%-os előny figyelhető meg.

A munkahelyi nyelvhasználat vonatkozásában nemcsak kérdőíves felmérést végeztünk, 
hanem két- és többnyelvű Ozemi lapokat is vizsgáltunk. Arra szerettünk volna feleletet kapni, 
hogyan jutnak el nemzeti és nemzetiségi nyelven az információk a dolgozókig (vagyis hogyan 
szerkesztik a lapokat), és hogy milyen mértékű az érthetőségük (milyen nyelvi formában 
jelennek meg)*7. A Vajdaságban megjelenő mintegy kétszáz Ozemi lap és közlöny közül több 
mint harminc szerbhorvát és magyar nyelven jelenik meg. Ezeknek egy része teljesen 
kétnyelvű (vagyis mindegyik cikk szerbhorvát nyelven is és magyar nyelven is megjelenik 
bennük -  ilyen például az adai Potisje és a szabadkai Sever lapja is), más részük pedig
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részlegesen kétnyelvű (csak bizonyos cikkek jelennek meg magyar nyelven -  például a 
szabadkai Pionír csokoládégyár vagy az űjvidéki Pobeda gépgyár lapja).

Még a teljesen kétnyelvűség lapokban sem egységes a szövegek elhelyezése. Egyes lapok 
külön szerbhorvát és külön magyar nyelvű kiadásban jelennek meg, gyakoribb azonban a 
közös kiadás. A szerbhorvát és a magyar szöveg némely lapokban különböző oldalakon 
található, másokban pedig közvetlenül egymás után. Az adai Potisje heti tájékoztató lapjában 
egy hasáb magyar nyelvű, egy pedig szerbhorvát (a nyelvek sorrendje hetenként változik).

A kétnyelvű lapok általában szerbhorvát nyelvű eredeti szöveget és magyar fordítást 
közölnek, olykor azonban a magyar szöveg az eredeti. Az üzemi lapokban megjelenő magyar 
szövegek nyelvezete rendszerint elég jó, a kétnyelvű községi hivatalos lapok nyelvezetéhez 
viszonyítva még jobb is. Persze akad bennük rossz fordítás, nem megfelelő szerkezet és 
terminus, nehezen érthető mondat is. A fordító például szerbhorvát hatásra alanyi ragozást 
használ akkor is, ha tárgyasra lenne szükség. Olyan idegen szavak is bekerülnek a magyar 
szövegbe, amelyek a magyar nyelvben ismeretlenek, vagy más jelentést hordoznak. A nyelvi 
interferencia szinte elkerülhetetlen velejárója a gyorsan és kellő szakértelem nélkül készülő 
fordításoknak.

A dolgozók tájékoztatásának nyelvi szintje olykor meglehetősen alacsony, és ez számos 
esetben kedvezőtlenül befolyásolja az információszerzés eredményességét. Abban az esetben, 
ha a nemzetiségi nyelven közzétett információ nem megfelelő nyelvi köntösben jut címzettjé
hez, könnyen megtörténhet, hogy a dolgozó inkább a választékosabb, érthetőbb szöveget 
választja, még ha nem is anyanyelvén van megfogalmazva. A formális megoldások többet 
ártanak a nemzetiségi nyelvhasználatnak, mint használnak.
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TABLAZATOK



A táblázatokban használt statisztikai szimbólumok jelentése

E -  összesítés (entire) 
x -  számtani közép (mean) 
s -  szórás (standard deviation) 
v -  variációs együttható (variation coefficient) 
r -  korrelációs együttható (correlation coefficient)
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Az adatközlők korosztály szerinti megoszlása 
(rangsorolás)

POTISJE TAMP SEVER UGLED x s v összesen

18-27 éves 31,25 17,95 27,00 34,29 25,40 6,79 26,75 95(29,32%)
28-40 éves 40,00 53,85 64,00 48,57 51,61 10,04 19,45 168(51,85%)
40 éven felüli 28,75 17,95 9,00 17,14 20,78 9,50 45,72 61(18,83%)

18-27 éves

1. UGLED
2. POTISJE
3. SEVER
4. TAMP

34,29
31,25
27,00
17,95

28-40 éves 40 éven felüli

48,57
40.00
64.00 
53,85

17,14
28,75
9,00

28,21

Az adatközlők születési hely szerinti megoszlása 
(rangsorolás)

POTISJE TAMP SEVER UGLED

1. helybeli születésű 57,50 53,85 41,00 46,67

2. környékbeli születésű 31,25 25,64 31,00 20,25

3. Vajdaság más 
helységében született 10,00 1538 21,00 10,48

4. Vajdaságon kívüli 1,25 5,13 7,00 20,00

kelybeti környékbeli Vajdaság más Vajdaságon
születésű születésű helységében születeu kívüli

1. Potisje 57,50 31,25 10,00 1,25

2. Tamp 53,85 25,64 15,38 5,13

3. Ugled 46,67 20,95 10,48 20,00

4. Sever 41,00 31,00 21,00 7,00
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Az adatközlők szakképzettség szerinti megoszlása

1. szakképzetlen
2  betanított
3. szakképzett
4. magasan szakképzett
5. középiskolai végzettségd
6. főiskolai végzettségű
7. egyetemi végzettségű

Az adatközlők tartózkodási hely szerinti megoszlása 
százalékban kifejezve

POTISJE TAMP SEVER UGLED

1. helyben 71,25 87,18 86,00 73,33
2  a környéken 25,00 10,26 14,00 20,00
3. nem válaszolt 3,75 2,56 0,00 6,67

Az adatközlők megoszlása aszerint, hogy eddig hol tartózkodtak a 
leghosszabb ideig (százalékban)

POTISJE TAMP UGLED

1. helyben 73,75 79,49 61,90
2. a kornyékben 21,25 1538 20,00
3. Vajdaság más helységében 5,00 5,13 6,71
4. Vajdaságon kfrűl 0,00 0,00 1238

• Nincsenek erre vonatkozó adataink.

POTISJE TAMP UGLED

6.25 2,56 16,19
8.25 15,38 13,28

45.00 51,28 24,76
15.00 17,95 1,90
21,25 12,82 41,90
2,50 0,00 2,86
1.25 0,00 0,00
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A  szerbhorvát nyelv elsajátításának ideje szerinti megoszlás
százalékban kifejezve

POTISJE TAMP SEVER UGLED E X s r
nem sajátította cl 5,00 2^6 0,00 0,00 7,56 1,89 2,40 31,6
0-3 éves korában 11,25 11,82 51,00 41,90 116,97 29,24 20,22 4647,5
3-6 éve* korában Í75 20,51 13,00 19,05 56,31 14,08 7,61 966,6
7-15 éves korában 58,75 38,46 29,00 3333 159,54 39,89 13,16 6882,6
idősebb korában 20,00 25,64 3,00 0,95 49,59 12,40 12^8 10673
nem válaszolt 1,25 0,00 4,00 4,76 10,01 2,50 2,25 40J2

A magyar nyelv elsajátításának ideje szerinti megoszlás 
százalékban kifejezve

POTISJE TAMP SEVER UGLED E X i r

nem sajátította el 3,75 0,00 12,00 42,86 58,61 14,65 19,46 1995,0
0-3 éves korában 83,75 82,05 54,00 44,46 264,56 66,14 19,73 18 665,7

3-6 éves korában 6,25 7,69 3,00 2,86 19,8 4,95 2,41 1153
7-15 éves korában 3,75 5,13 14,00 3,81 26,69 6,67 4,93 250,9

idősebb korában 2*50 5,13 0,00 0,00 7,63 2,54 2,57 32,6

nem válaszolt 0,00 0,00 17,00 5,71 22,71 5,68 8,01 321,6

A szerbhorvátul beszélők aránya a nyelvelsajátítás ideje szerint 
százalékban kifejezve

POTISJE TAMP SEVER UGLED

1. nem sajátította cl 5,00 2,56 0,00 0,00

2. 0-3 éves korában 11,25 12,82 51,00 41,90

3. 3-6 éves korában 3,75 20,51 13,00 19,05

4. 7-15 éves korában 58,75 38,46 29,00 3333

5. idősebb korában 20,00 25,64 3,00 0,95

6. nem válaszolt 1,25 0,00 4,00 4,76
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A magyarul beszélők aránya a nyelvelsajátítás ideje szerint
százalékban kifejezve

POTISJE TAMP SEVER UGLED

1. nem sajátította el 3,75 0,00 12,00 42,86
2. 0-3 éves korában 83,75 82,05 54,00 44,76
3. 3-6 ćves korában 6.25 7,69 3,00 2,86

4. 7-15 éves korában 3,75 5,13 14,00 3,81
5. idősebb korában 2^0 5,13 0,00 0,00
6. nem válaszolt 0,00 0,00 17,00 5,71

A dolgozók megoszlása általános iskolai tanulmányaik nyelve szerint

POTISJE TAMP SEVER UGLED
A. járt általános iskolába 96,25 100,00 98,00 94,29

1. magyar nyelven tanult 67,50 74,36 41,00 38,10
2. szerbhorvát nyelven tanult 10,00 23,08 56,00 47,62
3. más nyelven tanult 5,00 0,00 1,00 3,81
4. magyar és szerbhorvát 

nyelven tanult 1,25 2^6 0,00 4,76
B. nem járt általános iskolába 3,75 0,00 2,00 5,71

A dolgozók megoszlása középiskolai tanulmányaik nyelve szerint

POTISJE TAMP SEVER UGLED
A. járt középiskolába 83,75 82,05 83,00 73,33

1. magyar nyelven tanult 68,75 53,85 23,00 28^7
2. szerbhorvát nyelven tanult 8,75 23,08 60,00 38,10
3. más nyelven tanult 0,00 0,00 0,00 0,95
4. magyar és szerbhorvát 

nyelven tanult 6,25 5,13 0,00 5,71
B. nem járt középiskolába 16,25 25,67 17,00 26,67
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Adatközlőink megoszlása a szerbhorvát nyelvtudás foka szerint

POTISJE TAMP SEVER UGLED

1. nem beszél szerbhorvátul 2,50 2,56 0,00 0,00
2. nehezen beszél szerbhorvátul 16,25 5,15 4,00 2,86
3. közepesen beszél szerbhorvátul 57,50 53,85 15,00 17,14
4. jól beszél szerbhorvátul 27,50 38,46 75,00 80,00
5. nem válaszolt 1,25 0,00 0,00 0,00

Adatközlőink megoszlása a magyar nyelvtudás foka szerint

POTISJE TAMP SEVER UGLED

1. jól beszél magyarul 91,25 84,62 56,00 44,76

2. közepesen beszél magyarul 3,75 15,38 14,00 3,81

3. nehezen beszél magyarul 2,50 0,00 19,00 2,86

4. nem beszél magyarul 2,50 0,00 10,00 40,95

5. nem válaszolt 0,00 0,00 1,00 7,62

A szerbhorvát nyelven való újságolvasás gyakorisága

POTISJE TAMP SEVER UGLED

1. rendszeresen olvas 12,50 12,82 64,00 39,05

2. időnként olvas 71,25 71,25 31,00 51,43

3. nem olvas 16,25 15,38 3,00 7,62

4. nem válaszolt 0,00 0,00 2,00 1,90

A magyar nyelven való újságolvasás gyakorisága

POTISJE TAMP SEVER UGLED

1. rendszeresen olvas 53,75 53,85 32,00 33,33

2  időnként olvas 40,00 38,46 32,00 12^8

3. nem olvas 3,75 7,69 36,00 34,29

4. nem válaszolt 2^0 0,00 0,00 20,00
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A szerbhorvát nyelven való rádióhallgatás gyakorisága

POTISJE TAMP SEVER UGLED

1. rendszeresen hallgat 20,00 38,46 65,00 52,38
2, időnként hallgat 70,00 48,72 30,00 39,05
3. nem hallgat 10,00 12,82 5,00 5,71
4. nem válaszolt 0,00 0,00 0,00 2,86

Magyar nyelven való rádióhallgatás gyakorisága

POTISJE TAMP SEVER UGLED

1. rendszeresen hallgat 47,50 41,03 35,00 30,48
2. időnként hallgat 45,00 53,85 33,00 24,76
3. nem hallgat 6,25 5,13 32,00 26,67
4. nem válaszolt 1,25 0,00 0,00 18,10

A szerbhorvát nyelven való televíziónézés gyakorisága

POTISJE TAMP SEVER UGLED

1. rendszeresen néz 33,75 48,72 72,00 79,05
2. időnként néz 63,75 48,72 24,00 18,10
3. nem néz 1,25 2*56 3,00 0,95
4. nem válaszolt 1,25 0,00 1,00 1,90

A magyar nyelven való televíziónézés gyakorisága

POTISJE TAMP SEVER UGLED

1. rendszeresen néz 56,25 56,41 30,00 24,76
2. időnként néz 37,50 43,59 40,00 30,48
3. nem néz 6,25 0,00 28,00 24,76
4. nem válaszolt 0,00 0,00 2,00 20,00
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A dolgozók nyelvhasználata a vállalatban való írásbeli 
információszerzés szempontjából

POTISJE TAMP SEVER UGLED

1. két nyelven tájékozódik 56,25 46,15 31,12 39,05
2. csak magyarul tájékozódik 26,25 28,21 16,55 1,90
3. csak szerbhorvátul tájékozódik 17,50 23,08 50,25 48,57
4. nem tájékozódik 0,00 2,56 0,00 0,00
5. nem válaszolt 0,00 0,00 2,00 10,48

A dolgozók nyelvhasználata a vállalatban való szóbeli 
információszerzés szempontjából

POTISJE TAMP SEVER UGLED

1. két nyelven tájékozódik 42,50 46,15 35,05 34,29
2. csak magyarul tájékozódik 45,00 51,28 10,20 1,90

3. csak szerbhorvátul tájékozódik 12,50 2,56 52,25 60,95
4. nem válaszolt 0,00 0,00 2,50 2,86

A dolgozók nyelvhasználata a vállalatban való szóbeli 
információadás szempontjából

POTISJE TAMP SEVER UGLED

1. két nyelven ad tájékoztatást 40,00 48,72 40,15 29,52

Z  csak magyarul ad tájékoztatást 51,25 48,72 13,18 5,71

3. csak szerbhorvátul ad tájékoztatást 7,50 2,56 45,15 61,90

4. nem válaszolt 1,25 0,00 1,50 2,86
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A vizsgált munkaszervezetek közötti különbségek mutatói

0.11 Életkor 18-27 év között 28-40 év között 40 éven felül

POTISJE-TAMP 13,30 -13,85 0,54
TAMP-SEVER -9,05 -10,15 19,21
SEVER-UGLED -7,29 15,43 -8,14
UGLED-POTISJE 3,04 8,57 -11,61
UGLED-TAMP 16^4 -5,28 -11,07
SEVER-POTISJE -4,25 24,00 -19,75

0.12. Szakképzettségi szint (iskolai végzettség)
egye főis közép maga szak beta szak
temi kolai iskolai san

szak
képzett

képzett nított kép
zetlen

POTISJE-TAMP 1,25 2,50 8,43 -2,95 -6,28 -6,63 3,69
TAMP-SEVER* - - - - - - -

SEVER-UGLED* - - - - - - -

U GLED-POTISJ E -1,25 0,36 20,65 -13,10 -20,24 3,63 9,94
UGLED-TAMP 0,00 2,86 29,08 -16,50 -26,52 -3,00 13,63
SEVER-POTISJE* . . _ _ _

0.13. Születési hely helyben a környéken Vajdaságmás
helységeiben

Vajdaságon
kívül

POTISJE-TAMP 3,65 5,61 -538 -3,88
TAMP-SEVER 12,85 •531 -5,62 -1,87
SEVER-UGLED -5,67 10,05 1032 -13,00
UGLED-POTISJE -10,83 -10,30 0,48 18,75
UGLED-TAMP -7,18 -4,69 -4,90 14,87
SEVER-POTISJE -16,50 -0,25 11,00 5,75

*A Severből nincsenek adataink a szakképzettségi szintre.

36



A vizsgált munkaszervezetek közötti különbség mutatói (folyt.)

0.14. Jelenlegi állandó lakhelye
helyben a környéken nem válaszolt

POTISJE-TAMP -15,93 14,74 1,19
TAMP-SEVER 1,18 •3,71 2,56
SEVER-UGLED 12,67 -6,00 -6,67
UGLED-POTISJE 2,08 -5,00 2,92
UGLED-TAMP -13,85 ' 9,74 4,11
SEVER-POTISJE 14,75 -11,00 -3,75

0.15. Eddig leghosszabb ideig lakott
helyben a környéken Vajdaság más Vajdaságon

helységében kívül

POTISJE-TAMP -5,74 5,87 -0,13 -1238
TAMP-SEVER* - - - -
SEVER-UGLED* - - ■ -
UGLED-POTISJE -11,85 -1*25 0,71 12,38

UGLED-TAMP -1749 4,62 0,58 12,38
SEVER-POTISJE* . . - -

1.11. Szerbhorvátul beszél
amióta meg
tanult besz.

3-6 éves 
kora óta

7-15 éves 
kora óta

idősebb
korától

nem
tud

nem
váj.

POTISJE-TAMP -U 7 -16,76 20,29 -5,64 2,44 1,25

TAMP-SEVER -38,18 7,51 9,46 22,64 2,56 -4,00

SEVER-UGLED 9,10 -6,05 -433 2,25 0,00 -0,76

UGLED-POTISJE 30,65 15,30 -25,42 -19,25 -5,00 3,51

UGLED-TAMP 29,08 -1,46 -5,13 -24,89 -2^6 4,76

SEVER-POTISJE 39,75 9,25 -29,75 -17,00 -5,00 2,75

*A Severból nincsenek adataink a korábbi lakóhelyre.
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A vizsgált munkaszervezetek közötti különbségek mutatói (folyt.)

1.12. Magyarul beszél
amióta meg- 3-6 éves 7-15 éves idősebb nem nem
tanult besz. kora óta kora óta korától tud vál.

POTISJE-TAMP 1,70 -1,44 -138 -2,63 3,75 0,00

TAMP-SEVER 28,08 4,69 -8,87 5,13 -12,00 -17,00

SEVER-UGLED 9,24 0,14 10,19 0,00 -30,86 11,29

UGLED-POTISJE -38,99 -3,29 0,06 -2,50 39,11 5,71

UGLED-TAMP -37,29 -4,83 -132 -5,13 42,86 5,71

SEVER-POTISJE -29,75 -3,25 10,25 -2,50 8,25 17,00

1.21 Általános iskolai tanulmányainak tannyelve
magyar szerb magyar és más nem

horvát szerbhorvát nyelv válaszolt

POTISJE-TAMP -6,86 -13,08 -131 5,00 3,75

TAMP-SEVER 3336 -32,92 _* -1,00 -2,00

SEVER-UGLED 2,90 838 -2,81 -3,71

UGLED-POTISJE -29,40 37,62 3,51 -1,19 1,96

UGLED-TAMP -36,26 24,54 2,20 3,81 5,71

SEVER-POTISJE -26,50 46,00 -4,00 -1,75

1.22. Középiskolai tanulmányainak tannyelve
magyar szerb

horvát
magyar és 

szerbhorvát
más
nyelv

nem
válaszolt

POTISJE-TAMP 14,90 -1433 1.12 0,00 -1,70

TAMP-SEVER 30,85 -36,92 0,00 0,95

SEVER-UGLED -537 21,90 -0,95 -9,67

UGLED-POTISJE -40,18 2935 -O34 0,95 10,42

UGLED-TAMP -25,28 15,02 038 0,95 8,72

SEVER-POTISJE -47,75 51,25 - 0,00 0,75

•Nincs adat.
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131. A szerbhorvát nyelvtudás foka
jól közepesen nehezen nem tud nem

beszél beszél beszél válaszolt

POTISJE-TAMP -10,% 3,65 6,12 -0,06 1,25
TAMP-SEVER -36,54 38,85 1,13 2,56 -6,00
SEVER-UGLED -5,00 -2,14 1,14 0,00 6,00
UGLED-POTISJE 5230 -4036 -839 -2,50 -1,25
UGLED-TAMP 41,54 -36,71 -2*27 -2,56 0,00
SEVER-POTISJE 47,50 42,50 -7,25 -2,50 4,75

132. A magyar nyelvtudás foka
jól közepesen nehezen nem tud nem

beszél beszél beszél válaszolt

POTISJE-TAMP 6,63 -11,63 2,50 2,50 0,00

TAMP-SEVER 28,62 138 -19,00 -10,00 -1,00
SEVER-UGLED 11,24 10,19 16,14 30,95 -6,62
UGLED-POTISJE -46,49 0,06 036 -31,45 7,62
UGLED-TAMP -39,86 -11,57 2,86 40,95 7,62
SEVER-POTISJE -35,25 10,25 1630 7,50 1,00

2.11. Szerbhorvát nyelven való újságolvasás
rendszeresen időnként nem olvas nem válaszolt

POTISJE-TAMP 4)32 -034 0,87 0,00
TAMP-SEVER -51,18 40,79 1238 -2,00
SEVER-UGLED 24,95 -20,43 -4,62 0,10
UGLED-POTISJE 2635 -19,82 -8,63 1,90
UGLED-TAMP 26,23 -2036 -7,76 1,90

SEVER-POTISJE 21,50 -40,25 -13,25 2,00

39



A vizsgált munkaszervezetek közötti különbségek mutatói (folyt.)

2.12. Magyar nyelven való újságolvasás
rendszeresen időnként nem olvas nem válás

POTISJE-TAMP 0,10 1,54 -3,94 2^0
TAMP-SEVER 21,85 6,46 -28,31 0,00
SEVER-UGLED -1,33 19,62 1,71 -20,00
UGLED-POTISJE -20,42 -27,62 30,54 17,50
UGLED-TAMP -20,52 -26,08 26,60 20,00
SEVER-POTISJE -21,75 -8,00 32,25 -2^0

2.21 .Szerbhorvát nyelven való rádióhallgatás
rendszeresen időnként nem hallgat nem válaszolt

POTISJE-TAMP -18,46 21,28 -2,82 0,00
TAMP-SEVER -26,54 18,72 7,82 0,00
SEVER-UGLED 12,62 -9,05 -0,71 -2,86
UGLED-POTISJE 32,38 -30,95 -4,29 2,86
UGLED-TAMP 13,92 -9,67 -7,11 2,86
SEVER-POTISJE 45,00 -40,00 -5,00 0,00

2.22. Magyar nyelven való rádióhallgatás
rendszeresen időnként nem hallgat nem válás

POTISJE-TAMP 6,47 -8,85 1,12 1,25
TAMP-SEVER 6,03 20,85 -26,87 0,00
SEVER-UGLED 4,52 8,24 533 -18,10
UGLED-POTISJE -17,02 -20,24 20,42 16^5
UGLED-TAMP -10,55 -29,09 21,54 18,10
SEVER-POTISJE -12^0 -12,00 25,75 -1,25
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2.31. Szerbhorvát nyelven való tévénézés
rendszeresen időnként nem néz nem válaszolt

POTISJE-TAMP -14,97 15,03 -U 1 1*25
TAMP-SEVER -23,28 24,72 4),44 -1,00
SEVER-UGLED -7,05 5,90 2,05 -0,90
UGLED-POTISJE 45,30 -45,65 -0,30 0,65
UGLED-TAMP 30,33 -30,62 -1,61 1,90
SEVER-POTISJE 38,25 -39,75 1,75 -0,25

232. Magyar nyelven való tévénézés
rendszeresen időnként nem néz nem válaszolt

POTISJE-TAMP -0,16 -6,09 6,25 0,00
TAMP-SEVER 26,61 3,59 -28,00 -2,00
SEVER-UGLED 5,24 9,52 3,24 -18,00
UGLED-POTISJE -31,49 -7,02 18,51 20,00
UGLED-TAMP -31,65 -13,11 24,76 20,00
SEVER-POTISJE -26,25 2,50 21,75 2,00

3.11. írásbeli információszerzés
szerbhorvát

nyelven
magyar
nyelven

szerbhorvát 
és magyar 
nyelven

nem tájé
kozódik

nem
válaszolt

POTISJE-TAMP -5,58 -1,96 9,10 -2,56 0,00
TAMP-SEVER -27,24 11,66 15,03 2^6 -2,00

SEVER-UGLED 1,75 14,65 -7,93 0,00 -8,48

UGLED-POTISJE 31,07 -24,35 -16,20 0,00 10,48

UGLED-TAMP 25,49 -2631 -7,10 -2^6 10,48

SEVER-POTISJE 32JB2 -9,70 -24,13 0,00 2,00

41



A  vizsgált munkaszervezetek közötti különbségek mutatói (folyt.)

3.21. Szóbeli információszerzés
szerbhorvát

nyelven

POTISJE-TAMP 9,94
TAMP-SEVER -49,69
SEVER-UGLED -8,70
UGLED-POTISJE 48,45
UGLED-TAMP 58,39
SEVER-POTISJE 39,75

331. Szóbeli információadás
szerbhorvát

nyelven

POTISJE-TAMP 4,94
TAMP-SEVER -42,61
SEVER-UGLED -16,73
UGLED-POTISJE 54,40
UGLED-TAMP 59,34
SEVER-POTISJE 37,67

magyar
nyelven

szerbhorvát 
és magyar 

nyelven

nem
válaszolt

*6,25 -3,65 0,00
41,05 11,10 -2,50
8,30 0,76 -0,36

-43,10 -8,21 2,86
-49,38 -11,86 2,86

-34,80 -7,45 2,50

magyar
nyelven

szerbhorvát 
és magyar 

nyelven

nem
válaszolt

2,53 -8,72 1,25
35,54 8,57 -1,50
7,47 10,63 -1,36

45,54 -10,48 1,61
-43,01 -19,20 2,86
-38,07 0,15 0,25
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ZÁRÓ GONDOLATOK

Vizsgálatainkban többféle változóval is volt dolgunk, elemzésükkel próbáltunk rávilágítani 
bizonyos összefüggésekre, jelenségekre. A kutatásban előforduló változók pontosabb megha
tározásának az az előnye, hogy lehetővé teszi számunkra az okozati viszonyok természetének 
felismerését. Ezért a kísérlet (a felmérés) elősegíti a független és a függő változók megkülön
böztetését, vagyis azt, hogy elkülönítsük az okokat a teljesítménytől; az egyszerű ankét 
esetében a különféle változók között csupán korrelációt állapíthatunk meg -  mondja Supek. 
Tehát nem feltételezünk semmiféle okozati viszonyt. Pedig az okozati viszony meghatározása 
rendkívül fontos, ha a kutatást a fennálló viszonyokra való hatás céljából vagy társadalmi 
akciónk hatékonyságának ellenőrzése céljából végezzük. Gyakran hallható az a vélemény, hogy 
a szóban forgó okok és következmények csupán mesterséges elvonatkoztatásnak tekinthetők, 
összefüggéseiket a változók elemzése nem igazolja. Ez -  Supek szerint -  némiképp igaz is, 
mert a valóságos viszonyok rendszerint jóval bonyolultabbak, nem felelnek meg a viszonylag 
egyszerű mechanikus viszonyoknak. Másrészt a kísérleti kutatás javára szól, hocy az elmélet
nek az egyes feltevésekkel való szorosabb összekapcsolására késztet bennünket.

Adataink értékeié«: során a többváltozós elemzés lehetőségeivel is megpróbáltunk élni. A 
többváltozós elemzésben a legegyszerőbb az a szituáció, amikor független változóval jellemzett 
mintánk van. Véleményüket vagy nézetüket függő változónak tekintjük. Emellett a szóban 
forgó emberekről számos más adatunk van (életkor, iskolázottság stb.). Bevezetünk egy 
harmadik változót is, vagyis független változónkat alcsoportokra osztjuk, hogy jobban megfi
gyelhessük mintánk viselkedését. Ez az eljárás -  mondja Supek -  egész sor különféle 
magyarázatot tesz lehetővé: hogy megtaláljuk a "valódi” okot, hogy feltételes viszonyokat 
állapítsunk meg, vagy hogy valamely rejtett tényező után nyomozzunk, amely mindkét 
jelenségre hatással van.39

Vajon sikerült-e vizsgálatunkkal jobban megvilágítani a nyelvhasználat kérdéseit, mennyire 
volt eredményes a munkahelyi és a munkás-kétnyelvűség tanulmányozása? Felmérésünknek 
minden bizonnyal meglesz a haszna, a begyűjtött adatokból számos összefüggést sikerült 
kiderítenünk. Eredményeinket az alábbiakban kíséreljük meg röviden összefoglalni:

1. A kétnyelvűség jelenségei jóval bonyolultabbak, semhogy egy felmérésből teljesen 
kideríthetők, megmagyarázhatók és megoldhatók lennének.

2. A magyar és a szerbhorvát nyelv elsajátításának ideje általában különböző, ez teszi 
lehetővé, hogy elkülönítsük egymástól az anyanyelvet és a második nyelvet; ha viszont a két 
nyelv elsajátítása egyszerre történik, nehezen lehet eldönteni, melyik nyelv az első, és melyik a 
második.

3. A nyelvismeret szintje több tényezőtől is függ, közéjük tartozik az életkor is; egy-egy 
korosztálynak mások lehetnek a nyefvelsajátítási és nyelvhasználati körülményei mint egy 
másiknak: némelyek elősegítik, mások pedig gátolják a nyelvismeret szintjének a növekedését.

4. A tömegtájékoztatás adta nyelvhasználati lehetőségek hasonlóak a szerbhorvát és 
magyar nyelv vonatkozásában, azzal a különbséggel, hogy az újságolvasásban kevésbé kifeje
zett a kétnyelvűség, mint a rádióhallgatásban és a tévénézésben.
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5. A munkahelyi nyelvhasználatban jobban kifejezésre jut a dolgozók szerbhorvát nyelvtu
dása, mint a munkahelyen kívüliben, az írásbeli információszerzésben a kizárólagos nyelvhasz
nálatnak kisebb a szerepe, mint a szóbeli információszerzésben vagy -adásban, a kétnyelvűség
nek pedig nagyobb.

6. Az adatok alapján arra a következtetésre lehet jutni, hogy a nyelvhasználat objektív és 
szubjektív feltételei közt nincs mindig összhang, különböző ismert és ismeretlen tényezők 
hatására alakul a viszonyuk.

Felmérésünknek voltak hiányosságai is: nem differenciáltuk eléggé a közvetlenül munka
helyi nyelvhasználatra vonatkozó kérdéseinket, nem vettük figyelembe az adatközlők nemét, 
nem elemeztük a társadalmi közösség (község), ül. a munkaszervezet demográfiai és egyéb 
adatainak, valamint a felmérésből kapott adatoknak az összefüggéseit stb.

Hasonló jellegű felmérést más helységekben, vállalatokban is szükség lenne végezni, 
nemcsak azért, hogy nagyobb populáció vizsgálatával megbízhatóbb adatokhoz jussunk, 
hanem azért is, hogy további sajátosságok kerüljenek napvilágra, hogy jobban megismerjük a 
magyar és a szerbhorvát nyelv használatával kapcsolatos kérdéseket. A kutatásainkból eredő 
további feladatok és teendők már többnyire kívül esnek hatáskörünkön: a megfelelő társadal
mi közösségeknek kell odahatniuk, hogy tovább szélesítsék és mélyítsék a szóban forgó 
egyenrangú nyelveknek a dolgozók körében és a vállalatokban való használatát elősegítő 
feltételeket.
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REZIME

Dvojedčnost na radnom mestu f dvojezlčnost radnika

Ovo delo je naptsano kao rczultat istraživanja upotrebe jezika radnika u dvo- i vi£ejezj£nim 
srcdinama na lemi Soáolingvisttéki aspekli dvojezičnotli u okviru potprojekla Savremeni standardni 
mađarski jezik u SAP Vojvodini. Sproucdeno je anketiranje u nekim radnim organizadjama u Subolid, 
Scnti, Adi i Tcmcrimi na osnovu pretbodno príkupljenih podataka Íz dvadesetak radnih ocganizaaja u 
SAP Vojvodini. Anketirano je preko 300 radnika.

Anketni list je sadilavao četiri grupe pitanja. Prva gnipa se odnosila na odredene opÉte podatke 
(ime i prezime radnika, starost, kvalifikadja odnotno ikolska sprema, mesto rodenja, sadainje mcsto 
stalnog boravka), u drugoj gmpi au bila pitanja u vezi aa uzrasiom usvajanja jezika (srpskohrvatskog i 
madarskog), aa jezikom ikotovanja (na madarskom, na srpskohrva iskom, dclimično na madarskom i 
dclimično na srpskohrvatskom, na drugóra jeziku) i aa subjektivnom procenom nivoa znanja srpskohr- 
vatskog i madarskog jezika, treća grupa pitanja se odnosila na to da na kom jeziku na kojem ispitanik 
príma informacijc van ndnog mcsta (praćenjc itampe, radio cmisija i tclcvizijskog programa na 
madnrskom i srpskohrva tskom jeziku), a u Četvrtoj gmpi su bila smeStena pitanja koja se odno&e na 
upotrcbu jezika u radnoj organizadji preko fabričkog lista, biltena i sí., primanje i davanje usmcnih 
inforraadja na radnom mcslu na srpskohrvalskom jeziku, na madarskom jeziku i!i na óba jezika.

Mcdu ispitanicima najvcći je bio broj kvalifikovanih radnika i radnika sa srednjom stručnom 
spremom. Ankctiranjem su uglavnom bile obuhvaćenc ive kvalifikncione strukture. Oko 80% ispitivanih 
radnika stanuje u mcstu gde i radi, a ostali üve van lóg mesia, medutim skoro polovina anketiranih nije 
u mcstu rodena.

Utvrdivanje jezika koji ima príorítet u jezičkom ponaianju pojedinea vrieno je indirektnim pulcm, 
prí Cemu je uzet u obzir uzrast na komé je usvojen madarski i srpskoh rvaiski jezik, stepen póznavanja 
jednog i drugog jezika na osnovu vlastite ocene pojedinea, i jezik na kötne je radnik popunio anketni list. 
Ispostavilo se da kod većine ispitanika príorítet ima jedan ili dmgi jezik, dók izvestan broj anketiranih 
néma odredeni matemji jezik u tnadidonalnom smislu lóg pojraa.

U komunikativnim situadjama na radnom mestu i ízvan radnog mesta izbor i upotreba jezika ima 
sličan karakter, mada ae uo&rvaju i neke razlike. Dvojezičnost je rasprostranjenija u oblidma upotrebe 
jezika izvan radnog mesta, narodio u praćenju televizijskog programa, a donekle i u praćenju radio 
cmisija. Ovi manje-vi5e pasivni oblid upotrebe jezika ne zahtevaju savrfeno znanje drugog jezika, nato se 
deiava na prímer da televizijski program i radio emisije na madarskom jeziku prate i oni koji osrednje ili 
čak siabije govorc táj jezik. To važi i za tspitanike sa madarskim matemjim jezikom u odoosu na 
programé cmitovane na srpskohrvatskom.

Na osnovu podataka je utvrdeno, da je ispoljavanje dvojezičnosti na radnom mcstu karakterísüCno 
za osobc kője dobra iti osrednje vladaju jezikom drultvene tredine, dók su oni koji su kasnije usvqjili i 
siabije znaju drugi jezik, viíe skioni jednojezičnosti. Treba istaći da se primanje Infonnadja u radnoj 
organizadji u pismenoj forrni (preko fabrfékog lista, biltena i sl.) u viie slučajeva vrii paraldno na óba 
jezika u odnosu na primanje i davanje usmcnih infonnadja na radnom mestu.

Na osnovu ovih istraíivanja doSli smo do saznanja da postoje izvesne razlike izmedu dvojezičnosti 
radnika i đvojezičnosti na radnom mestu, prevenstveno zbog tóga ftto u ovim domenima odredeni faktorí 
upotrebe dolaze drugačijc do izražaja. 5to se tiče znanja jezika i jezika ikolovanja, oni manje stvaraju 
razlike izmedu situadja van radnog mcsta i na radnom mestu. Upotreba jezika u obliku őitanja itampe, 
slu&nja radio-cmisija, praćenja tclcvizijskog programa u prvom redu zavisi od subjekta, a upotreba 
jezika na radnom mestu i od sastava kolektiva.

Ovaj rád nastavija tradidje u sodolingvistiCkim ístraíivanjima u svojim metodama, po&o je vcć 
ranije na sličan način proučavano jezičko ponaSanje ikolske omladine (najviSe učenika u srcdnjim 
ikolama, zatim osnovnoSkolaca i studenata), dók u svom predmetu predstavija novinu, jer do sada se 
nije bavilo jezikom radnika.
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RESÜME
I

Zweisprachigkelt am Arbeitsplatz und Zweisprachigkelt dér Arbeiter

Dicse Arbeit entstand auf Grund von Forschungsergebnissen, ini Rahmen dcs Projektes "Gcgenwáriigc 
ungarische Standaidsprache in dér Sozialistischea autonomen Provinz Vojvodina", mit dem Untcrtitd 
"Soziolinguistisdie Aspeklc dér Zwaspraehkigkat". Es wunden Fragebögen in einigen ArtxHisorganisatio- 
nen in Subotica, Senta, Ada und Temerín ausgetdlt und Obcr 300 Arbcilcr wurdcn gctcstet

Dér Fragebögen bestand aus vier Gruppén von Fragen. Die crstc bezog sich auf allgemcine Datcn 
(Vontamé, Name, Altér, Qualifikation, Schulausbildung, Geburtsort, Aufcnthaltsort), die zweile Gruppé 
dér Fragen verlangte Informationen flber das Altér, in welchem die zwcite Sprache crworben wucde 
(serbokroatisch oder ungarísch), flber die Sprache dér Ausbildung (ungarísch oder serbokroatisch, oder 
zum Teil ungarísch, zttm Teil serbokroatische bzw. ciné dér andcrcn Sprachen) und flber die subjektive 
Einschitzung dér SprechíShigkdt, sd es serbokroatisch oder ungarísch, die drítte Gruppé dér Fragen 
bezog sich auf Angaben, In wdchcn Sprachen die Befragten Informationen ausserhalb dcs Arbáuplat- 
zcs ertiakcn (Presse, Rundfunk, Fcnisehprogramme), waltrend in dcr vicrten Gruppé sich solche Fragen 
bcfandcn, die sich nach dem Sprachgebrauch in dér Arbdtsorganisation crkundigten - z. B. Fabrikzd- 
tung, Buiietins usw., schríftliche und mflndliche Informationen.

Die Mehrzahl dér Befraglen waren qualifizierte Arbeiter, oder Arbeiter mit Mittclschulabschluss.
' Die Umfrage umfasstc allé Qualifikationsstnikturen. 60% dcr Informantcn wohnt im Őrt, wo sich dcr 
Arbeitsplatz befindet, die flbríge Anzahl lebt ausserfca"' des Arbcitsortcs, zber fást die Hálfic ćcr 
Befraglen wurde nicht dórt geboren, wo sic arbeiten.

Bei Bcstimmung dcr Príorít&tssprache im sprachlichen Vcrhaltcn dér Einzelnen, (die Bcstimmung 
wurde indirekt durchgeführt), nahmen wir RGcksicht auf das AJtcr in wcichcm ungarísch oder 
serbokroatisch erworben wurde, hietzu kamen auch die Sprachkcnninisnivcaus nach cigener Einschfit- 
zung, und auch die Sprsche des Fragebogens. Es hat sich herausgesiellt, dass entweder die cinc oder die 
andere Sprache Prioritól hat, wShrend dne gerínge Anzahl dér Befragten kei ne bestimmte Muitcrspra- 
chc im traditionellen Sinnc des Wortes besitzt.

Eine Shnliche Situation herrscht bd kommunikativen Situaiioncn ausserhalb dcr Arbcitsplatzc, was 
den sprachlichen Gebrauch anbdangt Einige Unterschiede sind doch hervorzuheben. ZweisprBchigkeit 
ist mehr verbreitet ausserhalb dér Arbdtstellen, bcsonders beim Femsehen, und beim Hören von 
Rundfunksendungcn. Dicsér mehr oder weniger passive Gebrauch veriangt keine grflndlichcn Kenntnis- 
sc dcr Zweilsprachc, so geschieht es oft, dass ungarische Femsch- oder Radiosendungen auch von 
solchen Menschen konsumiert werden, die mittelmassig oder sogar schecht dicse Sprache sprcchcn 
kőnnen. Dassdbc gilt auch fflr ungarische Muttersprachier im Bezug auf scrbokroatische Programme.

Auf Grund dér Angaben wurde festgestdlt, dass Zweisprachigkdt am Arbdtsptatz für solche 
Pcrsooen charakterístisch ist, die gut oder verháltnism£ssig gut dic Sprache dér Umgebung sprcchcn, 
wahrend Personen, welchc die Zwritsprache spSter erlemt ha ben und daher schlccbter kommuniziercn 
kőnnen, mehr dnsprachig oríentiert sind. Es bt hervorzuheben, dass schríftliche Informationen in den 
Finnen (Fabríkzdtung, Bulletin usw.) öfterparallel in zwei Sprachen gcdruckt werden, wfihrend mündli- 
che Informationen mehr dnsprachig űbermittclt werden.

Auf Grund dieser Forschungscrgebnfese kamen wir zűr Erkenntnis, dass gewissc Unterschiede 
zwiseben dér Zweisprachigkdt dér Arbdtcr und dér Zweisprachigkeit am Arbdtsplatz bcstehen, deno in 
dicsen Dootánen kommen dnige Faktorén des sprachlichen Verhaltens vcrsdiieden zum Ausdruck. Was 
die Sprachkenntnisse und die Sprache dér Ausbildung anbelangt, becinílussen sie die Untenchiede am 
Arbdtsplatz und aussscrhalb des Arbdtsplatzes weniger. Dér passive Sprachgebrauch - Lesen, Hören 
von Rundfunksendungen, Fernsehen usw. hfingt vöm Subjekt sdbst ab, wáhrcnd dcr Sprachgebrauch am 
Arbeitsplatz von dcr Zusammensetzung des KoUektivs bestimmt wird.

Dicse Arbeit setzt die methodologische TVadition dér soziolinguistischcn Forschungen fon, schon 
frűher wurde in Shnliehcr Webc das sprachlichc Vcrhalten dcr Jugend (Mittelschulsdifllcr, Grunds- 
chuischfller und Studenten) erforscht, andcrerscits ist cs ncu, dass dic Sprache dér Arbdtcr zum 
Forsdiungsgegenstand gewfihlt wurde.
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