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Előszó 

I. 
Az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék a korábbi kutatóintézményi for-

mák jogutódjaként immár harmadszor lehetett szervez ője, házigazdája élőnyelvi ta-
nácskozásnak (2000. szeptember 20-22-én), amelynek alapgondolata még az 1980-
as évek végén fogalmazódott meg a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudomá-
nyi Intézetének, illetve a mi intézményünk együttm űködési egyezményében, majd 
pedig örvendetes módon egész Kárpát-medencei, magyar nyelvterületi rendezvény-
nyé teljesedett ki, magyarországi, erdélyi, felvidéki, s őt ausztriai nyelvészeti műhe-
lyeket is felzárkóztatva. 

Ebben a kötetben, hagyományainkhoz híven, a 11. Él őnyelvi Konferencia elő-
adásait közöljük. 

A központi téma fogalmi háromasságának els ő  eleme, a nyelvi változás már 
többször szerepelt tanácskozásainkon, de egyrészt elméletileg is kimeríthetetlen, 
másrészt nyelvközösségünk, s őt sorsunk sajátos alakulásának révén nyelvközössé-
geink nyelvpolitikai helyzetében, körülményeiben, körülményeiben, nyelvhaszná-
latában és állapotaiban olyan dinamikus, szerteágazó átalakulások vannak folya-
matban, hogy a változás- és a következményeként létrejöv ő  állapot-vizsgálat min-
dig időszerű . 

Új szempont, hogy ezt a tudatos vagy spontán folyamatot a befolyásolhatóság, a 
hatékonyság szempontjából is hasznos vizsgálni és értelmezni. Mostanában a nyel-
vészeti „közéletben" éles, már-már türelmetlen viták folynak és éppen a befolyásol-
hatóság, a befolyásolhatóság hatékonysága az egyik ütköz őpontjuk, és ezekhez vi-. 
szonyítva szokás nyelvm űvelésről, illetve nyelvi tervezésr ől beszélni, sőt „diagnózis 
nélküli terápiáról", „terápia nélküli diagnózisról" is, a széls őségeket tovább sarkítva. 

A 11. Élőnyelvi Tanácskozásnak természetesen nem volt, nem lehetett célja, 
hogy a vitatott kérdésekben végleges, megnyugtató igazságot fogalmazzon meg, ha-
nem az, hogy a higgadt, tudományos párbeszédeknek, legéget őbb feladataink szám-
bavételének legyen a fóruma. Igaz ugyan, hogy a szétfejl ődés, az elkülönülés felé is 
ható változás tényeit tudomásul kell vennünk, de egy kisebb-nagyobb beszél őkö-
zösség sorsával azonosulva, nem lehetünk ezekben a kérdésekben szenvtelenek, kö-
vetkezésképp valamilyen értékítéletet, értékorientációt sem lehet megkerülnünk, 
akár közösségünk nyelvökológiai, nyelvpolitikai helyzetér ő l töprengünk, akár pedig 
valamilyen alkalmazott nyelvészeti feladattal szembesülünk, mint amilyen a nyely-
megőrzés, nyelv elsajátítás, helyesírási, szövegalkotási készségfejlesztés, az adott 
nyelven, kultúrán kíуi l eső  forrásokból merítés stb. 
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ELŐNYELVI KONFERENCIA 

Mindezt figyelembe véve, mi a következ ő  célokat tűztük ki: 
Hogy 1988 óta folyamatos hagyományainkhoz híven képet adjunk nyelvi, nyely-

közösségi környezetünk állapoti, változási jellemz őiről, a nyelvészetet is érint ő  
gondjairól; 

Hogy az előadások, kutatási beszámolók az adott környezetben folyó empirikus 
kutatásokat is felöleljük, a nyelvtudományi, hungarológiai m űhelyeket is bemutas-
sák; 

Jó lenne, ha mindebb ő l egy Kárpát-medencei helyzet- és állapot-keresztmetszet 
állna össze élőnyelvünkrő l és élő  nyelvünkről is, egy ezredfordulóhoz méltó, a múl-
tat a jelenre vetítő , a jövőképet is érintő  kitekintés. 

Mi a szervezés folyamán a következ ő  résztémákat ajánlottuk a résztvev ők fi-
gyelmébe: 

A változás szinkron és nyelvtörténeti folyamatai (hasonulás, visszarendez ődés, 
elkülönülés, szétfejl ődés, differenciálódás, gazdagodás, redukálódás, befogadás, 
hiperkorrekciós, felzárkózási folyamatok stb.). 

Nyelvművelési, nyelvtervezési „ars poeticák", spontán és tudatos változások; a 
befolyásolás presztízsének és intézményességének kérdései, anyanyelv ű  tudomány-
szerveződés lehetőségei. 

Nyelvökológiai tényezők hatása: a magyar nyelv presztízsváltozása a többnyel-
vű  környezetekben, nyelvpolitikai átértékel ődések, migrációs, emigrációs folyama-
tok hatása, identitásváltozás, a magyar és környezeti nyelvközösségek viszonya; A 
nyelvváltozatot teremt ő  és befogadó közösségek viszonya. Etnolingvisztikai, szoci-
olingvisztikai, pszicholingvisztikai változások. 

A készségkialakulás, -fejl ődés befolyásolása, befolyásolási hatékonysága, elvi, 
módszertani kérdések (helyesírás, szövegalkotás, kommunikációs szokások, gya-
korlat kialakulása, irodalmi m űvek befogadásának hatása a nyelvi készségekre). 

Az élőnyelv, beszélt nyelv, hangzó nyelv állapotának, változásának id őszerű  kér-
dései (szövegalkotási jellemz ők, műfajváltozások, az él őnyelvi közlemények szö-
vegtanának szerkezete, fonetikai és fonológiai változások, idegen szövegalkotási 
hatások, a logopédia feladatai az egynyelvűség és többnyelvűség viszonyai között). 

Szókincs-változási tendenciák: idegen szavak, motiválatlan szerkezetek befoga-
dási, beépülési folyamatai, a bels ő  és külső  indíttatású szómez ő-gazdagodás, jelen-
tésváltozás; analitikus és tömörít ő  szerkezetalkotás arányváltozásai; a reális és tipo-
lógiai változások a szókészletben, mondatszerkezetben, szövegalkotásban. 

Rétegződés, átrétegződés. 

Ezek acélok, ahogyan lenni szokott, csak töredékesen valósulhattak meg, és 
nem is kerekedtek ki a megcélzott teljes képpé, hiszen minden kutatócsoportnak el-
sősorban a környezeti elvárásoknak kell eleget tennie, viszont az el őadásoknak ép- 
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ELŐSZó 

pen ezekhez a korábban felvállalt kutatási projektumokhoz kell idomulnia. Más-
részt az élőnyelvi tanácskozásoknak vannak évtizedes múltra visszatekint ő  témái, 
amelyek egy-egy id őszerű  témához nehezen illeszthet ők, mint a személynévi és 
helynévi vizsgálatok, de az adott nyelvészeti m űhelyben éppen folyó tevékenységet 
tükrözik. 

Az adott környezetre, kutatóintézményre jellemz ő  sajátságok, az elkülönülés, 
széttagolódás nem csak a megközelítések súlypontjaiban érezhet ők, hanem a hasz-
nált terminológiában is. Olyképpen is, hogy azonos vagy hasonló fogalmi tartalmat 
az egyes dolgozatok másként neveznek meg, olyképpen is, hogy azonos fogalom-
kört eltérő  differenciáltsággal tagolunk. Ez pillanatnyilag szükségszer ű  gond, amely 
a szerkesztés folyamán már kisz űrhetetlen, nyilván a nyelvészeti terminológiával 
kapcsolatos tanácskozásokra is szükség lenne. 

II. 
A 11. Élőnyelvi Konferencián végül 31 el őadás hangzott el, javarészt közvetlen 

formában, néhány esetben pedig felkért kollégák fölolvasása révén. Kötetünknek is 
nagy vesztesége, hogy kedves vendégünk, az Ausztriából, Bécsb ő l érkezett 
SZÉPFALцst ISTVÁN nem sokkal tanácskozásunk után hirtelen elhunyt, el őadásának 
kéziratos formáját már nem tudta hozzánk eljuttatni, viszont Molnár Eleonóra inter-
jút készített vele témájával kapcsolatban, el őadásának helyén tehát ezt közöljük, a 
Magyar Szóból átvéve. 

A tanácskozás célkitűzéseit, időszerű  problémáit, várható eredményeit BÁNYAI 
JÁNOS tanszékvezető , illetve TOMIsLAV BEKIĆ  dékán üdvözlő , köszöntő  szavai után 
SZELI ISTVÁN fogalmazta meg, majd pedig a területi köt ődésű  helyzetértékelések, 
műhelybeszámolók hangzottak el az adott nyelvközösség helyzetér ől, nyelvhasz-
nálatának állapotáról, gondjairól. Ausztriát SZÉ РFALцsI IsтVÁN, a külföldi szór-
ványmagyarságot FAZEKAs T IBORC, Erdélyt BENŐ  ATTILA, Szlovéniát BOKOR 
JÓZSEF éS KOLLÁTH ANNA, a magyarországi kutatócsoportokat K ASSAI ILONA, 
LAKATOS ILONA és KÁROLYI MARGIT, a Vajdaságot pedig GÖNCZ LAJOS és PAPP 
GYÖRGY képviselte. 

1. A szókészleti, névtudományi kérdések szekciójában BENŐ  ATTILA a kölcsön-
szók (interferencia) jelentésmódosulásait vizsgálta kognitív szemantikai szempon-
tok (fogalmi szintek, fogalmi szervez ődés) szerint; CSEH MÁRTA az újvidéki Tan-
könyvkiadó Intézet didaktikai célzatú lyukkártyás szógy űjteményét elemezte; 
MINYA KÁROLY a szókincsb ővülés tendenciáit, módjait fogta át a rendszerváltástól 
az ezredfordulóig terjedő  időszakban, két dolgozat, VÖRÖS FERENCÉ és MIZSER 
LAJOSÉ pedig a névállomány változásait vizsgálta a legújabb politikai, nyelvökoló-
giai hatások következményeként, a Felvidék, illetve Észak-kelet Magyarország vo-
natkozásában. 
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ELŐNYELVI KONFERENCIA 

A befolyásolás, hatékonyság elméleti, módszertani kérdései szekcióban 
FAZEKAS TIBORC két ellentétes tendencia, a nyelvi purizmus, illetve a magyar nyel-
vet érő  újabb, egyre erőteljesebb idegen hatások kölcsönhatásával foglalkozott; 
MOLNÁR Cstкós LÁSZLÓ a nyelvi folyamatok befolyásolásának feltételeit vette 
számba a magyar nyelvterületen túlterjed ő  vonatkozásokban is, PAPP GYÖRGY pedig 
egy vajdasági kérdőíves vizsgálat tanulságait foglalta össze a befolyásolhatóság ala-
nyi tényező inek szempontjából. Ezt a kutatást az újvidéki Magyar Tanszék négy 
hallgatójával együtt végezték , BÚRÁNY AGOTÁVAL, CsANYIGA MÓNIKÁVAL, HUsZTA 
RÓZSÁVAL, Sм [т  EDITTEL, akiknek beszámolói szintén elhangzottak. 

Két következő  előadás, CSERNICSKÓ ISTVÁNÉ és MÁRKU ANITÁÉ, illetve SZIKORA 

JUDITÉ a hatékonyság didaktikai, oktatási kérdéseivel foglalkozik kárpátaljai, más-
részt délvidéki mintavételek alapján. 

A nyelvünk állapoti jellemzői előadáscsoport a különböz ő  magyar mikrokö-
zösségek életébe, nyelviségébe nyújtott betekintést, a változások irányvételeit is 
nyomon követve: BOKOR JÓZSEF és KOLLATH ANNA a Muravidékr ő l beszélt az álta-
lános helyzetet, illetve a kódváltás esélyeit mérlegelve; PENAVIN OLGA dolgozata ezt 
a szlavóniai magyarság esetében veszi vizsgálat alá, a legutóbbi tragikus esemé-
nyek, a Magyarországra menekülés nyelvjárási, nyelvi következményeit elemezve. 
Ez mondható el SZÉPFALцst ISTVÁN előadásáról is, amelyet, mint említettük, csak 
egy vele készült interjúval tudunk pótolni. KARMACsI Z OLTÁN viszont már egy má-
sik környezet, Kárpátalja, Tiszaújlak nyelvválasztási szokásaival foglalkozik. 
KATONA EDIT vizsgálatai már egy másik megközelítést, a kontrasztív nyelvészeti 
vizsgálatokat képviselik az igehasználattal kapcsolatban. 

A következő  előadáscsoportot a Nyelvi változás, nyelvi változók és változa-
tok cím csak vázlatosan tudja átfogni. BENE ANNAMARIA a presztízs-stigma szem-
benállást vizsgálja a délvidéki többnyelvi környezetben, BOR вÉLY ANNA az 1990-
ben végzett szociolingvisztikai kutatás 10 évvel kés őbbi felújításának, megismétlé-
sének tapasztalatait veszi számba a módszerváltás függvényében; GöNCZ LAJOs egy 
kis, körülhatárolt nyelvi kategória, az egyes és többes szám Kárpát-medencei hasz-
nálatát kutatta, éS hasonló vizsgálatokat végzett HATTYÁR HELGA éS KONTRA 
MIKLÓS az -e kérdőszóval kapcsolatban. BÁLIZs JUTKA és MIKES MELÁNIA a magyar 
nyelv presztízséről és használatáról értekezve egy vajdasági, az óvodás és általános 
iskolás gyermekek szüleinek körében végzett közvéleménykutatás eredményeit fog- 
lalták össze; P. LAKATOS ILONA éS T. KÁROLYI MARGIT a nyelvi változások termé- 
szetét vizsgálja két településen, a magyarországi Lónyán, illetve a romániai 
Szamosdarán, KASSAI ILONA pedig a „szép beszéd" megítélését, kritériumait vizs-
gálja a különböző  műveltségi szintekhez, társadalmi csoportokhoz tartozás függvé-
nyében. MITRING ÉVA néhány el őzményhez hasonlóan egyetlen nyelvi kategória, a 
-t végű  igék hiperkonrekciós jelenségeit, használati jellemz őit veszi górcs ő  alá, 
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ZELLIGER E RZSÉBET viszont az emigráns nyelvhasználatban kialakuló nyelvi válto-
zatokat, presztízsértéküket vizsgálja. 

5. Az ötödik szekció az él őnyelvi, kommunikációs kutatásokat foglalta össze. 
RAJSLI ILONA nyelvtörténeti szempontból elemzi egy zárt közösség Kórógy jegyz ő-
könyveinek fatikus elemeit, eszköztárát, A лΡIDRt  EDIT  pedig az újvidéki nyelvhasz-
nálatban végez hasonló vizsgálatokat a megszólítási, személyemlítési módokat 
számbavéve. LÁNcz IRÉN a beszélt nyelv szövegalkotási jellemz őivel, PÁSZTOR 

Kicsi MáRIA pedig a vajdasági magyar élőbeszéd intonációjának jellegzetességei-
vel foglalkozik, és hangtani vonatkozású BAG! FERENC tanulmánya, aki az egyszó-
tagú magyar földrajzi nevek hangszerkezetét elemzi. 

Papp György 
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Bányai János 
Köszöntő  

Az újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom 
Tanszéke nevében tisztelettel és barátsággal köszöntöm az él őnyelvi konferencia 
vendégeit, a Kar és az Egyetem képvisel ő it, de elsősorban a konferencia tudós részt-
vevőit. A tanácskozás gazdag programja tartalmas párbeszédet ígér a mai magyar 
nyelv helyzetérő l és státusáról, használatáról és változásairól, tekintélyér ől és rom-
lásáról. Meg arról, mit jelent az él ő  nyelv művelése, és vannak-e a nyelvi helyesség 
fogalmát minden kétséget kizáróan leíró és értelmez ő  mércék meg normák. S ha 
vannak, kinek a kezében vannak? És ha már kézbe vette valaki, mire használja a 
mércét meg a normát? 

A nyelv azért élő , mert állandó mozgásban van, állandóan változik. Ám a nyelv 
művelőinek és használóinak nem e közismert gondolat megértése okoz gondot, ha-
nem az a ritkábban emlegetett körülmény, hogy a nyelv mozgása és változása nem 
szabályszerű , nem követ se mintát, se normát, közben meg mégsem egészen szabad 
és szabálytalan mozgás meg változás. Ha abszolútnak vélt mércével és normával 
szabályozni, sőt irányítani szándékozza valaki az él ő  nyelv mozgását és változását, 
akkor szándéka ellenére éppen — „csúnya" szót mondok —él őségétől fosztja meg. 
Ha viszont legalább a felismerés és tudatosítás értelmében nem avatkozik be a 
nyelvművelés a nyelv életébe, akkor —éppen az állandó változások folytán — nem 
marad-e parlagon a nyelv? 

Tudom, régtő l kezdve vitatott, örökzöld kérdések ezek, és minden lehetsés vá-
lasz újabb kérdéseket vet fel, újabbnál újabb vitát nyit, annak reménye nélk űl, hogy 
a vita bármikor befejeződhessék. Ne is fejeződjön be, hiszen a vita természete, hogy 
befejezetlen, és hogy mindig újra feléled. Annál is inkább, hiszen a nyelv helyzete, 
miként Péntek János írja Ezredvégi esélyek és veszélyek anyanyelvünk haszná-
latában című  tanulmányában, „ellentmondásos, benne vannak »az esélyek és a ve-
szélyek«, a kedvező  és a kedvezőtlen tendenciák", főként ha „az él ő  nyelvre gondo-
lunk, az élő  nyelv társadalmi, földrajzi, id őbeli, pszichikai dimenzióira, más nyel-
vekkel való viszonyára, hangzó, írott, digitális és egyéb halmazállapotára, a beszé-
lő  emberre, a beszélő  emberi közösségekre, akiben és amelyekben a nyelv él". 
(Nyelvünk és kultúránk, 110. 2000. április június. 107. old.) Az idézetben felso-
rolt témákról és gondokról, ellentmondásokról és tendenciákról, valóban az esé-
lyekről és a veszélyekről szól, gondolom, a ma kezd ődő , valóban „ezredvégi" nyel-
vészeti konferencia, amelynek úgy vélem nem a vita lezárása a tétje, sokkal inkább 
a vita folytatása, felélénkítése, párbeszéd folytatása régi és új nyelvészeti kérdések- 
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rő l, nem utolsó sorban a nyelvművelés rendkívül szerteágazó feladatairól, de esé-
lyeirő l és veszélyeiről is. 

De mielőtt átadom a szót a tanácskozás résztvev ő inek, hogy küzködjenek ked-
vükre az élő  nyelv ellentmondásaival, engedjék meg, hogy az irodalomtörténész jo-
gán idézzek egy idézetet Dávidházi Péter sokat mondó „Igyekezzék magáévá ten-
ni" címet és A magyar nyelv elsajátítása mint szerelmi hódítás Tóldy Ferenc if-
júkorában alcímet viselő  dolgozatából. „Toldy Ferenc (még mint <Schedel 
Ferencz Jósefl) lefordítja és kiadja Schiller A' Haramják című  korai drámáját". A 
kiadáshoz utószót ír. Benne arra a kérdésre ad választ, hogy „ki ada just az irónak 
avval élni, mi eddig még nem élt, 's vele a' nemzetet kimUni?" Válasza pedig így 
hangzik: „Igy van a' nyelvben is! hol minden jó maga magában viseli jusát, 's min-
den ellenkezés mellett sem fog kiveszni; a' rossz pedig, akár mint buzgunk mellet-
te, lassan ki fog veszni. Amarra id ővel rá fogja nyomni a' néma köz-egyezés a' jus' 
külső  pecsétjét is, akármint bajlódtak ellene: mert ha akadályozni's késtetni lehet is 
a' helyest, ki nem irthatjuk." (2000. Szeptember. 51. old.) 

A modern  magyar irodalomtörténeti gondolkodás alapítójának szavai a nyelv 
„öntörvényű" (Péntek János) mozgását, az „önm űködő  nyelvkiválasztódás" 
(Dávidházi Péter) gondolatát hirdeti, ám akár elfogadjuk akár nem az öntörvény ű-
nek, vagy önműködőnek mondott nyelvkiválasztódás elvét, a nyelvi változás és 
mozgás hitelesítését Toldy Ferenc a „néma köz-egyezés" jogának (jussának) tekin-
ti és így a nyelvi közösségre bízza a nyelv „m űvelését", ami nemcsak pallérozást je-
lent, hanem (nyelvi) teremtést is, vagyis szerinte a nyelvhasználók, a beszél ők, a 
nyelv birtokosainak mindenkori joga a nyelvvel való együttélés. És ő  az, a beszélő  
és a beszélők közössége, aki és amely elfogadja vagy elutasítja a változás hozta új 
szótárt akármint „buzgunk" is mellette, vagy „bajlódunk" ellene. 

Ehhez a nem reménytelen és nem esélytelen buzgalomhoz meg bajlódáshoz kí-
vánok jó munkát konferenciánk tudós résztvev őinek. 
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Szeli István 
Nyelvünk, nyelvművelésünk időszerű  kérdései 

Nyilván nem szakértelmem, hanem föltételezhet ően éveim száma tehet róla, 
hogy az ülésszak szervez ői az első  helyre tettek az el őadók sorában. De nincs kizár-
va az sem: talán azért, hogy megadjam az értekezlet alaphangját, ismervén a nyel-
vünk iránti érdeklődésem jellegét, természetét, indítékait. Be kell vallanom, hogy ez 
a műsortervből sejthető  a'ekem szánt szerep nem kis mértékben feszélyezett is, hisz 
a magyar nyelvtudománynak országos, s őt nemzetközi tekintélyei vannak jelen 
ezen a tanácskozáson, akik bizonyára méltóbban láthatnák el ezt a feladatot. Némi 
töprengés után azonban arra a következtetésre jutottam, hogy ez részben menthet ő  
és magyarázható is, hiszen az „élőnyelvi konferencia" nem dialektológusok vagy 
nyelvtörténészek szakmai összejövetele, nem is a leíró összehasonlító nyelvészet 
művelőié vagy lexikológusoké, s más nyelvtudományi ágazattal foglalkozó szak-
embereké. Ennek a tanácskozásnak a tárgya maga a napjainkban beszélt, egymástól 
nem kis mértékben eltérő  adottságok és feltételek közös s azoknak függvényeként 
használt magyar nyelv. Mindannyiunk kincse tehát, ezért aztán nem célszer ű  gond-
jaival pusztán a nyelvész-szakembereket terhelni, kérdéseinek megoldását kizárólag 
tőlük elvárni. 

Az imént említett adottságok és feltételek sokfélesége miatt azonban el sem 
képzelhető , hogy a programban els őnek megjelölt s a személyemmel kapcsolatban 
említett témáról (akár annak térbeli tagoltságát, akár pedig id őszerűségét hangsú-
lyozó elvárásai folytán) még csak nagyvonalú, vázlatos áttekintést is adjak, ami-
nek személyi okai nem tartoznak ide, s aminek folytán az én bevezet ő  szavaimból 
hiányoznak majd a szakmaiság követelményei. Mégis azt gondolom, hogy itt a kö-
zölt megfigyeléseim s a nyelvi közéletben szerzett tapasztalataim talán mégsem 
lesznek fölöslegesek. Ezért is szorítkozik majd ez a véleménycserét ösztönz ő  né-
hány szó nagyobbára az él ő  nyelv gondozásának, művelésének és ápolásának in-
kább csak elvi kérdéseire anélkül, hogy kézzelfogható s a gyakorlatban fenntartás 
nélkül rögtön alkalmazható tanácsokkal és megoldási javaslatokkal szolgálna bár-
kinek is. 

Jómagam több mint fél évszázados pedagógiai tevékenységemben, de ugyanígy 
kutatómunkámban, irodalom- vagy művelődéstörténészként, nem kevésbé társadal-
mi feladataim ellátása és közéleti teend őim végzése során mindig azt vallottam, 
hogy a nyelv nem pusztán a társadalmi érintkezés, az egyének közti kommunikáció 
egyszerű  eszköze, hanem ezen az eszközfunkción túl a megismerés, a tapasztalat-
szerzés, a fogalmi gondolkodás, az alkotótevékenység letéteményese. Az újságok 
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főszerkesztőinek gyakori s merőben politikai indítékú cserélgetésér ől, nemkülön-
ben az újságírók egyszer ű  rövidtanfolyamokon való képzésérő l szólva már mintegy 
tíz esztendeje következetesen figyelmeztetem az illetékeseket, hogy a sajtó nem a 
politikai akarat egyszer ű  erőátviteli instrumentuma, maga az újságíró pedig nem 
csupán ennek a mechanizmusnak a működtetője. Ez a hivatás lebecsülése és meg-
csúfolása, leginkább pedig a nyelvé, ami semmiképpen sem lehet három hónapos 
gyakorlat ügye, afféle „kratki kurs", mint az idegen nyelvé a hotelportások tovább-
képző  tanfolyamán. Akinek pedig a nyelv legfeljebb az elemi kommunikáció esz-
köze, de nem műveltségtartalom, testet ölt ő  gondolat, képzetek bonyolult láncolata, 
a lélek színe, kollektív emlékezet, maga a történelem, az egyszer űen alkalmatlan a 
hivatás gyakorlására... Mert eszmék és ideológiák jönnek és távoznak, de a nyelv-
be  kövült lélek és kultúra marad. 

Irodalmi- és művelődéstörténeti dolgozataimban jobbára a nyelvi mozgalmak, a 
kultúra és a nyelv összefüggésrendszere és társadalmi vonatkozásai foglalkoztattak. 
Mind nyelvművelő  tevékenységemben, mind pedig a Nemzetközi Magyar Filológi-
ai Társaságban vállalt funkcióm végzésében észlelt tapasztalataimat több könyvem-
ben is közöltem (pl. Nyelvhasználatunk etikája; A magyar kultúra útjai Jugo-
szláviában; Az erózió ellen; a Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk c. köny-
veimben), nemkülönben a Вárczi Gézáról Egy tudományos világkép gyökerei cí-
men írt fejlődésrajzomban is, mégis inkább a Magyar Тudomány c. akadémiai fo-
lyóirat hasábjain kifejtett gondolataimat vélem a mai tanácskozással leginkább 
összhangzónak. 

Engedjék meg tehát, hogy ezekb ő l az említett könyvekben felhalmozott észle-
leteimbő l induljak ki, s idézzek fel néhány tanulságos gondolatot a tárggyal össze-
függésben, s abban a reményben, hogy ezzel el őbbre mozdíthatom közös vállal-
kozásunkat; az él ő  nyelv körüli gondjaink megoldását. Igaz, hogy talán már meg-
haladott viszonyokra utalok példáimmal és észrevételeimmel, de magam is azok-
kal tartok, akik úgy vélik, hogy „A történelem szempontjából a jelenségek egy-
mással összefüggnek, az idő  folyásában egymásból alakulnak. Az újabb jelenség, 
akarva nem akarva, függ a régibb jelenségt ő l, belőle alakul még akkor is, ha vele 
szembehelyezkedik. (...) Ami a történelemben egymás után keletkezik, nem állít-
ható egymással szembe időtlen tartalma szerint sem, mint szimmetrikus ellentét. 
(...) Időben egymás alá rendelt jelenségek nem állíthatók egymás mellé, mint 
egyenrangú végletei egy poláris ellentétnek." Ennek az itt rég megfogalmazott 
észleletnek az igazságáról magam is meggy őződhettem, a királyi diktatúra évei-
ben éppúgy, mint a bolsevik mintájú szocializmus évtizedeiben és annak százféle 
változatában. Els őként tehát — tárgyunkkal összefüggésben — a nemzetiségi lét s 
vele kapcsolatban a nyelv életének, a nyelvhasználatnak egy sarkalatos kérdését 
említem meg. 
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Egy összehasonlító alkotmány- vagy jogtörténeti tanulmány bizonyára meger ő -
síthetné azt a véleményünket, hogy az állam hatalmának, jogkörének, funkciójának 
a növekedése mindenkor fordított arányban állt (és áll) a nemzetiségek egyébként is 
viszonylagos egyenrangúságával, önkormányzati lehetőségeivel, általában mondva: 
„helyzetével". Lehetetlen feladat, hogy a népegészségügyt ől a lakosságvándorlásig, 
a külföldi munkavállalástól a nyelvi disszimilációig ennek minden vonatkozását 
akárcsak meg is említsem, ezért a problémakörnek csupán egyetlen cikkével, a 
nyelv és az állam összefüggésével, illetve a bel őle származó gondokkal foglalko-
zom. (...) Alapvetően tévesnek, elhibázottnak, tudománytalannak, antihumánus-
nak, egyszerűen ostobának tartom azt a felfogást és kiindulópontot, amely a nyelvet 
és a nyelvhasználatot az államhatalom gyakorlásával hozza összefüggésbe, annak 
rendeli alá, jogot formál a „szabályozására", megszabja használatának a körét, s ez-
zel beavatkozik életfontosságú funkcióiba. A nyelv nem zászló, kokárda, cifrasz űr, 
vitézkötés vagy más kétes értékű  nemzeti attribútum. Nem is csupán az államszer-
kezet működtetésének az eszköze, nem felségjel, nem ideológiák és politikai prog-
ramok eleme vagy az állampolgársághoz való jog föltétele. Ezért nem is lehet álla-
mi szabályozás tárgya, használatát nem lehet „megengedni", „betiltani", korlátozni, 
kötelezővé vagy szabaddá tenni, netán a BTK jogkörébe utalni. Herdert ől fogva a 
„természeti jog" fogalomkörébe tartozónak tudjuk, ahogy ma mondanánk, az „ala-
nyi jogok" körébe. Kosztolányi nyomatékosan figyelmeztet, hogy a nyelv: lélek. 
Tehát: képzelet, emlékezés, ismeret, értelem, tudat, gondolkodás, akarat, átélés, ér-
zelem, indulat, tudás, tapasztalat, érzékelés, hangulat, és még sok egyébnek a rend-
szere. Következőleg: aki a nyelvet szabályozza, az az integrális embert szabályoz-
za. A nehezen változó, beidegzett rendszert idomítja az állam sokszor változó nor-
mái, érdekei, követelményei szerint. Eleve adott ellentmondás ez, amivel a soknyel-
vű  és soknemzetiségű  közösség jogalkotásában messzemen ően számolni kell. Per-
sze, a civil társadalom nem mondhat le arról, hogy funkciói végzése szempontjából 
mérlegelje a nyelvhasználatot, tehát nyilván el kell tekintenie attól, hogy a költ ő  
szempontjához alkalmazkodjon a nyelvkérdésben. Csakhogy az eljárások, intézke-
dések, a „szabályozás" milyensége nagy mértékben függ az állam mindenkori álla-
potától: nemzetközi pozíciójától, bels ő  viszonyainak kiegyensúlyozottságától, „ve-
szélyeztetettségét ől", demokráciájának fejlettségi fokától stb. Nekünk e tekintetben 
nem sok okunk van illetve volt a dicsekvésre. Az 1948-as nyitást Európa felé nem 
követte a társadalom demokratikus átalakulása. Továbbra is az állam (a párt) tartott 
igényt a gazdasági, a társadalmi, a kulturális, m űvészeti és a tudományos élet irá-
nyítására. A művészetek, a filozófia, a szépirodalom liberalizálódó szelleme, más-
felő l pedig a politikai vezetés konzervativizmusa között növekedett a feszültség, az 
elmerevedett, betokosodott államvezetés nem volt képes újításra. A baj fonása te-
hát a pártállam koncepciójának az er őltetése, a demokratikus tendenciák fékezése, 
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a különféle szabadságjogok visszafogása. A kulturális szférában: az iskolák, intéze-
tek és intézmények önállóságának a leépítése, ún. „ésszer űsítés" ürügyével történt 
átszervezése és integrálása: a színházak, egyesületek, folyóiratok, szerkeszt őségek 
liberalizálódó szellemiségének a visszaszorítása stb. Példák: az Új S.ymposion, a 
szabadkai Népszínház, az adai Szarvas Gábor Nyelvm űvelő  Napok, a Nemzetközi 
Magyar Filológiai Társaság körüli bonyodalmak. Ebbe a kontextusba kell tehát a ki-
sebbségi nyelvhasználat kérdését is helyezni. 

Ezzel aztán el is jutottunk egy újabb kérdéskörhöz, amit a nyelvszemlélet vet fel 
a nyelvről gondolkodó emberben. Méghozzá annak következtében, hogy a nyelv 
életkörülményeinknek, ennél fogva pedig gondolatvilágunknak is függ ő  változója, 
másképpen mondva: különféle tényez ők által befolyásolt jelenség, aminek sok vo-
nását az ún. független változó határozza meg. Többek között életkörülményeink s a 
tőlünk kondicionált tudatvilágunk. Mintegy harminc éve, hogy az adai Nyelvm űve-
lő  Napok egyik rendezvényén —éppen Kossa János díjának alkalmából Bárczi Gé-
zával volt alkalmunk err ől eszmét cserélni. Ezt a témát annál inkább szorgalmaztuk, 
mert az éppen ezekben az id őkben lett ismét politikai mérlegelés tárgya. Bárczi ar-
ról győzte meg beszélgető  társait, hogy a mi viszonyaink között a nyelv tudomá-
nyos, közéleti, művészi s egyéb megközelítésének módozatai közül a nyelvi meg-
közelítés látszik a legcélszerűbbnek s az járhat a legtöbb haszonnal, ami az ő  értel-
mezése szerint a nyelvben való gondolkodást jelentette. Mert mint mondta, van, aki 
történelemben gondolkodik, van, aki nemzetben, ismét mások politikában stb. 
Mindez azonban egyoldalú közeledést jelent a nyelv problémavilágához, viszont 
mindezzel szemben az, amit nyelvben való gondolkodásnak mondunk, az magába 
foglalja az összes imént felsoroltakat. Benne van múltunk, történelmünk, teljes kép-
zeletvilágunk, szellemiségünk folytonosságát biztosító egész kincstárunk. Nekünk 
„mindössze" az a dolgunk, hogy ezeket az elemeket föltárjuk, azonosítsuk és tuda-
tosítsuk. Márpedig ez tetemesen nagyobb többletmunkával jár, mint az egynyelv ű  
és homogén szellemiségű  környezetben. Ez teszi szükségessé, hogy pl. a matemati-
ka, a földrajz vagy a természettan tanára is a maga tudományának határai között 
„nyelvművelő" legyen, nem kevésbé azt, hogy lehetővé tegyük fiatalságunk számá-
ra az élő  nyelvvel mind nagyobb felületen való érintkezést. Jegyezzük meg: nem 
nyelvünk expanziójáról van szó, hanem nyelvtudatunk kiterjesztésér ő l annak szél-
ső  határáig. 

Alkalmam volt, hogy tudományos munkáinak elemzése során magam is meg-
győződjek Bárczi e felfogásának az igazságáról, különösen a nyelv Kosztolányi ál-
tal megnevezett funkciói tükrében. Kisebbségi-nemzetiségi viszonyaink között en-
nek a nézetnek különösen azért lehetett fontos szerepe, mert politikai életünk rap-
szodikus változásai közepette a felsorolt aspektusok közül magának a nyelvnek az 
érvei azok, amelyek biztosítják fejl ődésének zavartalanságát szemben a nemzeti, 
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politikai vagy történelmi érvekkel, amelyek viszont a legtámadhatóbbak és leginga-
tagabbak minden időben s minden másfajta érveléssel szemben. S valóban: ha va-
lahol és valamiben sikerült él őnyelvi kultúránk eróziós folyamatainak bárhol is út-
ján állni, azt oly módon értük el, hogy a nyelvet „önjogúságában" értékeltük, a kü-
lönféle ideológiai áramlatoktól és politikai széljárástól mentesítve, megvédve azok 
próbálkozásaitól, hogy az él ő  nyelvet a maguk hámjába fogják. Bárczi álláspontját 
mint hazai nyelvművelő  tevékenységünk sarktételét fogadtuk el, s amit ő  utolsó 
könyvének zárógondolataiban egyféle örökségként hagyott ránk, utódaira: „Nem 
azt akarjuk mondani, hogy egyik nyelv többet ér, mint a másik, csak azt, hogy más. 
És ez a más teszi értékes színné az emberi műveltség tarka képében." Látjuk tehát, 
hogy nála a nyelv nem azonosul a „nemzeti géniusszal", és hogy a nyelvben gon-
dolkodó, annak a természetét, határait, rendeltetését tisztel ő  embernek a szemléle-
tében nem csupán holmi érzelmi kategória, hanem az emberi létezés természetes ke-
rete és közege. E közegbe beleszületni s benne élni nem kiváltság, nem el őny vagy 
éppen történelmi szerencse dolga, de ugyanígy nem is balsors vagy átok. 

Élőnyelvi gondjainkkal foglalkozva, jelenségeit értékelve, törvényszer űségeit ta-
nulmányozva a fönti gondolatok időszerűségét ne a kirekesztő  és megkülönböztető  
nemzeti jelző  hangsúlyozásban keressük hát, hanem inkább abban, hogy e gondola-
tok hozzásegíthetnek bennünket egy racionális nyelvszemlélet megfogalmazásához, 
egy humánus (értsd: az államtól, osztálytól, fajtól, el őítéletektől független) nyely-
használat lehetővé tételéhez. Annak a belátásához, hogy az él őnyelv, a nyelv élete, 
sorsa, fejlődése az értelem, az intellektuális alapállás fúggvénye, mégpedig mind a 
számbelileg többségi, mind a számbelileg kisebbségi együttélők számára. Végkövet-
keztetésünkhöz is ez a gondolat vezethet el bennünket: „Ha egy közösség a legered-
ményesebben a maga nyelvén tud eleget tenni a rá tartozó feladatoknak, ezt tartja a 
legalkalmasabbnak az egymás közi érintkézésre, a tájékoztatá ѕrá, az ismeretközlés és 
ismeretszerzés eszközéül, munkafeladatainak ellátására, szellemi-m űvészi-
tudományos munkája végzéséhez, akkor ennek az igénynek a kielégítése s az ehhez 
szükséges nyelvi készségek, képességek, lehet őségek fejlesztése és biztosítása nem 
egyszerű  humánus gesztus egy embercsoport (történelmi, társadalmi, nyelvi, vallási 
vagy csak egy szokásjogra épül ő  közösség) iránt, hanem egyedül lehetséges ésszer ű  
eljárás is. Nem a nemzet, hanem az ember jogán és emberi célok érdekében. 

Topical Issues of our Language and Language Cultivation 

The author discusses issues and potentialities of language cultivation and 
standardization. In his view language usage cannot be subordinated to politics and 
state power. Humane language usage (independent of state, class, race and 
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prejudice) can be achieved only within the frameworks of a rational attitude to 
language, with the realization that living language, the life, the destiny and 
development of a language depends on intellect and basic intellectual approach, 
and this statement is true of both those who live as a minority and of those who live 
as the majority 
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Cseh Márta 
Szókincsünkről és szókincsvizsgálatainkról egy 
hagyaték kapcsán  

A Magyar Tanszékre 1995 tavaszán ajándékként került az a sokezer cédula, 
amely egy nagyméretű  nyelvészeti jellegű  kutatás adatait, eredményeit őrzi — felte-
hetőleg a 70-es évek óta. Sárosi Károlynak, e kutatások irányítójának a hagyatéká-
ból való, aki a Tartományi Tankönyvkiadó Intézet munkatársaként foglalkozott, 
fordítói és tankönyvírói tevékenysége mellett, ill. ez utóbbi kapcsán a vajdasági is-
koláskorú gyermekek körében szókincsvizsgálattal. Sárosi Károly özvegye ajándé-
kozta az impozáns és értékes anyagot meg őrzésre, fölhasználásra a Tanszéknek. A 
megőrzésről tudtunk gondoskodni, a fölhasználás lehetségessége — tudtommal — ez-
írttal először kerül szóba. 

Ez a hagyaték 40 darab 380x155x70 mm méret ű  szótározó ládikában és 4 tekin-
télyes súlyú és terjedelmű  kartondobozban tárolt 60-70 000 lyukkártyát jelent. A lá-
dikák 5 mm vastagságú falapokból készültek. A cédulák mérete 130x85 mm, hosz-
szabb élük mentén 25-25 számozott lyuk szolgálja a rendszerezés, a földolgozás 
könnyebbé tételét. A cédulák számát illet ően egyelőre csak becsült értékekrő l lehet 
szó, amely becslés alapjául az szolgált, hogy egy-egy ládika mintegy 1000-1100 cé-
dulát tartalmaz. 

A teljes anyagot csak átnézni is jelentős és érdemes kutatói feladat lehetne. 
A mostani beszámolóra készülve két láda tartalmát vizsgáltam meg tüzeteseb-

ben. Mindkét ládában, ezt a láda végén lév ő  jelölés mutatja, F betűs anyag találha-
tó. Ez azt jelenti, hogy az egyes cédulákon olvasható mondatban, ill. mondattöre-
dékben a lejegyzéskor kijelölt —aláhúzott — szó F-fel kezd ődik. Pl.: 

a fudbalisták fodbaloznak; 
a füzetébe ötösök vannak mindég; 
Pétervárad után mentünk Fruska Gorára. 

E tekintetben a rendszerez ő  — vagy rendszerezők, át-, ill. leírók —, mint tapasztal-
tam, következetesen járt(ak) el. A szöveg alatt és fölött minden cédulán egyéb jel-
zések is vannak, rendszerint hat szám, ill. szám- és bet űkombináció. A fönti (3) pél-
da mellett ezek: P3 (a bal fölső  sarokban), fб  (a szöveg fölött középen), a szöveg alatt 
pedig, balról jobbra haladva, de nem közvetlenül egymás mellett: L2, Bam, 9 és KI3. 
A kódokat, bár sokszor és többféle módon próbálkoztam, lévén hogy kulcsom nincs 

23 



CSEH MÁRTA 

hozzájuk, ezidáig nem sikerült megfejteni. Talán az egykori munkatársak valamelyi-
ke még segíthetne. Bizonyára az adatok jellegére, gy űjtési helyére, idejére, módjára, 
körülményeire derülhetne így fény, tehát ha majd megkezdjük a hagyaték feldolgo-
zását, lényegesen több információ állna a rendelkezésünkre, mint most. Eddig csak 
azt tudtam kideríteni, hogy összefüggés van a kódszámok és a kivágott lyukak sor-
száma között. A fölső  kódok esetében erre könnyű  volt rájönni, mert a kódszám(ok) 
és a kivágott lyuk(ak) sorszáma minden esetben megegyezik. A gondot az alsó ki-
vágásokjelentették, mert esetükben ilyen megfelelés els ő  tekintetre nem volt megál-
lapítható. És szám szerinti megfelelés sem, mert a négy alsó kódot tartalmazó cédu-
lákon is rendszerint csak három bevágás látható. Pl.: aszóban forgó (Fruska Gorás 
cédula) alján a kivágott lyukak a 13-as, a 17-es és a 24-es. Mint utóbb kiderült, a 3. 
alsó kódnak, amely az átnézett anyagban a 7-11 közötti számok valamelyike (a pél-
dának vett cédulán ez a szám a 9-es), nem rendelhet ő  hozzá lyukasztás. A tanácsta-
lanságom az alsó kódok és a lyukak közötti viszony kérdésében addig tartott, amíg 
nem akadt a kezembe egy olyan cédula (és azután még néhány), amelyeknek az al-
ján a sorszámozás fordított, azaz a számok jobbról balfelé követik egymást emelke-
dő  számsorrendben, és a számok is fejjel lefelé állnak. Azaz, ha olyan cédulát vizs-
gálunk éppen, amelyen a lyukak számozása az alsó és a föls ő  él mentén is balról jobb 
felé halad, ha megfordítjuk, pontosabban: a szemünkkel párhuzamos síkban 180%-
os szögben elforgatjuk a lyukkártyát, akkor feleltethet ők meg egymásnak az alsó 
kódszámok és a cédula olvasásakor alsó, viszont az elforgatással felülre kerül ő  él ki-
vágott lyukacskáinak helyzeti értékei (de ilyenkor nem szabad tekintetbe vennünk a 
számozásukat, mert a két érték csak kivételesen, azaz a középs ő  lyuk, ill. a 13-as 
szám esetében azonos). A kódok ismerete nélkül is megállapítható, hogy a cédulák 
tervezett (de talán még máig sem teljesen végbevitt) kezelését, válogatását, rendezé-
sét az adatok feldolgozása során a leírt módon képzelték el az anyag feldolgozásá-
ban részt vevő  munkatársak. Azt nem tudom, hogy a maga idejében mikor és miért 
maradtak abba a további értékel ő  munkálatok ezen az anyagon, de a jelekb ő l, a cé-
dulaanyagnak a hozzánk kerülésekor tapasztalt (és azóta is változatlan) állapotából, 
elrendezésmódjából ítélve a nyelvészet és az alkalmazott nyelvészet szemszögéb ő l 
nézve távolról sincs kiaknázva ez a kincsesbánya. Példának okáért: semmi jel sem 
utal arra, hogy a lyukasztások révén — bármely kód alapján —rendezték volna a cé-
dulákat. Az tudott dolog, mert tanúskodik róla a Tanuljunk magyarul! tankönyv-
együttes részét képez ő  A magyar nyelv alapszótára cím alatt 1974-ben megjelent 
magyar—szerb(horvát) szótár, hogy Sárosi Károly fölhasználta e kutatások anyagát 
főleg az Alapszótár címszavainak az összeválogatásakor, amikor is szem el őtt tar-
totta a szógyakorisági mutatókat — ez a mozzanat tetten érhet ő  a dobozok oldalán lé-
vő  címkézésben, amelyr ő l az elkövetkezőkben még lesz szó részletesebben —, de a 
begyűjtött adattömeg kínálta lehet őségek és tanulságok ennél sokkal gazdagabbak. 
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Minősítés van nyilván amögött is, hogy a cédulák egy részének le van vágva a bal 
felső  sarka. Lehet, hogy ez összefügg a kiemelt szó gyakoriságával (fontosságával), 
de az eddig átnézett anyag erre nem ad egyértelm ű  választ. Példákat is és ellenpél-
dákat is említhetek arra, hogy a levágott sarok esetleg a cédula kiemelt szavának az 
alapszókincsbe való tartozását jelzi. (Példák: fizet, foglalkozás, főz és fölszín, furfan-
gos, függővonat; ellenpéldák: föld, füstöl és fölhány, fönnhagy) Az ellenpéldák szá-
ma lényegesen alacsonyabb, ám a föntebbi elképzelés így sem több feltételezésnél, 
amit csak további vizsgálatokkal er ősíthetünk vagy cáfolhatunk meg. 

A ládikák elülső  és jobb oldalára három tömött sorban öntapadós címkéket ra-
gasztottak, amelyek rendszerint teljesen beborítják a dobozok falát. Az egyik meg-
vizsgált láda elején 30, az oldalán 54 ezeknek a címkéknek a száma, rajtuk kézírás-
sal szavak és számok olvashatók. A szavak nem bet űrendben követik egymást, és 
az alattuk lévő  szám sem soггendiségre utal. A szavak és számok kapcsolatára kö-
vetkeztetni lehet abból, hogy a legkisebb szám itt a 2-es, amely például a figyelmes-
ség, fogalmazási, fogócskát, fóka, furfangos, futkározik, Futog, fiirészpor, fürge, f űz 
stb. szavak alatt áll, a lényegesen nagyobbak pedig ilyen szavakkal mint földieper 
(10), filmen (12), friss (14), fut (19), futball (26), füzet (30), fizetni (41), fia 
(65), foglalkozás (66), fogok (122). (A fogok melletti 122-höz magyarázatként hoz-
zá lehet fűzni, hogy ebben a számban benne vannak ennek az igének az igei és a se-
gédigei előfordulásai is, pl. ilyen szegmentumokban, mint többször fogtam halat és 
sose többet nem fogokfölmenni a hintára, hogy...) Fölismerhető, hogy a címkéken 
a dobozban található anyagban legalább kétszer el őforduló szavak állnak, a hozzá-
juk rendelt számok pedig el őfordulási — s ezzel összefüggésben — gyakorisági mu-
tatók. A fölsorakoztatott lexikai egységeknek a nagyobb hányada szótári szóalak 
(pl. figyelmesség, fóka, furfangos, futkározik, f űz), de vannak közöttük ragos és je-
lezett szóalakok is (pl. fogócskát, filmen, fia, fogok). A 12-szer elő forduló Fruška 
Gora kételemű  földrajzi tulajdonnév is határozóraggal, Fruška Gorán alakban sze-
repel a kiemeltek között, mégpedig más írásmóddal, mint ahogy a mellékleten, a 
(3)-mai jelölt cédulán olvasható. (Mellesleg: Ágoston Mihály tanár úr és a HíKsz. 
szerint Fruška gora, Kis Lajos FNESz.-a szerint Fruska Gora a követendő  írás-
mód.) A megvizsgált láda 84 címkézett szava közül 48 került be címszóként az 
Alapszótárba; közülük nіиndössze 9 a kétszer el őforduló szó (ezek a főzelék, forró, 
forgalmas, fordul, fordít, fogorvos, fogkrém, fiók és figyelem szavak), az 5-nél több-
szörelőforduló szavak közül pedig — a fürödni és a foglalva igeneveket és két -ás---
és képzős igei származékot, a futballozás-t és a fizetés-t, továbbá a 7-szer el őfordu-
ló, de gyermeknyelvinek minősíthető  fogócskát leszámítva — valamennyi mint 
címszó kapott helyet a hozzávet őlegesen 2000 címszót tartalmazó Alapszótárban. 
A 9 fölvett kételőfordulásos szó esetében Sárosi Károly nyilván más minimum-
szótárak eljárásához igazodott, s az igenevek és a futballozás származékszó kiha- 
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gyása is érthető , ha ismerjük a magyar lexikográfiai gyakorlatot. A kétségtelenül 
alapszókészleti jellegű  fizetés kihagyását indokolandó azonban annyi magyarázat 
idekívánkozhat, hogy abban az időben, amikor az Alapszótár készült, Jugoszláviá-
ban a dolgozó nép nem fizetést (plata), hanem személyi jövedelmet (lični dohodak) 
kapott munkája ellenértékeként. 

Elemzéseimnek még számos izgalmas mozzanata van, amelyr ől érdemes volna 
beszélni, de végezetül hadd említek közülük csak kett őt. Az egyik az, hogy az átné-
zett cédulák nagyobb része kézzel írott (mégpedig négy kéz munkája), s vannak gé-
pelt cédulák is. Jó lenne tudni, vajon ezek a különböz ő  »kezek« egységesen jártak-
e el arájuk bízott anyag le-, ill. átírásában. A másik mozzanat pedig, amelyet ezút-
tal említeni szerettem volna még: a leírás és az átírás kettős szóhasználattal jelezni 
szerettem volna azt a megfigyelésemet, hogy a közhiedelemmel ellentétben az a 
nyelvi anyag, amelyről itt most szó esett, nem pusztán iskolai dolgozatokból kimá-
solt írottnyelvi adatokból áll, de arra utaló jelek is fölismerhetőek benne, hogy ere-
detileg magnóra vett anyaggal is dolgoztak a cédulázók. A hangzó beszédet tükrö-
ző  lejegyzésmód jeleit, népies ejtésvariánsokat figyelhetünk meg pl. az (1), (2) és 
az (5) cédulákon (1. a mellékletet), és vannak példáim a spontán szófúzés nem egy-
szer suta megoldásaira is. Pl.: szoktunk játszani vele fodbalozni,  azután: végül is 
eszembe jutott apukám foglalkozása,  azután (egy nyilvánvalóan párbeszédb ől való 
részlet) Mi a te édesapád foglalkozása?  (ez áll az egyik cédulán, a közvetlenül utá-
na állón pedig a következ ők:) Az é П  édesapám foglalkozása pék. Vagy egy másik 
kérdés—felelet cédulapáros: Mivel foglalkoznak az emberek még ott? Ott az 
embörök a mezei gazdasági szövetkezetbe foglalkoznak még traktorokkal, ... És így 
tovább. Minderről majd egy másik alkalommal. 

(l) 
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SZÓKINCSÜNKRŐL ÉS SZÓKINCSVIZSGÁLATAINKRÓL EGY HAGYATÉK KAPCSÁN 

A Legacy and Reflections on Our Vocabulary and Analysis 
of Vocabulary 

In the spring of 1995 the Hungarian Department was given 40 wooden boxes and 
four cardboard boxes containing over sixty-thousand punched cards of material, the 
legacy of the late Károly Sárosi. This material was compiled during research into 
the living language, a great undertaking in Vojvodina during the sixties and 
seventies. This was the material which served as the basis for the Dictionary of 
Basic Hungarian (A magyar nyelv alapszótára), a dictionary which has proved to be 
a significant and useful manual at many Hungarian language courses since then. 

Many of the teachings implicit in the compiled and coded (possibly even 
systematized in certain ways) material are still to be revealed. The author wishes to 
draw attention to the merits of this material and its relevance to ongoing research-
es, especially in the field of lexicology or lexicography, since this material on the 
punched cards has preserved peculiarities of regional language usage, which, when 
compared to more recent material, may help elucidate the roots or causes of many 
of the characteristics that are being or will be analysed. 
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Benő  Attila 
Szempontok a kölcsönszók jelentésmódosulásainak 
elemzésében 

0. Dolgozatomban arra teszek kísérletet, hogy megvizsgáljam három olyan 
szempont alkalmazhatóságát, amely a kognitív szemantikában meghonosodni lát-
szik. Ez a három alkalmazott elemzési eljárás a következ ő : a fogalmi szintek és az 
alapszíntű  kategória használhatósága, a prototipikus fogalmi szervez ődés érvénye-
sülése és a kötött morfémák — és ezen belül az igeköt ők — metaforikus rendszerének 
érvényesülése. A vizsgált terület a magyar nyelvi változatokban használt román ere-
detű  kölcsönszókészlet.' 

1. Ismert, hogy a kölcsönszavak jelentésmódosulásaiban a jelentésszűkülésnek 
jelentős szerepe van. Csakhogy a jelentéssz űkülés eltérő  fogalmi szintek közötti 
érintkezés eredménye lehet. Jelentéssz űkülésnek tekintjük azt, ha egy 'állat' jelen-
tésű  kölcsönelem az átvevő  nyelvben 'kutya' jelentés űvé lesz, és azt is, ha egy ere-
detileg 'kutya' denotatív érték ű  átvétel 'juhászkutya' jelentésben honosodik meg. 
Mindkettő  a jelentésszűkülés kategóriájában sorolható ugyan, de az els ő  esetben 
egy szélesebb jelentéskörű  sžó jelentése vált konkrétabbá, míg a második esetben 
egy kevésbé általános szó tartalma szűkült. Hogy pontosabb képet nyerjünk arról, 
hogy a kölcsönszókincs esetében milyen fogalmi szinten érvényesül leginkább a je-
lentésszűkülés, szükségesnek látszik, hogy a fogalmi struktúránkat pontosabban 
mérjük be. Az arisztotelészi fogalmi hierarchiában — és ez a modell napjainkig er ő -
sen tartja magát — a fogalmi, kategorizációs szintek egyenérték űek, abban az érte-
lemben, hogy egyik szint sem min ősül kitüntetettnek, jelentősebbnek a többinél. A 
kognitív pszichológiai kategorizációs vizsgálatok újabb eredményei arra hívják fel 
a figyelmet, hogy nagyon valószínűnek látszik, hogy a fogalmi szintek nem egyen-
értékűek: van egy kitűntetett fogalmi színt, amelyre a leggyakrabban utalunk a hét-
köznapok világában, amely természetesebb számunkra, amelyekben otthonosabban 
mozgunk. Ezt a fogalmi szintet E. Rosch, pszichológus alapszintnek (ang. basic 
level) nevezte el (1. Eysenck—Keane 1997, Kellog 1995, Lakoff 1987, 
Mervis—Rosch 1981). Ha a bútor, szék és hintaszék fogalmak egymáshoz való vi-
szonyát elemezzük például, akkor ezek közül a szék az, amely alapszintű  kategóri-
ának tekintend ő . Az alapszintű  kategóriák jellemző i: 1. rámutatással, osztenzív mó-
don meghatározhatók; 2. a legelvontabb fogalmi szint, amelyhez még sajátos fizi-
kai alakzat társul; 3. a kategória elemei spontánul, a tulajdonságok elemzése nélkül, 
érzékleti gestaltként (jól formált egészként) megragadhatók; 4. a gyerekek a fogai- 
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mi hierarchiának ezt a szintjét sajátítják el a leghamarabb; 5. a természetes nyelvek-
ben a kategória elemeit rendszerint egyszer ű  szavak jelölik, míg a neki fölé- és alá-
rendelt kategóriák tagjait gyakran morfológiailag összetett vagy grammatikailag va-
lamilyen értelemben rendhagyó (jelölt) lexémák nevezik meg. Az alapszínt ű  kate-
góriánál általánosabb fogalmi kör fölérendelt fogalomnak, a pontosabban megha-
tározott pedig alárendelt fogalomnak minősül. 

Az alapszíntű  kategória fogalma segít bennünket abban, hogy pontosabban loka-
lizáljuk a kölcsönelemek jelentésszűkülésének színterét. Példákat a következ őkben 
román eredetű  kölcsönelemek sorából idézek, de a jelenségek általánosabb érvé-
nyűeknek látszanak. Aromán eredet ű  kölcsönelemek jelentéssz űkülésének legtöbb-
je az alapszíntű  fogalom és az alárendelt fogalom szintjén mozog. Tehát az történik, 
hogy egy alapszíntű  kategóriát jelöl ő  lexikai átvétel egy ennek alárendelt fogalmat 
kezd jelölni az erdélyi magyar nyelvjárásokban: 

r. racatet 'béka' > m. rákámёc 3. 'zöld leveli béka' 
r. struná 'zsineg' > m. esztruma (es) 'halászzsineg' 
r. balantá 'mérleg' > m. bálánca 1. 'függőmérleg', 2. 'hídmérleg' 
r. ardei 'paprika' > m. árdéj 'édespaprika'; ('paradicsompaprika' [Nemes-

Gálffy—Márton 1974: 11]) 
A jelentésszűkülés eseteinek nagy többsége ilyen természet ű , és csak egész rit-

kán fordul el ő  az, hogy egy fölérendelt fogalmat jelöl ő  szó a magyarban alapszíntű  
kategóriát jelöl ővé válik. Általánosabban fogalmazva: a kölcsönelemek jelentéssz ű-
külése rendszerint azt jelenti, hogy egy alapszínt ű  fogalmat jelölő  kölcsönelem az 
átvevő  nyelvben az alapszintű  kategóriához viszonyítva válik alárendelt fogalom-
má. 

A kognitív pszichológiában kidolgozott, az alapszintű  kategóriához kötődő  el-
mélet a főnevek fogalmi hierarchiájának vizsgálatában jól alkalmazható szempont-
nak látszik, az igék elemzésénél azonban kevésbé használható. (Ez nem is meglep ő , 
hiszen a pszichológusokat az érdekelte, hogy az emberek hogyan kategorizálják a 
tárgyakat. Nyelvészeti terminust használva, a főnév jelöltjével dolgoztak. Az ige Vi-

szont nem tárgyat jelöl, hanem tárgyak viszonyát, cselekvés-attribútumát.) Kérdé-
ses, hogy az igék fogalmi hierarchiájában van-e egyáltalán alapszint ű  kategória, és 
hogyan lehet elkülöníteni ilyen szempontból az igei jelentéseket. 

2. Ugyancsak Rosch kísérleteinek az eredményei döbbentették rá a pszichológu-
sokat arra, hogy az emberi kategorizációban a fogalom bels ő  szerkezete nem homo-
gén. Az arisztotelészi hagyománnyal szemben Rosch és munkatársai arra a meggy ő -
ződésre jutottak, hogy az emberek számára a fogalom bels ő leg rétegezett, az adott 
fogalmi kategóriába tartozó elemek között nincs egyenérték űség, egyesek jobb pél-
dái a kategóriának (fogalomnak), mint mások. Ennek az a következménye, hogy a 
kategória elemeinek nem ugyanaz a státusza. Egyesek központi(bb) helyeket tölte- 
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nek be, mások pedig a kategória periférikus elemévé válnak. A madár fogalmánál 
például, a kísérletek azt mutatták, hogy az adott kategóriába tartozás kérdésnének 
eldöntésekor a reakcióidő  szabályszerűen hosszabb volt a strucc vagy a pingvin, 
mint a veréb vagy a rigó esetében. Más fogalmak szervez ődésére vonatkozó vizsgá-
latok is erre a jelenségre utaltak: a fogalomnak vannak reprezentáns és periférikus 
példányai. Rosch érdeme egyrészt az, hogy felfigyelt arra az emberre jellemz ő  fo-
galomalkotó-képességre, hajlamra, hogy a fogalom valamely mintapéldányának 
(prototípusának) tulajdonságait tekintse viszonyítási pontnak a fogalomkörbe soro-
lás műveletében, másrészt hogy els őként bizonyította empirikus adatok alapján, 
hogy fogalmaink egy része nem az arisztotelészi lényeges fogalmi jegyek nyomán 
határolódik el (1. Mervis—Rosch 1981, Miclea 1994, Lakoff 1987, Langacker 1987, 
Taylor 1989). 

Nemcsak arról van itt szó, hogy a fogalomnak vannak mintapéldányai, prototí-
pusai, vagy létezik egy ilyen jellegű  mentális kép, hanem, hogy a fogalom közpon-
ti elemeinek prototipikus tulajdonságjegyegyei vannak. (A madár esetében például 
ilyen tulajdonságjegy a kis méret, a repülni tudás, a tollazat stb.) Megfigyeltem, 
hogy egyes román eredetű  kölcsönszavak jelölési értékének az elmozdulása a pro-
totípus (prototipikus jegyek) irányába történt. A tárgyi jelölt és a prototipikus pél-
dány anyagának az érintkezését láthatjuk az alábbi adatokban: 

r. verincá 'takaró' > m. verinka 'gyapjú v. kender takaró' 
r. jliуcá 'kis, éles hangú síp' > m. jlisko 'fiízfasíp, nádsíp' 
r. jluier 'pásztorsíp' > m. furulya 'fúzfasíp' 

Valószínűnek látszik, hogy az egy fogalomkörhöz kapcsolható nem prototipikus 
tulajdonságjegyek kölcsönösen felidézhetik egymást, ugyanúgy, ahogy észlelésünk-
ben a pozitív tulajdonságok erős asszociatív viszonyban vannak a pozitív tulajdon-
ságokkal, a negatívak pedig a negatívakkal. Legalábbis erre engednek következ-
tetni azok a jelentésmódosulási tendenciák, amelyekben a nem prototipikus tárgyat 
jelölő  lexikai átvétel egy szintén nem prototipikus tárgy jelöl őjévé válik. Íme két 
példa erre a jelenségre. A mi kultúránkban prototipikus tejnek minden bizonnyal a 
tehéntej tekinthető . Ez alapértelmezés szerint friss (nem megaludt), színe, állaga 
nem elváltozott, nem összement, nem tej savóvá váló. (Itt is a prototípus változatra 
utaló szó alakilag jelöletlen [tej], míg a nem mintapéldányszerű  megjelenési formá-
it jelölő  lexéma alakilag összetett [verttej, fecstej, aludttej]). Aromán eredetű  gu-
lászta alkalmi jelentésmódosulásaiban éppen ezt a folyamatot szemlélhetjük, amint 
a nem megszokott, a mintapéldánytól eltérő  jelöltre utaló etimon hasonló, a foga-
lomkörbe megjelenő  nem prototipikus jelöltekkel lép kapcsolatba: 

r. coraslи, curastá l.'fecstej', 2. 'felfőzött fecstej' > m. gulászta 5 'anyatej'; 8 
'felforralt juhtejsavó'; (9.) 'a tej föle, pilléje' (Bakos 1982: 258-9). 
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Ugyanilyen prototipikus—nem prototipikus szembenállás folytán a románban 
'törvénytelen gyereket' is jelent ő  copil a magyarba átkerülve 'koraszülött gyerek' 
jelentésben is elterjedt. 

Az igei átvételek jelentéssz űkülésénél is megfigyelhető , hogy a meghonosodás 
folyamatában az igei átvételek úgy konkretizálódnak, hogy a cselekvésnek vala-
mely prototipikus tárgyát v. alanyát jelentésszerkezetükbe olvasztják: 

r. a hirfi 'morog, hergel, ingerel' > m. hiréjál 'kutyát bosszant, hergel' 
r. a sfinti 'szentel' > m. szfincál 'házat szentel' 
r. a flutura 'száll, szállong, libeg' > m. fluturáddzik (es) 'nagy pelyhekben hull a 

hó' 

A prototípushatás érvényesülése más jelenségben is tetten érhet ő . Ha az átvevő  
nyelv valamely jelentésmezőjébe olyan kölcsönelem kerül, amelynek már van azo-
nos jelentésű  magyar megfelel ője, akkor egy olyan fajta jelentésmegoszlás jön lét-
re, hogy az anyanyelvi szó megmarad a fogalom általános (prototipikus) jelöl őjének 
az átvétel pedig a prototípustól eltér ő  tulajdonságú denotátum jelölésére foglalódik 
le. A nem prototipikus tulajdonságok vonatkozhatnak a jelölt anyagára, méretére, 
korára, színére és más tulajonságokra. Az alábbiakban csupán a méretre utaló jelen-
tésváltozási tendenciákra idézek néhány példát: 

r. broascá 'béka' > m. braszka 'nagyobb béka' (Zsemlyei 1974: 328-9.) 
r. dubá 'juhkolomp' > m. Buba 'nagy kolomp' 
r. fulgi (tbsz.) 'hópehely' > m. fulzs 'nagy hópehely' (es) 
r. goli~ te 'erdei tisztás' > m. golistye 'nagyobb erdei tisztás' 
r. cápusи  'kullancs' > m. képusa 'nagy kullancs' 2  
r. dulap 'hosszú, széles, vastag deszka' > m. duláp 'kisebb tutaj' 
r. topon 'fejsze' > m. topor 'kis fejsze' 

Mihez képest kisebb vagy nagyobb a kölcsönszó által jelölt tárgy? A megszo-
kotthoz, az általánosan elfogadotthoz, egyszóval a prototípushoz viszonyítva, ame-
lyet általában az anyanyelvi szinonima jelöl.' 

3. A kognitív szemantikában kimondatlanul is folyton utalás történik arra, hogy 
a nyelvek szemantikai rendszere tulajdonképpen egy rendkívül bonyolult metafori-
kus viszonyhálózat (1. Dirven 1985, Gibbs 1994, Lakoff—Johnson 1980, Langacker 
1987, Martin1992, Persson 1990, Rudzka-Ostyn 1985, Sweetser 1990). Ha ez így 
van, akkor feltételezhetjük, a kölcsönelemek jelentéstani beilleszkedésében valami-
képpen megnyilvánul az átvev ő  nyelv metaforikus rendszere. A metaforikus jelen-
tésviszonyok kapcsán nem csak az ún. fogalomszókra kell gondolnunk, hanem a 
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prefixumokra és a szuffixumokra is, hiszen ezek is metaforák, még akkor is, ha a 
hagyományos szemlélet megkövült metaforáknak tekinti őket A kötött morfémák 
ilyen módon történő  metaforikus vizsgálatát egyetlen jelenséggel szemléltetem, 
mégpedig azokkal a metaforikus motivációkkal, amelyek meghatározhatják, hogy 
milyen igei átvételekhez milyen igeköt ők társulhatnak. 

Az eddigiekben úgy tekintették, hogy az igei átvétel kizárólag a magyar jelen-
tésbeli megfelel őjének mintájára alkot igeköt ős összetételt (pl. meцSzokotál: meg-
számol'; dpreparál: elkészít). A tüzetesebb vizsgálat azonban azt mutatta, hogy 
nem csupán arról van szó, hogy az igei átvételhez a magyar szinonim ige megfele-
lő  igekötője társul, hanem hogy a megfelel ő  jelentésrendszer mint metaforikus vi-
szonyhálózat egésze hat rá. A különböz ő  nyelvek a sajátosan tagolt térviszonyok-
hoz eltérő  metaforikus jelentéseket társíthatnak. Erre csak egyetlen példát idézek. A 
magyarban a bent helyhez olyan negatív min őségek társulhatnak mint TITOK, 1S-
MERETLEN, SÖTÉT, ROSSZ, PISZKOS stb. Ami ismertté válik  kitudódik.  mert 
valaki kitalá já vagy kfúrkészi, ha kisüt a nap kiderül az idő , a ruhát bepiszkítja, be-
mocskol á a gyerek, az édesanyja pedig kimossa. Ezek az eredetileg irányjelöléshez 
kötődő  metaforikus jelentések is megjelennek az igei átvételek köt őszóhasználatá-
ban: kiafisál 'kiragaszt, hirdet őtáblán kihirdet'; beszpurkál 'bepiszkít'; kigisál 
'kitalál'; kimouriskál 'lencsét rostán kitisztít'. Ugyanígy a fent–lent viszony és az 
ehhez társított erkölcsi értékoppozíció nyelvünkben kapcsolatban van az igeköt ők 
használatával. A fel igekötővel alkotott összetétel általában pozitív, míg a le igekö-
tő  gyakran negatív értékjelentést jelez (Szilágyi N. 1996: 23). Hogy a meghonoso-
dó igei átvétel igekötő-használatát nem csupán a jelentésbeli párja határozza meg, 
az abból az esetekb ől látható, amelyekben nehéz volna valamelyik konkrét magyar 
igekötős alakulat hatását kimutatni, különösen, ha a neki leginkább megfelel ő  jelen-
tésbeli párja más igeköt ővel használatos: kјgusázik t- me цgolyvásodik (vö. kivirág-
zik, kinyílik); leszuperálódik (es) -> meQhm гagszik (vö. letör, lehangol; elszpurkál 
H &piszkít, összepiszkít (vö. elront, elcsúfit); lemutujoz stb. Inkább arról van szó, 
hogy a kölcsönelemre hat a térbeli relációk és a jelentésmez ők kapcsolódását sza-
bályozó névátviteles viszony. Másképpen fogalmazva: a meghonosodó lexéma a 
nyelv metaforikus jelentésmez ő inek is szerves részévé válik Ilyenképpen az igekö-
tős összetételek elemzése is igazolta, hogy az átvételek a denotatív jelentésmez ők 
mellett a metaforikus és az értékjelentésbeli tartományokhoz is igazodnak. Ez szük-
ségsžerű  következménye annak, hogy az anyanyelv ű  szókincs a beszél ő  számára is 
többszörösen strukturált egészként adott. 

35 



BENŐ  ATTILA 

HIVATKOZÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 

BAKOS Ferenc 
1980 Kiegészítések Márton Gyula—Péntek János —Vöő  István „A magyar nyelvjárások román köl-
csönszavai" című  munkájának XX. századi anyagához MNy LXXVI: 479-83. 
1982 A magyar szókészlet román elemeinek története. Budapest: Akadémiai Könyvkiadó. 
1984 Román jövevényszavaink legújabb rétegéhez. In: Nagy Béla (szerk.): Magyar—román filo-
lógiai tanulmányok. ELTE Román Filológia Tanszék. Budapest. 

BENŐ  Attila 
1999 A vizualitás szerepe a szókölcsönzésben. IN: Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve (Ke-
szeg Vilmos szerk. 7. kötet: Írás, írott kultúra, folklór), 266-80. 

DIRVEN, René 
1985 Metaphor as a Basic Means for Extending the Lexicon. In: W. Paprotté — R. Dirven (Eds.) 
1985: 85-120. 

EYSENCK, Michael W. — KEANE, Mark T. 
1997. Kognitív pszichológia. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 

GIBBS, Raymond W. 
1994 The Poetics of Mind. Figurative Thought, Language and Understanding. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

KELLOGG, Ronald T. 
1995 Cognitive Psychology. London: Sage Publications. 

LAKOFF, George — JOHNSON, Mark 
1980 Metaphors We Live By. Chicago—London 

LAKOFF, George 
1987 Women, Fire and Dangerous Things. Chicago—London 

LANGACKER, R. W. 
1987 Foundations of Cognitive Grammar I. Stanford 

MARTIN, James H. 
1992 Conventional Metaphor and the Lexicon. 1': Pustejovsky — Bergler (Eds.) 1992: 62-73.í 

MERVIS, Carolyn B. — ROSCH, Eleanor 
1981 Categorization of Natural Objects. IN: Annual Review of Psychology vol.32: 89— 116. Palo 
Alto, California. 

MICLEA, Mircea 
1994 Psihologia cognitivA. Cluj-Napoca: Editura Gloria. 

MURADIN László 
1995 A magyar—román kétnyelvű ség zavarai a kozigazgatásban. Kétnyelvűség 2. 21-24. 

PERSSON, Gunnar 
1990 Meanings, Models and Metaphors. A Study in Lexical Semantics in English. Stocholm: 
Almqvist and Wiksell International. 

RUDZKA-OSTYN, Brygida 
1985 Metaphoric Processes in Woed Formation. The Case of Prefixed Verbs. IN: 
Paprotté—Dirven (eds.) The Ubiquity of Metaphor. Amsterdam, Philadelphia. 

SWEETSER, Eve 
1990 From Etymology to Pragmatics. Metaphorical and Cultural Aspects of Semantic 
Structure. Cambridge: Cambridge University Press. 

SZILÁGYI N. Sándor 
1996 Hogyan teremtsünk világot? Rávezetés a nyelvi világ vizsgálatára. Kolozsvár 

36 



SZEMPONTOK A KÖLCSÖNSZÓK JELENTÉSMÓDOSULÁSAINAK ELEMZÉSÉBEN 

TAYLOR, John R. 
1989 Linguistic Categorization. Prototypes In Linguistic Theory. New York 

ZSEMLYEI János 
1979 A Kis-Szamos vidéki magyar tájszólás román kölcsönszavai. Bukarest 

JEGYZETEK 

1 A vizsgált nyelvi anyag alapját a Márton Gyula, Péntek János és Vö ő  István szerkesztette A magyar 
nyelvjárások román kölcsönszavai című  szótár képezi (1977). (A szótája való utalás a továbbiak-
ban a szakirodalomban bevett RK rövidítéssel történik.) Ez a m ű  nagy többségében 20. századi köl-
csönelemeket tartalmaz, és csak szórványosan szerepelnek benne a 19. század legvégér ő l származó 
adatok. De figyelembe vettem Bakos Ferencnek a RK-hoz írt, húszadik századi adatokat tartalmazó 
kiegészítő  jegyzeteit (Bakos 1982: 457-78, 1984), illetve Zsemlyei János doktori értekezésének 
adattárából azokat a kölcsönszavakat, amelyek valamilyen okból kifolyólag nem keriiltek be az em-
lített szótárba. Ezenkívül beépítettem a vizsgált kölcsönelemek sorába Murádin László az 1989-es 
rendszerváltás utáni erdélyi közigazgatási nyelvhasználatot elemz ő  tanulmányának új adatait (1995: 
21-4). A korpuszt tovább gazdagítottam saját gy űjtésen alapuló lexémákkal. Ilyenként a vizsgált 
adattár tartalmazza mindazon húszadik századi elemeket, amelyek az eddigi gy űjtések során előke-
rültek. Az így összeállt adatokból számítógépes adatbázist hoztam létre, ezáltal lehet ővé vált, hogy 
a lexikai rétegez ődésrő l és a szemantikai jelenségek érvényesülésének arányairól pontos képet kap-
junk. Összesen 4475 kölcsönszóval, 5804 jelentésegységgel dolgoztam. 

2 Zsemlyei i.m. 505: Az egyik adatközl ő  szerint "a képusa nagy, a kullancs kicsi, a juhokon n ő  meg". 
3 Kognitív pszichológiai kísérletekre hivatkozva mondja Taylor, hogy a tárgyak osztályozásában je-

lentős szerepe van az olyan tulajdonságoknak, amelyeket korábban esetleges fogalmi jegyeknek te-
kintettek. Ilyen például a méret. Labov szerint egy tárgy annál nagyobb mértékben része egy adott 
kategóriának, minél közelebb áll az optimálisnak tekintett dimenzióhoz, vagyis a prototipikus mé-
rethez (Taylor 1989: 41 -42). 

Cognitive Linguistic Aspects in the Analysis of Semantic 
Change in Loan words 

In analysing semantic changes in loanwords I make an attempt at including some 
new-cognitive semantic-viewpoints. The analysed corpus consists of our twentieth 
century loanwords from the Romanian language. (The main source material I used 
included Márton -Péntek-Vöo 1977, Zsemlyei 1979, and Bakos 1982). This corpus 
offered 4475 loanwords, and 5804 sememes for analysis. As it is known narrowing 
of meaning plays an important role in the semantic changes of loanwords. This 
semantic process can occur on various levels in the hierarchy of notional meanings. 
The obtained results closely correspond to the psychological realization that there 
is a level in the hierarchy of notions -the level of basic categories(notions)-which 
has an outstanding role in our everyday orientation. According to our findings the 
narrowing of meaning is, in the majority of the cases, in close connection with these 
basic categories. 
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The approach to ascertaining the meaning of a word based on prototipical 
characteristics is also presented. The characteristic feature of bound morphemes to 
describe spatial relations also reveals the metaphoric character of language. This 
metaphoric aspect can also be detected in the use of word-forming affixes and 
suffixes attached to loanwords which are becoming integrated into the language. 
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Minya Károly 
A szókincsbővülés tendenciái, módjai és példái a 
rendszerváltástól az ezredfordulóm  

A VÁLTOZÁSOK MIBENLÉTE ÉS MOTIVÁCIÓI 

Századunkban most harmadszor fordul el ő , hogy hihetetlen mértékben megválto-
zott a szókincs. Először az első , majd a második világháború hozott gyors változáso-
kat. Oka a technikai fejlődés volt, valamint az, hogy a trianoni békeszerz ődés elvág-
ta az országot azoktól a német nyelv ű  területektől, amelyeknek fogalmait, szavait 
nyelvünk addig gyakran átvette a németb ől. Másodszor pedig 1945 után volt jelen-
tős módosulás a szókészletben a társadahni, politikai élet megváltozása miatt. Azon-
ban sem akkor, sem most nemcsak a teljesen új szavakra és idegen kifejezésekre kell 
gondolni, hiszen ez a folyamat szoros összefüggésben van az alap- és a peremszó-
kincs között lezajló történéssel: cserél ődnek a kifejezések a két réteg között attól füg-
gően, hogy fontossá, mindennapivá, közérdek űvé, közismertté, széles körben elter-
jedtté válik-e egy tárgy, dolog, fogalom, így az ezt jelöl ő  szó is, illetőleg fordítva: el-
avulnak valamilyen okból, tehát kikopnak, a peremszókincs részévé lesznek. Tehát a 
neologizmusból köznyelvivé válás folyamata megfelel annak az útnak, amelyet egy 
kifejezés a peremszókincsb ő l az alapszókincsbe kerüléshez tesz meg a szükségesség, 
a gyakoriság és a divat okán. Így a neologizmus jelenségébe kell bevonni bizonyos 
mértékben azokat az eseteket is, amikor egy sz űk, szakmai körben használt szó köz-
ismertté, mindenki által használttá válik. Az új szavak gyakorlati céllal jönnek létre, 
jól tükrözik a társadalmi élet, a politikai, gazdasági és kulturális élet változásait. A 
nyelvet ennek megfelel ően mindig bővíteni kell új kifejezésekkel, hiszen a változó, 
mindennapi életben égető  szükség van új szavakra. A szókincsb ővülés nagyobb ará-
nyúvá mindenképpen azokban a történelmi-társadalmi szakaszokban válik, amelyek-
ben a nyelv megújítására a beszél ők kisebb vagy nagyobb közösségének szüksége 
van, így nagyobb társadalmi változások után, például a rendszerváltást követ ően is. 
A nyelv állományának szükségszerű  új elemekkel való b ővülése a nyelv életének ál-
landó kísérő  jelensége. Szükség szülte neologizmusoknak is nevezhetjük őket. 

Az alábbiakban bemutatandó új szavak nem szerepelnek a Magyar értelmez ő  
kéziszótárban, (Budapest, Akadémiai Kiadó 1972), viszont megtalálhatóak a Ma-
gyar helyesírási szótárban (Budapest, Akadémiai Kiadó. 1999). Tehát a korpusz 
forrásául ez utóbbi munkát használtam. 

Az új szavak létrejöttének motivációja többféle lehet. Valamilyen új tárgy meg-
jelenése, pl.: ablakmosó-automata, árazógép, árukatalógus, csipeszmikrofon, csuk- 
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lópénztárca, egérpad, fekvőrendőr, filmtabletta, fűszerkeverék, gyümölcsjoghurt, 
házimozi, homlokpánt, italautomata, járműtörzskönyv, kábeltévé, kaputelefon, ke-
rékbilincs, kormányzár, mozgásérzékel ő, nadrágpelenka, napfénytető, spotlámpa, 
súgógép, svédcsepp, szobakerékpár, stb. 

Valamilyen új intézmény, szervezet megalakulása, pl.: alkotmánybíróság, inku-
bátorház, közalapítvány, lakás-takarékpénztár, magánnyugdђpénztár márkaszer-
viz, menekülttábor, szeretetszolgálat, társadalombiztosító, terméktanács, stb. 

Valamilyen új eljárás megjelenése: epekőzúzás, fóliahegesztés, gyártásfejlesztés, 
hangpostafiók, hatáselemzés, indításblokkolás, járm űeredet-vizsgálat, levélreklám, 
pilótajáték, újratemetés, vákuumcsomagolás, vonalkód, zsebszerz ődés stb. 

Valamilyen új foglalkozás létrejötte: akupuпktátor/akupuпktőr, alkotmánybíró, 
békefenntartó, bérkoldus, bróker, fejvadász, felszámolóbiztos, frakcióvezet ő, gazda-
jegyz ő, gyógytornász, hitoktató, informatikus, közmunkás, metrórend őr, műanyag-
hegesztő, privatizátor, szociális munkás, termékmenedzser, természetgyógyász stb. 

Valamilyen új sportág kialakulása: buckasíelés, síbalett, strandröplabda, vízifo-
ci stb. 

Az új elnevezés gyakran párban jön létre. Az egyik hivatalos, a másik sajtónyel-
vi, bizalmas: az APEH B űnügyi Igazgatósága —adórendőrség, (adónyomozók); je-
löltállítási szelvény —kopogtatócédula; árvizes sertés — "vízidisznó "; árel őny —
árengedmény; kezdővezető-engedély —próbajogosítvány; türelmi zóna — öröm-
övezet. 

Az új kifejezések a következ ő  szóalkotási módokkal jönnek létre: szóösszetétel, 
szóképzés, elvonás, szóvegyülés, bet ű- és mozaikszó-alkotás, rövidülés. Nem szó-
alkotási, hanem szókincsbővülési mód — azonban mégis ide sorolandó — a más 
nyelvekből történő  kölcsönzés, azaz az idegen szavak bekerülése a nyelvünkbe, va-
lamint a jelentésb ővülés és a lexéma értékű  szószerkezetek létrejötte. 

Az alábbiakban, az idő  behatároltsága okán, csak a legjellemz őbb szóalkotási 
módokat kívánom taglalni. 

IDEGEN EREDETŰ  SZAVAK 

A rendszerváltás óta meghatványozódott az idegen eredet ű  szavak beáramlása a 
magyar nyelvbe. A tudományosság nem adhat teljes felmentést a magyarítás alól, 
bár többen leírták már, hogy korunk új latinja az angol nyelv. A tudományoké, s őt 
a gazdaságé is az. Igaz, hogy ez az egységes tudományos nyelv megkönnyít(het)i a 
társadalmi érintkezést, valamint a tudományos, gazdasági, kereskedelmi és kulturá-
lis kapcsolatok kialakulását, de föl kell figyelnünk ennek veszélyeire is. Az unifor-
mizálódásra, a túlzott globalizáció miatt bekövetkez ő  nemzeti jelleg elhalványulá-
sára. Michelberger Pál írja, hogy a nemzetközi konferenciákon jelenleg szinte kizá-
rólag angolul lehet előadni, a nemzetközi tudományos testületek munkanyelve az 
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angol, a nemzetközi szerz őgárdára támaszkodó folyóiratok áttértek az angol hasz-
nálatára a multinacionális cégek —függetlenül a tulajdonos nemzetiségét ől és a te-
lephely helyétő l — a műszaki és kereskedelmi életben angolul tárgyalnak és leve-
leznek (1999: 19). Pedig az anyanyelvi tudományos szókincs kialakítása, az idegen 
terminusok helyébe magyar kifejezések alkotása nemcsak a nyelvújítás korában 
volt sorsfordító, hanem napjainkban is. Tudományos nyelvünk magyarságától függ, 
hogy lépést tudunk-e tartani a világ tudományos fejl ődésével. 

Az idegen szavak helyettesíthetőek magyar kifejezéssel, azonban gyakran kétsé-
ges (el)fogadtatásuk. Elterjedésüket meghatározza a közízlés és az, hogy milyen 
gyorsan sikerül megtalálni a honi megfelel őt, s milyen mértékben terjeszti azt a saj-
tó. (Pl.: bróker alkusz, díler drogfutár lízing kölcsönbérlet, tender – verseny-
tárgyalás, aerobik tánctorna, szolárium – fényfürdő). 

SZÓKINCSBŐVÜLÉS SZÓÖSSZETÉTELLEL 
Az elmúlt évtizedben kiemelked ően nagy számban jöttek létre szóösszetétellel 

új kifejezések. Ez minden szóalkotási módot felülmúl, ezzel szinte korlátlan mér-
tékben bővíthetjük szókincsünket. Újabban jellemz ően alárendel ő  összetett szavak 
jöttek létre. 

Alanyos összetett szó:  katasztrófasújtott, okafogyott stb. 
Tárgyas összetett szó:  ablakemelő, alapítványtevő, autófényez ő, békefenntartó, 

gépeltérítés, hőérzékelés, h őfokszabályozó, jelvev ő, kávépótló, lopásgátló, mozgás-
érzékelő, m űanyaghegesztő, páraelszívó, rendszerszervez ő, rendszertervezés, 
tapadásgátló, üzenetrögzítő  stb. 

Határozós összetett szók:  alkoholbeteg, alulfinanszírozottság, anyagtakarékos, 
természetazo Пos (aroma), éremesélyes, fehérjeszegény (étrend), gyógyszerérzékeny-
ség, növekedésösztönzés, tájharmonikus, jegesedésmentes„ rendszersemleges, 
szerkezetkész, törésbiztos, vírusmentesités stb. A jelöletlen határozós összetett gya-
koribb, mint a jelölt. 

Minőséi?,jelzős összetett szók:  agrártámogatás, akciófilm, alapfelszereltség, 
alapilletmény, alaptanterv, alaptevékenység, csúcstechnika, deszanthadosztály stb. 

Az igenévi előtagú minőségjelzős összetett szók gyakran jelentéssűrítőnek is te-
kinthetők. Ezt támasztja alá Lengyel Klára megállapítása is: „Sajátos fajtája a mi-
nőségjelzős összetételeknek az, amelyben az el őtag a cselekvésre (sokszor az utó-
tag cselekvésére) utal. A cselekvést kifejez ő  szó ilyenkor tipikusan melléknévi ige-
név szóalakban jelenik meg a főnévi utótag el őtt, például locsolócső. Ezek az ösz-
szetételek közelítenek a jelentéss űrítő  típusúakhoz szemantikailag, formailag 
azonban a minő ségjelzősökhöz tartoznak" (2000: 331). Igen nagy számban jöttek 
létre ilyen összetételek az elmúlt évtizedben: ablakmosó-automata, adagolórend-
szer, alvóakna, alvószámla, árazógép, befizetőazoПosító, élénkítőszer, érintőképer- 
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Пyős, fagyasztóalagút, falazóelem, fekv őrendőr, fizetőparkoló, fizető-autópálya, fo-
gyasztóvédelem, f őzőmargarin, gondozóház, gyártókapacitás, kanyarodósáv, ka-
paszkodósáv, otkatócsomag, parkolóautomata, parkolópálya, súgógép, szórólap, 
tárolókapacitás, tartósítószer, tépőzár, üdülőövezet, zárócsomagolás, zavaróberen-
dezés stb. 

Birtokos jelzős összetett szók:  adatvédelem, agykontroll, árajánlatkérés, 
arcránctalanítás, arculattervezés, árukatalógus, atomfegyver-korlátozás, autópá-
lyad~, bérbefagyasztás, cégautó, döntéselemzés, duguláselhárítás, epekőzúzás, ér-
dekérvényesítés, eredetvizsgálat, esélyegyenl őség, eszközcsoport, fekv őbeteg-ellá-
tás, fénymásológép javítás, fényszórómagasság-állítás, fizetésimérleg-többlet, fó-
liahegesztés, folyamatvezérlés, folyószámla-vezetés, foríntleértékelés, forráshiány, 
fűszerkeverék, géntechnológia, géntérkép, hatáselemzés, hulladékenergia-
hasznosítás„ hulladék-újrafeldolgozás stb. 

Szintaktikailag nem elemezhet ő , jelentéstömörítő  összetett szók:  agyelszívás, 
alkotmányjogász, alkupozíció, aluljáró-irodalom, aranygól, autóbuszöböl, állam-
párt, autópálya-matrica, autó-riasztórendszer, bázisiskola, béranya, bombariadó, 
dajkaterhesség, devizakódex, dominóeffektus, élményvásárlás, fagyszünet, erkély-
kert, ernyőszervezet, falfirka,  foglalkoztaidspolitika, fronthatás, gázspray, gyer-
mekkedvezmény, gyorsétterem, gyümölcsjoghurt, hajléktalanb űnözés, hangpostafi-
ók stb. 

A SZÓKÉPZÉS MINT NEOLOGIZMUSFORRÁS 

A szóképzés sokkal kisebb szerepet játszik a szókincs b ővülésében, mint koráb-
ban. Többen is megállapították már, hogy a szóalkotási módok arányaiban a nyely-
újítás kora óta igen jelentősen megváltozott. Míg a nyelvújítók szavaiknak nagyobb 
részét képzők segítségével alkották meg, ma a szóösszetételek adják az új szók túl-
nyomó többségét (Fábián 1993: 133). Az alábbiakban következnek az elterjedésre 
leginkább képes képzett szavak. 

átjárhatatlanság (pl. intézmények között, tanulmányi szempontból), átlátható 
ság, átmentés (a Kádár-rendszerben kedvez ő  pozíciókhoz jutott személyek azon tö-
rekvése, hogy az új demokratikus rendszerben is meg őrizzék előnyös helyzetüket), 
átülés (a Parlamenten belül egy frakcióhoz tartozó képvisel ő  kilépése saját frakció-
jából, s egy másik párthoz vagy a függetlenekhez való csatlakozása), átütemezés (p1. 
adósságtörlesztésé), balkanizálódás, elhíresült (a képzéshez igekötő  is járult, jelen-
tése: hírhedtté vált), dUasítás (fizetési kötelezettség az autópályákon), elköltségesít 
(a vállalkozók „eltüntetik" pénzüket a hatóságok el ő l, költségként számolják el), el-
lehetetlenít, ellehetetlenülés, (óriási adósságai felhalmozódása), (elő)meg-
valósíthatósági (pl. tanulmány, program, terv), elmagányosodás, elsivatagosodás, 
felelőtlenkedés, fenntartható (pl. fejlődés, növekedés, jelentése: nem mindenáron 
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erő ltetett fejl ődés a fő  szempont), féregtelenítés, feszítettség, forintosítható, halasí-
tás (haltelepítés a tóba, folyóba), hangosítás, hasznosul (a befektetés hasznot hoz), 
háziasít, hozzáférés, hozzáférési (pl. jog), hivatásosítás (hivatásossá tétel, pl. kato-
nává, határőrré), ígérvény, jogállamiság, körzetesítés, kötegelés, közszolgálatiság, 
lefedettség (pl. rádiótelefoné, országos lefedettség: mindenütt használható), másság 
(eltérő  szokás, értékrend, s ő t a kisebbség megnevezésére használt összefoglaló 
megjelölés), megélhetőség, megélhetési, meg/izetheid, megosztottság, méregtelení-
tés (pl. szervezeté), nevesít (megnevez, néven nevez), összefonódottság, összekap-
csolhatóság, partnerség, polgárosodottság, számítógépesítés, számszerűleg, tervez-
hetőség, többszörözés, vasaz (fémet gyűjt), visszakeresés, visszarendez ődés, vissza-
származtatás. 

Mint látható, a magyar szavak képző i viszonylag szerteágazóak, sokfélék. A leg-
gyakoribbak közé sorolhatók a deverbális nomen -ság, -ség; -ás, -és. Ebbő l követ-
kezően a képzett szavak nagyrészt főnevek. Viszonylag újszer űnek és gyakorinak 
mondható a -hat,  -he!,  valamint az -ó, -ő  képzők beépülése testes képz őbokrokba: 
elérhetőség, megélhet őség, meg/ іzethető, összekapcsolhatóság, tervezhet őség. 

Az idegen szavak denominális verbumképzője szinte kizárólag a -z és az - t: 
faxot, szervizel, lobbizik, snowboardozik stb. Keszler Borbála szerint a -z és az -1 
képző  tekinthető  ma is termékeny képzőnek: aerobikozik, BMX-ezik, grillez, klóhoz, 
pizzázik, szoláriumozik, szörfözik, tamagocsizik, valutázik, dzsoggingol, rappel, 
shoppingot stb. (2000: 317). 

Megfigyelhető , hogy az így képzett idegen szavaknak gyakran -ás, -és képzővel 
történik meg a továbbképzése: lízingelés, bootolás, lobbizás, klikkelés stb. 

AZ ELAVULT SZAVAK FELELEVENÍTÉSE 

Bár ez a szókincsb ővülési mód a szavak számát tekintve nem jelent ős, mégis 
megemlítendő , sőt támogatandó. A nyelvújítás korában a nyelvjárási szavak felele-
venítésével együtt jóval nagyobb szerepe volt. Az idesorolt szavak az ÉKsz-ben —
ha szerepelnek — az elav. (elavult), kiv. (kivesz őben), valamint rég. (régies) minő -
sítést kapták. 

jegyző, főjegyző, a szótár szerint 1949-ig: nagyközségekben a közigazgatás kine-
vezett vezet ője. Jelenleg az önkormányzatok adminisztratív munkáját ellátó képvi-
seleti hivatal kinevezett vezet ője. Körjegyz ő,  kёгjеgуzбѕёg két vagy több községbő l 
álló közigazgatási egység jegyzője. 

kincstárjegy állampapír, a Pénzügyminisztérium bocsátja ki a költségvetési hi-
ány fedezésére. 

közmunka ebbő l további összetétellel: közmunkaprogram, közmunkatanács. 
menhely elsősorban az állatmenhely összetételben fordul el ő . 
népkonyha, szegényház, ingyenkonyha 
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munkástanács alulról építkez ő , fizikai dolgozókból létrehozott vállalati döntés-
hozó fórum. Az 1990-es években éledt újjá. El őször 1918-19-ben, majd az 1956-os 
forradalom alatt működött. 

számvev őszék az állami gazdálkodást ellenőrző  legfelsőbb hatóság. 
iskolaszék az általános iskola helyi felügyeletére választott testület. Ennek min-

tájára jött létre az óvodaszék. 
tábla felsőbb fokú bíróság. A következ ő  intézmények és szavak felelevenítése 

történt meg: táblaügyészség (a Legfőbb Ügyészség és a megyei főügyészség kö-
zött), táblabíróság, ítélőtábla. 

városatya a városi képvisel őtestület tagja. 
A régi szavak felelevenítésének sajátos esete az úgynevezett szócsere. Valamely 

elnevezés helyébe a társadalmi, intézményi változások következtében a régi lép be. 
Kissé paradox módon fogalmazhatunk úgy, hogy az archaizmus neologizmus lesz 
egy ideig, majd köznapi kifejezés. Az archaizálás nem stilisztikai eszközként, ha-
nem elnevezési szükségletként szerepel. Ide a következ ő  kifejezések sorolhatók: 

tanács —önkormányzat, tanácsháza — városháza, községháza, tanácselnök —
polgármester, tanácselnök-helyettes —alpolgármester, megyei tanács — megyei 
közgy űlés, miniszterelnök hivatal — kancellária 

OSSZEGZÉS, TANULSÁGOK, KITEKINTÉS 
A rendszerváltástól az ezredfordulóig a politikai, gazdasági, társadalmi kulturá-

lis, technikai változások következtében — ha nem is robbanásszer űen —jócskán 
megváltozott, bővült szókincsünk. A legnagyobb mérték ű  módosulás, újulás a gaz-
daság, valamint a számítástechnika nyelvezetégien ment végbe. Ez a két terület for-
radalmi változásokon ment át az utóbbi id őben. Ha a szókincsb ővülési módokat te-
kintjük, akkor azt mondhatjuk, hogy jelent ősnek tekinthető  az idegen eredetű  sza-
vak beáramlása (amelyeknek nagy többségében van ugyan magyar megfelel őjük, de 
annak elterjedése meglehet ősen esetleges, bizonytalan), valamint a szóösszetétel. 
Egyáltalán nem élünk a nyelvjárási szavak beemelésével a köznyelvbe (sajnos), s 
csak igen kis mértékben a régi, elavult szavak felelevenítésével. Viszonylag kicsi a 
szóképzéssel létrejött kifejezések száma. A többi szóalkotási móddal ehelyütt nem 
volt lehetőségem foglalkozni. Azonban bízom abban, hogy a címben megjelölt ten-
denciákról és irányvonalakról némiképpen sikerült képet adnom. A további kutatást 
illetően két irányt jelölhetünk meg. Egyrészt számba lehetne venni, hogy határon tú-
li magyarság nyelvezetében miként jelentkezett a szókincsb ővülés, milyen egyezé-
sek és eltérések figyelhet ők meg a magyarországihoz képest? (Nem támogatva ez-
zel a többközpontúságot a nyelvi normát illet ően.) Másrészt érdekes tanulsággal 
szolgálnának a rendszerváltó országokban létrejött neologizmusok vizsgálata. Mely 
szóalkotási mód a leggyakoribb? Milyen tartalmúak az új kifejezések? Milyen az 
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idegen és a „hazai" szavak számának az aránya? Mennyire égyeznek és különböz-
nek az új kifejezések létrejöttének módja a többi nyelvhez képest? Még tovább 
menve el lehetne készíteni a rendszerváltó országok többnyelv ű  szótárát. Ezek meg-
válaszolása a lexikológia újabb kutatási irányait is jelezhetik. 

HIVATKOZÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 

Fábián Pál 1993. Egyetemes nyelvművelést. MNy. 
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Lengyel Klára 2000. A szóösszetétel. In. Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika. Budapest, 

Nemzeti Tankönyvkiadó. 

Tendencies, Modes and Examples of Vocabulary 
Enlargement 

Dividing lines between epochs in the history of language usually follow the 
turning points of historical changes. According to every reasonable expectation 
future history books will consider the years of 1989/1990, that is, the years of the 
political transformation or change in Hungary, as the landmark of a new era. As a 
consequence the same dates will open a new chapter in the history of the language 
as well, since changing over to a new democratic form of government, joining the 
western states and the European communities, and joining in with the new trends 
in informatics have brought about both qualitative and quantitative changes which 
can be well compared to a continuous neologistic movement or renewal. 

In my contribution I first discuss notions related to the topic (language reform, 
language renewal, language evolution and development, language planning, status 
planning, corpus planning, neologisms, hapax legomenon), and then, I present the 
modes of vocabulary enlargement (words of foreign origin, compounds, derivative 
words, inverse derivation, semantic extension, acronyms and initialism, 
word-groups, obsolete expressions or archaisms). 

This paper wishes to give an insight into the changes of the last ten years, and 
also to provide answers to the following questions: How can we sort out according 
to type, meaning and formation the words that entered our language during the 
period of the last ten years? What kind of tendencies, fashions and directions can be 
felt with regard to vocabulary enrichment and language usage? What similarities 
and differences can be noticed between the 1772-1867 period of language reform 
and the changes during the period 1989-2000? 
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Vörös Ferenc 
A hatalomváltások következményei a XX. századi 
személynévadásban a Felvidék két településén 

1.1. Nyelvészkörökben ismert tény, hogy a kisebbségi létben él ők névadása és 
a hatalomváltások között szorosabb kapcsolat mutatható ki (Vörös 1997; 1999c). 
Ám a szakirodalom az általánosságok említésén túl mind ez ideig nem tárta föl 
az említett tényez ők összefüggését. A téma tárgyalása el őtt szeretném leszögez-
ni, hogy a címben jelzett problémát nem politikai vonatkozásai tekintetében 
óhajtom tárgyalni. Jelen el őadásomban főként a kérdéskör névadási, névhaszná-
lati vonatkozásai érdekelnek. Ugyanakkor magam is látom, hogy kikerülhetetle-
nek azok az utalások, amelyek a hatalomváltások és névadás összefüggésében 
felvetődnek. 

1.2. A címben jelzett két kutatópont a következ ő  településeket takarja: Maly 
Cetín (Kiscétény), Vel'ky Cetín (Nagycétény)'. Mindenek előtt szólnunk kell a két 
község földrajzi, etnikai sajátosságairól, valamint felekezeti hovatartozásáról. 
Ezek a két település esetében több hasonlóságot, illet őleg különbséget is mutat-
nak. 

1.2.1. Kiscétény és Nagycétény Szlovákiának azon a részén található, ahol ma 
már a magyarság nyelvszigetet alkot. A terület a XX. század elején még nyelvfél-
szigetnek számított, s egyértelműen a magyar—szlovák nyelvhatár peremén he-
lyezkedett el. A két falu földrajzilag a tágabb értelemben vett Zoborvidékhez, 
közigazgatásilag a Nyitrai járáshoz tartozik (VSOS III: 255, 303; BoxovszкУ  é. 
n.: 96.). 

1.2.2. Az 1.2.1. pontban elmondottakhoz rögvest hozzá kell tennünk, hogy 
Kiscétényben száz évvel korábban is együtt élt már a magyar és a szlovák lakosság. 
Ugyanakkor itt a század folyamán jelent ősen átrajzolódtak az etnikai arányok.z Ezt 
a rendelkezésemre álló népszámlálási adatok alapján a következ ő  diagrammal 
szemléltethetjük: 
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D Magyar ®Tót /szlovák /csehszlovák ❑ Német ❑ Izraelita ■ Egyéb 

A diagram foghíjas adatsora némi magyarázatot igényel. Hiányoznak közülük az 
1940-es, 1950-es, 1960-as, 1970-es és 1978-as évek. Okai ennek a következ ők. Az 
1940-es szlovák népszámlálás a népességre vonatkozó mutatók közül csak a lakos-
ság lélekszámára vonatkozó adatokat közöl. A nemzetiségi és felekezeti hovatarto-
zásra nincs utalás. 

A csehszlovák statisztikai hivatal az 1950-es népszámlálástól kezdve mind a 
mai napig nem közölte településenkénti bontásban a népesség etnikai összetételé-
re vonatkozó számokat. Az 1970-es népszámlálástól kezd ődően viszont rendelke-
zésemre álltak bizonyos statisztikák (OOS, 1991: 134-135), ám Kiscétény az 
1970-es és 1980-as népszámlálás idején Nyitracsehivel ( Čechynce) együtt Nitrany' 
néven összevont településnek számított (VSOS 1977-78. III: 255; 303). Ebb ő l kö-
vetkezik, hogy a járási statisztikai adatokban a kérdéses számok összeolvadnak. Az 
1991-es népszámlálási adatokhoz ugyancsak a Nyitrai Járási Hivatal statisztikai 
osztálya által megjelentetett füzetben  jutottam hozzá (OOS, 1991: 134-135). 

1.2.3. Nagycétényben még az 1991-es népszámlálás tanúsága szerint 4  is a lakos-
ság 85,02% magyar, 14,37% szlovák volt, s elenyész ő , csupán 0,43%-ot tett ki cseh 
népesség (Önkorm, 1995.). Vagyis ez utóbbi község ma is a Zoborvidék egyik dön-
tően magyarlakta településének számít. 
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Magyar ®Tót /szlovák /csehszlovák ❑ Német ❑ Izraelita ■ Egyéb 

A falura vonatkozó népességi adatok összesítését az alábbi diagram mutatja. 
A diagramban hiányosan megjelenő  adatsorok okát itt is ugyanabban lehet meg-

jelölni, mint Kiscéténynél. Ám ebben a diagramban az 1991-es népszámlálás adata-
in túl további két év is megjelenik (1970, 1980). Ennek forrása ugyancsak Nyitrai 
Járási Hivatal statisztikai osztálya által közzétett füzet, amelyre fentebb hivatkoz-
tam. 1991-re vonatkozóan az említett forráson túl is találtam adatokat (vö. Önkorra, 
1995.). A hivatkozott munkában csak azoknak a szlovákiai községeknek a f őbb né-
pességi mutatóit említik, amelyekben a magyarság aránya meghaladja a tíz százalé-
kot, vagy a lélekszáma száz főnél nagyobb. Kiscétény emiatt nem lelhető  meg ez 
utóbbi kiadvány statisztikai mellékletében. 

A fentebbi diagram alaposabb szemrevételezése során láthatjuk, id őrő l időre 
Nagycétényben is ingadozás mutatkozik a lakosság zömét kitev ő  magyarság és szlo-
vákság arányában, de ezt jórészt az 1918-as hatalomváltást követ ő  
(cseh)szlovákosítási törekvéseknek, továbbá a különféle népszámlálási manipuláci-
óknak tudhatjuk be (vö. S ZARKA 1993: 176). 

1.3. Folytatva a főbb hasonlóságok és különbségek számbavételét, megállapít-
hatjuk, hogy a két község lakossága szinte kizárólagosan római katolikus vallású. 
Nagycéténynek önálló plébániája és temploma van, s Kiscétény annak régtő l adatol-
hatóan f1iája (VSOS 1977-78. III: 255). Az 1960-as évek elejéig mindkét falu vi-
lági anyakönyveit — az 1939 és 1945 közötti id őszakot leszámítva — Nagycétényben, 
az 1950 -es évek közepét ől pedig Nyitrán vezették'. A két község egyházi anyaköny- 
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veit mai napig Nagycétényben találjuk. Kivételt az ismert történelmi okok miatt 
csupán az 1939 és 1945 között keletkezett kiscétényi anyakönyvi bejegyzések jelen-
tenek, amelyeknek sorsára majd alább, az 1.4. és a 2.1.10. pontban utalok. 

1.4. A XX. század történelmi viharai miatt aszóban forgó községek lakossága 
több impériumváltást is megért. Az els ő  világháborút követően mind a két nyu-
gat-szlovákiai község a Csehszlovák Köztársaság felségterületére került. 1938 no-
vemberében az els ő  bécsi döntés során nem Magyarországnak ítélték őket. Nyitra 
vonzáskörzeteként továbbra is Csehszlovákiához tartoztak. Éppen Nagycétény dé-
li faluhatárában húzódott acsehszlovák—magyar államhatár. 6  Az 1939-es csehs-
zlovák—magyar határkiigazítási tárgyalások következtében március 14-én 
Nagycétény a vele szomszédos község, Nemespann (ma Paиa) fejében visszake-
rült Magyarországhoz. A véletlenek összjátéka, hogy ugyanezen a napon 
Kiscétény lakossága a frissiben kikiáltott Szlovák Köztársaság felségterületén ta-
lálta magát.' 

2.1. A személynevek vizsgálatakor eredeti anyakönyvek álltak rendelkezésemre. 
Ezeket Kis- és Nagycétény esetében az állami anyakönyvezés kezdetét ő l egészen az 
1960-as évek elejéig tudtaira vizsgálni. Mivel az 1960-as évekt ő l a két falu újszü-
löttjei egyre gyakrabban születtek az alig 17 km távolságra lév ő  nyitrai kórházban, 
a nagycétényi anyakönyvekben megritkultak a bejegyzések. Éppen ezért innent ő l 
egyházi anyakönyvekb ő l, illetőleg 1981-től a községi hivatalok újszülöttekr ő l veze-
tett nyilvántartásaiból dolgoztam. 

2.1.1. A két kutatópont lakossága — mint már fentebb utaltam rá — a XX. század-
ban összesen négy főbb impériumváltást vészelt át (vö. S ZARKA 1993): 

A Trianon után létrejött első  Csehszlovák Köztársaság időszakát 
Az 1938 és utána bekövetkezett területi visszacsatolást Magyarországhoz, il-

letőleg a kérészéletű  első  Szlovák Köztársaság periódusát 
A háborúból feléledt (második) Csehszlovák Köztársaságot, majd annak kü-

lönféle elnevezésekkel illetett utódait, igy a kommunista (szocialista) id őszakot is 
egészen 1989-ig 

A demokratikus alapokon létrehozott Cseh—Szlovák Köztársaság, majd az ab-
ból 1992-ben kiváló Szlovák Köztársaság fennhatóságát. 

Mindezek jelentős mértékben befolyásolták a mindvégig egyhelyben maradó la-
kosság névadási és névhasználati sajátosságait. A továbbiakban ezekr ől a tényezők- 
ről szeretnék szólni. 

2.1.2. Ha csak magyar szemmel nézzük az els ő  világháboгíіt követő  impérium-
váltást, akkor könnyen abba a hibába esünk, hogy els ősorban a magyar ajkú lakos- 
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ságot ért különféle sérelmekről adunk számot. Mivel azonban mindkét kutatópon-
tom amagyar—szlovák nyelvhatáron található, mindenképpen számolnunk kell az-
zal az 1918 előtti gyakorlattal, amely a nemzetiségiek nevét is az állami matrikulák-
ba szinte kizárólagosan magyar alakban jegyezte be. Mindebb ől az következik, 
hogy ami 1922 után — a nevek bejegyzését tekintve — a magyar lakosság sérelme-
ként fogható fel, az az anyakönyvezési gyakorlat a szlovákságnak a jogait állította 
helyre (vö. SZARKA 1999: 151-152). S hogy a problémának valós a háttere, mi sem 
bizonyítja jobban, mint az olyan kiscétényi anyakönyvi bejegyzéseknek a sora, ahol 
nagyban valószínűsíthető , hogy a szlovák identitású személyek nevét is magyar 
alakban szerepeltették a matrikulákban. 

2.1.3. Az első  világháborús harcok befejez ődése után a területet az ideiglene-
sen kijelölt demarkációs vonalakig nagyon rövid id ő  leforgása alatt elfoglalták a 
csehszlovák hadsereg alakulatai (Szarka 1999: 140-142). 1918 végére kutató-
pontjaimcsehszlovák fennhatóság alá kerültek. A magyar lakosság nevének a ma-
gyarétól idegen formájú bejegyzése azonban lényegileg csak 1922 elején indult 
meg, igaz, községenként eltér ő  intenzitással. Hozzátartozik a tényekhez, hogy 
Kiscétényben 1922 előtt — mint már utaltam rá — annak ellenére nem találkozunk 
szlovák alakban bejegyzett nevekkel, hogy a községben nemcsak a népszámlálá-
sok, hanem az anyakönyvek bejegyzéseinek tanúsága szerint is jelen volt a szlo-
vák lakossága 

2.1.4. A nevek írásában bekövetkez ő  nagy fordulópontot 1922 eleje jelenti (vö. 
VöRös 1999a: 204-212). A Cétényekben mindjárt az első  bejegyzések között talál-
kozhatunk szlovákos és/vagy csehes keresztnevekkel, illet őleg mellékjelekkel 
(át)írt családnevekkel. Ekkor azonban még mindkét községben az újszülöttek és a 
szülők egy részének neve magyaros alakban van feltüntetve. Az év közepére viszont 
a keresztnevek között már alig találunk magyaros alakút. A családnevek egy része 
ugyanakkor még egy kis időre érintetlen marad. 

2.1.5. 1923-ban mindkét Cétényben újabb változások történnek. Egyre több csa-
ládnevet kezd mellékjelezni az anyakönyvvezet ő . Így lesz a Balázsiból Baláži, a 
Kaszásból Kaszáš, a Kovácsból Ková č, hogy csak azokra az esetekre említsek pél-
dákat, amikor erősen gyanítható a név visel őjének magyar identitása. Ráadásul az 
említett esetekben az anyakönyv bejelent őre vonatkozó rovatában az anyakönyvve-
zető  által mellékjelezett családnév mellett többnyire egyértelm űen magyaros név-
alak olvasható. A másik szembeötl ő  újdonság, hogy az említett időszakban megje-
lennek az -ovázott 9  nő i nevek. 

2.1.6. A Nagycétényre vonatkozó rovatokban 1925-26 tájékán a családnév és 
-ová közé tett ponttal vagy köt őjellel kapcsolják az egyes elemeket. 10  A képzőt csak 
1927-tő l kezdik egybeírni a vezetéknevekkel. 1928-ban azonban még fel-felbukkan 
egy-egy olyan n ő i családnév is, ahol az -ová kötőjellel van kapcsolva. 
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Mindeközben a keresztnevek közül teljesen elt űnnek a jellegzetesen magyaros 
alakok. Helyüket a tipikusan szlovákos írásmódú keresztnevek veszik át. A bejelen-
tők aláírásának rovatában viszont szinte kivétel nélkül magyaros sorrend ű , magyar 
alakban bejegyzett nevekkel találkozhatunk. 

2.1.7. 1918-tól, de különösen 1925-26-tól kezd ődően Kiscétényben is egyre-
másra bukkannak fel a magyar formájú bejegyzések mellett a szlovák alakok. Igaz, 
a bejelentő  aláírása és az anyakönyvvezet ő  által bejegyzett családnév alakja gyakor-
ta mutat kisebb-nagyobb eltérést. Két példával illusztrálva a jelenséget: a Šáli csa-
ládnév mellett Šály alakban lelhető  meg az aláírás, a Gajdoš után Gajdossal talál-
kozhatunk. Olyan is előfordul, hogy a vezetéknév a családnév rovatban és az alá-
írásban is mellékjelezve szerepel, de egymástól eltér ően: pl. a hivatalos forma 
Ružicka, az aláírásé Ruzsička. Az aláírásban a keresztnév a magyaros sorrendet kö-
veti, s magyar változata lelhet ő  meg. 

2.1.8. Az 1930-as években mindkét község anyakönyvi bejegyzéseiben általá-
nossá válik a családnevek mellékjelezésének gyakorlata, s a keresztnevek szlovák 
alakjának feltüntetése. Nagycétényben ennek ellenére egészen 1939-ig megmarad-
nak a magyaros formájú aláírások. A kiscétényi bejegyzések mellett azonban már 
ebben az időszakban is egyre több szlovákos aláírással találkozni. 

2.1.9. Nagycétényben az állami anyakönyvben az 1939. március 14-i történése-
ket a következő  formulával örökítették meg: 

„Nagyczétény község 1939 márc. 14 én visszacsatoltatott Magyarországhoz és 
ezen időtől az anyakönyv a magyar törvények szerint lesz vezetve. Nagyczétény 
1939 márc. 14" 

A magyar királyi koronás körpecsétben a felirat: „Nagycétényi * Anyakönyvi Ke-
rület" Az aláírás pedig: „Dr. Bátort' Sándor" A korábbi szlovák felzetű  anyakönyv 
matrikár felirata mellett következetesen bejegyzett magyar rövidítést találunk: 
aktő." További érdekesség, hogy az a fentebb szó szerint idézetteket megel őző  be-
jegyzés 1939. március 11-én kelt, s az anyakönyvvezet ő  az a Štefan Ševella, akinek 
nevével a nagycétényi anyakönyvekben 1922 előtt Sevella István formában talál-
kozhatunk. 

Nagycétényben innentől egészen 1945. május 16-ig magyarul vezetik a matriku-
lát, s a nevek bejegyzése is kivétel nélkül magyar alakban történik. 

2.1.10. Az 1939. március 14-t ő l Lapásgyarmaton vezetett kiscétényi anyaköny-
vi bejegyzések az első  Szlovák köztársaság idején több érdekességet is tartogatnak. 
A bejelentő  rovatában — a magyaréhoz képest — némiképpen ismételten megszapo-
rodik a szlovák aláírások száma. Ugyanakkor ott, ahol a bejelent ő  neve mellett ma-
gyar aláírás található, a n ői családnevek mellő l elmarad az -ová. A keresztnevek ki-
vétel nélkül szlovák alakjukban vannak bejegyezve, s a családneveket is — ahol a 
szlovák helyesírás megkívánja — mellékjelezi az anyakönyvvezet ő . 
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2.1.11. 1945 májusától a két falu újszülötteit ismét egy helyen anyakönyvezik: 
Nagycétényben. Folytatódik az 1939-ben megszakadt gyakorlat. 1946-tól pedig 
végképp eltűnnek a magyar aláírások. Az okok kézenfekv őek: ekkor veszi kezdetét 
a beneši dekrétumokra hivatkozva a csehszlovákiai magyarság teljes jogfosztottsá-
ga s a reszlovakizációként elhíresült, államilag vezérelt asszimilációs törekvés. 
1949-től fokozatosan enyhül a korábbi (cseh)szlovákosító anyakönyvezési szigor, 
de nem törik meg a bejegyzések trendje. Kiscétény esetében a névadási és névbe-
jegyzési gyakorlat hűen tükrözi alakosság nyelv- és identitásváltását. A folyamatok 
visszafordíthatatlanokká válnak. Nagycétény magyar ajkú lakossága azonban kezd 
magára találni a névadásban is: fölbukkannak — igaz, nem túl nagy számban — olyan 
keresztnevek, amelyeknek nincs szlovák megfelel őjük, s a családnevekben is el-el-
maradnak a mellékjelek. 

Az említett időszak folyamatait az állami anyakönyvekb ől lényegileg az 1960-
as évek elejéig tudtam nyomon követni, de itt már kényszer űen támaszkodnom kel-
lett az egyházi anyakönyvekre is, amelyeket viszont a ekkor latinul vezettek. A la-
tin nyelven bejegyzett keresztnevek mögött azonban elt űnik a nemzeti karakter. A 
névstatisztikák is csak arra engednek következtetni, hogy ekkor még mindkét falu-
ban vezető  helyet foglalnak el azok a keresztnevek, amelyeket a térségben az újszü-
löttek tradicionálisan viseltek. 1956 és 1978 között a két településen a következ ő  
nevek a leggyakoribbak'Z: 

Fiúnevek 

15,00% 
7,50% 
7,50% 
6,25% 
3,75% 
2,50% 
2,50% 
2,50% 
2,50% 
2,50% 
2,50% 
2,50% 
2,50% 
2,50% 
2,50% 

Kiscétény 
szlk. Jozef — m. József 
szik. Peter m. Péter 
szik. Stefan m. István 
szlk. Jáп  --- m. János 
szik. Marian — m. Maridn 
szlk. Bazil — m. Vazul (?) 
szik. Dušaи  — m. Lehel 
szlk. Ladislav — m. László 
szlk. Lubomir — m. — 
szlk. Marek — m. Márk 
szlk. Martin — m. Márton 
szlk. Michal — m. Mihály 
szlk. Milán — m. Milán 
szlk. Miroslav — m. — 
szlk. Patrik — Patrik  

Nagycétény 
szlk. Jozef — m. József 
szik. Ladislav — m. László 
szik. Ján — m. János 
szik. Ludivít — m. Lajos 
szlk. František — m. Ferenc 
szik. Tibor — m. Tibor 
szik. Albert — m. Albert 
szik. Zoltán — m. Zoltán 
szik. Alexander — m. Sándor 
szik. Štefan — m. István 
szik. Mariáп  — m. Marión 
szik. Pavel — m. Pál 
szlk. Michal — m. Mihály 
szik. Andre] — m. András 
szlk. Róbert — Róbert 

8,91% 
8,46% 
6,68% 
6,24% 
4,90% 
4,45% 
3,79% 
3,79% 
3,12% 
2,90% 
2,90% 
2,90% 
2,67% 
2,00% 
2,00% 
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Nagycétény 
Mária m. Mária 
	

13,47% 
Alžbeta m. Erzsébet 
	

5,44% 
Anna m. Anna 
	

4,66% 
Eva — m. Éva 
	

4,66% 
Edita -- m. Edit 
	

4,15% 
Magdaléna m. Magdolna 3,63% 
Erika — m. Erika 
	

3,11% 
Helena m. Ilona 
	

2,85% 
Katarína m. Katalin 
	

2,85% 
Judita m. Judit 
	

2,59% 
Margita m. Margit 
	

2,33% 
Zuzana m. Zsuzsanna 
	

2,33% 
Aurélia m. Aurélia (Aranka) 2,07% 
Gabriela m. Gabriella 

	
2,07% 

Iveta m. Ivett 
	

2,07% 

szik. 
szik. 
szik. 
szik. 
szik. 
szik. 
szik. 
szik. 
szlk. 
szik. 
szik. 
szlk. 
szik. 

szik. 
szik. 
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Leánynevek 
Kiscétény 

szlk. Mária m. Mária 	11,84% 
szik. Anna m. Anna 	9,21% 
szik. Eva — m. Éva 	 7,89% 
szik.  Zuzana m. Zsuzsanna 6,58% 
szlk. ‚vita m. Ivett(a) 	5,26% 
szlk. Alexa m. Ilona (?) 	2,63% 
szik. Alžbeta m. Erzsébet 	2,63% 
szlk. Helena m. Ilona 	2,63% 
szlk. Johanna m. Johanna 2,63% 
szlk. Margita m. Margit 	2,63% 
szlk. Marianna m. Marianna 2,63% 
szik. Marta m. Márta 
szik. veronika - m. Veronika 
szlk. Adriána m. Adriára 
szlk. Andrea m. Andrea 

2,63% 
2,63% 
1,32% 
1,32% 

Több következtetés is levonható ebb ől a kis összevetésb ő l. Nagycété нyben a leg-
gyakoribb nevek között mintha összességében több lenne az írásmódjában neutrális 
név. S ugyanitt a legnépszer űbb nevek között nincs olyan szlovák név, amelynek ne 
lenne magyar párja. Mindkét helyen viszonylag sok az írásmódjában közeli névpór. 
És ami a fenti táblázatokban nincs benn, de a listák folytatását tanulmányozva köny-
nyen felfedezhető : Kiscétényben egyáltalán nem találunk olyan jellegzetesen magyar 
neveket, amelyek szlovákra lefordíthatatlanok, Nagycétényben azonban a vizsgált 
időszak végéhez közelítve — ha nem is nagy számban vannak jelen —, de egyre sza-
porodnak a Csabák, Zsoltok, Ildikók, Tündék stb. S ezek a tendenciák az ezt követ ő  
időszakokban sem szakadnak meg, s őt azt is mondhatnák, felerősödnek. A népesség 
asszimilációjának foka tehát a (kereszt)névadásban is h űen tükröződik. Mindez ak-
kor is igaz, ha tudjuk, eközben Nagycétényben is viszonylagosan megszaporodik a 
magát szlováknak vallók száma: részben házasság és egyéb más okkal magyarázha-
tó betelepedéssel, részben a felgyorsult asszimiláció következtében. 

Az egyházi anyakönyvekben a két falu családnevei is kezdenek élesen elválni. 
A kiscétényieknél szinte a transzkripció folytán a családnevek szlovákra váltanak, s 
a korábbi ingadozások is — pl. Soós -- Šóš; Családi Čаk di; Nagy — Nad; 
Kecskeméthy Ke čkeméthy — Ke čkemethy; stb. — teljesen megszűnnek. 

2.1.12. Tanulmányom hátralévő  részében idő  és kellő  tér hiányában már csak 
egy korszakra térek ki. Ennek névanyagát szintén a nagycétényi plébánián vezetett 
katolikus anyakönyvek segítségével vizsgáltam. A viszonylag hiteles kép felvázo-
lásában sokat segített az a tény, hogy a faluba 1992-ben odahelyezett plébános a ko-
rábbi gyakorlattól eltérően apró ,Jeleket" helyezett el a nemzetiségi hovatartozásra 
vonatkozóan a matrikulák rovataiban. Az újszülött, a szül ők és a keresztszülők ne- 
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vét továbbra is latinul vezeti." A a matrikula latinnyelv űsége ellenére a település 
nevét minden rovatban olyan nyelven olvashatjuk, amilyen anyanyelv ű  az adott ro-
vatban feltüntetett személy: ha szlovák, akkor szlovákul, ha magyar, akkor magya-
rul. Ennek következtében a településnevek bejegyzési módja alapján kiszámolt 
nemzetiségi hovatartozás szinte hajszálra egyez ő  eredményt mutat az 1991-es nép-
számlálási adatokkal. Az újszülöttek latin nyelv ű  megnevezése mellett sorjázó szlo-
vák és magyar nyelvű  településnevekb ől is kitűnik: Kiscétényben mára lényegileg 
végérvényesen lezárult a nyelvcsere; Nagycétény lakossága viszont napjainkig erő s 
bástyája a térség magyar ajkú nyelvszigetének. 
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1 A továbbiakban az egyszer űség kedvéért a községeket magyar nevükön említem. 
2 A falu összlakossága 1991-ben 378 fi volt. 
3 A jelzett időszakban Nyitracsehi hivatalosan Nitrany I., Kfscétényt Nitrany II. néven szerepelt. 
4 A falu az 1991 -es népszámlálási adatok szerint 1836 lelkes település volt. 
5 Az 1950-es évek közepétől, végétől megszaporodnak a kórházi születések, s ennek következtében 

egyre több gyermeket anyakönyveznek Nyitrán. Ekkortól csak azokat a csecsem őket tudjuk nyomon 
követni a nagycétényi állami anyakönyv(ek)ben, akik otthon születtek. 

6 A faluban máig elevenen él az idösek emlékezetében az az állapot, amikor a gazdák egy része saját 
birtokára csak útlevél felmutatásával juthatott el, lévén a falu határának egy részét kettészelte az 
1939. március 14-én újonnan meghúzott magyar —szlovák államhatár. 

7 Az elmondottaknak egyenes következménye volt, hogy az addig egy helyütt anyakönyvezett 
Cétények egy időre elváltak egymástól. Kiscétény állami anyakönyveit 1939. március 14-tol egészen 
1945. július 7-ig Lapásgyarmaton (korábban szlovákul: Lapašska Darmat; ma Goliaнovo) találjuk. 

8 1906. december 31-ig a részletes anyakönyvet vezetik, amelynek egyik rovata arra a tényre is 
egyértelműen utal, ha az újszülött bejelent ője nem magyar ajkú. Ilyenkor általában a következ ő  be-
jegyzési formulával találkoztam: „Felolvastatván tót nyelven megmagyaráztatott, helybenhagyatott 
és aláirattatott, illetve a bejelentő  által írástudatlansága folytán kézjegyével ellátatott." Ha pedig 
szlovák aláírást találtam, akkor a következ ő  formulát alkalmazták: „Felolvastatván: tót nyelven meg-
magyaráztatott." 

9 Bizonyos esetekben nem -ovaval , hanem valamely más melléknévképzővel , pl. -á-val , -ská-val, -
cká-val van ellátva a nő i családnév: pl. Maid, Prešinská, Motesická stb. Ez, mint a példákból is lát-
szik, akkor történik, ha a családnév szemantikailag a szlovák nyelvérzék számára világos, vagy az 
szláv eredetűnek látszik. Az anyakönyvekben az -ová-zás jelensége csak az anya családnevén figyel-
hető  meg, az újszülöttén nem. Ennek oka, hogy az állami matrikulában a gyermeknek csak a kereszt-
neve van följegyezve, s utána mindjárt az apa családneve következik. 

10 Kötőjelezéssel, ponttal történő  elhatárolással fő leg akkor találkozunk, ha a magyar eredetű  család-
név a-ra, ó-ra (szlovákos alakban átírva o-ra) végzodik (pl. Varga-ová — Varga.ová; Szabó-ová 
Szabó.ová; de: Vargová; Szabová Sabová; stb.). 

11 A rövidítés feloldása: anyakönyvvezető. 
12 A neveket ezekben a táblázatokban nem az egyházi anyakönyvben szereplo latin, hanem szlovák 

és magyar alakjukban adom meg. 
13  Megjegyzem: ez a mód védekezés a felettes egyházi hatóság által is idönkénti er őteljesen szorgal-

mazott szlovák nyelvű  egyházi anyakönyvezési gyakorlat bevezetésével szemben. 

The Cosequences of the Changes in Government in Slovakia 
(Former Upper Hungary ) as Reflected by Names in the 
Twentieth Century 

The region historically called Upper Hungary went through transfer of power 
several times in the twentieth century. One part of the Hungarian population had to 
live through not only the consequences of the Trianon Treaty, which meant living 
in a different, foreign country, but also the reannexation of the region to Hungary 
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during the period 1938-45 . This was followed by several years of deprivation of 
civil rights followed by rights measured out by certain criteria . The beginning of the 
1990s brought about the partitioning of Czechoslovakia , and for the population it 
means living once again in a new state , Slovakia . All these changes can be followed 
in the data found in the registers , which reveal numerous peculiarities -even legally 
difficult to follow -with regard to naming and the use of names . This paper 
endeavours to show by linguistic methods the dominant characteristics of the 
period. 
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Mizser Lajos 
Bótrágy mai családnevei 

Bótrágy község Bereg megyében fekszik, jelenleg Ukrajnához tartozik. Társkö-
zösségei: a csehek által alapított — ma ruszin és ukrán lakosságú Újbótrágy és a ma-
gyarok lakta Harangláb. Éppen ezért nehéz megállapítani, hogy mennyi is a terüle-
te. Lakossága becslések szerint 1500 református lélek. Eléggé elzárt közösség: ezt 
indokolja Ujbótrágy megléte, illetve az országhatár közelsége. Bereg megye legré-
gibb településeinek egyike. Nevére a FNESZ bizonytalan etimológiát hoz. A köz-
ség a rajta átfolyó — és az Árpád-korból adatolható — Bótrágy patakról vette nevét 
(a pataknévi eredet eléggé gyakori'Beregben) — ezt mind Lehoczky monográfiája, 
mind a helybeliek közlése is megerősíti. Az igaz, hogy manapság a Bótrágy patak 
inkább Bátyu határában patak, Bótrágyon nagyon gyakran kiszárad. 

1998. június 21-22-én jártam Bótrágyon gy űjtőúton. A családnevek feltérképe-
zése nem volt könnyű  feladat. Ennek els ősorban helyesírási vonatkozásai vannak. 
A lakónyilvántartás csak cirillbet űs ukrán átírásban állt rendelkezésemre. Itt jó né-
hány megtévesztő  adatra bukkantam. Az átírás vagy ha jobban tetszik: transzlit-
teráció nem következetes. Pl. Fene jelenthet Gerőt és Gerét is, a гaűaш  háromfé-
leképpen értelmezhető : Hajas, Hájas, Gallyas, a шoш  lehet Sas(s) és S(o)ós is. 
Kissé humoros a Pópé név átírása: Пoneü. Az 1970-es évektől kezdve alkották meg 
az átírás (szigorú?) szabályait. Ez ugyan tett valami rendet, de a megoldástól még 
messze van. Akármennyire is nézzük, „ukrainizálásnak" t űnnek pl. a következők: 
Бupoв  =Bíró, лaцкoв  = Laczkó, Caбoв  =Szabó, illetve фeлд iű  = Földi, гuд iű  = 
Hidi, Cuлaдuű  =Szilágyi stb. Hasonló jelenségre már 1979-ben felhívta a figyel-
met Virág Gábor: A jugoszláviai magyar családnevek és a jugoszláv közigazga-
tási gyakorlat című  tanulmányában. Aromán és a szlovák gyakorlatban is sokszor 
érvényesül a saját helyesírásra való átírás. 

Bótrágyon először az elhurcoltak emlékművéről írtam le a vezetékneveket: eze-
ket magyarról írták át oroszra, majd vissza a magyarra. Így lett az eredeti Kölesből 
Keles. A temető  sírfeliratait ugyan latin bet űkkel írták, de az eredeti helyesírást sok-
szor „modernizálták": Lőrinc, Tót. Sok segítséget kaptam adatközl ő imtő l: Kádas Ir-
ma (1942), Kiss László (1933) és Molnár Balázs (1923). Így mind az ejtett, mindaz 
eredeti helyesírási változatra választ kaptam. A nevek száma nem nagy, mindössze 
97. Sok az azonos nevű  a községben, őket ragadványnevükkel azonosítják. 

Az elemzéskor haszonnal forgattam Kázmér Miklós kiváló családnév-szótárát, 
de sokszor magamnak kellett vállalkoznom az etimologizálásra, akár magyar, akár 
más nyelvbő l (német, ruszin, szlovák) átvett nevekr ől is volt szó. Úgy láttam cél- 
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szerűnek, hogy ne alfabetikus sorrendben közöljem a neveket, hanem a névadás in-
dítéka szerint. 

I. A névadó ős személynevére visszamen ő  családnevek 
Egyházi (ó- és újszövetségi, martirológiumi eredetű) személynevek: Ádám, 

Demeter, Fülöp, Gál, Izsák, Jakab, Kelemen, László, L őrincz, Marton, Márton, Or-
bán, Péter, Simon. 

Egyházi személynevek rövidült és továbbképzett alakjai: Albók < Albert , 
Balla < Barlabás, Estók < Estván < István, Gálya < Gál, Gerő  < Gergely, Laczkó 
< László. 

Régi világi személynevek. Ezek a kereszténység felvételével. Ezek a keresz-
ténység felvételével és megszilárdulásával nem tűntek el olyan gyorsan, ahogy a 
köztudatban gondolják. Ha keresztnévként ritkán funkcionáltak ugyan, de a veze-
téknevek fenntartották őket. Ködöböcz: sokáig nem tudtam mit kezdeni ezzel a név-
vel. Az ukránosított formája, a Kegyibec nagyon is szlávos — de ez csak átírás. Az 
ö háromszoros megléte eleve kizárta a szláv és román eredetet, de ez a hangalak a 
németre sem jellemző . Így csak magyar vagy török lehet. Rásonyi László 
Onomasztikonjában nem szerepel, mint ahogy hiányzik jó néhány — Kelet-Magyar-
országon gyűjtött — török eredetű  családnév sem (pl. Küzmös). Kétségtelenül kip-
csak (kun-besenyő) névadással van dolgunk: alapszava: küt- ' őriz, óv, legeltet (ál-
latot). Ehhez járul a tagadó aoristos Sg. 3. személy ű  toldaléka: -mis, azaz nem óv, 
nem őriz, nem legeltet. Tehát ún. óvónév, ami a kipcsakságban meglehet ősen gya-
kori, de a magyarban sem példa nélküli. A magyarba átjött formája *kütemesz lehe-
tett. A megfejtésben Baski Imre volt segítségemre. Unoka: Kázmér a rokonsági cso-
portban sorolja fel, legfeljebb a névadás indítéka lehet vita tárgya. 

Idegen eredetű  nevek: Aux (ejtve: óksz) a német August, Augustin rövidült for-
mája. Danku a Danilo, Daтјán rövidülése + a ruszin vagy keleti szlovák —ku kicsi-
nyítő  képző . Maczkó: egyértelműen a szlovák Matej becéz ője. Vojtku: ez is keleti 
szlovák: a Vojtech rövidülése és továbbképzése. 

Patronimikum képzős nevek: Ferinczi, Gazdics: a magyar gazda + ics, keleti 
szlovák vagy ruszin egyaránt lehet. 

II. A birtokra, a származás helyére utaló vezetéknevek: ezek egy-egy helységre, 
esetleg kisebb-nagyobb objektumra vonatkozhatnak. 

Baranyi < Baranya (Máramaros, Ung m.), Barkazzi < Barkaszó (Bereg m.), 
Földi 'ugyanazon településről vagy tájról származó személy', Midi 'híd mellett la-
kó', Komáromi (Komárom, Veszprém, Zala m.), Lévai (Bars m.), Pécsi (Baranya 
m.), Ráti  <Nagy-  és Kisrát (Ung m.), Szilágyi 'szilágysági', Tari (Heves m.), Toldi 
(Bihar, Nógrád m.), Ványi < Ványa (Pest, Küls ő-Szolnok m.). 

Népnevek: kétségtelenül a származás helyére, az etnikumra utaltak valami-
lyen formában, de a kés őbbiek folyamán jelentésbővülésen estek át, így vagy a val- 
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lósra is utalhattak vagy valamilyen tulajdonságra: Magyar, Oláh, Orosz, Rácz, Tóth 
(ejtve: taut), Török. Az Orosz névvel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy itt 
legelsősorban a ruszinokra, illetve a görög katolikus vallásra vonatkozik. A nagy-
oroszokat Kárpátalján vagy muszkának vagy ruszkinak nevezik (a vidéken mind-
kettő  elő fordul vezetéknévként is). 

III. A névadó ős foglalkozásával, tisztségével kapcsolatos családnevek 
A foglalkozás vagy tisztség megnevezése: Béres, Bíró, Bodnár, Deák, Hajdú, 

Halász, Hegedűs, Juhász, Kádas, Kecskés, Kovács, Lakatos, Molnár, Ötvös, Pap(p), 
Révész, Süt ő, Szabó, Szakács, Sz űcs, Varga, Va(r)ró. Feltétlenül meg kell jegyezni, 
hogy itt két név több jelentésben is el őjöhet. Bíró lehet a falu feje (ennek szomszéd-
ja, szolgája stb.), illetve erd őbíró, hegybíró, törvénybíró stb. APa(p)p jelentése sem 
elsősorban 'lelkész', hanem pl. a pap szomszédja, rokona, szolgája vagy egyéb kap-
csolatban állt a pappal. 

A foglalkozásra metonimiával utaló nevek: Keles: a köles szó szlávosított 
alakja, azaz kölestermesztő . Esik < beregi ruszin ercsik 'fiók', ti. készítő . Kozsik < 
ruszin, szlovák koža 'bőr' + -ik, azaz bőrrel foglalkozó mester (sz űcs, tímár). 

IV. Egyéni tulajdonságra utaló családnevek 
A tulajdonság megnevezése: Angalért (ejtve: angalét) — hozzáteszem, hogy 

Bereg megye más falvaiban csak Angalét-nak írva, így az —r- intemiológikus hang-
nak tekintendő  'ácsorgó, szájtátva bámészkodó személy', Ember 'derék, jóravaló, 
megbecsült', Fejes 'nagyfejű ', Hájas, Kis(s), Nagy, Pópé < kópé 'tréfacsináló, 
agyafurt ember', Tar 'kopasz'. A Kis(s) és Nagy nevek esetében meg kell említeni, 
hogy ezek nem csupán a termetre vonatkozhatnak, hanem arra is, hogy valamelyik 
testrész a megszokottnál kisebb vagy nagyobb lehetett. 

A tulajdonságra metaforával utaló vezetéknevek: Bagu < bagoly, Bajusz 
'nagybajszú', esetleg antonima, Bimba 'a vizek színén ugrándozó kis rovar 
(Daphnia pulex)', Pócsik 'az egérhez hasonló rágcsáló', Sas, Szikora a ruszin vagy 
szlovák 'cinke' jelentés ű  szóból. Az állatnévvel kifejezett tulajdonságot. sokszor 
nem tudjuk pontosan meghatározni, hiszen a névadáskor az illet ő  állat egy tulajdon-
ságát emelték ki. Hogy melyiket, ma már csak találgatni lehet, de az biztos, hogy 
tulajdonságra vonatkoznak. 

V. A névadásnak több indítéka is lehetséges: azaz ma már nem tudjuk, hogy a 
két vagy több indítékból melyik is volt az eredeti. 

Bagics: 'egyféle hal', illetve 'gombolyító'. Szláv névnek látszik ugyan, de akkor 
Bogicsnak kellene lennie. Baksa: régi világi személynév; 'ragadozó őn (Aspinus 
rapax)'; 'gombolyító'. Balog: régi világi személynév: 'balkezes'; rossz, gonosz'; a 
közösségben nem a normáknak megfelel ően viselkedő  személy'. Bán: világi sze-
mélynév; méltóságnév. Dóka (ejtve: dauka): a Dávid név régi becézett alakja; 
'rövid, dolmányszerű  meleg kabát'. Galambos 'galambot kedvel ő , tenyésztő , áruló 
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személy'. Káté 'füves erdő  területen keletkez ő , tiszta vizű  tavacska', illető leg az ott 
dolgozó vagy lakó személy. Mező: ez is területet jelöl, illetve az ott él ő , dolgozó 
személyt. Paszulya ruszin paszolja 'bab', jelölhet babtermeszt őt, illetve himlőhe-
lyes arcú egyént. Putrás lehet a putra 'botos kölönte (Cottus gobio)' szó származé-
ka, és ekkor a foglalkozás jelöl ője, vagy a putri szó alakváltozata, s ekkor a lakó-
helyre utal. 

VI. Egyéb indítékok alapján keletkezett nevek: Bótrágyfalvi: ún. vitéznév, tehát 
hivatalos névváltoztatással jött létre, az eredeti névre adatközl őim nem emlékeztek. 
Kuni: talán kihalt helységnévbő l származik, de ilyen nev ű  községek hajdan a Du-
nántúlon és Szlavóniában voltak — azaz a névadás indítéka nem világos. 

The Linguistic-Ecological Aspects of Hungarian Family 
Names in Bótrágy, Ukraine 

There are 97 names althogether on the list of family names that I drew up in the 
village of Bótrágy in Sub-Carpathia. I collected the names on the spot: from the 
memorial to the exiled, grave posts and gravestones in the cemetary and by word of 
mouth from my informants. When classifying them I was able to group them as 1. 
Going back to the name of the name-giving ancester, 2. The place of origin, 3. 
Indicating profession, 4. Indicating personal characteristics, 5. Names motivated by 
several other things. I also consider the influence of other languages (German, 
Ruthenian, Slovak) on the family names found in the village and analyse both the 
written and the spoken variants. The names of the exiled were listed transliterated 
into the Russian alphabet, and so the original name of Köles became Keles. The 
register of inhabitants is in Ukrainian Cyrillic and as a result the name spelt Szeles 
can be transliterated as Szeles, Széles or Szolos; Gajas can be Hajas, Hájas, 
Gallyas, or, for example, the name Pópé is spelt here as Popej. For this reason, only 
the spoken variant can reveal the actual name in question. 
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Fazekas Tiborc 
Nyelvi purizmus és a mai magyar nyelvet ér ő  idegen 
hatások 

Az elmúlt évtizedek technikai fejl ődése valamint az 1989 óta Magyarországon 
is folyó gazdasági-társadalmi átalakulás mély nyomokat hagyott napjaink magyar 
nyelvhasználatában. A szokatlanul dinamikus, ugyanakkor igen széles nyelvi rétege-
ket érintő  változásokat a nyelvészek, a nyelvtudomány és a nyelvm űvelés igen sok-
féleképpen ítéli meg, a parázs szakmai viták során a koncepcionális különbségek 
mellett egyre gyakrabban elhangzik az a vélemény, hogy a magyar nyelvet „ intézmé-
nyesen " is védelmezni kellene az idegen hatásokkal szemben. Egyének és szerveze-
tek egyaránt fordultak már a hazai közélet számos intézményéhez a nyelv védelmé-
re irányuló kérésekkel, felszólításokkal (többnyire a sajtótermékekben megjelent ol-
vasói reakciók formájában a rádió, a televízió, a Magyar Tudományos Akadémia, de 
még maga a parlament is kapott ilyen tartalmú nyílt leveleket). A figyelmet a szom-
szédos országokban (Románia, Szlovákia), illetve Európa más államaiban (Francia-
ország) folytatott nyelvvédelmi gyakorlat, a különböz ő  „nyelvtörvények" és a tudo-
mányos-irodalmi szervezetek (Académie Fran9aise) fokozott aktivitása is fel-feléb-
reszti. A nyelvhasználat kérdése így egyre inkább és mind gyakrabban válik közéle-
ti, politikai üggyé. Ez a fokozott közérdekl ődés, a jelenség súlya, méretei, meg a 
nyelvtudomány saját magáról, társadalmi szerepér ől vallott nézetei egyaránt megkö-
vetelik, hogy eme folyamatról és az azt kísér ő  közéleti és tudományos reflexiókról 
szinte megszakítás nélküli, folyamatos vitát/vitákat rendezzünk. 

Alapvetően kétféle szakmai nézetés magatartás figyelhet ő  meg a mai magyar 
nyelvben felbukkanó, igen sokféle — sokszor ellentmondásos — formában jelent-
kező , ugyanakkor eltérő  súlyú jelenségekkel, folyamatokkal kapcsolatban.' A fent 
már említett, védelmező , purista álláspont mellett létezik a nyitottabb, „engedéke-
nyebb" felfogás is, amely szerint a magyar nyelv ereje, belső  szabályainak szilárd-
sága és a nyelvet beszél ők közösségének tudatossága elegendő  garancia arra, hogy 
a spontán folyamatokra, a fejlődés természetességére hagyatkozva csak figyelem-
mel kisérjük napjaink nyelvi folyamatait, és elfogadjuk az azokban megmutatkozó 
fejlődést, mindenfajta nagyobb normatív beavatkozás nélkül. 

Érdemes emlékeztetni a két vázlatosan ismertetett szemlélet kapcsán az elmúlt 
évtizedek két jelent ősebb, a szélesebb nyilvánosság bevonásával lefolytatott vitájá-
ra is. Az egyik az 1977/78-ban a Kortárs című  folyóiratban lezajlott úgynevezett 
„Herder-vita" volt, amely nyelvünk akkori állapotával, a nyelvm űvelés aktuális kér- 
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déseivel, a stílus problémáival, a durvaság terjedésével, a közölt gondolatok tisztá-
zatlanságával, meg-nem-gondoltságával foglalkozott kiemelten. Közel két évtized 
múltán, az elmúlt években ismét fellángoltak a szakmai viták a magyar nyelv álta-
lános állapotát, fejlődésnek irányvonalait és a szakemberek teend őit illetően, az 
„egyközpontúság-többközpontúság"-szemlélet mentén, voltaképpen a magyar nyel-
vet beszélők közösségének gyengülése, széttagoltsága, az elválasztó és az 
egységesítő  tényezők mindenkori dinamikája ürügyén.z Mint mindig, ez alkalom-
mal is áthatják a vitát a politikai jelleg ű  mellékhangok, melyek a magyarság iránt 
érzett aggodalom, a nemzet pusztulása miatti félelem okán követelik, hogy a spon-
tán folyamatokat különböz ő  szakmai (pl. „új nyelvújítás "3) vagy adminisztratív in-
tézkedésekkel (p1. magyar nyelvtörvény) állítsuk meg. Nyilvánvaló, hogy egyszer-
re több körülmény hatásaival, a magyar társadalomban lezajló dinamikus, gyors és 
ellentmondásokban gazdag változások következményeivel, valamint a magyar 
nemzettudat, a kulturális azonosság er ős nyelvhezkötöttségével, nyelvbeliségével 
magyarázhatóak azok a súlyos aránytévesztések, melyek napjaink vitáinak hang-
nemét, ha nem is jellemzik, de határozottan és nem mindig a legjobb irányban 
befolyásolják.' Néhány nyelvtudományi, társadalomtörténeti alapfelismerést ezért 
elkerülhetetlen mindezzel összefüggésben megismételni. 

3. A változás a nyelv természetes állapota, a nyelv változásai éppen a nyelv, a 
nyelvet beszél ők közösségének életképességét bizonyítják. A magyar nyelv többezer 
éves önálló élete során kivétel nélkül mindig „idegen" szerkezet ű  nyelvektő l körül-
vetten, azokkal kölcsönhatásban létezett és maradt fenn. Ennek a folyamatnak ered-
ményeként nyelvünk elképesztő  mennyiségű  „idegen" elemet (mindenekel ő tt sza-
vakat) olvasztott magába, tett a magyar nyelvet beszél ők számára teljesen megszo-
kottá. Mindennapi nyelvhasználatunkban ennek eredményeként aligha érzi bárki is 
idegennek az ökör, család, eke, iskola, minta, motor, szavakat, noha valamennyit 
más nyelvekbő l és kultúrákból vettük át. Anyanyelvünk egyik legizgalmasabb ké-
pessége éppen abban rejlik, hogy szigorú szabályai és komplikált hangtani szerke-
zete ellenére igen sokféle módon és károsodás nélkül képes új, idegen szóelemek 
beemelésére, kisebb-nagyobb átalakításuk révén azok „honosítására". Az idegen 
szavak átvétele ugyanakkor folyamatosan edzette a magyar nyelvben meglév ő  
adaptációs készséget és képességet is, vagyis némi éllel úgy is fogalmazhatunk, 
hogy az idegen szavak folyamatos átvételének gyakorlata nélkül a magyar nyelv 
fejlődőképessége, fejlettsége is károkat szenvedett volna. A magyar nyelv — fölte-
hetőleg — mindig idegen hatások alatt is állt, ezek révén fejl ődött, gazdagodott, és 
tulajdon nyelvi készségeit-képességeit is részben ezen „idegen" hatások következ-
tében ismerte fel, kezdte használni. 

A szavak átvétele mellett természetesen összetettebb, szerkezeti hatások is érik 
nyelvünket, hiszen a magyar nyelvvel érintkez ő  nyelvek genetikailag és tipológiai- 
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lag kivétel nélkül valamennyien „idegenek". Szerkezetükb ől származó hatásaik a 
magyar nyelv rendszerébe sokkal nehezebben illeszthet őek be mint az idegen ere-
detű  szavak a magyar szókészletbe. Megjelenésük, használatuk ennek megfelel ően 
nagyobb visszhangot, er ősebb ellenállást vált ki a nyelvet védelmez ők, annak „ide-
ális" állapotát fenntartani igyekv ők körében (mint pl. a „nyelvi germanizmusok el-
leni küzdelem" — be van zárva — időszakában, noha e germanizmusok nem veszé-
lyeztették a megértést). Ha mindig és mindenben elegett tettünk volna az idegen 
nyelvszerkezeti-nyelvtani hatások ellen való védekezés görcsének, akkor ma egye-
bek mellett nem (vagy nem a mai nyelvi gyakorlatnak megfelel ően) tudnánk kife-
jezni egy sor jelentéstartalmat. A teljesség igénye nélkül jelzem, hogy nem létezne 
a ma megszokott jövő  idejű  igealakunk, hiányozna a segédigékkel kifejezett tartal-
mak egész sora (pl. el sem tudom képzelni), képzett szavaink egy része nem állna 
rendelkezésünkre (pl. sifríroz, mulandó), gondokat okozna a birtokviszonyok (pl. 
nekünk nincs sok barátunk) kifejezése, a keresztény eredet ű  névanyag híján megle-
hetősen furcsa személyneveket adnánk egymásnak, kérdés, hogy lennének-e 
igekötő ink, hiányozna a kézm űves- és szakmai nyelvek szinte teljes választéka stb. 
Vagyis részben lényegesen szegényebb lenne nyelvünk kifejez őképessége, részben 
kizárólagosan a saját egyedi eszközeivel próbálná meg kifejezni a szükséges tartal-
makat, aminek következtében még nagyobb lenne a más nyelvekhez viszonyított 
szerkezeti/szókészletbeli távolsága, az idegensége, a „mássága", annak minden 
(többnyire hátrányos pszichológiai és az idegen nyelvek megtanulását, illetve a ma-
gyar nyelv idegenek általi megtanulását méginkább megnehezít ő  tényszerű) követ-
kezményével a nyelvet beszél ők közösségére. 

A magyar nyelv rendkívül gyakorlott a szükséges és a lehetséges felismerésében, 
sokkal több és megbízhatóbb korrekciós mechanizmussal rendelkezik, mint azt els ő  
megközelítésben, vagy a mindenkori jelen perspektívájából szemlélve föltételez-
nénk. Példaként megemlítem azt a mindenki el őtt ismert tényt, hogy a latin nyelv 
mintájára milyen bonyolult, de nyelvünk szemléletét ől idegen igeidő-rendszer ala-
kult ki a középkori írásbeliség során. Ennek egyes elemei ugyan a mai napig fenn-
maradtak nyelvjárásainkban, a mai magyar köznyelvben azonban használatuk gya-
korlatilag eltűnt. Mivel a legtöbb indogermán nyelv esetében napjainkban a fent le-
írtakhoz hasonlóan ugyancsak az igeid őrendszer, az igemódok (kötőmód) és az igei 
szemlélet (folyamatos-befejezett) egyszer űsödése figyelhető  meg, némi iróniával e 
nyelvek esetében akár a magyar nyelvhez való szerkezeti-nyelvtani „közeledésr ő l" 
is beszélhetnénk. A nagyságrend és a civilizációs hatások iránya miatt azonban he-
lyesebb és pontosabb is megállapítani, hogy a magyar nyelv az elmúlt közel két év-
ezred során jelentős szerkezeti változásokon ment keresztül, amely változások 
döntő  része az indogermán nyelvek mintájára jött létre. Kérdés persze, hogy mind-
ezekkel együtt lehet-e, szabad-e a ma beszélt magyar nyelvet az ős- vagy ómagyar 
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nyelvhez képest „kevésbé magyarnak" tekintenünk avagy neveznünk. Mivel — sze-
rintem — változatlanul csak egyetlen egy magyar nyelv létezik, még akkor is, ha en-
nek örvendetesen nagy számú változatát ismerjük és használjuk, a mai magyar nyel-
vet nincsen mihez értékmegállapító szándékkal hasonlítanunk (a nyelvi norma prak-
tikus fikcióján kívül). 

4. A nyelvet érő  hatások nem egyenletesen jelentkeznek, mindig voltak intenzí-
vebb és kevésbé gyors változásokat hozó id őszakok, néha sokkszerű  civilizációs 
változáson/váltáson esett át a nyelvet beszél ő  közösség, de nyelvét nem veszítette 
el. Mai ismereteink szerint kritikusnak tekinthet ő  helyzet is valójában csak a nyely-
újítást megelőzően alakult ki, amikor a kor technikai-társadalmi feltételeinek követ-
kezményeként fönnállt a nyelvi és az ezen keresztül bekövetkez ő  kulturális leszaka-
dás veszélye (a híres „herderi jóslat" értelmében). Az akkori modernizáció sikeres 
megvalósításához arra alkalmas nyelvre is szükség lett volna, ám a nyelvet beszél ők 
döntő  többsége semmilyen szempontból nem volt abban a helyzetben, hogy ezt a 
szükségszerű  folyamatot felismerje, aktívan támogassa. Ezért, a kor és a társadalom 
fejlettsége/fejletlensége miatt arra volt szükség, hogy az írók „élcsapata" magára 
vállalja és meg is valósítsa a nyelv modernizálásának programját. Ma is gyakran el-
hangzanak nyelvújításra felszólító felszólítások, de minden reálisan gondolkodó 
ember számára világos, hogy a mai helyzet nem hasonlítható össze a 18. századbe-
livel, tehát „olyan" nyelvújítást ma nem is lehetne keresztülvinni. A hasonlóság 
napjainkban csak annyiban áll fenn, hogy most is egy modernizációs váltás folya-
matában vagyunk, ám míg a két évszázaddal ezel őtti váltás tétje a nyelv és a nem-
zet megmaradása volt, napjaink modernizációjának azt kell eldöntenie, hogy a ma-
gyar nyelv és kultúra hol és hogyan marad fenn a következ ő  évszázadok világ-
méretű  átalakulásaiban. Glatz Ferenc szavaival: „.../ki kell alakítani/ egy magyar 
nyelvi modernizációs stratégiát, amely kiterjed az irodalmi, a szaknyelv, a köznyelv, 
a tudomány, az oktatás nyelvének, s őt a műfordítási tevékenység kiemelt támogatá-
sára. Mert, /.../ bennünket most már nem az elpusztulás, hanem a leszakadás veszé-
lye fenyeget. A nemzeti és szociális értelm ű  lesüllyedés veszélye. A versenyképte-
lenség a termelési és a szellemi világpiacon. (kiemelések G. F.-tő l)"5  

Az aktuális helyzet megítélése mindig sokkal szubjektívebb, s nyilván e 
körülménybő l is fakadnak napjaink szakembereinek aggodalmai. A második Világ-
háború utáni hierarchikus és autochton társadalmi-intézményi szerkezet kedvezett 
Magyarországon a nyelvi norma védelmének, terjesztésének. Az elmúlt évtizedek-
ben a magyar társadalom többnyire szigorú korlátok között élt, ahol a korlátok kö-
zött megbízható intézmények háttere épülhetett ki, többek között a nyelvvédelem, a 
nyelvápolás céljaira, ezzel egy id őben ugyanakkor az országhatárokon túli állapo-
tok befolyásolására, az ottani (magyar) nyelvi fejl ődés támogatására semmiféle 
lehetőség nem adódott. Ezzel szemben az 1980-as évekkel kezd ődően megszűnt a 
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magyar nyelvnek a magyar társadalom elszigeteltségéb ől eredő  védelme, korábban 
nem látott mértékű  és formájú nyelvi hatások jelentek meg a mindennapok nyelvé-
ben. Amit a korábbi évtizedekben sikeresen hárított el, védett ki a magyar nyelvkö-
zösség, az hirtelen és rendkívül intenzív módon áramlik be napjainkban is a közna-
pi nyelvhasználatba. Az 1989 óta eltelt id őszakra pedig a szabadság, a sokféleség és 
a gyors, viharos változások mellett az intézményes „nyelvvédelmi" háttér leépülé-
se volt a jellemző . A korábbi, tekintélyelv ű  rendszer lényegéb ől és szerkezetébő l 
fakadólag jobban igényelte és jobban is volt képes fenntartani a nyelvi egységesü-
lés képzetét. Ezzel szemben a pluralizmus társadalmi el őretörésével együtt 
alapvetően megváltoztak az egységes nyelvhasználattal összefügg ő  várakozások, 
tények és (többnyire a nyelvművelés kategóriájába tartozó) lehet őségek. A centra-
lizált struktúrát felváltja, felváltotta a nem hierarchikus viszonyban álló elemek tö-
mege, s ebben a helyzetben a norma átvételének, alkalmazásának a szándék meglé-
te mellett az informáltság, a tudás (a beszél ők képzettsége és nyelvi öntudata) a má-
sik alapfeltétele. Ha valahol valóban okunk lehet a jelen helyzetben a nyugtalanság-
ra, akkor itt: nem biztos egyfel ől, hogy a nyelvet beszélők/használók túlzottan igé-
nyelnék az egységes, norma szerinti nyelvhasználatot, hiszen ma egyre inkább az 
„egyéni" (szinte már devi(вns) nyelvhasználat adja meg egy-egy közlés presztízsét 
és értékét, ahol a „nyelv" iránti felel ősségnek, az esztétikának vajmi kevés helye 
maradt, másfel ől a helyes nyelvhasználatra vonatkozó információkkal, az ötletek-
kel, a tudományos igényű  nyelvműveléssel, különösen a tömegesen elterjed ő  új 
szakkifejezések tekintetében napjainkban is súlyos gondokat figyelhetünk meg. A 
korábbi időszak „követő" nyelvművelése (pl. a sikertelen kísérlet a „grapefruit" ma-
gyarosítására citrancs formában) a mainál sokkal „védettebb" környezetben, las-
sabb és ellenőrzött, „cenzúrázott" nyilvánosság mellett sem sikerült. A mai techni-
kai-társadalmi viszonyok mellett az ilyen típusú nyelvművelés hatástalan, remény-
telenül lemarad a spontán kialakuló, avagy egyszer ű  és kényszerű  idegen nyelvi for-
mák és minták (különösen az idegen nyelven írott minták többnyire nem a magyar 
helyesírás szerinti) átvételének tömege mögött. Ezért kellene vagy a fogalmak meg-
jelenéséhez képest sokkal hamarabb használható javaslatokkal élnie, vagy olyan ha-
talmi szerkezetet kiépítenie, hogy utólag is megváltoztathassa a kialakult nyelvhasz-
nálatot. Márpedig — sem titkot nem árulok el, sem szentségtörést nem követek el az-
zal, ha határozottan megismétlem — a nyelvet nem lehet a nyelvet beszél őkkel szem-
ben védelmezni. Erre egy szinte mindennapos példa: valamelyik budapesti házhoz 
szállítást is vállaló gyorskonyha szolgáltatásait kínáló, az utcán minden arra járó 
ember kezébe nyomott szórólap szerint a kínai-magyar-olasz konyhai sajátosságo-
kat ötvöző  vállakozás ételei között az alábbi újabb szavakra figyelhettem föl: ana-
nász, baconszalonna, brokkoli, chili, mozarella (!), oliva, olivabogyó, pepperoni (!), 
pizza, rizibizi, spagetti, tonhal, valamint a „kategórián kívüli" gordon blue (.!) (a 
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dőlt betűkkel szedett szavak már szerepelnek a Magyar Értelmez ő  Kéziszótár 
1985-ös kiadásában). E véletlenszerűen egymás mellé került 14 szóban szinte pél-
daszerűen ragadható meg a mai magyar nyelvművelés minden gondja. A listán 6 
olyan korát tekintve új szó — a felsoroltak közel fele — szerepel, amelyek valamifé-
le formában már a magyar közszókészlet elfogadott, viszonylag ismert és ilymódon 
irásban is rögzített alakú részévé váltak. Itt is el ő fordul ugyan még bizonytalanság 
az írásban (az oliva~oliva alakok esetében, ahol a szótár szerint az utóbbi lenne he-
lyes), de ez csupán apróság a további 6, még be nem fogadott, de már használt ide-
gen szónál mutatkozó zűrzavarhoz képest, ahol helyesírási/félreértési hibáktól 
kezdve (mozarella) az idegen alakokon, írásváltozatokon át (chili; pepperoni — az 
utóbbi esetében létezik a volt jugoszláviai magyar nyelvváltozatokban már korább-
ról ismert, jól hangzó feferóni szó) az időközben meghonosodott és alakjában is ma-
gyar írásmód szerint rögzült szóalakokig (pizza; brokkoli) szinte minden „átmeneti 
kategória" jelen van. Az utolsó két szó (gordon blue a —hasonlóképpen idegen, ám 
francia — cordon bleu helyett) olyan tökéletesen jelzi a vágyaink és képességeink, 
szubjektív önképünk és a tényleges valóság közötti súlyos konfliktushelyzetet, hogy 
szerintem nem is igényel kommentárt. Viszont világosan mutatja, hogy a nyelv vál-
tozásai akkor is bekövetkeznek, ha a nyelvtudomány aktívan ebben a folyamatban 
nem vesz részt. 

Szerkezeti, szociológiai újdonságot jelent a piac m űködési mechanizmusa is e 
tekintetben, hiszen a nyelvhasználat bizonyos területeit (politika, reklám) 
alapvetően meghatározó tényez ők (pártok, cégek) szinte az arroganciát megüt ő  
mértékben hagyják figyelmen kívül a nyelvi norma és esztétika többé-kevésbé köz-
megegyezésen alapuló szabályait, formáit. Ennek eredményeként bizonyos nyely-
használati szegmentumokban valóban elképeszt ő  mennyiségű  és minőségű  idegen 
szó, szokatlan, helytelen nyelvi forma (pl. indián nyár a vénasszonyok nyara he-
lyett, amely alak felbukkanásában nyilvánvalóan — a tükörfordítás ténye mellett —
az erő ltetett, és ismételten csak idegen szavakból összeállt „politikai korrektség", 
valamint az ehhez hasonlóan lendületesen fellép ő  „a nemek harca a nyelvhasználat-
ban"-típusú kutatási újdonságok is szerepet játszottak) kerül be a mai magyar nyely-
be, ráadásul egymás mellett, egyszerre többféle nyelv (magyar és más, idegen nyel-
vek) helyesírási szabályainak megfelel ő  formában (pénztár-kassza-Casza-Kasse; 
antré, entrée, Entry  stb.). 6  A nyelv a használható és szükséges kifejezéseket és for-
mákat ezen a szókészleten belül is természetesen átalakítva, de be fogja illeszteni a 
magyar nyelv rendszerébe, amint azt tette korábban pl. a sofőr, masszázs, kombájn 
szavakkal. Az idegenkedés és a megdöbbenés a jövevényszavak nagy számú meg-
jelenésével kapcsolatban azzal is összefügg, hogy történeti, pszichológiai és külö-
nösen (nyelv)oktatástörténeti okok miatt a magyar emberek idegen nyelvismerete 
szinte katasztrofálisnak min ősíthető ,' aminek „természetes" következménye, hogy a 
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beszélő  az ismeretlenben, az idegenben, még ha az nyelvi jel is csupán, veszélyt 
sejt, fenyegetést érez, holott egyszer űen csak a kultúrák közötti érintkezés els ő , ter-
mészetes fázisáról van szó. 

5. A fenti gondolatmenet során nem kerülhetett szóba néhány további, a mai ma-
gyar nyelv helyzetét alapvet ően meghatározó körülmény. Nem beszéltem a határo-
kon túli magyarság nyelvi-kulturális állapotáról, az ezzel kapcsolatos sürget ő , sok 
esetben technikailag primitíven egyszer ű  technikai megoldások (tömegközlési esz-
közök, internet) alkalmazásával összefügg ő  érthetetlen és megengedhetetlen 
tehetetlenségünkr ől, széthúzó butaságunkról. Bizonyos, hogy céltudatosabb terve-
zéssel, jobb szervezéssel a jelenlegi eredmények többszörösét tudnánk elérni, vál-
tozatlan mérték ű  „ráfordítások" mellett is. Még a segítségnyújtás hagyományosabb 
formái körében is (oktatók továbbképzése, tananyagok készítése, diákok cseréje, fo-
lyóirat- és kiadványtámogatások stb.) nagyon nagyok az elmaradásaink, s a 
meglévő  lehetőségek is gyakori konfliktusok forrásai (pl. a magyarországi tanulmá-
nyokat támogató ösztödíjrendszer). Minderr ől sokkal többet, sokkal komolyabban 
kellene beszélnünk és megegyezéses alapon miel őbb cselekednünk. 

A kereszténység fölvételéhez hasonló méret ű  civilizációs váltás zajlik napjaink-
ban, tehát a nyelvi átalakulás tétje és mértéke is óriási. Korábbi lemaradásainkból 
megmaradt fejl ődési kockázatainkat őrizzük meg, ha nem kísérjük folyamatosan fi-
gyelemmel a nyelv változásait, ha nem figyeljük az új fejleményeket, ha nem báto-
rítjuk a nyelvet beszél ők leleményeit, ha nem találjuk meg a spontán és a tudatos át-
alakítások közötti harmóniát. Ennek hiányában a nyelvet beszél ők maguk is „kultú-
rák-közti" állapotba kerülhetnek (különösen a határokon túl él ő  népesség) ezért a 
nyelvünk jövőjét érintő  lépések tervezésekor szibériai nyelvrokonaink 
figyelmeztető  állapotát sem veszíthetjük szem el ő l. 
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1 Valamennyi szakmabeli munkát lehetetlen itt felsorolni, ezért csak jelzésképpen utalok a Magyar Tu-
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ben a kérdéseket több szakember világítja meg. 

2 Lásd ezzel kapcsolatban a legaktuálisabb szakmai összet űzéseket a Nyelvmentés vagy nyelvárulás 
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sok némelyikére, pl. Új Péter Schöne Hungarian jazik, quo vadis című  írására (Népszabadság 
1997. június 25.), vagy Méray Tibor ironikus-harciasan nyelvvédő  hozzászólásaira az Anyanyelvi 
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zajló folyamatokat, lásd pl. Kiss Gábor-Pusztai Ferenc: Új szavak, új jelentések 1997-ből (Buda-
pest 1999) című  könyvét 

7 Kiss Jenő  Társadalom és nyelvhasználat (Budapest, 1995) cím ű  fontos könyvének 174. oldalán a 
17. táblázat ad képet az 1990-es magyarországi (idegen) nyelvismeretr ő l. Függetlenül a táblázat 
alapjául szolgáló felmérés min őségétő l megértem a szerz őt, aki ugyan százalékokban is közli az els ő  
11 idegen nyelv ismertségi/használati adatait, ám az egyes nyelvek százalékarányait inkább nem ösz-
szesíti. Akkor ugyanis azt a min ősíthetően katasztrofális tényt kellett volna leírnia, hogy a magyar 
lakosság 11,11%-a ismer idegen nyelveket. (A táblázatban a fentieken kívül szerepl ő  további 13 
nyelvet(nyelvcsoportot) összesen még kb. alakosság 0,5%-a ismeri (=beszéli). 

Language Purism and Foreign Influences on Present-day 
Hungarian 

The author discusses whether it is necessary to protect „in an institutional way" 
the Hungarian language against present-day foreign influences that resemble the 
pressure exerted on the language at the time of the great civilization change, the 
adoption of Christianity. In his view development and change are natural features 
of language and it is exactly these changes that indicate the vitality of a language 
and of the community that uses it. Language cannot be protected against the people 
who speak it, language changes will occur even though linguistic science does not 
play an active role in it. For this very reason more resolute planning and 
organization is a requirement. Creating harmony between the spontaneous and 
consciously advocated changes could prevent the sagging of the language users „in 
between cultures". 
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Molnár Csikós László 
A nyelvi folyamatok befolyásolásának szükségessége 
és feltételei 

Az élővilágban csupán az emberek beszélnek, az állati közösségek egyike sem 
kommunikál nyelv segítségével. Egyik állatfajnak sincsenek generációkon átível ő  
hagyományai, a tapasztalat útján szerzett ismereteket igen korlátozott mértékben 
képesek átörökíteni, tevékenységeiket els ősorban ösztöneik irányítják. Ezzel szem-
ben az ember egy zseniálisnak mondható eszközrendszer segítségével szinte korlát-
lanul hagyományozhatja, halmozhatja fel tapasztalatait, ismereteit. Ez pedig a nyelv 
(vö. PSČ  151.). 

Az állatokhoz képest az embernek jóval kevesebb ösztönös reflexe van, ezért ki-
sebb az alkalmazkodási képessége is. Az ember kevésbé számíthat a vele született 
képességekre, fennmaradása érdekében kénytelen tanulni, elsajátítani bizonyos 
készségeket. A tanulás voltaképpen azt jelenti, hogy az ember beilleszkedik a kör-
nyezetében él ő  emberek közé, elsajátítja a velük való együttélés mikéntjét, részévé 
kell válnia annak a kultúrának, amelybe beleszületetett. Az ember számára tehát lét-
fontosságú a szocializáció (vö. PSČ  147.). A beilleszkedést, a kultúra elsajátítását 
nagyban elősegíti a nyelv, amely voltaképpen része a kultúrának. 

Maga a kultúra felöleli mindazokat a történelmileg kialakult életformákat, kifej-
tett és kifejtetlen ésszerű , ésszerűtlen és valószerűtlen tapasztalatokat, amelyek az 
adott korban hatással voltak vagy lehettek az emberek viselkedésére (AD 491.). A 
nyelvnek mint a kultúra részének jelent őségét akkor érthetjük meg igazán, ha tanul-
mányozzuk a nyelv kifejezésformáit, a lexikálisakat, a morfológiaiakat és a szin-
taktikaiakat, valamint ha párhuzamot keresünk a nyelvi formák és a kultúra egyéb 
formái között (szokások, viselkedés, hiedelmek, öltözködés stb.) (AD 495.). 

A nyelvi jelekkel megformált beszédet az ember els ősorban a dolgok megneve-
zésére és magának más emberekkel való megértetésére használja, azonban jelent ő s 
az ismeretek tárolásában és a gondolkodásban való szerepe is. Megfigyelték, hogy 
könnyebben felidézzük vagy felismerjük azokat a színeket, amelyeket nyelvünk kü-
lön megnevez, ez pedig az adott kulturális háttért ől függ. Ugyanis a különböző  nyel-
vek kultúrájuk hatására különbözőképpen tagolják az egyébként folytonos spektru-
mot, színképet, és ennek megfelel ően neveznek meg (vagy nem neveznek meg) bi-
zonyos színeket. Például az egyik afrikai nyelvben csupán két színnevet alkalmaz-
nak, az egyiket a kékeszöld színek területére, a másikat pedig a sárgáspiros színe-
kére. A különböző  kultúrák más tekintetben is eltérő  módon szegmentálják, részle- 
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tezik a világ dolgait. A Fülöp-szigetek egyik népcsoportja 92 féle rizst tud megkü-
lönböztetni és megnevezni, ugyanis számukra alapvet ő  fontosságú dolog a rizs. 
Ugyanígy az eszkimó kultúra és nyelv számára nem mindegy, hogy milyen hóról 
van szó, különböző  megnevezéseket használnak. Ahol tehát az ember és kultúrája 
számára fontosak a különbségek, ott a nyelv is tükrözi e különbségeket, ahol viszont 
az életkörülmények mellékessé tesznek bizonyos különbségeket, ott a nyelvben 
sincs nyomuk (PSČ  158.). 

Sajátos probléma jelentkezik azokban a nyelvekben, amelyeknek beszél ő i kü-
lönböző  kultúrákhoz tartoznak. Így például egyesek rurális, népi kultúrában élnek, 
mások pedig urbánus, polgári kultúrában. Ennek megfelel ően az adott nyelvnek tá-
ji vagy városi változatát használják. Nyelvi különbséget rejthet aszociális megosz-
tottság is. Erre hívja fel a figyelmet Basil Be rnstein, aki szerint a középosztály ki-
dolgozott kódot, kifejezésformát alkalmaz, az alsó osztály pedig korlátozottat. Az 
utóbbinak kevésbé gazdag a szókészlete, mondatai rövidebbek, gyakran a szokásos 
fordulatok kombinációiból állítja össze a közlést. A beszél ő  inkább megállapításo-
kat fejez ki, mint nézeteket, kevesebbet beszél magáról és érzéseir ő l. Nehézségeket 
okoz, hogy az egész iskola úgyszólván teljes egészében a középosztály kezében 
van, ebbe az osztályba tartoznak azok, akik a tanterveket készítik, és rendszerint kö-
zéposztálybeliek a tanítók és a tanárok is. Ők azon a nyelven beszélnek, amelyet a 
középosztálybeli gyerekek otthon is hallhatnak, az alsó osztálybeliek viszont nem 
ismerik otthonról. A tanítók nagy fontosságot tulajdonítanak a megfelel ő  nyelvezet-
nek, a jó kiejtésnek és a helyesírásnak. Mindez azonban nem a kevésbé m űvelt al-
só osztály nyelvén alapul (PSČ  160.). 

Vajon miért van ez így? Nyilván még a laikus ember is belátja, hogy az iskola 
nem működhet nyelvjárásban (amely vidékenként változik) vagy közönséges nyel-
ven (amellyel csak elnagyoltan fejthetők ki az ismeretek). A szélesebb társadalmi 
közösség kultúráját (tudományát, technikáját, m űvészetét stb.) nem érdemes sem 
létrehozni, sem tanítani parciális, kidolgozatlan nyelvváltozaton. Ezért szükség van 
egy egységes, kiművelt, a nyelvváltozatok fölé emelked ő  köznyelvre, standardra. 

A köznyelv nem jön létre magától, a nyelv standardizálása eredményezi. A do-
log természetéb ől adódik, hogy a standardizálás folyamatát mindig a hatalmon lev ő  
társadalmi csoport irányítja. A szabályozott nyelv, a standard voltaképpen elvonat-
koztatott idióma, senkinek sem igazán anyanyelve, a közoktatás segítségével sajá-
títható el, úgyhogy mintegy áruként jelenik meg a piacon (JP 53.). A standardizá-
lás velejárója a nyelvi tervezés vagy nyelvm űvelés, azaz bizonyos idiómáknak a 
nyilvános kommunikációra való alkalmassá tétele, ez voltaképpen a nyelvi politika 
alapvető  eszközének számít. A nyelvi tervezés tágabb fogalom, mint a standardizá-
lás, többek között azért is, mert magában foglalja az olyan idiómák irányában való 
tevékenységet is, amelyek nem érik el a köznyelvi szintet (JP 40-41.). A nyelvi ter- 
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vezésben a nyelvhelyesség mércéi jutnak kifejezésre, miközben „a nyelvhelyesség 
követelményei sem csupán valami elvont nyelvi eszményt tükröznek, hanem azt a 
társadalmi szükségletet foglalják magukba, hogy a nyelv a maga társadalmi funkci-
óját egyre pontosabban és hatásosabban betölthesse" (TG, Nyr. 90.: 1.). 

A nyelvi tervezés minden művelt nemzetet foglalkoztat, attól függetlenül, hogy 
nyelvművelésrő l beszélnek-e vagy valami másról. Számos ország tudományos aka-
démiája a nyelvművelés, a művelt köznyelv létrehozása és fenntartása érdekében lé-
tesült, így a francia (Académie francaise, 1635-ben), az olasz (Velencei Akadémia, 
1495-ben, majd a firenzei Accademia della Crusca), a spanyol (a Madridi Akadé-
mia), a svéd (a Stockholmi Akadémia), az orosz (1783-ban alakult meg, és 1841-
ben egyesült a cári tudományos akadémiával) stb. (‚Ny 112-113.). 

Némelyik országban folytonos küzdelem folyik a hagyományokon alapuló ki-
művelt köznyelv és a természetes népnyelv hívei között, így pl. Görögországban. 
Már a bizánci korszak els ő  felében inkább a nép nyelve érvényesült az ógöröggel 
szemben, a Paleilogoszok uralkodása idején azonban visszatértek a hagyományos 
nyelvhasználathoz, és az él ő  nyelvből ki akarták irtani az újszerűségeket. A XX. 
században ismét fellángoltak a harcok a két tábor között, az els ő  meg akarja tisztí-
tani a görög nyelvet a sok albán, olasz, török stb. jövevényszótól (katharevusza), a 
másik a népnyelvet fogadná el irodalminak (dimotiki). Hol a katharevusza haszná-
latát szentesítették, hol a dimotikiét, attól függ ően, hogy milyen volt a politikai 
helyzet. Napjainkban a dimotiki számít hivatalosnak (‚Ny 108.). 

Az utóbbi időben a fejlettebb társadalmakban meglehet ősen megingott a stan-
dard nyelvnek korábban szilárdnak bizonyuló státusa a nyelvváltozatok hierarchi-
ájában. Ehhez a tömegtájékoztatási és egyéb kon цnunikációs eszközök hálózatának 
bővülése és a műszaki fejlődés járult hozzá, ugyanis lehetővé tette, hogy az embe-
rek tömegesen bekapcsolódjanak a különféle hálózatokba. Mindez ahhoz vezetett, 
hogy a nyilvános kommunikációban a köznyelven kívül egyéb idiómák, táji, szoci-
ális nyelvváltozatok, argotikus elemek, helytelennek min ősített kifejezésformák, til-
tott szavak stb. is megjelentek, noha korábban ez szinte elképzelhetetlen volt (JP 
52-53.). Ez azonban már egy másik eszmefuttatás témája lehetne. 

Ha tehát elfogadjuk a köznyelvnek és vele együtt a nyelvi tervezésnek, nyelvm ű-
velésnek a szükséges voltát, akkor joggal beszélhetünk a nyelvi folyamatok befo-
lyásolásáról. Azt valljuk, hogy napjaink nyelvművelése csakis tudományos alapon 
folyhat, ezért meg kell vizsgálnunk azokat az objektív és szubjektív feltételeket, 
amelyeknek figyelembe vételével befolyásolhatók a nyelvi folyamatok. 

Véleményem szerint figyelembe kell vennünk az id ő , a tér, az igény és a nyelvi 
jel tulajdonságainak szempontját. Az id ő  tényezője úgy jut kifejezésre, hogy a je-
lenben folyó (és le nem zárult) nyelvi folyamat még befolyásolható (ha az egyéb té-
nyezők nem gátolják a dolgot). A hely tényez ője azt mutatja meg, hogy a jelenség 
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általánosan el van-e terjedve a nyelvben, vagy korlátozottan (valamelyik régióban, 
nyelvrétegben stb.), ugyanis az el őbbi esetben nem sok remény mutatkozik a befo-
lyásolásra. Az igény tényez ője a közösség szükségleteit jelzi, vagyis a beszél őknek 
érdekükben van-e az, hogy az adott nyelvi folyamat eredményesen lezáruljon, vagy 
pedig közömbös számukra a dolog, netán fölöslegesnek tekintik. Magának a nyelvi 
jelnek a tulajdonságai is tényez ő i lehetnek a befolyásolásnak, miközben a jel termé-
szetessége, jóhangzása el őnyösebb a mesterkéltséggel, nehézkességgel szemben. 
Mindenesetre a tapasztalat azt mutatja, hogy önmagában egyik tényez ő  sem elegen-
dő  ahhoz, hogy az ember eredményesen befolyásolja a nyelvi folyamatot. 

Az idő  tényezőjének hatásához számos példával szolgál az új ortológia (amely a 
XIX. század második felében lépett fel a nyelvújítás túlkapásaival, „fattyúhajtásai-
val" szemben). Sok-sok ma is használatos nyelvújítási szót jogosan ugyan, de ered-
ménytelenül hibáztattak képvisel ő i, mert már késő  volt. Közéjük tartozott a nélkü-
löz (Szemere Pál alkotása, helyette a híjával van, szűkölködik valamiben, nincs va-
lamije megoldást ajánlották), a dacára (Helmeczy Mihály nevéhez fűződik, a német 
trotzdem mintájára született, magyarosabb szinonimái: ellenére, noha, ámbár, jólle-
het), a kedvenc (a kedvessel akarták helyettesíteni), a tényleg (szintén Szemere al-
kotása, jobbnak vélték nála a valóban szót), a nyugd (inkább nyugalomdíjat java-
soltak), a szünidő  (szerintük a szünetidő  a helyes), az érv (Helmeczy alkotta, jobb-
nak minősítették az okot vagy az okadatot), a mérv (Petrichevich Horváth Lázár 
szava, inkább a mérték és az arány szót részesítik el őnyben), az indokol ( Sándor Ist-
ván alkotása, az új ortológusok szerint csak a megokol vagy az okát adja a helyes), 
az idény (Jósika Miklós hozta létre az idő  főnévbő l a saison magyarítására, pedig az 
évad is ugyanezt fejezi ki), az építész (az épít ő, építőmester, építőműves szót aján-
lották helyette, mivel az -ász, -ész képző  hagyományosan csak névszóhoz járulhat, 
nem pedig igéhez) stb. Érdekes az egyenletlen szó esete. Egy nyelvészeti kiadvány-
ban figyeltem fel egy mondatra, amelyben egyenetlen helyett egyenletlen fordult 
elő : „A vidék domborzatilag egyenletlen, a felszín m űvelési ága leginkább sz ő lő , 
erdő , rét és legelő ." Vajon miért ezt a szót alkalmazta a szerz ő? Az egyenletlen szó 
megjelenését valószínűleg az egyenletes melléknév hatása segítette el ő , ez ugyanis 
'kiemelkedések, ill. bemélyedések nélküli, sima', 'egyformán elosztott vagy elosz-
ló', 'változásoktól, ingadozásoktól mentes' stb. jelentésben fordul el ő . A XIX. szá-
zad magyar nyelvében szerepelt egyenletlen melléknév. Olyasmire vonatkozott, ami 
nem egyenlő  vagy nincs egyenl ővé téve, elsimítva (tehát inkább az egyenlőtlen szi-
nonimája). Ez aszó azonban nem maradt meg a nyelvhasználatban, a nyelv inkább 
logikátlannak tűnő  utat választott magának, az egyenletes ellentétpárjának az egye-
netlen melléknevet tette. Ez az 'egyként' jelentés ű  egyen határozószó származéka. 
Nem egyenletes felületűre, a választékos beszédben pedig részeit, részleteit tekint-
ve nem egységesre, valamint szabálytalan üteműre utal. Ugyanez a határozószó ta- 
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lálható az egyenáram, az egyenérték, az egyenirányító, az egyenjogú, az egyenran-
gú, az egyenruha, az egyensúly stb. szóban is. Jelentése szerint az egyenetlen az 
egyenletes ellentéte, alaki szempontból vizsgálva pedig az egyenesé. Az egyenesnek 
azonban csak a pongyola szóhasználatban van olyan értelme, amely párhuzamba ál-
lítható az egyenetlenével (ez pedig 'sima, sík'). Az egyenletlen tehát kiszorult a 
köznyelvből, használata ma szótévesztésnek min ősül. 

A hely tényezője jut kifejezésre többek között azokban a szavakban, amelyek a 
vajdasági magyarok nyelvhasználatában szerb hatásra bukkannak fel, és a mai ma-
gyar köznyelv nem él (vagy már nem él) velük: kurír (küldöncre vonatkoztatva, míg 
a régi magyarban futárt, hírviv őt jelölt), kontaktm űsor (szerbül kontakt-emisija v. 
kontakt-program, olyan televízió-műsor, amelyet az esemény, a rendezvény, a ve-
télkedő  stb. színhelyéről közvetítenek, Magyarországon inkább élő  adást mondanak 
helyette), kommemoráció (valakinek, valaminek az emlékére tartott ünnepi rendez-
vény, díszülés, emlékest, emlékünnepély jelentésben használják a szerbek a 
komemoracUa főnevet, magyar szövegkörnyezetben olyan szavakat szokás használ-
ni az emlékrendezvény fogalmának a jelölésére, amelyek nem csupán személyhez 
kapcsolódnak: emlékülés, gyászünnepély, emlékest, gyászünnep) stb. Ezek a főne-
vek nemigen módosítják a köznyelvi szóhasználatot, viszonylag könnyen megaka-
dályozható az, hogy elterjedjenek (vagy megelevenedjenek) a köznyelvben. Akad 
azonban olyan szava is a vajdasági magyar regionális nyelvnek, amely zöld fényt 
kaphat ahhoz, hogy a köznyelvbe kerüljön. Ilyen volt például az irányítószám, ame-
lyet a Magyar Posta a jugoszláviai gyakorlatból vett át és honosított meg az anya-
országban. Ötletes szó még az élőújság és az élőrádió is. Az él őújság a jugoszlávi-
ai magyar szóhasználatban keletkezett, valamely lap szerkeszt őinek, újságíróinak, 
munkatársainak terepi szereplésére, az olvasókkal való találkozására vonatkozik. 
Nyilván ennek mintájára született meg az élőrádió szó is, amely valamely rádióál-
lomás munkatársainak nyilvános műsorát jelöli. Mind az élőújság, mind az élőrá-
dió az élő  melléknévnek sajátos jelentésárnyalatát juttatja kifejezésre. Ilyen szó még 
az élőbeszéd (beszélt nyelv), az élőszó (hallható, szóbeli közlés), az élőkép (mozdu-
latlanul és némán álló szerepl őkkel való jelképes ábrázolás), az élőmunka (a dolgo-
zóknak új értéket létrehozó tevékenysége), az élőfej (könyvben, folyóiratban egy-
egy oldal felső  részén szerepl ő  cím, címszó, felirat), az élővíz (olyan folyó vagy ál-
lóvíz, amelybe állandóan friss víz ömlik) stb. 

A beszélők igénye nyomán különféle divatszavak jelennek meg, persze egy ré-
szük nem kerül be a köznyelvbe. A tamagocsi például eléggé kérész-életű  szó volt, 
ahogyan az elektronikus házi kedvenc divatja is nagyjából elillant. A családcentri-
kus, a sikerorientált, az igazándiból kedvelt szavai napjaink nyelvhasználatának, de 
nem látszik valószínűnek, hogy köznyelvivé válnak, az első  kettő  szokatlan felépí-
tése miatt, a harmadik pedig gyermeteg hangzása következtében. A családcentrikus 
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helyett ott van a családszerető, a sikerorientált helyett a sikeres, az igazándiból he-
lyett pedig a valójában, a tulajdonképpen, a voltaképpen stb. Velük szemben a be-
szélők befolyásolhatják a köznyelvet, hogy a privatizáció helyett fogadja el a 
magónosítást, éljen a klip műfajmegnevezéssel (megfelel ő  képanyaggal ellátott 
könnyűzenei alkotás, az angol eredetű  klip nem rosszabb, mint a korábban már 
meghonosodott film szó). 

A nyelvi jel alakja, hangzása is szerepet játszhat köznyelv űsödésében. Nem id-
vánatos és nem is valószín ű  a köznyelvbe kerülésük például az olyan szavaknak, 
mint a know-how (valaminek a csínja-bínja, mesterfogás, fortély stb.), a tinédzser 
(tizenéves), a chip (csipetnyi méretű  elektronikus alkatrész) stb., viszont a sajtó-
nyelvi lobbizik a legjobb úton van ahhoz, hogy akár köznyelvivé is váljon. Mindez 
azonban már egy külön tanulmány tárgya lehetne. 
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Conditions of Influencing Linguistic Processes 

Linguistic processes do not occur accidentally but as a result of specific factors. 
Time, place, need and linguistic sign are among the influencing factors. It makes a 
difference whether influencing happens during the development or after it, since in 
the latter case it is less likely to yield success. Recent ortology can prove this with 
several examples. It is also of interest whether the linguistic element in question is 
generally accepted or is an isolated one. Formerly used foreign words brought back 
into usage under the influence of Serbian are, for example, nowadays only used in 
the Hungarian language in Vojvodina, therefore it is not difficult to suppress them. 
Need as a factor represents the requirements of the community, and as such it has a 
stimulating effect on linguistic developments. 

A new word can be spread more efficiently if it meets a need, simlpy, because 
for a certain notion no symbol exists. Characteristic features of a language sign can 
affect its fate. Artificial sounding forms, that is, lexemes that do not have a 
pleasant sounding are unlikely to stay in the language. 
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Papp György 
A nyelvi folyamatok befolyásolásának alanyi 
tényezőirő l 

0. A nyelvi folyamatok szókapcsolatot meglehet ősen tágan kell értelmeznünk: 
változásként, elsajátításként, a közlési készség, a performancia és kompetencia 
megvalósulásaként, tehát különböz ő  típusú spontán beszédként. Ugyanakkor a be-
szélőben, közlőben, beszédközösségben zajló korrekciós, vagy ha úgy tetszik, me-
tanyelvi folyamatokat is fogalomkörébe kell vonnunk. 

A befolyás, befolyásolhatóság napjaink nyelvészeti, élőnyelvi kutatásainak 
egyik legkritikusabb, legvitatottabb fogalma, f őleg a hozzákapcsolódó, műveletileg 
ezt megelőző  értékítéletek vonatkozásában. A ráhatás, a ráhatás hatékonysága a 
nyelvművelésben, vagy mondjuk a nyelv- és anyanyelvtanár mindennapi tevékeny-
ségében nyilvánvalónak és világos tartalmúnak látszik, mások, mondjuk így, a 
nyelvtervezés oldalán állók szinte létjogosultságát is elvitatják, de f ő leg némely vo-
natkozásait. A könyvtárnyi szakirodalomból elegend ő  csak tetszés szerint idéznünk, 
néhány véleményre hivatkoznunk, mondjuk Tolcsvai Nagy Gáboréra (1991), vagy 
Sándor Klárának nemrégiben (2000) ismét publikált nézetére. 

Tolcsvai a hazai nyelvművelés értékrendszerét három tételhez, hipotézishez köt-
ve fogalmazza meg: 1. A nyelv egységesül. 2. A helyes nyelvhasználat mértéke az 
egységesülés eszközeként és céljaként is szolgáló köz- és irodalmi nyelv. 3. Így a 
nyelvművelés magát a társadalmat célozza meg (47). Kritikáját ezekkel a túl nagy 
társadalmi kontextust feltételez ő  kategóriákkal szemben az egyén, a személyiség 
szabad kódválasztásának szempontjából alakítja ki. 

Sándor a következ őket kifogásolja a klasszikus nyelvművelés vonatkozásában: 
A nyelvművelés hisz abban, hogy a nyelvészek megváltoztathatják a nyelvet; hogy 
a nyelvészek tudják, mikor jó és mikor rossz a nyelv; tudni vélik azt is, hogyan kell 
a nyelvet megváltoztatni; ebben a folyamatban nem nyelvközösségi tényekre ha-
gyatkoznak, hanem közéleti hatókör űnek vélt saját nyelvérzékükre; az elfogadható 
agrammatikus közlemény-megformálás helyett az eszményi változat szerint helyte-
len vagy helyes nyelvhasználatról beszélnek, illetve az igényesség, igénytelenség, 
lelkiismeretesség szinte már etikai kategóriáit vezetik be. 

Ezekkel a nézetekkel itt és most nem kívánunk vitatkozni, de egy közös voná-
sukra érdemes odafigyelnünk. Arra, hogy a nyelvhasználati szokások, gyakorlat 
megismerésében, szabállyá (normává?) szervez ődésében egy alulról' felfelé, a kis-
közösségtő l, egyéni nyelvhasználótól a nagyobb közösségek felé haladást, tehát lé- 
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nyegében egy induktív eljárást tartanak követhet őnek, és az általánostól e kisebb 
változatok felé haladást, az ebb ől fakadó deduktív értékelést kérd őjelezik meg. 

A befolyásolás alanyi tényez őit is itt, ezekben az összefüggésekben fogalmaz-
hatjuk meg, figyelmünket a nyelvhasználókra, kommunikálókra összpontosítva, 
másrészt a használati és beszédhelyzetek objektív, sokszor kényszer ű  körülményeit 
elkülönítve, amelyek a beszél ő , nyelvközösség részéről csak nehezen befolyásolha-
tók. 

1. Alanyi tényezőnek az előzőek értelmében a használók, a közl ő  és befogadó 
minősülnek, illetve viszonyulásuk, érzelmi attit űdjük a közlésfolyamathoz, kódhoz, 
üzenethez, az érintkezés által is megteremtett közösséghez. 

Lehet, hogy eretnek gondolatnak tűnik, de a jakobsoni módon (1969) leírt, értel-
mezett kommunikációba iktatódás szempontjából a spontán beszélő, a mintaadó be-
szélő  (Sándor Klára terminusa, 2000) a magyartanár és a feladatát jól felfogó nyel-
vész között nem lényegi, csak fokozati különbségeket kell keresnünk. A „zajt", a 
kommunikáció zavarait, a hírveszteséget a "laikus" beszél ők is érzékelik legalább-
is a közvetlen interakciók szintjén, eleven a jelenségeket kisz űrő  tevékenységük, a 
metanyelvi, vagy a hatékonyságot szolgáló poétikai célzat is. A gyermek beszélni, 
nyelvhasználattal a közösségbe illeszkedni a spontán beszéd helyzeteiben tanul leg-
inkább —állapította meg Zsolnai József is (1983) a kisiskolás korú beszédm űvelés-
sel foglalkozva, olyképpen, hogy a lehetséges szerepeket elsajátítja, környezetét 
utánozza, persze nem mindenkit egyformán, nem is mindenki egyforma kód-, kom-
petencia- és performancia-érzékenységgel. 

Így kerülnek előtérbe — nem valamilyen abszolút értékrend szerint — a mintaadó 
beszélők. Mindennek, a beszédstratégiákkal való rokonszenvnek, ellenszenvnek a 
feltárása a szociolingvisztika egyik legizgalmasabb feladata, de a példaadó közlés a 
magyar nyelvművelés bizonyos korszakaitól, ars poeticáitól sem idegen, elegend ő  
ehhez Kosztolányi Dezső  esszéibe beleolvasnunk. 

Amilyen mértékben a kommunikáció közvetetté, id őben és térben széttagolttá, 
egy-egy tényezőtől elszakítottá válik, olyan mértékben lesz egyre bonyolultabbá, 
spontán beszél ő  számára egyre nehezebben ellen őrizhetővé. Az „örökérvény ű" iro-
dalmi alkotások esetében, nagy időtávlatokban már a kódfolytonosság ( Уö. hagyo-
mányos írásmód) is avatott gondozást igényel, nem is beszelve az idegen nyelvek, 
kultúrák forrásaiból merítés sz űrő  — kiszűrő  folyamatairól, ennek az első  mozzana-
táról, amikor egy a közösség által megbízott (elit?) csoport az információnak a má-
sik kódhoz rendelésével els őként szembesül. Ehhez nyilván már akár a kétnyelv ű -
ség spontán készségei is elégtelenek, az átlagosnál nagyobb szabványosságot, el ő-
ismereteket igénylő  kommunikációs gyakorlat (szakmai, tudományos érintkezés) 
esetében nemkülönben. Ezeknél elvitathatatlan az avatottság, következetesség, az 
érintkezéseknek pedig a spontán közlés és az irodalmi alkotás között még nagyon 
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sok szintje van. Az lényegében már mellékes kérdés, hogy ezt a személyt, réteget 
nyelvésznek, lektornak, nyelvművelőnek nevezzük, esetleg nyelvtervez őnek, vagy 
valami másnak. Másrészt bármely „avatottnak" korrekcióra, metanyelvi m űveletek-
re csak akkor van jogosultsága, ha a kommunikáció valós folyamatával azonosul, 
nem is csak a befogadóval, amint ez a nyelvm űvelő  írásokban gyakran tapasztalha-
tó, hanem a közl ő  gondjaival, sőt a készség megszerzésével is. A nyelvhasználati 
kritika figyelmének fókusza ma tényleges gond annyiban, hogy a közéleti megszó-
lalásra, sajtóra, hírközl őeszközökre irányul. holott a gondok (er őtlenség, kontami-
nálódás, kódtagolatlanság stb.) ott csak manifesztálódnak, de a nyelvhasználat tel-
jességéből származnak. 

A nyelvi készség kialakításáról, befolyásolásáról, és ami ett ől mégis elválaszt-
hatatlannak tűnik, a korrekcióról gondolkodva mindig konkrét térben és id őben mo-
zoghatunk, akár a már elkövetett „vétségekre" reagálunk, akár — jöv ő  időben — az 
eleven, egészséges (mert zavartalan) nyelviség, nyelvhasználat feltételeinek terve-
zéséhez fogunk. Ett ő l pedig az elvárások bizonyos összesség is elválaszthatatlan. A 
taxonómiát nem lehet szándékunk szerint teljessé tenni, csak néhányat kell hangsú-
lyoznunk: az érintkezés, kommunikáció egészséges közegét, mintáit, a nyelv sze-
mélyi, kisközösségi kötődéseit, a belső  értékeket, a közösségen belül (is) érvénye-
sülő  normatudatot, az önazonosság kiteljesedésének minimális feltételeit, olyan kö-
zösségi, kulturális létformákat, élettereket, amelyek lehet ővé teszik a nyelvben a 
nyelvért, tisztulásért, változásáért zajló folyamatokat, a beszédhelyzetek stiláris ré-
tegek minél gazdagabb repertoárját, azt is, hogy a kétnyelv űség szüksége gazdagít-
sa, ne szegényítse azt a személyiséget, közösséget, amelyben megtestesül. 

Ennek az elvárásnak, ezeknek a folyamatoknak az alanyi tényez őit, a haszná-
lók viszonyulásait nálunk is több kutatás próbálta már számbavenni, legutóbb és te-
rületileg legteljesebben Göncz Lajos (1999) vajdasági vonatkozásokban. Mi most a 
magunk kutatásainak néhány tapasztalatáról szeretnénk beszámolni, nevezetesen az 
alábbiakról: 

3.1. A Kanizsai Szociográfiai Műhely szervezésében indított, az általános isko-
lásaink és középiskolásaink jelen- és jövőképével kapcsolatos kérdő íves felmérés 
bizonyos vonatkozásairól. 

3.2. A kanizsai Általános Iskolások Hon- és Környezetismereti Táborában 2000 
nyarán végzett felmérésekrő l. 

3.3. A 11. Élőnyelvi Konferencia el ő tt, egyetemi hallgatóink csoportjával a cél-
jaira végzett kutatásokról, amelyekr ő l Csanyiga Mónika, Búrány Ágota, Huszta Ró-
zsa és Smit Edit itt közlésre kerülő  dolgozata is közöl részeredményeket. 

Az 1995-ben megalakult Kanizsai Szociográfiai M űhely a délvidéki magyar-
ság közösségi leírásának céljából alakult, és mindjárt két szintez ődésű  célt tűzött ki 
maga elé: az észak-bácskai Adorján írott és elektronikus (videofilm) szociográfiá- 
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fának elkészítését, azért, mert ez a falu kicsiben, „állatorvosi lóként" is egész Bács-
kát képviseli, a fogyatkozás — megmaradás dilemmájában, távlataiban is; másrészt 
az egész Vajdaság területére kiterjed ő  jelenségvizsgálatokét (családtervezés, migrá-
ció, emigráció, elnéptelenedés stb.), amelyek vizsgálati hatósugarukban vannak le-
szűkítve. 

A 14-18 éves általános és középiskolás gyermékeink jelen- és jöv őképe az előb-
bi, adorjáni kutatási részfeladatban indult, de a második tematikus körbe is beleke-
rült. A kérdések közül egy kifejezetten szociolingvisztikai vonatkozású, a mintaadó 
beszélő  személyére utal: Ki beszéli környezetedben legszebben anyanyelvedet? 

Az általános iskolások vonatkozásában a következ ő  válaszokat, a következ ő  
megoszlásban kaptuk: 

anyám 20 magyartanárom 16 
apám 2 tanárok 4 
szüleim 6 könyvtáros 2 
család 5 pap 1 
rokonok 2 sokan 5 

nagyanya 1 senki 4 
barátnőm 8 nincs válasz 3 
szomszéd 2 kitérő  válaszok 5 

46 40 

Az összesen 86 értékelhet ő  választ elemezve a kategóriákat a család, illetve az 
intim környezet, illetve a helyi közösség szerint csoportosítottuk. Igen tanulságos, 
hogy a gyerekekben a nagyobb nyilvánosság és képvisel ője fel sem merült. 

Egyértelmű  a legszűkebb környezet mintaadó szerepe, ezen belül pedig az édes-
anyáé, amelyhez képest az apa mintája még a szül ők együttes adataival együtt is 
elenyésző . Ennek okait nem lehet még biztonsággal megállapítani. Talán azért van 
így, mert falusi, kisvárosi környezetekben gy űjtve az adatokat, az anyák sokszor 
odahaza maradnak, és csak az édesapa dolgozik. Ezért, vagy más okból a gyerekek-
kel az anya foglalkozik, noha el őfordulhat akként az anya és anyanyelv összefüggé-
sének bizonyos sztereotípiája is. 

A némileg nagyobb környezetben jellegzetes az iskola hatása, ezen belül is a ma-
gyartanáré, akinek neme egyébként minden esetben n ő , akit többször nevén is ne-
veznek, néha más minősítések is előfordulnak, hogy a „volt magyartanárn őm", te-
hát nem szokványos közhely-véleményrő l lehet szó. 

A tanárok nagyobb közönségének négy esete már nagyon csekély, és látjuk, 
egyéb környezeti tényezők közül csak a könyvtárosokat említik (nyilván a szemé-
lyes kontaktusok alapján), és egy esetben felekezeti közösséget képvisel ő  papot. 

A „sokan", a „senki" és a „hiányzó válasz" rovata, de még a kitér ő , tréfálkozó 
válaszok is bizonytalanságot jeleznek, főleg mintanélküliséget. 
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A középiskolások kérdőíveinek feldolgozása még folyamatban van, néhány 
arány azonban az el őző  táblázathoz viszonyítva máris értékelhet ő : 

A mintaadó beszél ők aránya a nagyobb közösségi szférák felé tolódik. A család 
háttérbe szorul, az anya helyett az apa kerül el őtérbe, a baráti kör, a tanárok, de je-
lentősen megnől a nemleges, mintát a környezetben sehol sem találó válaszok szá-
ma, ugyanakkor a nagyközösségi, tömegtájékoztatási (rádió, televízió) minták az 
arányeltolódás folyományaként sem jelennek meg. A beszéd, a nyelvhasználat te-
hát tényleg a kisközösségi példák alapján formálódik? 

Az Általános Iskolások Hon- és Környezetismereti táborát már hatodik éve 
rendezzük meg Kanizsán, részben a Szociográfiai M űhellyel, nyári kutatásokkal 
szerves egységben. 

Ennek résztvevő i nem sok helyrő l toborzódnak, Kanizsáról, Zentáról, Újvidék-
ről is jönnek, jöttek. A számukra készült, már kifejezetten szociolingvisztikai célza-
tú kérdő íven is szerepel az el őző  vizsgálat kérdése a mintaadó beszél őről, olyan kér-
désekkel együtt, mint: Hol beszélnek legszebben és legcsúnyábban magyarul? Mit 
mondanak másképpen Vajdaságban, mint Magyarországon? Mi a véleményed a 
nyelvi durvaságról? Mit jelent számodra a nyelvjárás stb. 

A nyelvi minta tekintetében itt is a korábbihoz hasonló eredményeket kaptuk (a 
kérdőívet dr. Rajsli Ilona dolgozta ki), azzal, hogy a rangsorban a magyartanár ve-
zet, csak aztán jön a családi közösség anya, szül ők, család, nagyszül ők, testvérek, 
barátok. 

Ami a legszebb és legcsúnyább beszéd helyét illeti, talán a heterogén összetétel 
miatt, talán másért, de az els ő  kérdésre legtöbbször Budapest és Magyarország sze-
repel válaszként, a második kérdésre a saját környezet, többször a falusi környezet 
— valószínűleg a nyelvjárások megléte miatt. Ha még ehhez hozzávesszük a nyely-
járásról alkotott véleményeket, miszerint az „furcsa", „szokatlan", „helytelen", ak-
kor azt tapasztaljuk, hogy éppen ezek a helyi értékeket megtestesít ő  kisközösségek 
hiányzanak, okai nyilván nyelvi oktatásunkban is keresend ők. 

A Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék hallgatóinak nyelvészeti szakcsoport-
jával a nyelvi befolyásolhatóság alanyi tényez ő it megcélozva, három kérdőívet dol-
goztunk ki, mintegy az el őzőekben ismertetett felmérések szerves összefüggése-
ként. Egyet a vajdasági magyar munkások, szakmunkások számára, a másikat az ér-
telmiségi hivatásúak és egyetemi hallgatók részére, a harmadikat pedig a magyarta-
nároknak és egyéb hivatásúaknak (bemondóknak, lektoroknak, színészeknek, ren-
dezőknek stb.). Az els ő  esetben kifejezetten a befogadói, nyelvhasználói és kódér-
zékenységet vizsgáltuk, a másodikban már a visszahatáshoz, javításhoz f űződő  vi-
szonyulást faggattuk, végül a nyelvi hivatásuknál már az esetleges nyelvi tervezés-
hez való viszonyt, a gondok felvállalásának szándékát jártuk körül. Nos, a nyelvi 
„életérzés", távlatok nagyon komorak, a mintaadó közeg hiányzik vagy nagyon rit- 
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ka. Az idegenszerűségek, alaki tükrözés mögött alig látszanak a provincializmus, a 
nyelvi erőtlenség jelenlévő  belső  gondjai. 

Az egyes kérdőívek értékelését Búrány Ágota, Csanyiga Mónika, Huszta Rózsa, 
Smit Edit dolgozatában találjuk. 
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Subjective Factors that Influence Linguistic Processes 

The present study is based on the assumption that language usage can be 
influenced even under conditions when the language is used as the language of 
ethnic minorities, and it is well worth studying the effectiveness of influencing, too. 
The author then proceeds to enumerate the subjective factors by analysing results of 
various questionnairs. One of the most significant questions in the tests referred to 
patterns of language spoken in the environment of the informants: Who speaks your 
mother tongue most beautifully in your environment? The answers given stressed 
patterns of usage in small communities. 
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A nyelvünkkel, nyelvhasználatunkkal kapcsolatos 
kérdőíves felmérés tanulságai 

Búrány Ágota 

Körülbelül 1 éve működik tanszékünkön egy kis nyelvművelő  csoport, amely-
nek keretén belül végeztünk egy kérd őíves felmérést. Csoportunk célja, hogy vala-
mit tegyünk nyelvhasználatunk javításáért. Kérd őíveket dolgoztunk ki, hogy fel-
mérjük, milyen a vajdasági magyar beszél őközösség hozzáállása nyelvhasználatuk-
hoz: észreveszik-e a hiányosságokat, problémákat, és van-e igényük, esetleg javas-
latuk ezek orvoslására. 

Három társadalmi réteg számára készítettük a kérd őíveket: munkásoknak (álta-
lános és középiskolai végzettség űeknek), értelmiségieknek és magyar- vagy más 
nyelvszakos tanároknak. 

Felmérésünk csak mintaszerű . Kb. 300 kérdő ívet osztottunk szét (aminek fele 
sem érkezett vissza hozzánk), észak-bácskai településeken. 

Ezeknek a kérdőíveknek az eredményeit és értékelését ismertetjük most. 
Sajnos elég pesszimista kicsengésűek ezek az ismertetések. Érz ődik bennük az a 

keserűség, ami szinte végigkísérte munkánkat, bár meg kell hagyni, hogy nem szá-
mítottunk sokkal jobb eredményre. 

Azért dolgoztuk ki ezeket a kérdőíveket, mert tudjuk, hogy súlyos problémák 
vannak a vajdasági magyarság nyelvhasználata terén, és találni akartunk kiinduló 
pontokat, ahonnan el kell kezdeni e problémák kezelését. 

A nyelvben tükröződő  bajok csak tünetei azoknak a társadalmi problémáknak, 
amelyek mélyebb szinten húzódnak, ezeket viszont mi természetesen nem tudjuk 
orvosolni. Nem hisszük azonban, hogy ha ezeken á területeken nem tesz senki sem-
mit akkor nekünk sem érdemes a miénken próbálkoznunk. 

A kérdőíveket összegezve megállapítható, hogy a vajdasági magyarságot a 
nyelvhasználatukhoz való viszonyuk alapján két csoportba oszthatjuk: 

— vannak, akik egyáltalán nem figyelnek a nyelvhasználatukra, és 
— vannak, akik érzik a problémákat, szeretnének is változtatni, de nem tudják ho-

gyan. 
Nekünk, nyelvművelőknek, nyelvészeknek tehát ezen a két síkon kell dolgoz-

nunk. Mivel helyzetünkben a nyelvhasználat meghatározza létezésünket, a nyely-
művelés feladatait sokkal komolyabban kell vennünk. Nem engedhetjük meg ma-
gunknak, hogy energiánk és időnk nagy részét másodlagos, harmadlagos fontossá-
gú kérdésekre áldozzuk, miközben alattunk a magyar nyelv fokozatosan felbomlik. 
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Szükség van tehát olyan szakemberekre, akik valamilyen módon fel tudják kelte-
ni az érdeklődést a nyelvhasználat iránt, és olyanokra, akik konkrét problémákra (ide-
gen szavak áradata, gördülékeny beszéd stb.) segítenek megoldást találni az érdekl ő -
dők számára. A megkérdezettek nagy százaléka pozitívan írt nyelvjárásunkról, azon-
ban sokan nem tudnak különbséget tenni nyelvjárás és nyelvi hiba közt. Ez is egy te-
rület, ahol van mit tenni. Rá lehetne mutatni a vajdasági nyelvjárás jellegzetességeire 
is, megőrzendő  értékeire. Emellett nagy súlyt kellene fektetni az idegen szavak túlzott 
— indokolatlan mértékű  használatának veszélyeire. A kérd őívek eredménye ugyanis 
azt mutatja, hogy sokan nem éreznek semmilyen veszélyt ezzel kapcsolatban. 

Méginkább szakterületünkhöz tartozik az oktatás kérdése, amire sok válaszadó 
is kitért. Ha nem jár a várt eredménnyel az a módszer, hogy a magyartanárokat az 
egyetemre hívjuk különböz ő  szemináriumokra, akkor mást kell megpróbálni. El-
hangzott az is, hogy nem csak magyar szakos tanároknak kellene helyesen és szé-
pen beszélniük, mert az ő  munkájuk egymagában a többi tanár ellenében nem sokat 
ér. Miért ne próbálhatnánk meg felvenni a kapcsolatot más szakos tanárokkal, hogy 
legalább az alapvető  nyelvi szabályokat megértessük velük, és segítsünk nekik azok 
alkalmazásában? 

A helyzetünk valóban súlyos, de még nem reménytelen. Felmérésünkb ől az a 
következtetés is levonható, hogy az emberek jórészt látják, hogy van mit javítani 
nyelvünkön és talán készek is lennének az együttm űködésre. A hanyatlás tehát 
olyan szinten van még, ahol lehet tenni ellene valamit. Rajtunk áll, hogy vállaljuk-
e vagy sem. 

Csanyiga Mónika 

A vajdasági magyar munkások által kitöltött kérd őíveket vizsgáltam, amelyeket 
11 helységben osztottunk szét. Szomorú tapasztalatunk, hogy a kiosztott 100 kérd ő-
ív közül csak 46 került vissza: Kanizsáról 13, Horgosról 11, Adá Sl 10, Martonosról 
3, Zentáról és Tóthfaluból 2, Oromról, Oromhegyesr ől, Kispiacról és Szabadkáról 
1-1 

Röviden ismertetném a kérdőíveket. Mindössze nyolc kérdésből állnak, de ezek 
közül is maradt megválaszolatlan. Kérdéseinkkel azt szerettük volna megtudni, 
hogy mit értenek az emberek helyes beszéden, mit a csúnyán, érzik-e a szerb sza-
vak jelenlétét a mindennapi magyar beszédben, és hogy mi err ő l a véleményük. 

Az első  kérdésünkre (mit értenek a megkérdezettek a helyes beszéden) adott vá-
laszok elég különbözőek. A többség szerint az a helyes beszéd, amelyben nincs, 
vagy csak kevés az idegen kifejezés. Mások viszont úgy gondolják, hogy a folyama-
tos, értelmes beszéd a helyes. Fontosnak tartják a nyelvtani szabályok ismeretét és 
használatát, valamint a változatosságot. 
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Ezután azt kérdeztük, hogy vannak-e szerb szavak a környezetünkben. Arra kér-
tük a válaszolókat, hogy írjanak néhány példát is. A felsoroltak közül most én is em-
lítenék néhányat: resenye, zadruga, traka, boloványe, szkupstina, licsna, uplatnica, 
keszice. Ezek mind olyan szavak, amelyeknek ugyan van magyar megfelel ője, de 
ezt a mindennapi beszédben nagyon ritkán használják. 

A harmadik pontban kifejthették a véleményüket a szerb szavak jelenlétér ől a 
magyar nyelvben. A válaszok alapján két csoport különíthet ő  el. Az egyik csoport 
szerint: többnemzetiség ű  országban ez elfogadható, sokak szerint ez szokás dolga, 
annyira megszoktuk, hogy már észre sem vesszük. Volt egy igen érdekes válasz is, 
idézem: „nem rossz, mert ahány nyelvet tud az ember annyival többet ér". Sajnos 
azonban, amikor a magyar beszédbe szerb szavakat keverünk, az azt jelenti, hogy 
egyik nyelvet sem tudjuk igazán. 

A másik csoport viszont a következ őképpen vélekedik: „rossz, mert elferdítik a 
magyar nyelvet", „rossz, mert elveszíti a nyelv a tisztaságát és szépségét", „nem jó, 
mert sokszor nem is tudják ezeknek a magyar megfelel őjét". Ezzel a jelenséggel 
kapcsolatban mégis megnyugtató, hogy a 46 véleményb ől 30 egyértelműen negatív-
nak értékelte. 

A következő  kérdéscsoporttal az volt acélunk, hogy megtudjuk: a válaszolókat 
milyen nyelvi hatások érik a közvetlen beszél őközösségen kívül. Mit tartanak köve-
tendő  mintának és miért. Ezért kérdeztük meg, hogy melyik rádiót hallgatják és mi 
a véleményük azok nyelvhasználatáról. 

Voltak, akik csak helyi, és voltak, akik csak magyarországi adásokat hallgatnak, 
a többség viszont mindkettđt. Адra a kérdésre, hogy miért tartják szépnek ezek 
nyelvhasználatát, a legtöbben a következőket válaszolták: „természetes magyarság-
gal beszél", „mert helyes, tömör, alkalomhoz ill ő , mindig a legmegfelelőbb kifeje-
zéseket használják", „folyamatosan és érthetően beszélnek", „mert szépen formál-
ják a szavakat, mondatokat és mell őzik az idegen szavakat". 

A hetedik pontban azt kérdeztük, hogy mit tartanak csúnya beszédnek. A több-
ség szerint a káromkodás, mások szerint az idegen szavakkal telet űzdelt, és az okos-
kodó, helytelen beszéd a csúnya. 

A következő  kérdés arra irányult, hogy mit gondolnak a környez ő  települések 
nyelvéről. A válaszok közül néhányat idéznék: „Adán eléggé helyesen, míg a kör-
nyező  településekben kevésbé helyesen beszélnek magyarul, azaz több idegen sza-
vat használnak", „Kanizsán és Zentán beszélnek legszebben magyarul, ellentétben 
a szabadkaiakkal és a Törökkanizsán él ő  magyarokkal, akik rendkívül hanyag ma-
gyarsággal használják anyanyelvüket, és több idegen szót alkalmaznak, mint ma- 

gyart" 
Végül néhány összefoglaló gondolat: a kérdésekre adott válaszokból kiderült, 

hogy van egy réteg, amelyet érdekel az anyanyelv, fájlalja, hogy egyre inkább „el- 
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szerbesedik" a magyar nyelv. Nem tudják, mit lehetne tenni a nyelvünk megóvásá-
ért, hiszen a mindennapokban egyre több szerb kifejezés hangzik el. A fiatalok is 
inkább ezeket az idegen szavakat használják a kommunikációban, hiszen ebben az 
államban csak az tud (majd) érvényesülni, aki ismeri és beszéli a szerb nyelvet. Sok 
szülő  úgy gondolja, hogy mire a gyereke feln ő , már nem is lesz tiszta magyar nyelv. 

A válaszolók között a másik csoport nem érdekl ődik anyanyelve iránt. Elfogad-
ja a szerb szavakat a nyelvben, és nem is próbálja alkalmazni a magyar megfelel őt. 
Azt mondják ez megszokás, szokásból használnak szerb szavakat, és azért mert 
mindenki így beszél. 

Azt gondolom, hogy az egyetemekr ől most kikerülő  tanárok segíthetnek a ma-
gyar nyelv megóvásában. A kicsiket, a fiatalokat kell megtanítani a tiszta magyar 
nyelvre, és erre a tanárok, szül ők képesek. 

Huszta Rózsa 

Kérdő íveink segítségével a vajdasági magyar értelmiségi hivatásúak és az egye-
temi hallgatók magyar nyelvrő l, nyelvhelyességrő l vallott felfogását vizsgáltam. 
Felméréseinket hat helységben folytattuk. Szabadkáról tíz, Kanizsáról nyolc, Hor-
gosról nyolc, Adáról hat, Moholról három, Törökbecséről pedig csak két kérdő ív ju-
tott el hozzánk. Ez mindössze harminchét ember véleménye, de meg kell jegyez-
nem, hogy ettől lényegesen nagyobb számú kérd ő ív lett kiosztva. Ezek közül sok 
kitöltetlenül, vagy még úgy sem került vissza hozzánk. Ebb ől is következik, hogy 
kétféle módon jutottunk el eredményeinkhez: 

a kérdő íven szerepl ő  válaszok segítségével 
a megkérdezettek hozzáállásának összegzésével 

A kérdőívek ismertetésével kezdeném. Tíz kérdést tettünk fel, melyekkel azt 
akartuk megtudni, hogy az értelmiség mit is ért helyes magyar nyelven, érzi-e, hogy 
gond van a vajdasági magyarok nyelvhelyességével, valamint javíthatunk-e a jelen-
legi állapoton. 

Első  kérdésünk: Ön szerint milyen a helyes magyar nyelv, beszéd? Milyen krité-
riumai vannak? A megkérdezettek kb. 80 százaléka erre azt válaszolta, hogy a he-
lyes magyar beszéd világos, folyékony. Kritériuma pedig a gazdag szókincs. Csak 
nagyon kevesen érezték meg a különbséget a szép és a helyes nyelv, beszéd között. 
Azok, akiknek ez sikerült a nyelvtani helyességet és a szerb, valamint az idegen sza-
vak kiszűrését adták válaszul. Egyetlen válaszadó írt konkrét példát, mégpedig a 
nákolás problémáját. Szerinte erre a hibára már csak a ntagyar tanárok ügyelnek. 
Idézem: „csak ők nem nákolnak: p1. Innák az innék helyett." 

Második kérdésünkkel azt akartuk megtudni, hogy bajnak tekintik-e az idegen 
szavak használatát. De pontosítani akartuk a válaszadást, s feltettük a kérdést, mi- 
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kor igen, mikor nem. A válaszadók kb. 90 százaléka (véleményünk szerint helye-
sen) azt válaszolta, hogy ez csak akkor gond, hogy ha az idegen szónak van magyar 
megfelelője. Ezt viszont a szakterületükre nem tartják érvényesnek. Úgy vélik, hogy 
ott jogos az idegen szavak, szakkifejezések alkalmazása. 

Harmadik kérdés: előfordulnak-e környezetében szerb szavak, s melyek ezek. Ez-
zel a kérdéssel igyekeztünk tudatosítani a megkérdezettekben, hogy mi csak azokra 
a szavakra gondolunk, amelyeknek van magyar megfelel őjük, tehát jogtalan ezek 
mindennapos használata. Néhány példát mi is rögzítettünk (majica, resenye). Leg-
többen erre a kérdésre válaszoltak a leghosszabb terjedelemben. Ebb ől is követke-
zik, hogy nyelvünkben, minden vizsgált régióban, b őségesen elő fordulnak szerb 
szavak. Pl. Ezek: bazén, meszecsna, opstina, patika, uplatnica stb. Ezek főleg olyan 
szavak, melyeket hivatalokban, üzletekben használunk. Több válaszadó is megje-
gyezte ezzel kapcsolatban, hogy az a gond, hogy a hivatalokban és sok üzletben már 
nem tudnak, vagy nem beszélnek magyarul. 

A negyedik kérdésre adott feleletek talán a legpesszimistábbak. A kérdés: Ki-
szűrhetők-e ezek? (mármint a szerb szavak) és hogyan? A megkérdezettek kb. 70 
százaléka egyértelműen nemmel válaszolt. Kb. 20 százalékuk írta azt, hogy talán 
egy kis odafigyeléssel ez megvalósítható lenne. Csak a maradék 10 százalék az, aki 
határozottan hiszi, hogy olvasással, példamutatással, megfelel ő  oktatási rendszerrel 
ezek kiszűrhetők. A megfelelő  oktatási rendszer alatt, ahogy azt többen kifejtik b ő-
vebben a tizedik kérdés kapcsán, azt értik, hogy az óvodától kezdve az egyetemig a 
magyar nyelv az oktatás nyelve. A kérd őívek és a hozzáállás alapján elmondható, 
hogy ennek megvalósítását illúziónak tartják. Egyrészt azért, mert kicsi a szaporu-
lat, másrészt, mert a jó szakemberek már külföldön vannak. 

Ötödik kérdésünkkel arra kerestük a választ, hogy van-e a megkérdezett értelmi-
ség körében, aki mintaszer űen beszél magyarul, és hogy ki ö. A válaszadók kb. 60 
százalékának környezetében nincs olyan ember, aki mintaszer űen beszélné anya-
nyelvét. A maradék 40 százalék többsége a magyar szakos tanárokat tekinti ilyen 
személyeknek. Az eredmény önmagáért beszél. 

A következő  kérdésünk segítségével azt akartuk megtudni, ki melyik rádió- vagy 
tévém űsort hallgatja, nézi legszívesebben, és miért. A válaszok alapján megállapít-
ható, hogy a megkérdezett értelmiség kb. 95 százaléka a magyarországi adók (TV2, 
RTL Club, Duna Tv, Kossuth rádió, Danubius és Sláger rádió) m űsorait követi. 
Mert már csak ott beszélnek igazán szépen és helyesen. Kb. 5 százalékuk követi az 
újvidéki televízió és rádió, valamint a szabadkai rádiók m űsorait. Ezek szabadkai és 
kisebb számban horgosi lakosok. 

A hetedik kérdésünk: ön szerint hol beszélnek legszebben magyarul, miért. A vá-
laszok kb. 70 százalékából az derül ki, ami az el őző  kérdés feleleteib ő l is követke-
zik, hogy Magyarországon. Egyikük viszont megjegyzi, hogy sajnos kezdik leegy- 
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szerűsíteni a szép magyar nyelvet. Ilyen szavakra gondolt: lesi, dizsi, ubi stb. Kb. 
25 százalékuk gondolja úgy, hogy Észak-Bácskában. A többiek pedig Erdélyt ne-
vezték meg. 

A nyolcadik kérdés: Tapasztal-e eltéréseket szül őhelye és mostani lakhelye, lak-
helye és a környez ő  települések között? Mindannyian utaltak a tájnyelvre. Különö-
sen azok, akik Bánátból kerültek át, az ő -ző  nyelvjárásból, Bácskába. Itt kell meg-
jegyeznünk, hogy az értelmiségnek a tájszólással, a tájnyelvvel kapcsolatban sem-
mi ellenvetése nem volt. Az a véleményük, hogy anyanyelvünk része, és őrizni kell. 
Egy válaszadó viszont megjegyezte, hogy a rádiós és tévés m űsorvezetőknek illene 
a köznyelvi normát követni, különösen a magánrádiókban kellene erre odafigyelni. 
A másik jelenség, melyet észrevettek az, hogy Észak-Bácskától dél felé haladva 
egyre intenzívebben érz ődik a szerb nyelv hatása, különösen a kiejtésben. 

Kővetkező  kérdésünkkel arra akartunk választ kapni, hogy gondot jelent-e, ha 
valaki szerb nyelven sajátíja el a szakszavakat és visszakerül eredeti magyar közös-
ségébe. Tehát mi a véleményük arról mennyiben határozza meg a nyelv a gondol-
kodást, a szakmai érintkezést, szakismeretet? Idéznék egy kanizsai tanuló vélemé-
nyébő l: „Jócskán. Megnézném, hogy a szerb nyelven végzett, de magyarul beszél ő  
szakember, magyar környezetben mennyire könnyedén állja meg a helyét." A két-
nyelvűség problémája itt merült fel legkifejezettebben. Leírták saját tapasztalatai-
kat, hogy mennyire nehéz nem anyanyelven, vagyis szerbül tanulni az egyetemeken. 
S ezután még nehezebb egy magyar közösségben pontosan megértetni magukat. 
Azonban a megkérdezettek kb. 60 százaléka (f őleg, akik szerb nyelvű  munkaközös-
ségben dolgoznak) ezt a jelenséget már természetesnek vélik, és nem tiltakoznak el-
lene. Fő leg azért, mert (idéznék egy horgosi válaszadót): „(...) ha nem beszéljük a 
szerb nyelvet nem tudunk érvényesülni." 

Az utolsó, tizedik kérdésre kapott feleletek negatív képet festenek a jöv őről. A 
kérdés: mit tekint vajdasági nyelvünkben, nyelvhasználatunkban, nyelvközösségünk 
életében a legnagyobb gondnak, és hogyan lehet ezeken segíteni? Részben már is-
mertettem a gondokat: els őként a szerb nyelv hatása, a kicsi szaporulat, a szakem-
berek hiánya. Ehhez társul még egy jelenség (idéznék egy szabadkai megkérdezet-
tet): „ha valaki nem anyanyelvének megfelel ő  iskolába íratja gyermekét." Egy sza-
badkai óvónő  válaszában megfogalmazódik a vajdasági magyar kisebbség legalap-
vetőbb problémája: talán az a gond, hogy „nem használhatjuk anyanyelvünket 
olyan mértékben, mint amennyire igényünk, szükségünk van rá." Az értelmiség egy 
része szerint a megoldás kizárólag megfelel ő  oktatási rendszerrel és a magyar nyel-
vű  sajtó, rádió és televízió közreműködésével érhető  el. Többségük viszont úgy ér-
zi, ez a helyzet változtathatatlan, s ett ő l is jöhet még rosszabb: lassan beolvadunk. 

Általánosságban így értékelhetjük a válaszadásokat. Meg kell még említeni, 
hogy van-e jelentősebb eltérés az egyes városok, falvak válaszadásában. Lényeges 
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eltérést nem tapasztaltam. Meglep ő , hogy a két törökbecsei válaszadó, annak elle-
nére, hogy a szerb nyelv hatása a vizsgált helységek között talán itt a legnagyobb, 
kizárólag a magyarországi televíziók és rádiók m űsorait kíséri figyelemmel. A sza-
badkaiak, mivel környezetükben gyakoribb a szerb nyelv használata, nemcsak ma-
gyarországi műsorokat néznek, hallgatnak, hanem a hazai szerb és magyar nyelv ű -
eket egyaránt. Érdekes, hogy közülük senki sem jelölte meg Észak-Bácskát a leg-
szebb nyelvhasználatú régióként. Talán, mert környezetükben nem tapasztalják, az 
említett okok miatt, a magyar nyelv szépségét, helyességét. Ezzel ellentétben a ka-
nizsaiak nagyon büszkék nyelvükre, nyelvhasználatukra. Észak-Bácskát így általá-
nosságban nem, inkább konkrétan Kanizsát nevezik meg a legszebb nyelvhasznála-
tú városnak. S őt ők voltak, akik a környezetükben nagyon sok szépen beszélö em-
bert tudtak megnevezni. Nemcsak tanárokat, hanem Kanizsa szinte minden lakosát. 
Ez persze abból következik, hogy ebben a városban valóban nagyon kicsi a szerb 
nyelv hatása. Az adaiak és a moholiak is ezen a véleményen vannak. Érdekes azon-
ban, hogy a horgosiak inkább a magyarországiakat tekintik szépen és helyesen be-
szélőknek. Úgy gondolom, ez azért van, mert ők élnek legközelebb a határhoz. Éle-
tükben szinte mindig a magyarországi televíziók és rádiók játszottak szerepet és 
szolgálnak mintául, példaképül ma is. 

Kutatásunk során nagyon sok kérd őív kitöltetlenül vagy, még így sem jutott visz-
sza hozzánk. Megjegyzések, hozzászólások viszont nagy számban születtek. Csak 
röviden összegezném ezeket. Tapasztalataim alapján a hozzáállás két fajtáját külön-
böztetném meg: 

nagy számban voltak emberek, akik legyintve azt mondták, nem „érintette 
meg" őket a téma 

kisebb számban nacionalista felfogású kérd őívnek tekintették, és inkább nem 
töltötték ki, mert ki tudja hová kerül, s ki olvassa el. 

Az ilyen hozzáállás mutatja, milyen körülmények uralkodnak országunkban. 
Vagy az érdektelenség, vagy a félelem uralkodott el az embereken. 

Még csak egy rövid konklúzió: a környezetünk, az itt uralkodó állapotok, s kü-
lönösen a szerb nyelv nagymértékben rányomta/ja bélyegét anyanyelvünkre. Az ál-
talam vizsgált réteg, pontosabban az értelmiség és az egyetemi hallgatók, nyelvének 
használatában is megmutatkoznak a romlás jelei. Azonban hozzáállásuk még nega-
tívabb képet fest. Már nem él bennük az igényesség a nyelvek, s különösen az anya-
nyelv kapcsán, hiszen érvényesülni itt, ebben az országban úgyis csak szerb nyelven 
lehet. 
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Smit Edit 

A kérdő ívek azon csoportját dolgoztam fel, amelyet az általános iskolai és kö-
zépiskolai magyartanároknak és egyéb nyelvi hivatásúaknak szántunk. A tizenegy 
kérdőív a következő  helységekrő l ad képet: Ada 4, Horgos 2, Mohol 2, Törökbecse 
2, Zenta 1. A feltett kérdések négy témakörbe sorolhatók: 

A tanár véleménye és meglátása a vajdasági magyar nyelvhasználat állapotá-
ról. 

A nyelvhasználat javításának, alakításának a módszerér ől, ill ,  a nyelvművelés 
hatékonyságáról nyilatkoztak a kérd őívek kitöltő i. 

Kire hárul a nyelvművelés feladata? 
Ide soroltam azokat a kérdéseket, amelyek alapján a megkérdezettek válasza-

it összességében értékeltem. 	 . 

I. KÉRDÉSCSOPORT 
A választásokból leszűrhető  általános hangulat nagyon elkeserít ő . A válaszadók 

többnyire a szakember tapasztalati hátterével közelítik meg a problémát: őszinték, 
szókimondók. Szomorú képet festenek környezetükr ő l, s ez a vélemény a véglete-
kig fokozható: 

„Helyzetünk kilátástalan, nincs jöv őkép!" (Mohol) 
„Válságos." „Siralmas." (Törökbecse) 
Mely okokat nevezzük meg a helyzet kiindulópontjának? 
Ez a skála nagyon széleskörű : a televízió uralmának következtében a családon 

belüli kommunikáció hiányossá válik; az olvasottság hanyatló tendenciája elszegé-
nyedő  fogalomtárat von maga után; nem alakul ki az emberekben a bels ő  normatu-
dat; s ezeket az általános problémákat még fokozza itt Vajdaságban a magyarság ki-
sebbségi léte. Ennek következtében egyre nagyobb arányban jelennek meg nyel-
vünkben szerb kifejezések. A környezetnyelv hatása nemcsak a szókincsben mutat-
kozik meg, hanem a mondatrendben is. 

Ezek a jelenségek fokozottan érvényesek a fiatalabb korosztályra, a diákságra. 
Hiányosság merül fel az önkifejezés területén és a helyesírás kérdéseiben. Az okok? 
Valahol a kezdetekt ől halmozódnak: család, alsó tagozat, majd a fels ő  és így tovább. 

A megkérdezettek főként az emberek igénytelenségére hívják fel a figyelmün-
ket, s ezzel az igénytelenséggel együtt jár az anyanyelv meg nem becsülése. 

Mindennek ellenére vékony reménysugár húzódik a válaszok mögött, amikor a 
jövő  kérdése merül fel: 

„Az elszigeteltség és az elnyomás hatására megkezd ődött, és folyamatban van a 
vajdasági magyarság önazonossági tudatának a kialakulása. Ez mindenképpen segí-
ti a nyelvi kultúra fejl ődését." (Mohol) 
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„Derűlátó a különböző  táborok, versenyek szervezése, a nyelvi közösségek 
együttműködése!" (Törökbecse) 

„A nyelv sorvadása felé haladunk, de ezt tudatosítással meg lehet állítani." 
(Ada) 

S itt már áttérhetnénk a HOGYAN? kérdésére is. 
Megtartandó értékként a tájnyelv színeit emelték ki valamennyien, a zárt ő  hasz-

nálatát, a „nyelvi színek, a faluközösség legid ősebb nemzedékének nyelvjárási 
örökségét". (Horgos) 

II. KÉRDÉSCSOPORT 

Nehéz meghatározni a fennálló nyelvállapoton való javítás mikéntjét, s erre ma-
guk a tanárok sem tudnak kész megoldással szolgálni. Válaszaik többnyire aktív és 
jól beleérző  munkáról tanúskodnak — nyelvműveléssel igyekeznek a maguk környe-
zetére hatni. A nevelhet őség kérdésére, s annak módszerére vonatkoznak megálla-
pításaik: „Egy belső  normatudat kialakítását tartom fontosnak, ami azonban nyilván 
az egységes minták elsajátításával van összhangban." (Zenta), s ez a vélemény ál-
talánosnak mondható. A másik fontos feladat a nyelvhasználat és gondolatközlés 
iránti igény felébresztése. 

Hogyan? 
Több válasz kitér a diákok órán való aktivitásának a fokozására, hogy „minél több 

vonzó nyelvi élmény" szülessen „a beszélt vagy írott nyelvvel kapcsolatban." (Horgos) 
Szerepjátékok kidolgozása, beszélgetések, nyelvi-irodalnii vetélked ők és az olvasás 
megszerettetése. Tudatosítani kell az emberekben a múltat, hogy érezzék nyelvi hova-
tartozásukat — ki kell, hogy alakuljon a „közösség fenntartásának szüksége". (Horgos) 

A válaszok között több helyütt felmerült a tanárok (anyagi, erkölcsi, társadalmi) 
egziszténćiájának a problémája, amely a nyelvközösség hanyatlásának egyik oka. A 
csalódottság következtében a nyelvművelés is leszűkölhet a közvetlen környezetre, 
s a legkevésbé hatékony módszere, a példamutatásra. 

„Nincs közönség (a középiskolások beszédversenyén), nem szaporodik a részt-
vevők száma, hiányolom a fiatal kollégák jelenlétét, érdekl ődését, bekapcsolódá-
sát." (Ada) 

Nyelvművelésük hatékonyságát eltér ően ítélik meg a válaszadók. Többnyire 
szűk körben látják csak az eredményt, amit elenyész őnek tartanak. 

„... a tanulók... egymást... kijavítják, ha vétenek, s ez az eddigi körülmények-
hez képest már haladás." (Ada) 

„... egyre inkább érzem magamon, hogy tudatosan formálom szóhasználatom..." 
(Ada, német szakos) 

A törökbecsei példa reménykelt ő : „Mióta nézhető  a magyar televízió műsora, 
mintha diákjaink beszéde (helyes) változott volna." 
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Hatásos változást általában a más szakos kollégák magyar nyelv ű  képzésétő l re-
mélnének többen is. Ha ez nem is valósítható meg, de legalább az önképzés igényé-
nek a felébresztését szorgalmazzák a válaszadók. 

„... az lenne az ideális, ha mindenki az anyanyelvén tanulhatna, ha az anyanyel-
vi oktatás magasabb színvonalra emelkedne, ill ,  ha a más nyelven tanulóknak is le-
hetősége nyílna arra, hogy a szakkifejezéseket anyanyelvükön is elsajátítsák (ehhez 
az kell, hogy ennek szükségét ők maguk is érezzék)." (Zenta) 

Ehhez kapcsolódik a III. KÉRDÉSCSOPORT központi problémája: Kire hárul a 
nyelvművelés feladata? 

KÉRDÉSCSOPORT 
A leegyszerűsített válasz: Mindenkire. 
A tanárok mégis a legnagyobb szerepet a nyelvm űvelésben a szül őknek, maguk-

nak és más szakos tanárkollégáiknak szánják. E válaszadásukkor többnyire a diák-
ságot érintő  problémákat vették figyelembe. 

Mégis volt más csoport is a felsorolások között, s ezek a megközelítések a ki-
sebbségi helyzetünkre (is) vonatkoznak: a média, az önkormányzati vezet ők, az ér-
telmiségiek, a politikusok és gazdasági szakemberek dönt ő  szerepét hangsúlyozták. 
Ezzel a hozzáállással kitágul az eddig tárgyaltak perspektívája és a nyelvállapot, 
nyelvművelés kérdése azonosul a kisebbségi társadalom problémáival: (Gazdasági) 
megoldást találni arra, hogy a (magyar) fiatalok tömeges kivándorlását az országból 
meggátolják. 

Meglepetéssel állapítottam meg, hogy ebben a kérdéscsoportban egyik megkérde-
zett sem említette meg a hivatásos szakembereket, a nyelvészeket, nyelvm űvelőket! 

KÉRDÉSCSOPORT 
Értékeléskor vezérelvként azt t űztem ki magam elé, hogy a válaszokból lesz űr-

jem: szükségesnek tartják-e a vajdasági magyartanárok a nyelvápolást, nyelvm űve-
lést, nyelvi értékeink tudatos megőrzését. 

Egyetlen elkeseredett ellenvetéssel találkoztam, amelyb ől valójában a társadal-
mi és a politikai helyzet elleni lázadás sütött ki. 

A következtetésem tehát határozott igen! 
A tanárok nemcsak, hogy szükségesnek tartják a nyelvápolást, de ki is állnak el-

veik mellett. 
„Fontos szerepe van a nyelvm űvelésnek... Tudatosad foglalkozzunk nyelvi-, 

nyelvhasználati kérdésekkel." (Ada) 
„A nyelvművelés, a nyelv tisztogatása az emberekért szükséges, hogy az alkal-

mas hordozója lehessen a nemzeti m űveltségnek és az új ismeretanyagnak, kommu-
nikációnak. Az embereket és a nyelvet együtt kell művelni." (Ada) 
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E maroknyi csoport — szakemberek mind — még tartja a frontot a Tisza mentén; 
szívükön viselik anyanyelvünk sorsát! Saját elveikkel, módszereikkel munkálkod-
nak abban a kis közösségben, ami közvetlen hatáskörükbe tartozik, s lehet, hogy ne-
veik nem kerülnek be az általuk is felsorolt „kedvenc nyelvm űvelő ik" közé — mint 
Lőrincze Lajos, Hernádi Sándor, Grétsy László, Wacha Imre, Ágoston Mihály —, 
mégis munkájukkal hozzájárulnak nyelvünk m űveléséhez, ápolásához. 

„Nincs kedvenc nyelvművelőm, mivel úgy gondolom, minden nyelvm űvelő  tett 
jelentős lépést nyelvünk megőrzésének érdekében, ezért a végeredmény fontos szá-
momra, rangsorolni nem tudok." (Ada) 

The State of the Hungarian Language in Vojvodina 

As members of the Group of Language Cultivators within the Hungarian 
Department at the University of Novi Sad, we wished to assess the present state of 
the Hungarian language by means of questionnaires. Our goal was to find out what 
our informants mean when referring to correct Hungarian usage, whether they are 
aware of the fact that there are problems regarding the correctness of Hungarian 
speech in Vojvodina, and whether the present situation could be altered to the 
better. The informants have a realistic view of the dangers that threaten our mother 
tongue, and offered some solutions that our Group welcomed and would like to see 
in practice. 
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Csernicskó István és Márku Anita 
Hatékonyság a nyelvhelyességi kérdések oktatásában  

Írásunkban egy a magyar nyelvm űvelő  irodalomban kiemelten tárgyalt nyelvhe-
lyességi kérdés, az -e kérdőszócska szórendi helye kapcsán mutatjuk be, hogy a kár-
pátaljai magyar oktatás jelenlegi hatékonyságát a standard norma elsajátíttatása te-
rén. 

Az -e kérdőszócska szórendi helye a leíró nyelvészeknek, a nyelvm űvelőknek és 
a szociolingvistáknak is egyik kedvelt témája. A leíró nyelvészeti irodalomból meg-
tudhatjuk, hogy az -e kérdőszócska olyan eldöntend ő  kérdést tartalmazó mondatok-
ban fordul elő , amelyek hanglejtése nem mutatja a mondat kérd ő  jellegét, illetve, 
hogy szórendi helye kötött: „mindig az egyszer ű  állítmány, illetőleg a nem egysze-
rűnek ragozott része mögött áll" (MMNyr. II: 496). A nyelvművelőktől megtudhat-
juk továbbá azt is, hogy a kötött szórendi helyzet csak elméletben igaz, a valóság-
ban számos beszélő  nem az állítmányhoz, hanem „a mondat más tagjához, például 
az igekötőhöz, a tagadószóhoz, a névszói-igei állítmány névszói részéhez, összetett 
igealakban a főigéhez" fűzi az -e kérdőszót (NyKk. I: 458). A nyelvművelők egyet-
értésben állítják, hogy az -e kérdőszó elválasztása az állítmánytól teljes (nem hiá-
nyos) mondatokban „kirívó hiba" (NyKk. I: 458, vö. még NymKsz., 130, 409, 
Kótyuk 1995: 51-52). A szociolingvisták többek között arra (is) kíváncsiak írásunk 
tárgyával kapcsolatban, hogy köthet ő-e valamilyen társadalmi (például kor, nem, la-
kóhely, iskolázottság stb.) vagy lélektani tényez őkhöz a leíró nyelvészek által le- és 
előírt szórendt ő l eltérő  és a nyelvművelők által helytelennek ítélt szórendi megol-
dás használata (vö. pl . Kassai 1993, 1994, Lanstyák—Szabómihály 1997: 61-63). 

Mivel a leíró nyelvtanokban rögzített, elméletben létez ő  eszmény és a gyakorlat, 
azaz a valós nyelvhasználat az -e kérdőszó használata terén (oly sok más nyelvi je-
lenség mellett szintén) nem esik egybe, nem véletlen, hogy az iskolai magyarnyely-
oktatásban megkülönböztetett figyelmet szentelnek a kérdésnek, többek között Kár-
pátalján is (vö. Imre 1987: 28 és a kés őbbi tanterveket). Kótyuk István (1995: 51) 
szerint például „nincsen olyan iskola, amely ne próbálná a tanulók fejébe sulykolni 
legalább a használatával kapcsolatos tiltó szabályokat". Hogy ilyen kiemelt helye 
van az -e kérdőszó szórendi helyének az iskolai oktatásban és a nyelvm űvelésben, 
egyértelműen azzal magyarázhatjuk, hogy az akadémiai leíró nyelvtan által kimon-
dott szentencia (az -e kérdőszó szórendi helye kötött) és a valóság között hatalmas 
szakadék van. A neves brit szociolingvista, Peter Trudgill (1996: 3) Ungváron, a 8. 
Élőnyelvi Konferencián elmondott el őadásában ezt a hozzáállást így foglalta össze: 
„ha egy nyelvtani szabály bekerül egy anyanyelvi beszél őknek szánt tankönyvbe, 
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akkor ez biztos jele annak, hogy az anyanyelvi beszél ők megszegik az adott sza-
bályt". 

2000. április 3. és május 4. között 6 járásban 29 kárpátaljai magyarlakta telepü-
lés 36 oktatási intézményében összesen 675, magát magyarnak valló és a kérd őív 
magyar nyelvű  kitöltésére vállalkozó, az érettségi el őtt egy évvel álló adatközl ő  töl-
tött ki egy nyelvhasználati kérd ő ívet. Ez a minta (amely a kárpátaljai magyar kö-
zösség 0,4 %-át teszi ki) reprezentatívan képviseli a kárpátaljai magyar középisko-
lásokat, mint szociológiailag jól körülírható társadalmi csoportot, de az így nyert 
adatok révén sokat tudhatunk meg az egész kárpátaljai magyar közösség nyelvhasz-
nálatáról is. 

A felmérés során számos más nyelvi jelenség mellett az-e kérd őszó szórendi he-
lyét is vizsgáltuk, mégpedig két, egymástól eltér ő  feladattal. Az egyikben a Csak azt 
akarom kérdezni, nem-e jössz te is moziba? mondatról kellett eldönteniük az adat-
közlőknek, hogy véleményük szerint ilyen formában helyes-e; ha úgy vélték, hogy 
nem az, arra kértük őket, írják le úgy a mondatot, hogy helyes legyen. A mondat-
ban az -e szórendi helye nem egyezik meg a leíró nyelvtanokban rögzített pozíció-
val, hiszen a tagadószóhoz kapcsolódik. A másik feladatban két magadott mondat 
közül kellett kiválasztani azt, amelyik helyes. 

Nem-e akarsz te is enni egy fagyit? 
Nem akarsz-e te is enni egy fagyit? 

Az (a)-ban a kérd őszót szintén a tagadóhoz kapcsoltuk, a (b)-ben viszont a szó-
rendi helye megegyezik az akadémiai leíró nyelvtan által leírttal. 

Az alábbi táblázatban a 675 kárpátaljai magyar középiskolásnak a fenti kérdé-
sekre adott válaszait foglaltuk össze. 

A standard/nem-standard válaszok aránya az -e kérdőszó szórendi tі'the 
típusváltozónál (N = 675) 

No A feladat szövege a kérdőívben Standard 
n 	'% 

Nem-standard 
n 	% 

 Csak azt akarom kérdezni, 
nem-e jössz te is moziba? 352 52,9 314 47,1 

 Nem-e akarsz te is enni egy fagyit? 
Nem akarsz-e te is enni egy fagyit? 543 81,9 120 18,1 
Összesen: 895 67,3 434 32,8 

Amint láthatjuk, az els ő  feladatban szerepl ő  mondat (és benne a tagadószóhoz 
kapcsolódó -e kérdőszó) adatközlő ink 47,1 %-a szerint nem szorult javításra. A má-
sodik feladatban már jóval kevesebben (a minta 18,1 %-a) választották az (a) mon-
datot, amelyben a kérd ő szó a nem-hez kapcsolódik. Ezek az adatok azt mutatják, 
hogy az -e kérdőszó szórendi helye a kárpátaljai magyar beszél ők számára sem 
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„annyira" kötött , mint a leíró nyelvtan szerint , illetve igazolják Trudgill fenti állítá-
sát: annak ellenére , hogy a tárgyalt jelenséggel sokat foglalkoznak az iskolai ma-
gyar nyelvórákon , középiskolásaink jelentős része megszegi a sokat szajkózott sza-
bályt. 

A vizsgálat során arra is kíváncsiak voltunk , hogy vannak-e olyan társadalmi té-
nyezők , amelyek hatással vannak ama , hogy adatközlőink a standard normának 
megfelelően vagy a nyelvművelés által helytelenített változatban használják az -e 
kérdőszócskát. Ezért a vizsgált nyelvi változókat tíz független változóval koelál-
tattuk. Csak az olyan összefüggéseket vettük figyelembe, amelyek legalább 5 szá-
zalékos szinten szignifikánsak . Ez azt jelenti , hogy minimum 95 százalékos bizo-
nyossággal állíthatjuk, hogy az adott független változó valóban hatást gyakorol a 
vizsgált nyelvi változóra. 

A vizsgált társadalmi tényez ők közül az apa és az anya iskolai végzettsége, va-
lamint az, hogy abszolút magyar többség ű  vagy magyar kisebbségű  településen 
van-e az iskola, illetve az intézmény tannyelve semmilyen koelációt nem mutatott 
az -e kérdőszó szórendi helyzetével. 

Három független változó csak az els ő  feladattal mutatott szignifikáns koeláci-
ót, a másik feladattal azonban semmilyen összefüggést nem mutatott ki az elemzés. 
A városban élő  adatközlők lényegesen magasabb arányban javították az els ő  mon-
datot a standard normának megfelel ően (60,6 %), mint a faluban élők (50,9 %). Szá-
mottevő  eltérés mutatkozott a falusi (46,1 %), a városi (60,2 %) és az egyházi (73,9 
%) középiskolákban tanuló diákok között is . Érdekes módon az is befolyásolta az 
eredményeket , hogy az adott középiskola , amelyben a felmérést végeztük , az egy-
kori Magyarország melyik történelmi vármegyéjében található . Ez az összefüggés 
azért figyelemre méltó, mert ha a mai közigazgatási beosztást , azaz a járásokat vesz-
szük figyelembe , akkor nincs szignifikáns eltérés a beregszászi , az ungvári, a mun-
kácsi , a nagyszőlősi , a técsői és a huszti járásban középiskolába járó tanulók között 
az -e kérdőszó szórendi helyzetének megítélésben . Az egykori történelmi várme-
gyéket figyelembe véve azonban szignifikáns különbséget találunk a hajdani Ung, 
Bereg , Ugocsa és Máramaros vármegyében található középiskolában tanuló magyar 
középiskolások között. A valamikori Ung megyében az adatközl ők 52%-a, 
Beregben 48,8 %-a , Ugocsában 61,6 %-a, Máramarosban pedig 65,9 %-a javította 
standardra az -e szórendi helyét a vizsgált mondatban. 

Három független változó mindkét feladatban befolyásolta az eredményeket. Ez 
a három változó az adatközl ő  neme, magyar nyelvtanból szerzett iskolai osztályza-
ta és az volt, hogy az iskola, amelyben tanul, hagyományos középiskola vagy pedig 
olyan, amely felvételi vizsgákkal válogatja meg, kiket iskoláz be. (A hagyományos 
középiskolákkal szemben az ilyen intézményekben a tanulmányi id ő  sem két év, ha-
nem rendszerint három.) 
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A nők mindkét feladatnál magasabb arányban követték a standard normát, mint 
a férfiak. A magyar nyelvtanból hármassal rendelkez ő  adatközlők szignifikánsan 
magasabb arányban kapcsolták a tagadószóhoz az -e kérd őszót, mint a négyessel és 
ötössel bírók. A hagyományos középiskolában tanuló diákok körében jelent ősen 
alacsonyabb volt azok aránya, akik a standard változatot részesítették el őnyben, 
mint a felvételiztet ő  középiskolákba (líceumba, gimnáziumba) járók körében. 
Mindez az alábbi ábrából is kivehet ő . 

A standard válaszok %-os aránya független változónként a mondatjavító 
és mondatválasztó feladatban 
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Vizsgálatunkból levonhatjuk azt a következtetést, hogy bár az általános iskola 
végére gyakorlatilag befejez ődik a leíró magyar nyelvtan oktatása, a kárpátaljai ma-
gyar középiskolások jelentős része az érettségi el őtt egy évvel iskolai írásbeli fel-
adat megoldása közben nem a standard norma szerint használja az -e kérd őszót. Ez 
számunkra azt mondja, hogy a jelenlegi anyanyelvoktatási szemlélet, amely a tanu-
lók alapnyelvi változata helyére próbálja állítani a standard változatot, csekély ered-
ményszintet ér el még az oly er ősen stigmatizált nyelvi változók esetében is, mint 
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például az -e kérdőszó szórendi helye. (Következtetésünket természetesen nem ki-
zárólag ezen egyetlen változó vizsgálata alapján vontuk le, a felmérés során más, 
szintén hasonlóan megítélt nyelvi változó használatáról gy űjtöttünk adatokat, és ha-
sonló eredmények születtek.) Véleményünk szerint a megoldás az lehet, ha a stan-
dard változatot nem az alapnyelvjárás helyére, hanem mellé sajátíttatjuk el. 
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JEGYZETEK 

1 A vizsgálatot a Kárpátaljai Magyar Tanárképz ő  Fő iskola bázisán működő  LIMES Társadalomkuta-
tó Intézet kutatói végezték, akik ezúton mondanak köszönetet azoknak a diákoknak, akik vállalták a 
kérdőív kitöltését, valamint azoknak a pedagógusoknak, igazgatóknak, akik lehet ővé tették, hogy ta-
nítványaik adatközlők legyenek. 

Effectivness in Teaching Correct Usage 

Hungarian language education has been making efforts for long decades to 
inform, „acquaint" the general public with problems of correct usage. School 
education is also highly concerned with teaching good usage. By means of 
questionnaires based on a representative sample we we were seeking an answer to 
how effective this has proved in practice among the Hungarian secondary school 
leavers in the Sub-Carpathia region. In our research we touched upon the most 
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accentuated problems of correct usage. We dealt with what is called „suksükölés, 
szukszükölés, nákozás", certain instances of hypercorrection, certain dialectical 
peculiarities, the effects of bilingualism, and also with some lexical variables. Our 
choice of informants is representative of the last grade of secondary school students, 
therefore the results that we have obtained shed light upon how effective the 
teaching of Hungarian language is with regard to correct usage or to be more 
precise, on how well-informed the school-leavers are about the way their school 
treats certain usage variants that are usually stigmatised by Hungarian language 
cultivation. 
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Szikora Judit 
A nyelvi nevelés hatékonysága 
Az általános iskolás tanulók anyanyelvi versenyér ő l 

1. BEVEZETŐ  SOROK 

Ó, ember, a hitedet ne veszítsd el, őrizd 
meg a lélek nagy hitét! 
Ki volna nálad nagyobb, nem lehetsz 
vágytalan, ne tűrd a szenvedést. 
Ha kell, hát százszor újrakezdjük, 
vállalva ezt a legfőbb küldetést, 
mert a szabadság a legtöbb, amit adhat 
önmagának az emberiség! 

Juhász Ferenc 

A tanulókkal dolgozó pedagógus naponta találkozik az anyanyelvi nevelés ki-
sebb- nagyobb gondjaival. A magyarórákon, és nem csak azokon, beszélgetés köz-
ben, feladatok kidolgozásakor, szövegelemzéskor, tollbamondás írásakor, nagydol-
gozatnál, feleltetésnél folyamatosan figyelemmel kísérheti a diák beszédét és írását. 
Tudjuk, a szülő i ház után az iskola hat ki leginkább a tanulók életszemléletére, gon-
dolkodásmódjára, s természetesen nyelvi kultúrájára is. Az iskolán belül pedig a ta-
nítónő  és a magyartanár formálja, alakítja a diákok anyanyelv-használatát. Köztu-
domású tények ezek, mégis hangsúlyoznunk kell e témakör kifejtésekor. 

Hogy mennyire hatékony az iskolai — esetünkben az általános iskolai — anya-
nyelvi nevelés, azt különböző  módon mérhetjük. A tanulmányi eredmények tükré-
ben, a tanulók iskolai dolgozatai és házi feladatai alapján, a különböz ő  beszédhely-
zetekben megfigyelt beszélgetéseik, feleleteik alapján, s figyelemmel kísérhetjük a 
versenyeken mutatott teljesítményeik nyomán is. 

Mindegyik említett megfigyelési alkalom esetében más-más részét mérhetjük a 
gyermeki kommunikációnak. 

Ez alkalommal a legjobbak, vagyis a versenyre kel ők anyanyelvtudását szemlél-
tetném az 1999/2000-es tanévben a Szerb Oktatásügyi Minisztérium és az Újvidé-
ki Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke által 
szervezett körzeti és köztársasági anyanyelvi verseny résztvev őinek eredményei 
alapján. 
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Néhány éve kerül sor a háromfordulós (községi, körzeti és köztársasági) tavaszi 
anyanyelvi versenyre. A kitöltend ő  feladatlapokat a Tanszék tanárai készítik, a ver-
senyt a tanfelügyel ők koordinálják, s a szervezési munkában részt vesznek a tanu-
lókat fölkészítő  tanárok, és a versenyeket lebonyolító oktatási intézmények is. 

Először a körzeti versenyröl szólnék néhány szót. 

2. A KÖRZETI ANYANYELVI VERSENY EREDMÉNYEI -SZÁMADATOK TÜKRÉBEN 

A Szerb Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma és a Magyar Tanszék 2000. évi 
körzeti anyanyelvi versenyét az általános iskolák számára március 11-én tartották 
meg körzetek szerint Szabadkán, Zomborban és Becsén. 

A versenyt követően a megírt és kijavított teszteket a tanfelügyel ők összegyűj-
tötték, és elemzés céljából visszajuttatták a Magyar Tanszékre. 

A feladatlapok az általános iskolákban tanító magyartanárok egy részének véle-
ménye szerint nem a használatban lév ő  tantervek alapján készültek. Kifogásolták a 
tanárok azt is, hogy a feladatlapokhoz kapcsolódó kulcsok nem pontosak, esetlege-
sen tárgyi tévedéseket is tartalmaznak, valamint a pontozás is gondot okozott nekük. 
Ugyanis a fél, egynegyed vagy egyötöd pontok megnehezítették a pontok összegzé-
sét. 

A fentiek közlése fontos volt mielőtt a tesztek konkrét elemzésébe belekezde-
nék. A tanulók teljesítménye a fent közöltek ellenére is elfogadható. Íme szemlélte-
tésül néhány adat: 

A 48 ötödik osztályos feladatlap kitölt őjének teljesítménye 8,60 pont és 20 pont 
között mozog. 18 tanuló teljesítette a 16 pontos továbbjutási küszöböt (ez a ver-
senyzőknek 38 %-a). Tizenöten értek el 14 és 15 pont között eredményt (31 %), ti-
zenhárman teljesítettek 12-14 pont között (27 %), s csupán két diák (4%) eredmé-
nye gyengébb ennél (egyik feladatlapja 10, a másiké 8,60 pontos). 

A hatodikos feladatlapot 64 versenyz ő  töltötte ki, teljesítményük 17,80 pont és 
8,00 közötti tartományba esik. Közülük kilencen értek el 16 pont fölötti pontszámot 
(14 %). 14-en teljesítettek 14-16 pont között (22 %). Huszonhatan 12-14 pont köz-
ti eredményt értek el (41 %), tizenegy tanuló pontszáma mozog 10-12 pont között 
(17 %). Négy diák (6 %) pedig tíznél kevesebb pontot teljesített. 

A 78 hetedik osztályos versenyz ő  közül a legsikeresebb feladatlap pontszáma 
18,85 volt, a leggyengébbé pedig 9,40 pont volt. Közülük 16-an értek el 16 pontnál 
magasabb eredményt (20 %), huszonhét diák írt 14-16 pontos feladatlapot (35 %). 
Huszonhatan teljesítettek 12-14 pont között (33 %), heten 10-12 pontszámmal sze-
repeltek (9 %), míg két tanuló eredménye 10 pont alatt maradt (3 %). 

A végzősök csoportja volt a legnépesebb: 90 versenyz ő  töltött ki feladatlapot. A 
legjobb nyolcadikos teszt 19,10 pontos lett, a leggyengébb pedig 8,15 pontos. 16 
pontnál többet 6 tanuló ért el (7 %). Húszan teljesítettek 14-16 pont között (van 
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egyébként négy 13,95 pontos tes..t is (22 %), amelyeket talán még ide lehetne so-
rolni), harmincnégy tanuló teljesített 12-14 pont között (38 %). Tizenkilencen írtak 
10-12 pontos feladatlapot (21 %), 10 pont alatti eredmény tizenegy diák ért el (12 
%). 

Amennyiben összegezzük az általános iskolások által fölmutatott eredményeket 
százalékosan, akkor megállapíthatjuk, hogy: 

— az anyanyelvi körzeti versenyen az idén 280 tanuló vett részt; 
— 100 %-osan csupán egy ötödikes töltötte ki a feladatlapot; 
— a leggyengébben teljesít ők is 8 pontnál többet értek el; 
— a 16 pont fölötti továbbjutási mércét negyvenkilencen teljesítették (a résztve-

vők 17,50 %-a). A végzősök közül ért el legkevesebb diák 16-nál több pontot, a ver-
senyzők 7 %-a, az ötödikeseknél viszont a tanulók egyharmada került ebbe a cso-
portba; 

— a következő  sávba, a 14-16 pont közötti csoportba teljesítménye alapján het-
venhat tanuló került, vagyis a versenyz ők 27,15 %-a. Ebben a sávban a hetedike-
sek közül került be legtöbb tanuló, 35 %-uk; 

— a 12-14 pontos sávba a versenyz ők 35,35 %-a teljesített, vagyis 99 tanuló. Ide 
került a hatodikosok 38 %-a és a nyolcadikosok 40 %-a is, vagyis ez a két évfo-
lyam ebben a sávban teljesített legtömegesebben; 

— a versenyzők közü138 diák ért el 10-12 pontot, vagyis 13, 57%-uk. Ebbe a tel-
jesítménykategóriába ismét a nyolcadikosok közül kerültek be legtöbben, a ver-
senyzők 21 %-a; 

— 10 pontnál kevesebbet 18 tanuló ért el, azaz a versenyz ők 6, 43 %-a. Ennek a 
sávnak a zömét is a nyolcadikosok alkotják; 

— ha teljesítménykategóriák szerint az elért eredmények a következ őképpen ér-
telmezhetőek: az ötödikesek kétharmada teljesített 14 pont felett, a hatodikosok 60 

-a, a hetedikeseknek pedig 68 %-a 12-16 pont közötti eredmény ért el, a végz ő-
sök zöme a 10-16 pontos sávba került. Vagyis a 12-16 pontos teljesítménysávba 
sorolható a versenyz ők 62,50 %-a. 

— Tehát a versenyz ők teljesítménye jó közepesnek min ősíthető , hiszen a feladat-
lapon elérhető  20 pont 60-80%-át teljesítették. Igen alacsony a tíz pont alatti tesz-
tek száma, s azt is megállapíthatjuk, hogy a minden versenyz ő  megoldotta legalább 
a feladatlap 40 %-át. 

3. A KÖZTÁRSASÁGI ANYANYELVI VERSENY FELADATLAPJAINAK ÉRTÉKELÉSE 

A köztársasági anyanyelvi versenyt az általános iskolák kategóriájában a hetedi-
kesek és a nyolcadikosok számára rendezték meg. A körzeti versenyen résztvev ő  
nagyszámú (majdnem száz) nyolcadikos versenyz ő  közül mindössze tizenöt teljesí-
tette a köztársasági versenyhez szükséges szintet. A tanulók között volt szabadkai, 
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ómoravicai, topolyai, becsei, újvidéki és budiszavai versenyz ő  is. De képviseltette 
magát Bánát is: volt becskereki, magyaresernyei, zichifalvi és debellácsi diák is, a 
részvevők egyharmada bánáti, 40%-a észak-bácskai, egyötöde dél-bácskai volt; 
Nyugat-Bácskát egy gombosi fiú képviselte. Ezek az adatok azt igazolják, hogy a 
köztársasági anyanyelvi versenyre Vajdaság minden részéb ő l érkeztek diákok, va-
gyis a legjobbak tényleg egész Vajdaságot képviselték, s nemcsak a tömbmagyarság 
(Észak-Bácska) vett rész a megmérettetésen. 

A nyolcadikosok számára készült feladatlap nehéznek bizonyult. A maximális 
húsz pontot egyik tanuló sem érte el. Az els ő  helyezett feladatlapja 18,50 pontos 
volt (egy tanuló került a legmagasabb pontsávba, a 18-20-ba, azaz 6,67%), a máso-
dik helyezett 17,90-et kapott, a harmadik helyezettek 17,80 illetve 17,70 pontot ér-
tek el. Rajtuk kívül még két tanuló került be teljesítményével a 16-18 pontos sávba 
(tehát öten, a versenyz ők 33,33%-a). Hárman értek el 14-16 pont közötti ered-
ményt (20%). A 12-14 pontos kategóriába szintén három versenyz őt sorolhatunk be 
eredményei alapján. Két diák pontszámai alapján alig maradt le ebb ő l a pontsávból, 
hiszen 11, 85-ös illetve 11,80-as feladatlapot írtak. Egyetlen tanuló maradt le alapo-
san a többiektől 7,70-es eredményével, a feladatoknak csupán egyharmadát oldot-
ta meg jól. A számadatok igen szétszórt mez őnyt mutatnak, bár a többiek 60% fö-
lött teljesítettek. 

A mezőny ilyen mérvű  szétszórtságához hozzájárultak a javítást végz ő  tanárok 
is. Ugyanis amint ezt már a korábbi versenyek esetében is megállítottuk, mindig 
akadnak alulpontozó és túlpontozó tanárok is.' Így a fenti számadatok hitelessége is 
megkérdőjelezhető . 

A hetedik osztályosok versenyére 38 tanuló nevezett be, ebb ő l 36 versenyző  ér-
kezett meg és töltötte ki a feladatlapot. A hetedikesek is Vajdaság számos helységé-
ből érkeztek. A becsei, topolyai, szenttamási, kanizsai, szabadkai, feketicsi, újvidé-
ki diákok mellett csantavéri, bajmoki, moholi, hajdújárási diákok is érkeztek; a Bá-
nátból jövő  plandistei, kikindai, debellácsi, tordai és becskereki versenyz őknek, va-
lamint a Bácska legnyugatibb csücskéb ő l érkező  bogojevói diáklánynak külön örül-
tünk. 

A teljesítményekrő l, pontszámokról szólva el őször a pontozás nehézségeir ő l kell 
beszélnem itt is. Az általam az utóbbi néhány hónapban át>?ézett tesztekben voltak 
hibák, nem nagy tárgyi tévedések, de apróbb elírások akadtak. A javítási kulcsokat 
minden verseny alkalmával átnéztük, a javítást végz ő  tanárokkal egyeztettünk, mit 
és hogyan kell pontozni. Mégis utólag átnézve néhány feladatlapnál nem jól érté-
keltek a javítást végzők. Általában túlpontozással találkoztam, amikor a részfeladat-
okért, vagy a kis hibát tartalmazó feladatért a legmagasabb pontszámot ítélték meg. 
De találtam olyan tesztet is, melyben alul pontoztak a kollégák. Vagy csak szigorúb- 
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bak és következetesebb voltak, mint társaik? Nem tudom, de a legbántóbb — a ta-
nulók szempontjából —, amikor pontozatlanul maradtak feladatok, vagy pedig jól 
megoldott feladatrészeket nem értékelték a tanárok. Az egyik versenyz ő  egy egész 
ponttal többet kaphatott volna, ha a pontozást végz ő  tanár jobban odafigyel. Nem a 
pedagógusokat szándékozom itt és most felel őségre vonni, csupán arra szeretném 
fölhívni a figyelmet, hogy a jövőben próbáljanak meg jobban odafigyelni a javítás-
kor a pontozásra. Hiszen mindannyiunknak az acélja, hogy a tanulók örömmel ké-
szüljenek és jöjjenek el az anyanyelvi versenyekre. Éppen ezért a feladatlap készí-
tőknek talán még pontosabb, könnyebben pontozható feladatlapot kell készíteniük, 
amelyen a versenyzők és tanárok is jól el tudnak igazodni. A pedagógusoknak Vi-

szont javításkor kell nagyon összpontosítaniuk azért, hogy ne károsítsuk meg a ta-
nulókat. 

A köztársasági versenyen a hetedikesek közül senki sem ért el a maximális pont-
számot. A legmagasabb pontszámot elért versenyz ő  18, 3 ponttal lett első  — ez 
91,5%-os teljesítmény. A két második helyezett 18, 2 pontot, a harmadik helyezet-
tek 18, 1 pontot értek el, összesen hat tanuló teljesítménye (16,7%) esett a legma-
gasabb pontsávba (18-20 közé). 16 és 18 pont közötti pontszáma 15 tanulónak volt 
(41,6%). Közülük öt tanulónak csak néhány tized pont hiányzott a következ ő  pont-
sávba lépéshez. Kilencen teljesítettek 14 és  16  pont között (25%). Eredményükkel 
hatan  12-14  pontsávba kerültek (16,7). Vagyis az idei köztársasági anyanyelvi ver-
seny minden hetedikes résztvev ője a feladatoknak legalább 60%-át megoldotta, s ő t 
huszonegynek a teljesítménye 80% fölötti. A számbeli eredmények alapján a hete-
dikesek megmérettetése sikeresnek és tömegesnek móndható. 

4. A TANULÓK ÁLTAL ELÉRT EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 
A körzeti és köztársasági verseny esetében is a hetedikesek feladatlapjai és tel-

jesítménye alapján szeretnék szólni az anyanyelvi nevelés hatékonyságáról. 
A feladatlapokon különböz ő  típusú feladatok voltak. Mindkét feladatlap egy-egy 

rövid idézettel kezd ődött (Fekete Istvántól és Gárdonyi Gézától származó), s a fel-
adatlap els ő  négy, illetve első  hat kérdése ezzel volt kapcsolatos. Mondattani, szó-
tani és szófajtani tudnivalókat kellett kikeresniük és kiírniuk a diákoknak. 

A két tudásfölmérő-lap hasonló feladattípusokat tartalmazott. Ezek áttekintésé-
vel képet alkothatunk ennek a korcsoportnak a tudásszintjér ő l. 

—Mindkét feladatlapon szerepelt olyan feladat, melyben egy nyelvtani meghatá-
rozás hiányzó szavait kellett pótolni. A körzeti tesztben ez a hatodik feladat volt, a 
köztársaságiban a tizenhetedik. A körzeti feladatnál ki kellett egészítenie a verseny-
zőknek egy definíciót, s be kellett írni a mondatrésznek megfelel ő  kérdéseket. Az 
alany volt a keresett mondatrész. A versenyz ők zöme pontosan felelt a feladvány 

107 



SZIKORA  JUDIT  

erre a részére, viszont nagyon sokan (44-en) az alany kérdéseit így fogalmazták 
meg: ki cselekszik?, mi történik?, kik cselekszenek?, mik történnek?. A tanulókat 
a feladat zárójeles része (az állítmánnyal kiegészítve) zavarta meg, ezért tették hoz-
zá a cselekvés szavait. A köztársasági feladatlapnál a feladat megfogalmazása több 
megoldási lehetőséget sejtetett, így nem csak a kulcs szerint megadott választ (hal-
mozott mondatrészek) fogadták el a tanárok, hanem a tagmondatok megoldást is. 
Habár a meghatározás második mondatai nem jellemz ő  kifejezetten a tagmondatok 
kapcsolódására, hiszen közéjük köt őszó esetében is vessz őt teszünk. Mivel a fel-
adatot jól megoldó diákok (22-en, 63%-uk) közül csupán hárman írták a kulcs által 
megjelölt válasz, így mégiscsak elfogadható a másik, kevésbé pontos válasz is. 

— Feleletválasztásos feladatot is tartalmazott mindkét feladatlap. A körzeti ver-
senyen a tárgy pontos definícióját kellett megtalálniuk a versenyz őknek, a köztár-
saságin pedig az összetett állítmányét (hatodik illetve nyolcadik feladatok). Ez a 
feladvány könnyűnek bizonyult, mert a körzeti versenyen 5 tanuló kivételével min-
denki pontosan válaszolt, a köztársaságin pedig a versenyz ők kétharmada választott 
pontosan. 

— Összekevert szóláshasonlatokat is tartalmazott mindkét feladatlap (11. és 13. 
feladatok).A körzetiben ez a feladat volt talán a legkönnyebb. Úgy látszik, a diákok 
ismerik a szólásokat, közmondásokat, mert szinte mindannyian pontosan írták le a 
feladatot. S a két tanuló, akinél egy-egy szóláshasonlat pontatlan, valójában rosszul 
másolták át a tagmondatokat. A köztársasági versenyen nagyon sokan megtalálták 
a közmondások hiányzó felét, azonban a pulykára vonatkozó közismert mondás 
(Szebb a páva, mint a pulyka.) helyett a mérges, mint a pulyka szóláshasonlatot fo-
gadták el több esetben a javítást végz ő  tanárok. De akadtak egyéb pulykára vonat-
kozó mondások is: G őgös, mint a pulyka. Rút, mint a pulyka. Felfúja magát, mint a 
pulyka. Mérges, mint a pulyka. Truttyog, mint a pulyka. Toprongyos, mint a puly- 
ka. 

— A körzeti verseny hetedik és a köztársasági verseny tizennegyedik feladványa 
is hasonló volt, de nem annyira, mint az el őzőek. A körzeti feladatlapon helyhatá-
rozó ragokat kellett pótolni. A versenyz ők 40 %-a helyesen írta be mind az öt hely-
határozót. A többiek a Pécs helyhatározó-ragját tévesztették el. A régies és elfoga-
dott Pécsett forma helyett a Pécseн  formát alkalmazták. Néhányan a Szabadkán 
született forma helyett a Szabadkában született alakot írták. Az ellátogattak a galé-
riába esetében néhányan a -ban ragot használták. A köztársasági versenyen. tolda-
lékolni kellett a megadott köz- és tulajdonneveket -val, -vel raggal. 27-en pontosan 
oldották meg a feladatot; néhányuknál a Bernadett személynév toldalékolása volt 
hibás. A versenyz ő  egynegyede igen változatos hibát ejtett: Ady-val, Szabolcscsal, 
Arany-nyal stb. Mégis megállapítható, hogy ez a feladat nem tartozott a nehezeb-
bek közé. 
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— A tanulók számnévi ismereteit is számon kérte mindkét versenyszint (19., 18.). 
A tizenkilencedik feladat a számok helyesírását kérte számon a diákokon. A körze-
ti versenyen pontos megoldása 46 tanulónak volt (60%). A többiek egy vagy több 
szám írásánál hibáztak. Azt, hogy kétezerig a számokat egybeírjuk, sokan tudják, 
hiszen az 1977 leírásánál egyik tanuló sem tévedett. Viszont a huszonötezer szere-
pelt különírva is, a kétezer-egy egybeírva, s ahuszonötezer-tizennyolcat három, s őt 
négy részre is bontották. Megállapíthatjuk, hogy a versenyz ők egy része a számok 
helyesírásakor igen bizonytalan. A köztársasági verseny hasonló feladatánál zömé-
ben helyesen válaszoltak a tanulók, bár akadtak hibák. A legtipikusabb a kétezer fö-
lötti számok írásánál volt, ugyanis néhányan a százasokat és a tízeseket is különvá-
lasztották (kétezer-százhetven-egy vagy kétezer-száz-hetven-egy, illetve a tizenhét-
ezer-tizenegy). Ez tehát típus-hiba. 

— Szótömörítéssel illetve összetett szavak föloldásával  is  találkozhattak a ver-
senyzők. A körzeti verseny tizenkettedik feladatában tömöríteni kellett a körülírást, 
vagyis egy szóval kifejezni az egy füst alatt illetve a borsot tör az orra alá kifeje-
zéseket. 23 tanuló oldotta meg hibátlanul a feladványt. 20 diáknál az els ő , 19-nél 
pedig a második feladatrész volt pontos. 14-en rosszul oldották meg mind a kett őt. 
A javítást végző  tanárok ismét nagyon különböz őképpen értékelték a megoldásokat. 
Például az els ő  feladatrészben, amelynél az egyúttal, egyszerre volt a javítási kulcs 
szerinti elfogadható megoldás, az együtt megoldást néhányan elfogadták, néhányan 
pedig hibásnak minősítették. A második feladatrész esetében méginkább változato-
sak voltak az elfogadott és a hibásnak ítél megoldások. A javítási kulcs a bosszant-
ja szót találta csupán elfogadhatónak. Nos, a tanárok között volt olyan, aki elfogad-
ta az, idegesít, a piszkálja, a kitol vele (ez semmiképpen sem felelt meg a feladvány 
elvárásának, hiszen a megoldásnak egy szónak kellett lennie!), a bánt, feldühít, 
megtréfálja szavakat is. A megleckézteti, rosszalkodik, megharagítja megoldások-
nál viszont volt elfogadó és elutasító pontozás is. Vagyis nem egyforma mércével 
mértek e feladat esetében körzetenként a tanárok. A köztársasági verseny inverz tí-
pusú kilencedik feladatában a megadott melléknevekb ől szóláshasonlatokat kellett 
írniuk a diákoknak. 30-an kitűnően oldották meg ezt a feladatot (83%). Azonban ha-
sonlatokról lévén szó, amennyiben a tanulók elfelejtették kitenni a vessz őket, akkor 
fél pontot elveszítettek, ebben az esetben — azt hiszem — jogosan. 

— Szógyűjtő  feladatokat is kaptak az anyanyelvi versenyeken résztvev ő  tanulók. 
A körzeti megmérettetésen a tizedik és a tizennegyedik volt ilyen jelleg ű . A tizedik 
esetében olyan szópórokat kellett gy űjteni, melyeket csak mássalhangzójuk idő tar-
tama különböztet meg. A tanulók igen sokféle példát írtak. Volt olyan is, aki nem-
csak négyet írt, hanem többet, hét-nyolc szópárt is. A leggyakoribb példák: tol—toll, 
megy—meggy, ál—áll, szál—száll, fen—fenn, hal—hal, kel—kell, sok—sokk, fed—fedd. 
Ügyes megoldás volt a fülel—füllel, lábal—lábbal , ép—épp, ara—arra, ere—erre stb. A 
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néz—nézz, hoz-hozz típusú megoldásokat viszont több tanár nem fogadta el. Való-
színűleg azért, mert ezek esetében nem módosul aszó jelentése, csupán a cselekvés 
ideje, személye, száma módosul. Mivel a javítási kulcsban semmilyen megoldás 
nem szerepelt, csupán a szópárosként adható pontszámok szerepeltek, így felmerül 
a kérdés: vajon elfogadható-e az ilyen megoldás is? 

A tizennegyedik feladat a tizedikhez hasonlóan gy űjtőmunkát igényelt. Fej utóta-
gú szavakat kellet írniuk a versenyz őknek. Sok mindennek van feje a tanulók szerint. 
A leggyakoribb megoldások: kézfej, mákfej, tökfej, halálfej, kalapácsfej, hagymafej, 
gombostűfej, virágfej stb. Vannak különleges megoldások is: olvasófej (CD-lejátszó-
nál), nyomtatófej, kalászfej stb. Viszont a csúcsfej, jófej, apafej, hájfej nagyfej, fafej, 
csúcsfej jellegű  megoldásokat talán nem kellett volna elfogadni. A tanárok egy része 
az állatnév+fej szókapcsolatokért (lófej, birkafej, macskafej stb.) vont le pontszámo-
kat a tanulóktól, ezeket pedig el kellett volna fogadni. A köztársasági versenyen a 16. 
és a 19. épített a tanulók találékonyságára. következ ő  feladat játékos volt. A 16-ban 
szavakat kellett megadott hang alapján átalakítaniuk a diákoknak, ügyelve a helyes-
írásra. Az öt szót tizennégyen dolgozták át helyesen. A csúszda szó igencsak nehéz-
nek bizonyult, nagyon sokan (35%-uk) csúzdát írtak. Szintén gondot okozott a hall-
gatag és a bója helyesírása, valamint akadtak érdekes megoldások is: tejszín—helyszín 
helyett tejszín—hajszín; gólya—bója helyett gólya pólya (bár a megadott hang a b volt) 
vagy béget—végett helyett béget—véget. A 19.-ben a megadott magánhangzókhoz kel-
lett mássalhangzókat keresniük a tanulóknak. Szinte mindannyian találtak öt megfe-
lelő  szót, s így megkaphatták a feladatért járó egy pontot. Ilyen megoldások szület-
tek: kihál, bírál, szívás, sírás, bírák, tímár, Tímár, Kínát, dívány, vívás, hívás, csíráz, 
rívás, hízás, lírát, csírák, hínár, síláb(?), bírál, nyírás, nyílás, írás, szívás, bírát, bírás, 
vízár. A sikál szót többen síkálként írták — rosszul —, volt olyan tanár, aki pontozta, s 
volt, aki kihúzta. Nyirkál — nem jó megoldás, mert a magánhangzók közé nem éke-
lődhet — a megadott szabályok szerint — két mássalhangzó. 

— A körzeti verseny tizenötödik és a köztársasági verseny hetedik feladatában 
az idegen szavak magyar megfelel őjét kellett megadniuk a versenyz őknek. A pla-
fon, transzport, vekker, reszkíroz szavak közül a megoldások alapján a tanulók az el-
sőt és a harmadikat ismerik, a második és negyedik nagyobb fejtörést okozott ne-
kik. A transzportot kereskedelemnek, utazásnak, járatnak, tájleírásnak, központnak, 
csereforgalomnak, kivitelnek, küzdelemnek, szállítóeszköznek értelmezték — termé-
szetesen tévesen, hiszen a szó magyarul szállítást jelent. A reszkíroz szó — persze hi-
bás — jelentése a tanulók szerint: fontoskodik, parancsolgat, csoportosít, kockára 
tesz, rendbe tesz, kötelez, tudakol, félretesz, kínoz, firtat, er ő ltet, válogat, felajánl, 
piszkál, vitat, megbánt, bosszant stb. A helyes megoldás itt: kockáztat, rászán. A 
köztársasági verseny hetedik feladatban tanulóknak közismert idegen kifejezéseket 
kellett magyarítaniuk. A spájz és az abrosz valóban ismerős volt a tanulók számá- 
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ra, (bár egyikük a spájzot polcnak fordította); a kopíroz is fölismerhető  volt, viszont 
a glancol és az ökológia már fejtörést okozott. A glancol a diákok fordításában: szé-
pít, taktikázik, felvág, g őgösködik, pucol, nagyzol, tisztít, töröl jelentés ű  szó. Az 
ökológia környezettanulmánynak, él őhelynek, természetvédelemnek, környezet-
nek, környezettannak, biológiának, természetnek, természettudománynak is fordít-
ható. Legtöbbjüknek az ökológiával volt gondjuk. Ennek aszónak a pontos jelenté-
sét a tanulók egyharmada ismerte, bár így is a 18-an négy szót pontosan magyarí-
tottak. Az idegen szavak és kifejezések ismerte közepesnek mondható, hiszen a fel-
adatoknak kb. felét tudták a tanulók. 

— A versenyzők mondattani ismereteit többféle versenyfeladvány mérte. A fel-
adatlapok szövegidézeteinek mondatait kellett megvizsgálniuk a diákoknak (körze-
ti verseny 1. , 2., 4.; köztársasági 1.). Az egyes mondatrészeket kellett kikerésniük 
és kiírniuk (körzeti 2., köztársasági 2.). Hibás mondatokat kellet kijavítaniuk (kör-
zeti 9.) vagy tagolni kellett a megadott mondatokat (köztársasági 15.) A mondatal-
kotási gyakorlatoknál (körzeti nyolcas, köztársasági 11., 20.) is fontos volt a mon-
dattani szabályok ismerete. A feladatok terjedelme miatt csupán az idézett szövegek 
mondatainak vizsgálatát végz ő  és az önálló mondatalkotási feladatokat mutatom be 
most. A körzeti verseny Fekete István-idézetéb ő l az egyszerű  mondatokat kellett ki-
keresni. Ezt az egyszerűnek tűnő  feladatot a tanulóknak csupán 23 %-a oldotta meg 
helyesen, vagyis 60 tanuló nem tudta megszámolni az idézet egyszer ű  mondatait. 
Nem tudni, miért okozott ez gondot a diákoknak, hiszen a mondatokról nem el ő -
ször, hanem harmadszor tanulnak hetedikben. Szintén a körzeti verseny egyik fel-
adványa szerint elemezni kellett a szöveg második mondatát.' A pontos megoldá-
sért 2 pont járt, s ezt 35 tanuló meg is kapta, vagyis 45 %-uk jól végezte el a mon-
datelemzést. A leggyakrabban el ő forduló hibák: 

— a két árny kifejezések együtt szerepeltek alanyként, 
— a két mennyiségjelzőt nem elemzi a tanuló, 
— a tóparti rókavár felé együtt helyhatározónak min ősítették, s elmaradt a hely-

határozó minőségjelzője, 
— a rókavár felé névutós szerkezetet külön egységként elemezték a tanulók, így 

a mondatnak két helyhatározója lett, 
— az ágrajzban néhányan a min őségjelzőt vagy az alanyhoz vagy közvetlenül az 

állítmányhoz kapcsolták, holott a tóparti minőségjelző  a helyhatározó (rókavár fe-
lé) bővítménye. 

A köztársasági verseny hasonló feladatában meg kellett állapítaniuk a verseny-
zőknek hány egyszerű  és hány összetett mondatot találtak az idézett szövegben, va-
lamint az idézet els ő  mondatának tagmondatszámát, és az azok között lév ő  viszonyt 
kellett maghatározniuk. Pontos választ (2 egyszer(i, 4 összetett) az els ő  kérdésére a 
feladatnak 16 tanuló adott (44,4%). Tizenhárman 3 egyszer ű  és 3 összetett monda- 
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tot találtak, de akad olyan is, aki 6 egyszer ű , valamint 4 egyszer űt, és két összetet-
tet talált. Az első  mondat kétharmaduk szerint 3 tagmondatból állt (ez a pontos vá-
lasz). A tagmondatviszonyok meghatározása 15 tanulónak sikerült (mellérendel ő), 
egyetlen tanuló tudta, hogy a kapcsolatos mellérendelésr ől van szó. 11-en megvála-
szolatlanul hagyták ezt a részét a feladatnak, s voltak, akik alárendel őnek minősítet-
ték. Akadtak érdekes válaszok is, pl.: a tagmondatok közötti viszony összefügg ő , 
szoros, nem függenek egymástól, egy alanyuk van, vessz ővel kötődnek egymáshoz. 

Megállapíthatjuk, hogy a hetedikesek számára a mondattant még gyakorolni 
kell. 

Végül a tanulók nyelvhasználatát leginkább megmutató önálló mondatalkotási 
gyakorlatairól szeretnék szólni. Ezek azok a feladatok, melyben leginkább megmu-
tatkozik a tanulók kreativitása, ötletessége, de olvasottsága is, hiszen attól is függ, 
hogy milyen mondatokat szerkesztenek. Itt csupán a köztársasági verseny mondatai 
beszédesebbek. Két ilyen jelleg ű  feladatuk volt a hetedikeseknek. Az egyikben 
megadott szavak (folyó, festett) és azok szófaja alapján kellett mondatokat írniuk a 
diákoknak. A tizenegyedik feladat a tanulók kreativitására alapozott. A megadott 
szavakkal kellett mondatokat fogalmazniuk, a szavaknak azonban meghatározott 
szófajúaknak kell lennie. A feladat a könnyebbek közé tartozott, mert diákok 86%-
a a maximális pontszámot kapta meg a feladatért. A következ ő  megoldások szület-
tek: 

A folyó iszapos. A folyó víz tiszta. A Tisza folyó A folyó szennyezett. A csap-
ból folyó víz hideg. Tavaly egy folyó mellett nyaraltunk. Folyó vízzel mosott kezet. 
A Duna szép folyó. A Duna nem álló víz, hanem folyó víz. A Duna egy igen kis fo-
lyó. A csapból folyó víz egészséges. A folyó zúgva törte át a gátat. A folyó víz el-
árasztotta a termet. A Duna folyó országhatárunk mentén hömpölyög. A délel őtt fo-
lyó versenyen síri csönd uralkodik. A folyó lassan folydogált. A folyó víz eláztatott 
bennünket. A folyó felett van egy híd. A folyó pataknak tiszta a vize (?). A folyó le-
het gyorsfolyású is. A lábamra folyó víz hideg volt. A folyó lassan folyt tovább. A 
folyó patak a gátnál dagadt. A folyó gyorsan folyik. A folyó gyorsfolyású. A folyó 
folyadék ritka. A szivacsból folyó víz piszkos volt. A folyó már a mi utcánkból hit-
ható. Inni akart a csapból folyó vízb ől. A folyó víz tisztább, mint az álló. Nyáron a 
közeli folyóban fürödtem. Folyó víz alatt mostam meg kezem. A folyó év negyedik 
hónapjában vagyunk. A most folyó gy űlésről ketten hiányoznak. A folyó tovább-
hömpölygött az alkonyati fényben. 

Láttam egy festett kaput. Laci kerítést festett. Az a festett kép jól mutat. Laci a 
múltkor képet festett mikor ott voltam. Szép a festett rajz. Ez az ember kaput fes-
tett. Nézd azt a pirosra festett autót. Peti az iskolában mindig jól festett. A festett 
kép szép dísze a szobának. A festő  egy festményt festett tegnap. Józsi festett tojá-
sokat gyűjtött. Józsi rajzórán tájképet festett. A kézzel festett porcelán szép. Peti táj- 
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képet festett. A festett kép nagyon szép. A festett képet olcsón megvettem. A festett 
falon egy légy van. A festő  képet festett. A festő  régen festett. A most festett szoba 
szárad. Jani szép képet festett. A festett kapu szebb. A festett kép egy n őt ábrázol. 
A festett haját dicsérték. A ceruzával festett képet kitettük a falra. Dani festett egy 
gyönyörű  tájkép. A festett kerítésen könyököltem. Tegnap a szomszéd képet festett. 
A festett tojások szépek. Marika tegnap festett egy képet. Festett hajam van. A fes-
tett kép értékes. Ödön rajzórán autót festett. A festett arc szép. Aladár csúnya képet 
festett. Születésnapomra egy kézzel festett terít őt kaptam. A testvérem egy képet 
festett anyunak. Az iskola falán festett kép lóg. A festett képet még mindig nem vit-
ted haza? Krisztina nem rajzolt, hanem festett rajzórán. A mondatokból kit űnik, 
hogy legtöbben a kézzelfogható, egyszer űbb megoldásokat írták, míg voltak olya-
nok is, akik alaposabbak voltak. 

A másik ilyen jellegű  feladata a köztársasági tesztnek az egybe- és különírt sza-
vak jelentéskülönbségére kívánt rámutatni. A megadott szókapcsolat a négyszög —
négy szög volt. A következő  mondatok születtek: A tanterem négyszög alakú. Ma 
matematikából a négyszöget tanultuk. A négyszögb ől négyzet lesz. Lerajzoltam egy 
négyszöget. A négyszög alakú teremben ültünk Mindenki négyszöget rajzolt. A 
négyszög mértani alakzat. A négyszög egy matematikai fogalom. Matematikából a 
négyszögről tanultunk. A négyzet szabályos négyszög. A négyszög oldala egyenl ő . 
A téglalap mértanilag négyszög. A ház alapja négyszög alakú. A matematika vilá-
gából a négyszög a legérdekesebb. A négyszöget pirosra festettem. Az ablak négy-
szög alakú. A négyszög kerülete egyenl ő  az oldalainak összegével. 

Négy szög áll ki a falból. A négyzetet négy szög alkotja. Négy szöget ütött a fal-
ba. Négy szögre van szükségem a kutyaház megszögeléséhez. A falba négy szög lett 
verve. Négy szög nagyságát már kiszámítottuk. A legszorgalmasabb négy szöget 
rajzolt matematika órán. Négy szög maradt az asztalon. A táblát négy szög tartot-
ta. A padon négy szög hevert. Négy szög t űnt el a szekrényemb ől. A háromszögnek 
nem négy szöge van. Négy szöge van az alakzatnak. Rajzoljunk a füzetbe négy szö-
get, amelynek összesen 360 fokot zárnak be! 

Ennél a feladatnál találhatunk egyszer ű  tőmondatot, valamint választékosabb 
nyelvhasználatra utaló megoldásokat is. 

S. OSSZEGZÉS 
Néhány szóban elmondva, a hetedikesek tudásszintje szótanból elég jó. Helyes-

írásuk közepes, mondattani ismereteik viszont hiányosak. Nem szabad szem el ő l 
veszíteni azt a tényt, hogy a megmért tanulók a legjobbak közé tartoznak, a legügye-
sebb nyelvtanosok. Tehát a kapott eredmények nem reprezentálják az átlagos hete-
dik osztályos tanulót. Mégis levezethet őek a feladatlapokból a tipikus hibák, és ezek 
megállapítása segítheti a magyartanárok munkáját. Megmutatja ez az elemzés a fel- 
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készülés hiányosságokat, azt, hogy mit kell alaposabb, pontosabban megtanítani és 
begyakoroltatni. 

A hetedik osztályosok idei megmérettetése tömegesebb és eredményesebb volt 
mint a nyolcadikosoké, ezért bízom benne, hogy az immár nyolcadik osztályba lé-
pő  generáció az elkövetkez ő  anyanyelvi versenyeken még sikeresebb lesz. 

JEGYZETEK 

1 A feladatlap összeállítói és a javítást végz ő  tanárok nem tudtak még egy eddig megtartott verseny 
esetében sem közös nevezőre jutni a pontozás tekintetében. Lehetnek hibák a javítókulcsokban, il-
letve olyan megoldások is elképzelhet őek, melyek a kulcsban nem szerepelnek, ám minden verseny-
nél egyeztetik a kulcsokat, az elfogadásra kerül ő  megoldásokat a javítás végzők, ezért érthetetlen a 
pontozásokban előforduló eltérés. Mindannyian a tanulók és a verseny érdekében dolgoznak, s még-
is akadnak olyan tanulók minden versenyen, akiket a szigorúbban pontozó tanárok megkárosítanak 
néhány tized ponttal, s vannak olyanok is, akik érdemtelenül kapnak magasabb pontszámot. 

2 Ha nincs közöttük kötőszó, írásban vesszővel válasszuk el őket egymástól, beszédben pedig rövid 
szünetet tartunk. 

3 s a két árny elindult a tóparti rókavár felé. 

The effectiveness of Language Education 

Attention should be paid to the language of the pupils both at school and away 
from it. In Hungarian language classes the teacher can aid and correct their pupils' 
speech and written work by introducing suitable exercises. Testing and 
competitions can measure the extent and level of the pupils' language usage. The 
author in this contribution presents the results of such a competition. 
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Bokor József 
A  magyar nyelv esélyei a kétnyelv ű  Muravidéken  

Az utóbbi négy-öt évben több helyütt szóvá tettem, hogy a muravidéki kétnyelv ű  
oktatás a magyar anyanyelv szempontjából nem váltotta be a hozzá f űzött reményeket. 
Azt is újra meg újra megfogalmaztam , hogy ennek ellenére sem látok már semmiféle 
esélyt a negyven esztendeje megszűnt magyar anyanyelv ű  iskoláztatás visszaállítására. 
De azon mégiscsak el kellene gondolkodnunk , hogy a kétnyelvű  oktatáson belül mit le-
hetne tenni a magyar tanulók oktatásában -nevelésében az anyanyelv dominanciájának 
erősítéséért . Most, amikor referátumom céljául a muravidéki magyar nyelv esélyeinek 
latolgatását tűzöm ki, nem kerülhetem meg a felvetést, amelyben a kétnyelvű  oktatás na-
pi gyakorlatának és szervezeti keretének a megreformálását képzelném el. 

Természetes , hogy az anyanyelvi oktatás ügyét , főként eredményességét nem lehet 
izoláltan , más tényezőktől függetlenül szemlélni . Tény ugyanis , hogy mind lehango-
lóbb az a nyelvi , nyelvhasználati kép, amely a Muravidéken fogad bennünket. Ehhez 
sok esetben identitászavarok is társulnak . Hosszabb távon ezért — hathatós beavatkozás 
nélkül — kevés remény van a muravidéki magyar nyelv megmaradására , fenntartható-
ságára . Fogy a magyar nyelv beszél őinek lélekszáma , erősen szórványosodik a ma-
gyarság, ritkul a magyar nyelv ű  konішunikáció , nem működik egyformán a magyar 
nyelvnek minden szintje, korlátozódnak funkciói, veszend őben presztízse , zsugorodik 
a magyar nyelvi kompetencia . Itt sürgős és tervszerű  cselekvésre volna szükség. 

Ilyen körülmények között azonban joggal vet ődik fel a kérdés, hogy lehet-e még 
egyáltalán esélyrő l beszélni : az esélyeken annak lehetőségét , valószínűségét értve, 
hogy meg- vagy visszaszerezhet ő-e még a kétnyelvűség körülményei között a Mu-
ravidéken a magyar nyelvnek az alkotmányban biztosított egyenrangúsága és jogú-
sága ; visszaállítható -e még egyáltalán a kisebbségi magyar nyelv presztízse. Akár 
pozitív, akár negatív választ adunk az aggodalmaskodó felvetésre , azt nem vonhat-
juk kétségbe, hogy az iskola, az anyanyelvi és anyanyelv ű  nevelés ma kulcskérdés 
mindenféle esély tekintetében. Ezért figyelmemet most a továbbiakban arra kon-
centrálom , milyen lehetőségeink vannak , mire alapozhatunk , illető leg milyen vál-
toztatásokat képzelhetünk el a kétnyelv ű  oktatáson belül direkten a magyar anya-
nyelvűség megerősítésére , közvetve pedig az identitástudat meg őrzésére. 

Tudjuk, hogy Szlovéniában a jogi, politikai keretek tiszták, az alkotmányos ga-
ranciák kielégítőek. A kétnyelvű  iskoláztatás szervezete kiépült, s őt megszilárdult. An-
nak ellenére, hogy a szlovéniai kétnyelv ű  oktatás utópisztikus modell, nem elve ellen 
vagyunk. Uannak jó tapasztalatok, igyekvő  pedagógusok és diákok is. Noha az összkép 
egyáltalán nem megnyugtató, be kell látnunk, hogy a kétnyelv ű  iskoláztatásból nincs 
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visszaút: ijesztően fogy ugyanis a magyar anyanyelvű  tanulók létszáma. Hadd illuszt 
rálják ezt legfrissebb adataim, amelyek szerint a kétnyelv ű  Muravidéken az utóbbi há-
rom évben mindössze 1000 és 1100 között mozog az általános iskolások összlétszáma, 
s ebből a 400 fót sem éri el a magyart anyanyelvi szinten tanulók száma. 

Osztály 	Lendva 	Dobronak 
	

Göntérháza 
	

Pártosfalva 
1997/1998 
	

1999/2000 
	

1999/2000 
	

1999/2000 
101 tanuló 
	

7 tanuló 
	

14 tanuló 
	

8 tanuló 
M-1 M-2 
	

M-1 	M-2 
	

M-1 	M-2 
	

M-1 	M-2 

	

28f5  73 fó 
	

5 fő 	2f5 
	

8f5 	6 fő 
	

2f5 	6 fő  
27,72 % 72,27 % 71,42% 28,57%  57,14 % 42,85 % 25,00% 75,00%  

95 tanuló 
	

15 tanuló 
	

6 tanuló 
	

7 tanuló 

	

M-1 M-2 
	

M-1 	M-2 
	

M-1 	M-2 
	

M-1 	M-2 
33f5 	62 fő 	6 fő 	9f5 

	
3f5 	3f5 
	

4fő 	3 fő  
34,73 % 65,26 % 40,00 % 60,00 % 50,00 % 50,00 % 5 7,14% 42,85%  

92 tanuló 
	

6 tanuló 
	

9 tanuló 
	

10 tanuló 
M-1 	M-2 
	

M-1 	M-2 
	

M-1 	M-2 
	

M-1 	M-2 
29f6  63 fó 4fő • 	2 г6 

	
4fő 	5fó 
	

Э fó 	7fő  
31,52% 68,47% 

 
66,66 % 33,33 % 44,44% 55,55%  30,00 % 70,00 % 

114 tanuló 
	

15 tanuló 
	

16 tanuló 
	

12 tanuló 
M-1 	M-2 
	

M-1 	M-2 
	

M-1 	M-2 
	

M-1 	M-2 
37f6 	77f6 
	

б fő 	9 fó 
	

12 г6 	4fő 
	

б fő 	б fő  
32,45 % 67,54 % 40,00 % 60,00 % 75,00 % 25,00 % 50,00 % 50,00 % 

100 tanuló 
	

10 tanuló 
	

6 tanuló 
	

10 tanuló 
M-1 	M-2 
	

M-1 	M-2 
	

M-1 M-2 
	

M-1 	M-2 
29f5 	71f6 
	

S fó 	S fő 
	

4fő  2fó 
	

4fó 	б fő  
29,00% 71,00% 

 
50,00 % 50,00 % 66,66 % 33,33 % 40,00 % 60,00 % 

113 tanuló 
	

10 tanuló 
	

9 tanuló 
	

6 tanuló 
M-1 	M-2 
	

M-1 	M-2 
	

M-1 M-2 
	

M-1 	M-2 

	

33 fő  80f6 
	

6 fő 	4fő 
	

3 fő 	6 fő 
	

4f5 	2f6  
29,20 % 70,79 % 60,00 % 40,00 % 33,33 % 66,66 % 66,66 % 33,33 % 

125 tanuló 
	

18 tanuló 
	

7 tanuló 
	

13 tanuló 
M-1 	M-2 
	

M-1 	M-2 
	

M-1 M-2 
	

M-1 	M-2 
40 г6 	85f6 
	

10 fő 	8f5 
	

5 fő 	2f6 
	

3fő 	lOfó 
32,00 % 68,00 % 55,55 % 44,44 % 71,42% 28,57%  23,07 % 76,92 % 

116 tanuló 
	

18 tanuló 
	

9 tanuló 
	

12 tanuló 
M-1 	M-2 
	

M-1 	M-2 
	

M-1 M-2 
	

M-1 	M-2 
Эб fó 	80fő 	11 fó 	7fő 

	
4fő 	5 fő 
	

5 fő 	7fő  
31,03% 68,96% 

 
61,11 %  38,88%  44,44 % 55,55 % 41,66% 58,33%  

Összesen 	856 tanuló 
	

99 tanuló 
	

76 tanuló 
	

78 tanuló 
M-1 	M-2 
	

M-1 	M-2 
	

M-1 	M-2 
	

M-1 	M-2 
265 fő 	591 fő  53f5 	46f5 

	
43f5  33 fő 
	

31 fő 	47f5  
30,95 % 69,04 % 53,53 % 46,46 % 56,57 % 43,42 % 39,74 % 60,25 % 

A magyart anya-, illetve környezetnyelvként tanuló diákok megoszlása a 
Muravidéken' 
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Ha tehát nincs más mód, mint együtt élni a kétnyelv ű  oktatással, akkor annak a 
javítását, korszer űsítését kell közös er ővel megcéloznunk. Azt nem nehéz megfo-
galmazni, hogy mit és miért kellene megváltoztatni. Sejtések, tapasztalatok és té-
nyek igazolják, hogy súlyosak az adósságok. 1. Igazán nem segítette tudatos peda-
gógiai akarat és gyakorlat azt a eredeti elképzelést, hogy a tanulók mindvégig sza-
badon dönthetik el, melyik nyelvet kívánják jobban fejleszteni. 2. A szlovén gyere-
kek nem sajátították el kell ően, illetőleg igen alacsony szinten tanulták meg a ma-
gyart, a magyar gyerekeknek viszont az anyanyelvi kompetenciája nem fejl ődött a 
kívánt mértékben (a standardnak sokszor a középiskola befejeztéig is csak részlege-
sen jutnak a birtokába és alig ismerik a szakmai nyelveket), ugyanakkor szlovénül 
sem tanultak meg tökéletesen. 3. A kétnyelvű  iskoláztatás a magyarságnak nem 
egyszerűen szükséges integrálódását segítette el ő , hanem hozzájárult sajnos asszi-
milálódásához is. 

E pillanatban úgy látom, hogy a szükséges változtatások bevezetésére talán épp 
a kilencéves iskola beindítása adja a legjobb pillanatot. Az 1996 februárjában elfo-
gadott iskolai törvények értelmében ugyanis a Szlovén Köztársaságban bevezetik a 
kilencéves általános iskolát és a kétszint ű  középiskolát. Tanterveiket a tantárgyi tan-
tervi bizottságok készítették/készítik el. E tanterveknek több olyan sajátságuk, új-
szerűségük van, amelyek az utolsó esélyt jelenthetik szervezeti-szerkezeti megoldá-
saikban egyfelő l a kisebbségi anyanyelv (a magyar nyelv) dominanciájának er ősí-
tésére, netán kiteljesítésére, másfel ől az anyanyelvű  szakmaiság színvonalának 
emelésére, illetőleg stabilizálására. (Az új általános iskola 1. osztályos tantervét 
egyébként kísérleti jelleggel Göntérházán [Genterovci] már ki is próbálták az 
1999/2000. tanévben — igen jó tapasztalatokkal.) 

3. A változtatásokra vonatkozó elképzeléseim lényege két pontban foglalható 
össze: 1. A kilencéves általános iskola els ő  felében a kétnyelvűség következetes 
megvalósításával a magyar gyerekek esetében — az anyanyelvi alapok megszilárdí-
tása mellett — a szlovén nyelvben való elmélyedés, a szlovén nyelvismeret tökélete-
sítése, a szlovén anyanyelvűekkel való egy szintre hozás lenne a legf őbb cél. 2. A 
kilencéves általános iskola második felében viszont — a szlovén nyelvben elért 
szintre is alapozva — valamennyi szaktárgy esetében egy folyamatosan fokozódó 
anyanyelvű  szakmaiság kiteljesítése-megszilárdítása venné kezdetét a magyar ajkú-
aknak minden lehetséges módon, de legfőképp az ún. külső  differenciálás formájá-
ban, azaz külön tanítási órák keretében is. 

Az első  pontban megfogalmazott nyelvi célért kb. az  általános iskola közepéig, 
lényegében az 5. osztállyal bezárólag kellene a legtöbbet tenni. Ezt több minden 
szolgálhatja: 1. Az új tantervek szerint az 1. osztályban nincs olvasás- és írástaní-
tás, csak szóbeli kommunikáció, s őt az olvasásnak és az írásnak a tanítása két évre 
húzódik szét, s súlypontja az anyanyelv esetében a 2. osztályra, a környezetnyelv 
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esetében pedig a 3. iskolaévre esik. 2. Az els ő  harmad mindhárom esztendejében 
két-két pedagógus foglalkozhat a tanulókkal (ráadásul az 1. osztályban az egyikük 
óvónő). Јб  lenne, ha a két pedagógus egyike szlovén, másika magyar anyanyelv ű  le-
hetne. 3. A magyarnak mint anyanyelvnek a tanítása mindvégéig külön folyik a ma-
gyarnak mint környezetnyelvnek a tanításától, a szlovén nyelv esetében viszont már 
a 4. osztálytól — megítélésünk szerint túl korán — megsz űnik a kettősség, vagyis a 
magyar ajkúaknak a szlovént már három év után a szlovén származásúakkal azonos 
szinten kell folytatniuk. Itt is rendkívüli jelent ősége van a tanítók, tanárok nyelvis-
meretének. El kellene érni, hogy a magyar és a szlovén nyelvet ugyanannak a tanu-
lónak ne taníthassa ugyanaz a tanár. 

A második pontban kifejtett nyelvi célért ugyanakkor a 6. osztálytól kezd ődően, 
de különösen a 7., 8. és a 9. osztályban kellene új erővel és szemlélettel valami 
rendkívülit tenni. Mind mennyiségi, mind min őségi tekintetben. A kétnyelvű  okta-
tást nem akarjuk kétszer egynyelv űvé tenni, de meg kell emelni benne a magyar 
nyelvű  tanítás arányát. Oly módon, hogy bizonyos szaktárgyakban, méghozzá leg-
alább egy-egy humán, reál és ún. készségtárgyban a rendelkezésre álló órakeretnek 
minél nagyobb arányában, de minimálisan az egyharmadában — külön a magyar 
anyanyelvűeknek — legyen kizárólag magyar nyelvű  az óravezetés, a tanítás. Foly-
tatni tehát azt, aminek azért már van el őzménye: 1. A készségtárgyakban elvileg ed-
dig is nagyjából azonos arányban részesedett a két nyelv. 2. Él máig az ún. nemze-
ti program, amely a 6. osztályban 6 külön magyar földrajzórát, a 6., 7. és a 8. osz-
tályban pedig összesen 40 történelemórát jelent. Nem lehet kétséges, hogy a magyar 
nyelvű  szakmai oktatás szintje emelkednék meg, ha nem csupán a szakterminológia 
ismertetésére szorítkozna a tanítás. Az ilyen oktatásnak ugyanis az a veszélye, hogy 
a magyar tanulók anyanyelvükön soha nem tanulnak meg szakmai problémákról 
összefüggően kommunikálni. Јб  volna továbbá, ha aszóban forgó órákat magyar 
anyanyelvű  szaktanárok tarthatnák. Talán nem is kellene óráról órára a megel őzően 
már szlovénül feldolgozott tananyagokat ismételni, biflázni. S őt az sem volna fon-
tos, hogy a pedagógusok mindenáron a szlovén tankönyvek fordításából tanítsanak 
(a tankönyvfordítások problémája egyébként is külön tanulmány tárgya lehetne). 
Meggyőződéssel vallom, hogy egy-egy témakör törzsanyagának szakszer ű, tömör 
magyar nyelvű  összefoglalásai mint afféle törzsanyagok, nyelvi, kommunikációs 
szempontból több eredményre vezetnének, mint a drága teljes tankönyvfordítások. 
Arról nem is beszélve, hogy fennáll annak is a veszélye, hogy a szlovén tankönyv-
bő l fognak tanulni akkor is, amikor a magyarból kellene. 

Úgy vélem, javaslataim föltétlen előrelépést jelentenének a kétnyelv ű  oktatáson 
belül a magyar anyanyelvűség megerősítésében (ha van még rá fogadókészség). 
Korábban ugyanis a kétnyelv ű  iskoláztatásban jobbára csak az els ő  két évben érvé-
nyesült következetesen az anyanyelvi dominancia. Emellett az alsó tagozatban töb- 
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bé-kevésbé jól megvalósult még a kétnyelvűség elve, de a fels ő  tagozattól kezdve —
főként a szaktárgyi anyagok növekvő  terjedelme miatt — fokozatosan uralkodott el 
a tanórákon a többségi szlovén nyelv, miközben a magyar nyelv ű  pedagógiai tevé-
kenység hovatovább a vázlatírásra és a szakszók, fogalmak feljegyzésére sz űkült le 
(főként a matematikában és néhány természettudományos tárgyban). Természetes 
és okszerű , hogy ilyen körülmények között nem fejl ődhettek eléggé a magyar nyel-
vű  készségek, képességek, kompetenciák, megrekedt az anyanyelvre épül ő  gondol-
kodó és alkotó tevékenység. Pedig napi tapasztalat, hogy mindenki — a kisdiáktól a 
legnagyobb tudósig —elsősorban anyanyelvén lehet versenyképes ember. Ezért, ha 
lesz változás, a jöv őben az eddiginél jóval nagyobb figyelem fordítandó még a két-
nyelvű  általános iskolában is a magyar anyanyelv ű  nyelvhasználat középs ő  szintjé-
nek a kiművelésére, azaz a szakmai és közéleti információknak az anyanyelvi kon-
textusban való befogadására-kifejezésére. Ez pedig nem képzelhet ő  el anélkül, hogy 
ne növekedjék — a szlovén nyelv favorizálásának ellensúlyozására — bizonyos mér-
tékig a differenciáltan (külön magyarul és szlovénül) megtartott órák száma (annál 
is inkább, mivel a magyar tanulóknak a 4. osztálytól megszűnő  szlovén második 
nyelvi óráival egyébként történt már némi anyagi megtakarítás). 

JEGYZETEK 

1 Az M-1 a magyart anyanyelvként, az M-2 a magyal környezetnyelvként tanulók számát és arányát 
jelenti. A göntérházi adatok nem ta ґtalmazzák a kísérleti osztályba járók létszámát (itt M-1=3 f ő , M-
2=7 fő). A pártosfalvi adatokban nincsenek benne a tagiskolák létszámadatai. 

The Prospects of the Hungarian Language in the Mura 
Region 

Whether the Hungarian language will survive in the Mura Region in Slovenia 
entirely depends on school education. Due to the small number of Hungarian school 
children there is no hope of re-establishing monolingual school education. For this 
reason the proportion and the standard of teaching in the mother tongue ought to be 
raised to a substantially higher level in the bilingual schools, primarily in the 
higher grades, and in as many special subjects as possible, by introducing addition-
al lessons if there is any interest shown in them. The new system of the nine-year 
primary schooling and secondary schooling in two levels, to be introduced in the 
near future, seems to offer the last great possibility for the preservation of the 
Hungarian language. At present, namely, there is no correspondence between 
theory and practice in bilingual education in Slovenia. 
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Kolh%th Anna 
A muravidéki magyarság kódváltásához — a másod-
lagos nyelvi szocializáció különböző  fokozatain 

1. „Vannak nyelvek, melyeknek standard változata több országban használatos, 
s így országonként sajátos vonásokra tesznek szert. Az ilyen nyelveket az utóbbi 
másfél évtizedben egyre gyakrabban nevezik az angolszász irodalomban pluricen-
trikus vagy többközpontú nyelveknek. A megnevezés nem puszta terminológiai újí-
tás, hanem új szemléletmódot takar: a más-más országban beszélt változatokra nem 
mint az egyetlen elismert központ nyelvhasználatától elhajlókra, »deviánsakra« te-
kintenek, hanem mint ugyanannak a nyelvnek elvben egyenrangú változataira" 
(Lanstyák 1995: 170). Lanstyák István szavaiból pontosan kirajzolódnak annak a 
vitának a körvonalai, amely a rendszerváltás óta egyre élesebbé válik nyelvm űvelő  
és nyelvészkörökben anyanyelvünket illet ően. Az addig egyértelműnek tűnt állítás, 
miszerint egy magyar nyelv van, s ennek különböz ő  változatai léteznek, megd ő lni 
látszik, vagy legalábbis erősebbnek tűnik a pluricentrikusság elvét vallók tábora. 
Azoké, akik a valóságosan létez ő , országhatárainkon kívül rekedt kisebb-nagyobb 
belső  magyar közösségek létére, nyelvhasználatára, hagyományaira teszik most a 
hangsúlyt, s az egyetlen teljes — magyarországi — központ mellett nyelvünk részle-
ges, illetve kezdetleges központjairól beszélnek. Ezen központok egyike lenne a 
szlovéniai Muravidék (Prekmurje), jóllehet az itt él ő  kb. 8 ezer főt számláló ősho-
nos kisebbség magyar standard változata (már) nem tekinthet ő  önállónak 
(Lanstyák, in: Kontra-Saly 1998, 340), sokkal inkább a burgenlandi nyelvcserés ál-
lapothoz látszik hasonlítani. Az, hogy „baj van" muravidéki magyar nyelvvel, több 
fórumon is elhangzott már. Nagyon markánsan fogalmazódtak meg a problémák a 
Maribori Egyetem Pedagógiai Kara Magyar Nyelv és Irodalom Intézetének 1996. 
évi, Az anyanyelv a kétnyelv űségben címet visel ő  tudományos tanácskozásán. A 
résztvevők közül többen — muravidékiek és magyarországiak egyaránt — kételyeik-
nek adtak hangot nemcsak a kétnyelv ű  oktatással, hanem a magyar nyelv használa-
tával és megmaradásával kapcsolatban is (Bokor 1999: 29), s a kételyek nem lég-
ből kapottak. Jómagam akkor még optimistábban ítéltem meg a helyzetet, a magyar 
nyelvhasználat jövőjét nem láttam annyira reménytelennek. Mégis akkortól fogva 
erősödik bennem az a gyanú (vagy felismerés), hogy valami nem egészen jó abban 
a tevékenységben, amit nyelvm űvelésnek nevezünk még mindig (bár meg kell je-
gyeznem, hogy nekem magával az elnevezéssel nincsen semmiféle problémám), 
Ugyanis a kisebbség nyelvhasználatának pozitív irányú „befolyásolásában" (már 
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ami a szándékot illeti) sem az egyetemi oktatásban, sem pedig nyelvi ismeretterjesz-
tő  munkánkkal nem jutunk ötről a hatra. Illetve: nagy igyekezetünkben egyrészt ar-
ra nézvést, hogy magyar és nem magyar szakos hallgatóink nyelvi kompetenciája 
minél kiműveltebb legyen, s ugyanakkor ne legyen torz, azaz kommunikatív kom-
petencia nélküli, nincsenek meggy őző  eredményeink. Másrészt a muravidéki médi-
ában elég gyakran megjelen ő  nyelvművelő  írásaink summázata az ott él ő  magyarok 
egyes köreit (elsősorban az értelmiséget) inkább elbizonytalanítani látszik; anya-
nyelvük ugyanis egyfajta stigmatizációt már kénytelen volt elviselni a szlovénnal 
szemben, holott köztudomású, hogy a magyar nyelv jogi státusza Szlovéniában 
egyetlen magyar kisebbségéhez sem hasonlítható. Saját b őrömön tapasztaltam otta-
ni középiskolai kollégákkal folytatott eszmecserék során, hogy anyanyelvüknek, az-
az a muravidéki kontaktusnyelvnek egy második, méghozzá magyar—magyar stig-
matizációját sem érzékeny nyelvi tudatuk, sem még érzékenyebb lelkük, sem értel-
mük nem képes elviselni. Hiába érvelünk, hogy „nem a hibázók, hanem a hibák el-
len küzdünk"(Jakab I. in: Kontra-Saly 1998:32), a beszél ő  természetesen azono-
sítja magát a hibával, s nem a hibát jegyzi meg, hanem úgy érzi, mások, méghozzá 
elsősorban kívülállók belegázoltak nyelvi és lelki világába. Természetes reakció 
erre a megsértődés, amelyről azért is kell beszélnünk, mert túllépi lehetséges kö-
vetkezményeivel a privát szféra határait. Egyik kollégan ő  pl. így fogalmazott: „Tu-
lajdonképpen igazatok van. De ha 10 év múlva a Muravidéken mindenki úgy fog 
beszélni magyarul, mint én, akkor még ti is meg lehettek elégedve". Elgondolkod-
tató a reakciója. S még azt is hozzátehetjük, hogy igaza van. 

2. Mert mit is kérünk mi számon t őlük? Mi jelenti az előbbre jutást, azaz hallga-
tóink, a leendő  magyartanárok és más értelmiségiek, esetleg mások anyanyelvének 
megmaradását, illetve korszer űsödését? Hallgatóink alapnyelve az otthon megta-
nult anyanyelv vagy kontaktusnyelv, amely olyan er ősen nyelvjárásias, hogy inkább 
anyanyelvjárásnak nevezend ő . A változat megléte, milyensége teljesen természetes 
folyamatok eredménye, hiszen az eltér ő  társadalmakban, a más kultúrákban hasz-
nált nyelvnek törvényszerűen alakulnak ki eltérő  változatai (Lanstyák, in: Kontra-
Saly 1998:77); azzal is tisztában vagyok, hogy a muravidéki magyar nyelv ponto-
san a kontaktusjelenségekt ő l az, ami, s e változat vállalhatása nagy szó, vállalása 
pedig az identitástudat egyik legfontosabb és leger ősebb összetevője. S hozzáte-
szem: ennek inkább nyelvmegtartó mintsem nyelvveszt ő  szerepében hiszek. De: 
legalább a leend ő  vagy a már meglévő  értelmiségi rétegben tudatosulni kellene, 
esetleg készség szint űvé kellene válni a kódváltásnak. Annak, hogy formális hely-
zetekben az iskolában megtanított és -tanult, a helyi médiában használatos(?), a 
magyar standardon mint eszményen nyugvó, ténylegesen él ő  magyar köznyelvet 
használja. A magyar kettő s- vagy többesnyelvűség, illetve két- vagy többkódúság a 
cél, amelynek azonban alapfeltétele a tartalmi és formai szempontból egészséges és 
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elégséges anyanyelvi kompetencia. Ennek létrehozása els ősorban az általános és a 
középiskola feladata lenne, az egyetemi oktatás csak finomítani és mélységeiben 
bővíteni tudja. Hogy hallgatóink nagyon hiányos nyelvi kompetenciával jönnek a 
tanszékre, annak több oka is lehet. Mivel anyanyelvük E változatát az iskolában sa-
játítják el, azaz ez senkinek sem az anyanyelve, az iskolázottságnak megfelel ően 
nagy eltérések lehetnek és vannak is az egyes beszél ők közt ( a fizikát sem tudja pl. 
mindenki egyformán). Jóhiszeműen feltételezhetjük: nem törvényszer ű, hogy 
Mariborba a legszorgalmasabb, esetleg a legkiválóbb képesség ű  érettségizettek je-
lentkezzenek, hiszen a két főváros — Budapest és Ljubljana —el őnyeihez az egyete-
mi tanulmányokat tekintve sem férhet kétség. Azt is jegyezzük meg azonban, hogy 
a heti 2-3 óra nem elég arra, hogy a kétnyelv ű  iskolatípusokban a magyar nyelvre 
vonatkozó minden fontos ismeret —ráadásul az elmélet és a gyakorlat szintjén egy-
aránt —elsajátítódjék. Mégis inkább egy harmadik tény érdemelne még több figyel-
met annál, mint amennyit eddig szenteltünk neki: a beidegz ődés. Így egyszerűen, a 
„rossz" jelző  nélkül. A nyelv vagy nyelvváltozat ösztönszer ű , gépies használatát in-
kább negatív jelenségként szoktuk értékelni. Ennek érzékeltetésére engedtessék 
meg egy teljesen friss példa: a negyedéves magyar szakos hallgató Nyelvm űvelés-
ből vizsgázik írásban. A klasszikus „ németnél ma nem lesz vizsga" szerkezet hely-
telennek titulált ( a továbbiakban szigorúan kontaktusnyelviként értelmezend ő) ha-
tározóját szépen kijavítja németb ől-re; a tanár örül, s őt: sikerélménye van, aztán az 
értékelő  beszélgetésben — a jegy beírása után — a boldog hallgató így búcsúzik: „si-
etek, mert földrajznál is aláír a professzor". Az eset a Promenád a gyönyörbe c. 
amerikai komédia egy jelenetét juttatta eszembe: az Anthony Hopkins által kiváló-
an alakított, groteszk csodabogár orvos meg akarja tanítani fogadott fiát arra, hogy 
hazaérve a kabátját a fogasra kell akasztani, nem pedig egyszer űen ledobni a föld-
re. A „lecke" gyakorlása közben megy minden, mint a karikacsapás. De a „mára 
elég, menj lefeküdni" parancs hallatára a gyerek a lépcs ő  tetején automatikusan új-
ra a földre ejti a ruhadarabot, s mint aki jól végezte dolgát, bemegy a szobájába. 

A beidegződésektől való szabadulás nem egyszer ű  folyamat, inkább sziszifuszi 
munka, s beleszólásunkkal vagy irányításunkkal nagyon óvatosan kel eljárnunk. 
Óvatosabban, mint eddig. 

Visszatérve gondolatmenetünkhöz: ha meg is van már hallgatóinkban a vál-
tásra való tudatos törekvés, jelenlégi tapasztalataim szerint nem „produkálódik" az 
a bizonyos kívánatosnak vélt nyelvváltozat; szóban szinte soha, de írásban sem 
mindig. A legáltalánosabb nyelvjárási jelenségek formális szituációban való megje-
lenését — a szóbeliség szintjén — nem tartom annyira tragikusnak, bár hozzáteszem: 
attól függ, melyik jelenségr ő l van szó. Míg a fonetikus eltérések (pl. a difton-
gizálás) vagy a helyi tájszók csak színesít(het)ik a nyelvhasználatot, addig a fone-
matikusak, mint pl. az erős és következetes -1-ezés, vagy a morfológia szintjén a fő - 
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névi igenév -fyi képzős változata — mégegyszer hangsúlyozom, formális szituáci-
ókról van szó — megbélyegzik a nyelvhasználatot, s tapasztalásból tudom: nem re-
gionálissá, de provinciálissá teszik azt. Arra a kérdésre, hogy a muravidéki magyar 
kontaktusváltozat nagyobb mértékben nyelvjárásias-e, mint amennyire idegensze-
rű  vagy kevert, élőnyelvi vizsgálataink, illetve a hét év kinn töltött id ő  passzív meg-
figyelései igyekeznek hitelt érdeml ően válaszolni (tulajdonképpen nem is ez a leg-
égetőbb probléma, bár engem nagyon foglalkoztat). Toleranciánk még csak nem is 
a szlovén kölcsönszavak, hanem leginkább a tükörfordítások ellen ágál, mert ezek-
től nem is magyartalannak, de „nyelvtelennek" érz ődhet a nyelvváltozatot. Lehet, 
hogy ez az én hibám. 

Ahhoz, hogy munkánk a lehet őségekhez mérten hatékonyabb legyen saját meg-
ítélésünk alapján is, nemcsak korszerűbb módszerek, hanem kutatásaink követke-
zetes folytatása, az eredmények más szempontú megközelítése is szükségeltetik. 
Cél mindenképpen a muravidéki nyelvváltozat/ok tudományos leírása, egy kontak-
tusnyelvi szótár elkészítése, s mindez annak érdekében els ősorban, hogy a nyelvi 
asszimilációt — ha megakadályozni nem is lehet —legalább valamelyest lassítsuk. 

Azt a kazettán rögzített anyagot, amelyr ő l mai referátumom utolsó részében 
beszélni szeretnék, másodéves hallgatóim gyűjtötték ez év tavaszán muravidéki la-
kóhelyükön. Azért ők és azért ott, hogy jobban eleget tegyünk a Labov-féle köve-
telménynek, miszerint a megfigyeltek ne vegyék észre, hogy megfigyelik őket. Az-
az: minél familiárisabb gyűjtési szituációt akartam teremteni a minél hitelesebb 
adatokhoz jutás érdekében. A gy űjtés során adódott helyzetek külön tanulmányt ér-
demelnének. Az adatok feldolgozását én végzem, igyekszem minél hamarabb kéz-
zelfogható eredményekrő l beszámolni. Fiatalok hét csoportjában — 1. Óvodások (4 
fő ), 2. Alsó tagozatos általános iskolások (4 fő), 3. Felső  tagozatosok (3 fő), 4. Kö-
zépiskolások (3 fő), 5. Magyar szakos egyetemisták (4 fő), 6. Nem magyar szakos 
egyetemisták (5 fő), 7. Otthonmaradottak 30 éves korig (3 fő) — tették fel ugyanazt 
a három kérdést a 26 adatközl őnek. (A Muravidéken kb. 8000 magyar él.) Az irá-
nyított beszélgetésben az óvodáról-iskoláról hallunk el őször, aztán egy-egy napju-
kat mesélik el a megkérdezettek, végül arra válaszolnak, mit csinálnának egy ötös 
lottónyereménnyel. A kérdések kiválasztásáról most nem szólnék, inkább a még 
csak körvonalazódó tényekr ő l, illetve az óvodások, a középiskolások és a nem ma-
gyar szakos egyetemisták nyelvi produktumában megmutatkozó néhány jelenség-
rő l. 

Azt az állításomat, hogy a kontaktusjelenségek közül a nyelvjárásiasság az 
erősebb, minden csoport anyaga igazolta. Nem a diftongusos ejtés alapján: ezzel a 
jelenséggel ugyanis nem foglalkozom, hiszen teljesen általános volta miatt még 
mindig nyelvi univerzálénak számítható. De néhány adat: a négy óvodás szöve-
gében elő forduló összes főnévi igenév 44%-a -fyi képzős (pl. kergetüznyi, ide- 
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conyi, nizögetnyi, tanunyi), s csak 56% a köznyelvi -ni-s változat aránya . Erős az 
ö-zés (pl. gyerökök, ráteszöm, tengör, versöket), a zártabbá válás (pl. kergetüzünk, 
bujucskázunk, iruasztalt, csuszkálut), de 100%-os az instrumentálisi esetrag - ve 
alakváltozatának el őfordulása (pl. legokockákke, Bárbikke, a Attiláve, Katuve, Juli 
mamáve). Az egyes szám els ő  személyű , feltételes mód jelen idej ű  igealakban a 
módjel minden esetben -i-, (pl.vennik), következetes az -l-ezés (pl. illa', hitre), 
vagy vannak szép számmal tájszók is, igaz, hogy csaknem valamennyi alaki: (pl. 
mihe, irka, vetik, füjj, gyün). A szlovén hatás viszont még nem olyan számottev ő , 
hiszen ők még csak most kapcsolódtak be az intézményesített kétnyelv űségbe. Mi-
lyen példákkal találkoztam ? Nincsen óvó néni , csak teta Trezika és teta Lola; 
frizérszalon van az óvodában , a lányok közül kettő  is talán frizérka lesz; tegnap 
riszánkákat (rajzfilm) néztek , egyikük maskuranapra (jelmezes farsang ) készül, és 
sminkát (rúzs) venne az édesanyjának. A vegyes házasságból származó kisfiú raču-
nalnikon játssza a Kdo se boji od črnega moža játékot , és ploščakon ( lemezeken, já-
rólapokon) mászkált testvérével az udvaron . A kérdező  hallgatónak arra a monda-
tára , hogy „Meg láttam , hogy van az óvodában csúszda ", így reagált : „Ja, tobogan". 

A három középiskolás nyelvében eltűnik néhány feltűnő  nyelvjárásiasság (p1. a 
főnévi igenév képzője már minden esetben a -fi), de korántsem valamennyi; ezek 
általánosításától azonban tartózkodnunk kell, hiszen a dialektalitás foka itt már 
másképp függvénye az egyénnek, az egyén szociális körülményeinek. Míg pl. a 
Mariborban , illetve Muraszombatban, egynyelvű  középiskolában tanuló két vég-
zős fiú a vennék/venném típusú igealakokat kizárólagosan az -i-s változatban 
használja (tennirc, aduik, szeretnek, csinálnik, elosztogatnik), akárcsak az óvodás-
korúak , addig a lendvai kétnyelv ű  gimnázium elsős diáklánya már köznyelvűsödik 
a jelmorféma -é-jének zártabb ejtésével . Mindkét fiú erősen -1-ező  (pl. 
etlesfélet,ollikak, ilenyeket), ez a lány esetében nem fordul el ő . Míg tehát a kicsik-
nek nincs , mert nem is nagyon lehetne kommunikatív kompetenciája , addig a vizs-
gált nagyok már kettősnyelvűsödnek . Jönnek azonban a szlovén szavak , illetve 
olyan idegen szók , amelyeket a szlovénból kölcsönöztek : a legtöbbet a Mariborban 
tanuló adatközl ő  produkálta — ő  csak hétvégeken van otthon —, közel háromszor 
annyit , mint muraszombati társa ; pl. negyedik letnikbe járok (évfolyam , osztály), 
SERŠ-Elektro-ra čunalneška iskolába , érdekelnek a digitális szisztercek, rcaturánk 
van, felvesznek a fakszra (Kar), akkor majd tovább planérozunk, ott van a 
fakultétánk, valami envesztáceuba betennim a pinzt , Murszkába járok közipisklába, 
strojni tihniknek (építésztechnikus ), vagyok egypár ille društvoba (társaság), viпo-
gradneštvoba (borászati ), van fodbaltréneng stb. Nagy meglepetésemre kevés vi-
szont a tükörfordítás : az elsü bejelentist feltettem ( az első  jelentkezési lapot pos-
tára adtam ), nehezen veszem f ő  az anyagot (nehezen fogom fel), de szlovénra a ta-
nárnőt nem nagyon szeretem. 
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A nem magyar szakos egyetemisták szövegfelvételei két lánytól és három fiú-
tól származnak. Hárman Mariborban tanulnak, egy fiú pedig — aki egyébként a kér-
dező  testvére — Portorožban. Messze a fiúk a b őbeszédűbbek, de jóval nyelvjárási-
asabbak is: legerősebben a portoroži adatközl ő , majd a müszaki karos, s legkevés-
bé a volt szlovén szakos (most már ő  is a Műszaki Karra jár, egyébként pedig ma-
gyar szakos barátn ője van). A zártabbá válás közel 100%-os a szövegekben, az el-
ső  két esetben az ő-zés is, de a főnévi igenév már mindig -fi képzős. A példákat 
mégis inkább a szlovenizmusok köréb ől válogattam; a közvetlen kölcsönzések, 
mint pl. a turizmust študérozok, abszolvent vajok(!), fakult  eta  za gradbeništvo, pa-
uza, cimmer/cimra (szobatárs/nő), kolokvij mindennaposak beszédükben, számuk 
azonban kevesebb, mint amennyire számítottam. Megn ő  viszont a közvetett köl-
csönzések, azaz a tükörfordítások el őfordulási aránya: pl. este ki szokok menni a 
kolegákkal (szórakozni megyek a barátokkal), mondjuk rá (recimo = tételezzük fel, 
mondjuk), mit tudom is én, hát úgy (pl. a „Szereted az állatokat?" Kérdésre reagál-
va), meg akarja inni a savanyuvizemet (kisla voda), minden szaknál vannak jó dol-
gok, nem veszem fel azt a felelősséget (nem vállalom) stb. 

5. Az adatok feldolgozásának jelenlegi állapotában messzemen ő  következtetések 
levonása bizony felelőtlenség lenne. A szóbeli nyelvváltozatok leírása mellett az írás-
beli megnyilatkozások elemzése, valamint ezek pontos statisztikai alapon nyugvó 
összevetése a legsürgetőbb teendő  ahhoz, hogy a muravidéki kisszámú magyarság 
kódváltásáról tiszta képünk legyen. A magyar nyelv meg őrzéséhez és minden lehet-
séges szituációban való alkalmazásához optimális körülmények szükségeltetnek. A 
hivatalos nyelvpolitika Szlovéniában — legalábbis elméleti síkon — ilyeneket teremt. 
Antropológiai szemléletű  és az előírás helyett inkább leíró módszer ű  nyelvművelés-
sel, s ahol kell, a nyelvi kompetencia hézagainak betöltésével (mert a befoltozás nem 
elég) talán kiegyensúlyozottabb lesz az anyanyelv űség. A több vagy kevesebb eltérést 
mutató kódok meglétének tudatosítása, azok helyességének kell ő  hangsúlyozása, 
használatuk beszédszituációkhoz való kötése enyhítené a feszültségeket ember és 
nyelv, illetve nyelvváltozat és nyelvváltozat, de talán még ember és ember között is 
(Lanstyák, in: Kontra-Saly 180-2). Befolyásolásra, s itt most nyelv(tan)tanítást és is-
meretterjesztést egy kalap alá veszek, még mindig szükség van. De feltétlenül belül-
ről indulva, és nem erőszakosan, hanem az eddiginél „keszty űsebb kézzel". 
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Changing Codes at Various Levels of Secondary Language 
Socialization 

This paper is divided into two larger sections. The first one tends to give a 
theoretical survey of the problems of the ethnic Hungarian community of about 
8000 people with regard to the usage of their mother tongue. The author was 
influenced by the increasingly heated arguments about our mother tongue among 
linguists and language educators. Until recently, it seemed to be unanimously 
accepted that there is one single Hungarian language which has several variants, but 
nowadays this view seems to be losing grounds since pluri-centralism seems to be 
gaining more and more adherents. They stress the importance of Hungarian as the 
mother tongue of ethnic minorities, and speak of supplementary partial or tentative 
centres in addition to the one centre in Hungary. One of these centres would include 
Muravidék (the Mura Region) in Slovenia. 

The second part shows the actual state of the bilingual mother tongue, the 
linguistic competence of the speakers and the existence or lack of double coding on 
concrete examples. 

Data obtained suggests that in order to improve the effectiveness of the present 
and future work of the Hungarian Department at the University of Maribor, it is 
necessary to continue the work consistently with more up-to-date/different 
methods, or, perhaps, even take a different approach to the findings obtained. Our 
goal is, by all means, to make efforts at slowing down the process of language 
assimilation-even though it is not possible to hinder it completely. 
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Penavin Olga 
A szlavóniai szigetmagyarság nyelvjárása és a 
táborélet 

A szlavóniai szigetmagyarság (Kórógy, Szentlászló, Haraszti, Rétfalu) települé-
sei Árpád-kori települések. Az okiratok már a 13. századból említik őket a mocsár-
világ közepén, elszigetelve a világtól. Nyelvükr ől megegyezően vallják az odavet ő-
dött kutatók, hogy egy 16. századi nyelvváltozattal élnek, melyben a szomszéd né-
pek hatása is felfedezhet ő . Ezt az ún. „rácmagyar" nyelvet használták, gyakorolták. 

Már egyetemi hallgató koromban izgatta a fantáziámat, hogyan lehet az, hogy a 
20. században még mindig a kódexek nyelvén konшnunikálnak, és amelyet nagy 
gonddal őriznek és a kornak, az id őnek nem megfelelő , anakrónikus életet élnek a 
lápvilágba bezárva, csak a horvát, szerb szomszédokkal tartva a kapcsolatot. „Egy 
azon ég alatt", azonos körülmények között élve a maguk csendes, munkás hétköz-
napjait. Magukba húzódva, mivel a közéjük betévedt idegentől csak gúnyt, kine-
vetést kaptak. De a más vidékre eljutók is ki voltak téve a gúnynak, kinevettetésnek 
nyelvük miatt. Sok átvett szerb szavuk miatt „rác-magyar" falvakként említve őket. 
Még a nyelvtudósok is ezt teszik a 19. század második felében. 

Nyelvük különös hangzása, dallama, sajátos hangképzésük, régi, meg őrzött 
nyelvi megvalósulásaik, alaktani, mondattani sajátosságaik, szókincsük, szerkezeti 
megoldásaik, szövegszerkesztésük, a n ői nyelv megléte különös figyelemre tartha-
tott számot. A néprajzi relikviák is nagy szenzációt jelentettek és jelentenek, a ku-
tatók seregét vonzzák a 19. század második fele óta napjainkig. Járt közöttük Szar-
vas Gábor, Balassa József, Hoblik Márton, Garay Ákos, az ifjabbak  КёzііІ  Lőrincze 
Lajos, Benkő  Loránd, D. Bartha Katalin nyelvészek. A néprajzkutatók sem marad-
tak el. Én magam számos beszámoló mellett a Szlavóniai (Kórógyi) szótár három 
kötetével, a Szlavóniai hétköznapokkal, a szlavóniai nagycsaládrendszerr ől írt 
könyvvel vagy a jugoszláviai magyar népmesék egyes darabjaival igyekeztem meg-
menteni a még fellelhetőt, a felbecsülhetetlen értékeket, a sok-sok régiséget. Napja-
inkban mindez lassan már csak emlék a vidék z űrzavaros körülményei következté-
ben. Nagyon idős személyek száján élő , átadásra méltó emlék. Nem is csoda, a haj-
dani környező  élő  világtól elzárt lápvilágban önmagukra voltak utalva. De végül ide 
is csak betört a nagyvilág, a civilizáció. Megtörtént a lecsapolás, új fajta földm űve-
lési technológiát tanultak, bekerültek a piac irányultságú kereskedelembe, meg-
növekedett a kultúrális igényük, a külföldi vendégmunkásság sok újdonsággal való 
megismerkedést, új szokásokat, új szemléletmódot, új életviteli igényt hozott. De 
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hozta a továbbtanulási igényt, a lehet őség kihasználásának igényét is. Ez pedig az 
„ősi nyelv" szégyenlését is eredményezte. A köznyelv űsödést, illetve más nyelvek 
elsajátítását is eredményezte. Ennek következtében már vannak, kinevel ődtek saját 
tanítóik, egészségügyi n ővéreik, orvosaik, technikusaik, mesterembereik, tisztvise- 
lőik. 

Gazdasági és művelődési szinten a második világháború után óriási volt a válto-
zás. Egészen 1991-ig. Az 1991-es háború a nagyvilágba üldözte a falvak népét is, 
vándorbotot kényszerített a kezükbe. Egységesen menekültek e falvak, magyaror-
szági menekülttáborokban húzták meg magukat. Amennyire lehetett együtt, papos-
tól, tanítóstól. Tartott ez az állapot addig míg a magyar hatóságok szét nem telepí-
tették őket. A szlavóniai magyarok megpróbáltatásait látva és következményeit 
megvizsgálva alkalmunk lehet egy olyan fenomén megvizsgálására, hogy egy kö-
zösségnek 8-9 éven át külföldi menekülttáborokban töltött keserves hányódása, 
gyötrelmei változott körülményei, megváltozott környezete, annak szellemi és tár-
gyi világa hogyan hat az oda vetődött, oda kényszerült egyénre és közösségre. 

Mint gondolni is lehetett, a szlavóniai magyarok, közelebbr ől a kórógyi magya-
rok mint faluközösség szenvedései 1991 szeptembere óta a magyarországi mene-
külttáborokban való elhelyezése, ottani golgotajárása, sínyl ődése megtette a magá-
ét. Annak ellenére, hogy kompakt egészet alkottak, másokkal éltek, ki voltak téve a 
kinevettetésnek, a gúnynak, lesajnálásnak. Hogy ne nevesse ki őket heszédjük mi-
att a többi táborlakó, feledve büszkeségüket lassanként próbáltak bealakulni a helyi 
közösségbe, lassanként a közmagyar nyelvet, az általános ejtést, szóhasználatot, 
szerkesztésmódot teszik magukévá. Ez te гnészetesen nyelvük, nyelvjárásuk szegé-
nyedésével járt, ugyanakkor nyelvi gazdagodást is hozott a „nagyközösséghez" tar-
tozás igénye. 

De nem csak nyelvi változás zajlott le a menekültek tudatában, hanem személyi-
ségük is elszegényedett, információik is megváltoztak, információrendszerük nem-
csak szegényedett, hanem meg is változott. A „médiák terrorja" köztük is szedi és 
szedte áldozatait. A régi szokások, normák, közösségi szabályok, kívánalmak, a hi-
edelmek rendszere is megbomlott, hézagossá vált, különösen a fiatalok körében, 
majd a középkorúaknál is. A hagyomány őrző  öregek még úgy-ahogy védekeztek a 
változások ellen, de lassan erősen megfogyatkozott a számuk. A fiatalok azonban 
érzik, hogy valamit elvesztettek, kiestek a nem is oly régen ínég m űködő  közössé-
gi norma szabta viselkedési, konnnunikációs normák szabta világból, megvalósulá-
si lehetőségeiből. Ezért írják nekem többen is: „Küldjön nekem kórógyi szótárt 
vagy amit megírt a régi világból, mert csak a maga könyveib ől tudhatjuk meg, ho-
gyan is volt régen, hogyan éltek, hogyan beszéltek." Ez már sajnos csak puszta ér-
deklődés, de még tudják, hogy valami széptő l, értékestő l fosztotta meg őket a sors, 
a modem világ a maga egységesít ő  tendenciájával. A „gyorskultúra" bűvkörébe ke- 
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rültek a lágerbő l kijárók, a kint dolgozók szemében, valamint a többiekében is a di-
alektus visszahúzó er ő , meg kell tő le szabadulni, így elidegenednek a nyelvjárástól, 
ez azután bontó, romboló hatásban nyilvánul meg. 

Míg a kutatók a 19. század második felében, majd a 20. század elején a szlavó-
niai nyelvjárástól, mint egy monolitikus, statikus nyelvjárástól számolnak be. A 20. 
század végén a magyarországi menekülttáborokban él ők és onnan lassanként haza-
térők nyelvét vizsgálva, illetve a beszélt szinkron változatot figyelve nagyfokú 
köznyelvűsödést, sztenderdizációt tapasztalhatunk a fiataloknál az asszimilálódást 
igényelve, a többieknél meg az anyanyelvi kétnyelv űség, a diglosszia tűnik szem-
be. Arra is felfigyelhetünk, hogy a makroszociális háttér valamint a politikai, kul-
turális tényezők hatására anyanyelvi szinten is a nyelvcsere, a nyelvváltás tenden-
ciája működik. A kétnyelvűség másik esetében a két nyelv iránti viszonyulás meg-
változik, az anyanyelv kulturális presztízse, gyakorlati hasznának mértéke a kisebb-
ségi beszélők értékrendszerében megváltozott, csökkent. Ez nyelvi rétegz ődést 
eredményez, ami a jelen pillanatban már felismerhet ő . A többé-kevésbé archaizáló 
nyelv az idős 70-90 évesek generációinál él, hallható. 

A köznyelvűsödés a táborokat megjártak magyar nyelvhasználatát jellemzi a 
diglossziával együtt, mint mondtuk, a maradiság jelképévé vált nyelvjárástól igyekez-
nek megszabadulni. Az új világhoz való alkalmazkodásuk igénye szülte neologizmu-
sok is az új változatot gazdagítják. Így az ősi nyelvjárás már csak változataiban él 
mindaddig, míg nem következik be a sok és sokféle körülmény változásának, no meg 
az igénytelenségnek köszönhet ően a legsajnálatosabb esemény, a nyelvváltás. 

A változás iránya tehát: ősi nyelvjárás (nyomokban) —> változatok —> 
köznyelvűsödés —> nyelvjárásvesztés —> nyelvváltás. 

Ami a népi életet, emlékeit illeti: a hagyományozás szigorú modelljeinek, 
körlményeinek való engedelmesség megszűnt, nincs illetve meggyengült a közös-
ség társadalmi ellen őrzése a változott körülmények között, azok hatására. Az ízlés-
változás, a szabályt lazító tevékenységek, vélemények, az életmódváltás, a szociá-
lis változás, a gazdasági, művelődési fok, a civilizáció emelkedése, a más nyelvű-
ekkel való együttélés mind hatnak, formálják, szegényítik, ugyanakkor újabb jelen-
ségekkel gazdagítják pl. a hiedelemrendszert. 

A régi Kórógy emberei, élete, életvitele, sajnos, már csak az öregek emlékezeté-
ben él, esetleg a könyvek, szótárak lapjain, hisz a menekült életb ől lassan és csak 
szórványosan hazatérők igénye, ízlése, célja már más, más életet, más világot akar-
nak teremteni a régi romjain. 

Mint mondtuk, nagyszerű  alkalom nyílik napjainkban a különféle tényez ők ha-
tásának feltárására. A nyelvi megnyilatkozások hátterének megfigyelésére. 

A menekültek életvitelének, anyagi világuk besz űkülésének, az általános igény-
telenségnek, felszínességének a hatására az anyanyelvi romlott köznyelvi megnyi- 
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latkozások, ezek átvételének, majmolásának hatására nyelvük alaposan megválto-
zott. Ugyanazokat a romlásokat fedezhetjük fel, mint az igénytelen anyanyelvi meg-
nyilatkozásokban, lásd: Benczédy — Magyar Szó, 2000. szeptember 2., Balázs Gé-
za, 1998., Kiss Tibor, 1997., Rajsli 2000. Az igénytelen köznyelv ű  beszéd tempójá-
nak felgyorsulása szüli a diftongus rendszer min őségi változását, nincs id ő  a gyors, 
kapkodó beszéd során megformálni a diftongusokat, egyszer űsödnek, elsikkadnak, 
csak nyomaikban találhatók meg. Egyre jobban a kevésbé igényes köznyelvi reali-
zációk dominálnak. Így elszürkülés fenyegeti a hajdan színes, gazdag nyelvet. A 
hangrendszer tagjainak változása (az illabialitás, a diftongusok, a hehezetes k, t, p 
csökkenése stb.), a globalizáció tendenciájának érvényesülése, a felszínes, sekélyes 
kulturális és civilizációs igény megteszi a magáét. 

A felgyorsult beszédtempó nem használ a hajdani tempós beszédnek, hangkép-
zésnek, mondatszerkesztésnek. A nyelvi igénytelenség, nyelvi elidegenedés, a dia-
lektus degradálása, leértékelése, a szennylapok olvasása nyelvi igénytelenséget 
szül. Erős az alvilági stílus, a zsargon beütése. Az útszéli szavak elterpeszkedtek a 
megnyilatkozásokban. A nyelvi környezetszennyezés felt űnő , a szóhiány is feltűnő , 
a hajdani régi szép szavak kihulltak a tudatból (hol vannak már a rérike, az apol 
hangulatkeltő  szavak). A köznyelv szürke, hangulatlan szavai, az idegen szavak a 
zsargon kifejezései, a bizalmaskodó nyelvhasználat szavai, a trágár jelentés ű  szavak 
helyettesítik őket. Generációs különbséget mutató, igénytelen, szürke, nyelvi elide-
genedést mutató megnyilatkozások jellemz ők rájuk. Hankiss Elemér szerint a jöv ő  
a hibridizáció. Az anyanyelvi hatás ezek szerint a nyelvi igénytelenség következté-
ben többrétegű: igénytelen köznyelv, zsargon, útszéliség, uniformalizálódás. 

Színtelen, szagtalan, sótlan lett a hajdan gazdag, szép, változatos, sok ősiséget 
megőrzött dialektus, feloldhatatlan generációs különbséget teremtve a beszél ők kö-
zött. 

The Hungarian Dialect of Slavonia and Life in Refugee 
Camps 

The roots of the ancient Hungarian settlements founded in the Arpadean period 
were mercilessly torn out with the beginning of the war in 1991. The population was 
exiled in next to no time from the land of their ancestors, and they ended up in 
refugee camps in Hungary trying to earn a few coins by working in the nearby 
places. 

Everything changed for them: their environments, style of life, financial 
situation, intellectual needs, even their liking for the language. In order to fit in with 
the people around them and avoid being mocked and laughed at, they started to 
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abandon their beautiful ancient dialect. What was there to be guided by? The 
degenerated products of „fast culture" in language. Youth ready to surrender to the 
influence of novelty started to imitate slavishly what they heard around them; the 
outcome of this galloping eagerness resulted in the disappearance of diphthongs, the 
weakening of labialization, unclear pronunciation, swallowing of syllables, the 
disappearance of the ancient expressions and all this lead to monotony and poverty 
of their language, and also to ha filling up of the gaps with foreign, obscene, vulgar 
and jargon words, the simplification and impoverishment of the morphological 
system, let alone sentence construction. Their language altogether has deteriorated 
a great deal. The old language that they brought with them has gone through a great 
change creating thus a generation gap between the speakers. 
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Molnár Eleonóra 
Szépfalusi István: „Ausztriában hat évszázada élnek 
magyarok" 
A bécsi nemzetiségkutató szociográfussal, dr. Szépfalusi István evangélikus 
lelkésszel beszélgettünk 

Szépfalusi István, mint mondta, főállásban evangélikus lelkész, azonkívül a Bé-
csi Egyetem Tolmácsképz ő  Intézetében tanít már 23 éve. A németr ől magyarra tör-
ténő  fordítást, valamint, a Bevezetés a m űfordításba és a szaknyelvfordításba tantár-
gyat oktatja. 

Most a 11. Élőnyelvi Konferencia vendégeként láttuk viszont, mivel a többi ven-
dégtő l eltérően nem először látogatott Vajdaságba: 

— 1957 óta járok rendszeresen Vajdaságba. Nagyon sok, jó barátom élt és él ma 
is itt. Hadd emlékezzek különösen dr. Rehák Lászlóra, akinél felejthetetlen estéket 
töltöttünk Szabadkán, Rózsa asszony társaságában. Azután Thomka Beátára, Végel 
Lászlóra, Sostarec kollégára, kit még fiatal diákkorában, Zágrábban ismertem meg. 

Részvétele a nyelvészkonferencián alkalmat nyújtott számunkra, hogy szo-
ciográfiai kutatómunkájába is betekintést nyerjünk. 

— Tulajdonképpeni kutatási szakterületem az ausztriai magyarság, tehát nemze-
tiségkutató szociográfus vagyok. Egy tanulmánykötetem is megjelent 1980-ban 
Bernben. 1992-ben második kiadásként a Magvet ő  is megjelentette, és erre egy ki-
csit büszke is vagyok, mert ha nem is kitüntetés, de 1993-ban a Magyar Társada-
lomtudomány Évkönyve díjat nyertem meg vele neves magyarországi társadalomtu-
dósokkal vetélkedve. Első  kötetem az ausztriai magyarság teljes felmérése. 

Beszélgetésünkkor említette, hogy a nemzetiségkutatást azóta is végzi. Kö-
vetkező  tanulmánykötete mikorra várható? 

— Feltehetően a következ ő  év elején kezdem írni második ausztriai magyar szo-
ciográfiai tanulmánykötetemet. Célcsoportom az 1980-as években a Kárpát-meden-
céből elvándorolt, Ausztriában végleg megteleped ő  13500 magyar, akik közül az 
ország 244 helységében 785 családot kerestem fel, 2248 személy adataival rendel-
kezem. Tehát ennek a kutatásomnak a terepmunkája befejez ődött, ez a '80-as évek 
migrációját érinti, természetesen vajdasági, horvátországi és szlovéniai magyarokat 
is illet az ország egész területén. 
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Az újvidéki nyelvtudományi konferencián a Magyar Tudományos Akadé-
mia Nyelvtudományi Intézetének néhány éve kezd ődött kétnyelvűség-kutatási 
projektuma munkatársaként számolt be az eddigi munkáról. 

— AKárpát-medencei kétnyelvűség-kutatás ausztriai projektumának vezet ője-
ként mondhatom, hogy a kutatást és a terepmunkát két éve befejeztük. Tanulmány-
kötetemet az utolsó, általam elkészítend ő  fejezet kivételével, átadtam el őzetes véle-
ményezésre Kontra Miklósnak. Ugyanakkor javítottam a címemet, és azt mondom: 
A magyar nyelv egész Ausztriában. Ugyanis a kutatásnak egyik fó eredménye az 
lett, hogy nemcsak burgenlandi őshonos magyarság létezik, hanem a XIV. század-
tól, a Bécsi Egyetem megalakulásától van Ausztriában történelmi, országos, főleg 
Bécsben és Grazban élő  magyarság. Az őshonosok 80 évesek, a történelmi ausztri-
ai magyarság hat évszázados. A Budapesti Központi Statisztikai Hivatal értékelte a 
közvélemény-kutatásunkat. Amint az Akadémia Nyelvtudományi Intézete és a 
nyelvtudományi konferencia egnedélyezi, akkor kezdem írni a könyvet. Mcllékál-
lásban, mert nálam az írói tevékenység csak szabályozott szabadid őtöltés. 

Terepmunkájának eredménye komoly identitáskutatás meglétére utal. 

— Változatlanul folyik az ausztriai magyar egyesületek és intézmények központi 
szövetsége és tagegyesületei sorában az identitáskutatás. Legutóbb külön magyar és 
német tanulmánykötetet jelentettek meg A magyar köznyelvet beszél ő  népesség de-
mográfiai és társadalomgazdasági ismertet őjelei néven. Ez a munka az 1991-es évi 
népszámlálás külön kiértékelése azon népcsoportok számára, akik a német, horvát, 
cseh, illetve magyar köznyelvet jelölték meg, és osztrák állampolgárok voltak, va-
lamint az Ausztriában él ő  magyar állampolgárok számára, akik még nem voltak 
állampogárok, tehát csak vendégmunkások avagy ingázók. 

Tudomásunk szerint szabadidejében az ausztriai magyarság m űvelődési 
életének szervezéséb ő l is kiveszi a részét. 

— A Bornemisza Péter Társaság alapító titkára vagyok 1960 óta. Társaságunk, 
elsősorban az irodalomtörténetírás számára, az osztrák m űvelődésügyi minisztéri-
um támogatásával, idén nyáron a budapesti könyvhétre megjelentette a Bécsi Bor-
nemisza Péter Társaság mint a Magyar Írószövetség ausztriai regionális szerve 40 
éves vendégkönyvét. Emellett büszkén mondhatom, hogy a Bornemisza Péter Tár-
saság az '90-es évek óta egyáltalán nem abba az irányba fejl ődik, mint a nyugat-eu-
rópai baráti köreink. Egymás között egy négylevel ű  lóherérő l szoktunk beszélni, ez 
a párizsi Kassák Lajos Kör, a londoni Sepsiszentgyörgy Kör, a holland Mikes Kele- 
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men Kör és mi, a Bécsi Bornemisza Péter Társaság. A londoni és párizsi sajnos 
megszűnt, a holland gyakorlatilag évente egyszer konferenciázik, mi pedig kivirul-
tunk. Ez azt jelenti, hogy elkezdtünk nagy rendezvényeket tartani. Háromszor volt 
vendégünk a Budapesti Nemzeti Színház, kétszer a Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház magyar tagozata. Az el őadások mindegyikét legalább 350 néző  kísérte figye-
lemmel, de elő fordult, hogy 850-en is voltunk. Emellett a magyar nyelvterület és a 
nyugaton élő  magyar irodalom legkülönbözőbb irodalmi irányzatához tartozó írók 
nálunk rendszeresen fellépnek. Ezek az irodalmi estek 35-80 személyes közönséget 
vonzanak. Azt hiszem, hogy ez a létszám magyar nyelvterületen bárhol megállná a 
helyét. Hangsúlyoznám, hogy a fiatalok is részt vesznek ezeken a rendezvényeken, 
sőt irigyelnek bennünket mások, mert irodalmi estjeink iránt nagyobb az érdekl ődés 
a negyven évnél fiatalabbak között. 

An Interview about the Usage of Hungarian Language in 
Austria (MOLNAR, Eleonóra) 
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Karmacsi Zoltán 
Tiszaújlak lakosságának nyelvválasztási szokásai és 
identitástudata 

Kárpátalján a '90-es évekt ől egyre nagyobb teret hódított a szociolingvisztika, 
vagy más néven a társas nyelvészet. Az egyik legátfogóbb, eddig megjelent monog-
ráfiát Csernicskó István A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján) címmel lá-
tott napvilágot. 

Hasonló vizsgálatot végeztem Tiszaújlak lakossága körében. Acélom az volt, 
hogy az össz-kárpátaljai eredményeket egy mikroközösségen is megvizsgáljam, va-
gyis hogy az általános adatok mutatnak-e hasonlóságot a konkrétumokkal, illetve a 
konkrét adatok igazolják-e az általános adatokat. 

A Kárpátalján él ő  magyar kisebbség őshonos kisebbség, mivel nem emigráció, 
hanem politikai területfelosztás következtében került a volt Szovjetunió kötelékébe, 
majd a Szovjetunió széthullása után a Független Ukrán Állam fennhatósága alá (vö. 
Csernicskó, 1998). 

A kisebbségi létnek természetes velejárója a kétnyelv űség, ami azért következik 
a kisebbségi helyzetbő l, mert a hatalmon lév ő  nemzet ráerőszakolja saját nyelvét a 
hatalom alatt álló nemzetre (vö. Romain, 1989). 

A Kárpátalján él ő  magyar nemzetiségű- és ajkú emberek a magyar nyelv mellett 
a mindennapi életben még az ukrán vagy orosz nyelvet szokták használni. 

Bartha Csilla szerint kétnyelv űnek nevezhetjük azokat az embereket, „akik a 
mindennapi érintkezéseik során egynél több nyelvet rendszeresen használnak" (vö. 
Bartha, 1996). 

A kétnyelvű  kisebbségben élő  emberek számára sokszor igen nehéz megtartani 
hagyományaikat, identitástudatukat, anyanyelv űket stb., de Bartha Csilla szerint az 
őshonos kisebbségnek sokkal nagyobb az esélye erre, mint a betelepített kisebbség-
nek (vö. Bartha Csilla 1996). 

Bourdieu (1977) „szimbolikus csere" elmélete szerint a nyelv vagy nyelvek 
nyelvi piacokon jelennek meg, amelyek tényleges értéke szimbolikus társadalmi ér-
tékektő l függ. Ezen elmélet szerint két nyelvi piac létezik: az egyik a küls ő  nyelvi 
piac  (P1),  a másik pedig a belső  nyelvi piac (P2). A küls ő  nyelvi piacon a kisebb-
ségben élő  csoport és a domináns csoport tagjai között folyik a kommunikáció. A 
belső  nyelvi piacon a kisebbségi csoport tagjai egymással érintkeznek. 

Kárpátalján a küls ő  nyelvi piacon (P1) általában a kommunikáció ukrán vagy 
orosz nyelven folyik. De el ő fordul az is, hogy a többségben magyarlakta települé- 
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seken a domináns csoport tagjai magyar nyelven kommunikálnak a kisebbségi cso-
port tagjaival. A belső  nyelvi piacon (P2) csak „fehér holló" arányában fordul el ő , 
hogy nem a magyar nyelvet használják egymás között a kisebbségi csoport tagjai. 
Ez a legtöbb esetben akkor van így, amikor a kisebbségi csoport tagjai közé a domi-
náns csoport egy tagja (aki egyáltalán nem tud magyar nyelven kommunikálni és 
szoros viszonyban van a kisebbségi csoport tagjaival) bekerül, és a kisebbségi cso-
port tagjai az érthet őség kedvéért a domináns csoporttag nyelvét választják a kom-
munikáció nyelvéül. 

A kétnyelvű  emberek a kommunikatív kompetenciájuk által kiválasztanak egy 
nyelvet, amely az adott helyzetnek megfelel ő . Ez a nyelvválasztási szokás, amely a 
nyelvhasználat egyik kategóriája. 

Fishman (1972) öt nyelvhasználati szintet különít el: 
család 
vallás 
barátság 
oktatás 
foglalkozás 

Fishman szintjeit vizsgálatomban még kib ővítettem a hivatalos helyek szintjével 
és a környezeti helyek szintjével. A hivatalos helyekhez sorolhatjuk a postát, az or-
vosi rendelőt, a bankot (takarékpénztárt) és a különböz ő  hivatalokat. A környezeti 
helyekhez a jegypénztárak, a boltok, a vendégl ők, a piacok a szórakozóhelyek és a 
kultúregyesületek sorolhatók. 

Jelen előadás alapját egy Tiszaújlak községben végzett kérd ő íves vizsgálat képe- 
zi. 

Tiszaújlak nevéről az első  feljegyzést 1304-ben találhatjuk „Wylak" néven. A 
történelem folyamán többször fontos szerepet játszott: a Rákóczi-féle szabadság-
harcban, a sókereskedelemben és a faanyagszállításban. Ma a Nagysz ő lősi Járási 
Közigazgatáshoz tartozik. 

A települést átszeli az Ungvár-Beregszász-Rakó és az Ungvár-Beregszász-Halmi 
(Románia) országút, valamint az Aknaszlatina-Bátyú-Csap-Ungvár vasútvonal. 

Tiszaújlakon lakossága 3446 fő . A nagyközségben zömében magyarok (2653) 
laknak, de élnek itt ukránok (711), oroszok (41), cigányok (11) és egyéb nemzetisé-
gűek (30). 

De a nemzetiség és az anyanyelv nem mindig azonos, mert a 2653 magyar nem-
zetiségű  lakosból kettőnek orosz, háromnak meg ukrán az anyanyelve. Az ukrán 
nemzetiségűek közül 687 ukrán, 6 orosz és 18 magyar anyanyelv ű , az orosz nem-
zetiségűek közü140 orosz és 1 pedig magyar anyanyelv ű . 

A magyar nyelvet anyanyelvként összesen 2690 fő  használja, ami Tiszaújlak la-
kosságának megközelít ő leg 78 %-a. 
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Tiszaújlakon két középiskola működik: a Tiszaújlaki 2. Számú Széchenyi István 
Középiskola, amely magyar tannyelv ű  és a Tiszaújlaki 1. Számú Középiskola, 
amely ukrán tannyelvű . 

A nagyközségben négy felekezet temploma található: a görög katolikus fele-
kezet, a római katolikus felekezet, a református felekezet és a pravoszláv feleke-
zet temploma. Ezek közül csak a pravoszláv felekezetben nem magyar nyelv ű  az 
evangélium hirdetése és a görög katolikus felekezetben szoktak orosz nyelv ű  mi-
séket tartani. A másik két felekezetben az igehirdetés mindig magyar nyelven tör-
ténik. 

Tiszaújlakon 1989 óta m űködik a KMKSZ helyi szervezete. Ugyanebben az év-
ben nyitották meg a Tiszaújlak-Tiszabecs kishatárátkel ő-helyet, amely azóta nem-
zetközi gyalogos és személygépkocsi határátkel ővé fejlődött. 

A továbbiakban a 2000. év január-februárjában Tiszaújlakon (magyar-ukrán ha-
tár mellett lévő  település) a 25-45 éves korosztály körében elvégzett kérd őíves fel-
mérés néhány eredményérő l szeretném tájékoztatni Önöket. 

A vizsgálatban 40 adatközl ő  (továbbiakban AK) vett részt: 17 férfi és 23 n ő . A 
végzettséget tekintve 1 általános iskolát, 18 középiskolát, 14 szakközépiskolát és 7 
felső fokú oktatási intézményt végzett AK töltötte ki a kérd ő íveket. A vallás terén a 
megoszlás a következő : 22 református, 9 római katolikus, 7 görög katolikus és 1 
pravoszláv AK. 

A vizsgálatot arra a feltevésre alapoztam, hogy a tiszaújlaki középiskolások kö-
rében 1998-ban elvégzett, ehhez hasonló vizsgálatom eredményeit ől jelentős elté-
rést nem fogok tapasztalni a 25-45 éves korosztály tagja között sem: vagyis arra, 
hogy a magyar nyelv domináns használata úgy vált át az ukrán nyelv dominanciá-
jába, ahogy az informális helyekt ől a formális helyek felé haladunk. 

A továbbiakban több szintéren is meg fogjuk vizsgálni, hogy a nyelvek presztí-
zse miként változik a tiszaújlaki 25-45 éves lakosok körében. 

Legelöször nézzük meg a családon belüli nyelvhasználatot. 
Ez a legelső  szintér, ahonnan a gyermeki lélek információkat kaphat a világról. 

Ebben a környezetben érik az els ő  szociológiai hatások is és ebb ől kezdi kialakíta-
ni a saját szociológiai egyéniségét. A családban megtanulja az adott közösség kul-
turális szokásait, érték- és normarendszerét és a különböz ő  magatartási formákat, 
amelyek felnőttként segítik a társadalmi beilleszkedésben, amelyet majd szül őként 
átad gyermekeinek. 

A családtagoktól — főként a szülőktől és nagyszülőktő l — sajátít el bizonyos ma-
gataгási formákat és az anyanyelvét is. A gyermek identitástudatának kialakulásá-
ban is fontos szerepe van a szül ők egyes nyelvekhez és nemzetiségi kérdésekhez va-
ló viszonyának. 
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A vizsgálat mutatója szerint a családon belül az AK-k 80-90 %-a kizárólag ma-
gyar nyelven beszél, míg kizárólag ukrán nyelven csak a 2-5 %-uk. Egy AK mind-
három nyelven beszél családtagjaival (vö. 1. ábra). 

A családi szintér után egy kissé tágabb informális területen, szintéren szeretném 
megvizsgálni a tiszaújlaki lakosok nyelvhasználati szokásait, értve ezalatt a szom-
szédokat, kollégákat és barátokat. 

A barátaival és a szomszédaival az AK-k 53-60 %-a beszél kizárólag magyar 
nyelven. Ezzel szemben kizárólag ukránul a barátaival az AK-k 22,5 %-a, míg 
szomszédaival és kollégáival csupán 1-1 AK beszél ukránul. A kollégáikkal kizáró-
lag magyar nyelven az AK-k 45 %-a kommunikál (vö. 1. ábra). 

1. ábra 
A tiszaújlaki 25-45 éves lakosok nyelvhasználata a családban, 

közvetlen környezetben és a munkahelyen  (N=40)  
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A kollégáikkal való beszéd során a nyelvválasztást nagyban befolyásolja a vég-
zettség. A középiskolát végzettek mindegyike beszél kollégáival magyar nyelven, 
de ahogy közelítünk a fels ő fokú intézményt végzettek felé, úgy csökken a magyar 
nyelvi presztízs, az ukrán nyelvé viszont n ő . 

A környezeti helyeket két nagy részre osztottuk a kérd őívben: az egyik rész a la-
kóhely, vagyis Tiszaújlak, a másik rész pedig a városok, ahová az AK-k be szoktak 
utazni (főként Beregszász és Nagysz ő lős). Ezeken belül a környezeti helyeket még 
feloszthatjuk hivatalos vagy formális (posta, bank, orvosi rendel ő , stb.) és nem hi-
vatalos vagy informális (piac, templom, bolt, szabadid ő , stb.) helyekre. 

Tiszaújlakon mind a 40 AK beszél magyarul a piacon, de amellett 42,5 %-uk 
még ukrán nyelven, és 27,5 %-uk orosz nyelven is beszél. Hasonló arány tapasztal-
ható a bolt esetében és idegenek megszólításakor is (vö. 2. ábra). 
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Sajátos nyelvhasználati színtér a tiszaújlakiak számára a magyar—ukrán határát-
kelő , mely a feketekereskedelemb ő l élőknek szinte „munkahelye". 

2. ábra 
A tiszaújlaki 25-45 éves lakosok nyelvhasználati szokásai Tiszaújlak 

formális és informális színterein (N=40) 
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A határátkelő  magyar oldalán 38-an magyarul és 2-2-en ukránul-oroszul beszél-
nek. Ezek az ukrán anyanyelv ű  AK-k. A templomban a nyelvi arányok a határátke-
lő  magyar oldali arányával megegyez ő . Hasonló nagy arányú a magyar nyelv hasz-
nálata a postán és a szabadid őben. Ez esetben az ukrán és orosz nyelv 20-25 %-os 
használati arányt mutat mindössze (vö. 2. ábra). 

A vendéglőkben és a kultúregyesületben a magyar nyelvet 77,5-80 %-uk, az uk-
rán nyelvet 50 %-uk beszéli (vö. 2. ábra). 

Tovább romlik az arány az orvosi rendel ők nyelvválasztási szokásaiban és a 
jegypénztáraknál való nyelvválasztási szokások esetében, mivel a magyar nyelvet 
és az ukrán nyelvet használók a között a különbség 5-7 AK. A legmagasabb az uk-
rán nyelvhasználata a határátkel ő  ukrán oldalán, a jegypénztáraknál és az orvosi 
rendelőben (vö. 2. ábra). 

Kizárólagos nyelvhasználatnál a magyar nyelv presztízse a legnagyobb a temp-
lomban, a postán, a szabadidőben, a sportban, a kultúregyesületben és a boltban 
(82,5-50 %), míg az ukrán nyelvé a határátkel ő  ukrán oldalán, gyűlésen, jegypénz-
táraknál, vendégl őben és az orvosi rendel őben (32,5-12,5 %) (vö. 2. ábra). 

Az adatközlők Nagysző lőst és Beregszászt említik meg a legtöbbször az beuta-
zás céljaként. Ide utaznak be a leggyakrabban, mert Tiszaújlaktól ezek viszonylag 
közel (kb. 15-20 km-re) helyezkedik el. A kett ő  közül a legtöbben Nagysz ő lősre 
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utaznak be. Ez nem véletlen, mert Nagysz ő lő s a járási központ, itt intézend ő  a kü-
lönböző  hivatalos ügyek nagy része. 

Nagysző lős többségében ukrán nemzetiségű  lakosok lakta város (a magyar nem-
zetiségűek kb. 10%-os arányban élnek itt). Hagyományosan Beregszászt tartják 
Kárpátalja egyetlen magyar többségű  városának, ahol a magyar nemzetiség ű  lako-
sok kb. 42%-át teszik ki a város lakosságának. 

A városokban az AK-k a magyar nyelvet nagy arányban a boltokban, a piacon 
és idegenek megszólításakor használják. E helyeken az ukrán nyelvet kb. 23-25 AK 
beszéli (vö. 3. ábra). 

3. ábra 
A tiszaújlaki 25-45 éves lakosok nyelvválasztási szokásai a városokban, 

ahová beutaznak (N=40) 
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A vendéglőkben és szórakozóhelyeken a magyar nyelvi dominancia csökken, de 
még 4-5 AK-val mindig több a magyar nyelv javára (vö. 3. ábra). 

A postán és a jegypénztáraknál már minimális a különbség (1 AK) és az orvosi 
rendelőkben ki is egyenlítődik az ukrán és magyar nyelv használati aránya (vö. 3. 
ábra). 

A hivatalokban már az ukrán nyelv van domináns helyzetben a magyar nyelvvel 
szemben: 23-an magyarul és 29-en ukránul beszélnek. Tovább er ősödik ez a domi-
nancia a bankban, ahol „csak" 15 AK beszél magyar nyelven és a 29 AK ukrán 
nyelven, és a rendőrségen, ahol 12-en magyar nyelven és 22-en ukrán nyelven be-
szélnek (vö. 3. ábra). 
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Ha a kizárólagos nyelvválasztási szokások esetét vizsgáljuk, akkor észrevehet-
jük, hogy jóval emelkedik a kizárólag ukránul beszél ők száma a városi színtereken, 
és ezzel egyidej űleg csökken a magyar beszél őké. 

Kárpátalján szerencsés a magyarság helyzete a sajtóterméket terén, mivel ma-
gyar nyelvű  megyei és járási napi- és hetilapok (pl. Kárpáti Igaz Szó, Nagyszőlős-
vidéki hírek, Bereginfo) és folyóiratok (pl. Közoktatás, Pánsíp) is megjelennek. 
De a magyarországi sajtótermékek közül is b őven találkozunk az újságárusoknál 
vagy lapterjeszt őknél (pl. Nők Lapja, Népszabadság, Kiskegyed stb.). 

1. táblázat 
A tiszaújlaki 25-45 éves lakosok által olvasott írott sajtótermékek (N=40) 

újság 
vallásos irat 
regény, mese, stb. 
Egyéb nyomtatvány 

magyar 
39 

ukrán 
15 

orosz 
13 

nem olvas 

34 6 3 4 

38 11 10 1 

34 27 18 1 

Újságot és regényt 4-szeres többséggel olvasnak magyar nyelven, mint ukrán 
nyelven. Sokkal nagyobb a különbség a vallásos iratoknál, ahol 6-szor többen ol-
vasnak magyar nyelven, mint ukrán nyelven. Egyedül az egyéb nyomtatványok-
nál, ezalatt értve a hirdetményeket, tájékoztatókat, használati utasításokat, stb., 
csökken a magyar nyelv használati aránya, de itt is domináns marad (vö. 1. táblá-
zat). 

A televízió műsorait (film, dokumentumfilm, szórakoztató m űsor, híradó, idő-
járás jelentés, sport) kizárólag magyar nyelven az AK-k 50-55 %-a nézi, illetve 
hallgatja. Az ukrán nyelv kizárólagosan csak 1-1 esetben fordul el ő  a sport  műso-
roknál és a dokumentumfilmeknél. A többi esetben mindig a magyar nyelv mel-
lett fordul el ő . A legmagasabb arányban a magyar nyelv kizárólagos használatá-
nak dominanciája az id őjárás jelentésnél jelentkezik, ahol még az ukrán nemzeti-
ségű  és anyanyelvű  AK is kizárólag magyar nyelven nézi, illetve hallgatja (vö. 4. 
ábra). 
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4. ábra 
A tiszaújlaki 25-45 éves lakosok által nézett, 
illetve hallgatott tv- és rádióműsorok (N-40) 
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Az AK-k a magyar nyelvet 90 %-ban szüleikt ő l, 70 %-ban nagyszüleitől tanul-
ja meg. Az ukrán és orosz nyelvet az AK-k f őként a pajtásoktól, lakhelyük környe-
zetéből, iskolában és a fiúk a hadseregben sajátítják el. 

Az AK-k véleményére támaszkodva egy hét szint ű  skálán vizsgáltuk a nyelv(ek) 
tudását. 

Anyanyelvi szinten 32-en tudnak magyarul, 8-an ukránul és 4-en oroszul, emel-
lett nagyon jól magyar nyelven 4-en tudnak, ukrán nyelven 7-en és orosz nyelven 
11-en (vö. 5. ábra). 
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5. ábra 
A tiszaújlaki 25-45 éves lakosok nyelvtudása (N=40) 

magyar 

® ukrán 

orasz 

Az alig néhány szót beszél őktő l a jól beszélőkig 2-en magyar nyelven, 21-21- 
en ukrán és orosz nyelven beszélnek. 3 AK ukrán nyelven és 1 AK orosz nyelven 

nem tud beszélni (vö. 5. ábra). 
Magyar és orosz nyelven 39-39 AK ír-olvas és 1-1 AK csak olvas, míg ukrán 

nyelven 28 AK ír-olvas, 4 AK csak olvas és 8 AK se nem ír, se nem olvas. (vö. 5. 
ábra) 

A nyelvhasználat vizsgálatakor nem elég csak a nyelv(ek) szóbeli használatára 
kitérni, hanem szükséges az írásbeli nyelvhasználatot is megvizsgálni. 

Magánlevél írásakor, és ha az AK feljegyez magának valamit, akkor mindkét 
esetben az AK-k 95 %-a magyar nyelven teszi ezt, s őt, 70-75 %-uk csakis magyar 
nyelven. Az ukrán és/vagy orosz nyelv csak kiegészít ő  nyelvként társul a magyar 
nyelv mellé. 

Egészen más a helyzet a hivatalhoz címzett irat megfogalmazásánál: itt csak az 
AK-k 32,5 %-a fogalmaz magyar nyelven, és ebb ő l is csak 15 %-uk kizárólag ma-
gyar nyelven. Itt el őtérbe helyeződik az ukrán nyelv, mivel az AK-k 62,5 %-a uk-
rán nyelven fogalmazza meg a hivatalos iratokat, s őt, 45 %-uk csakis ukrán nyel-
ven. Ez esetben az orosz nyelv is 18-20 % körüli arányt ér el. Ez az ukrán nyelvtu-
dás hiányával is magyarázható. 
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A nyelvek szeretetét illetően mind a 40 AK szeret magyar nyelven beszélni, míg 
'ukrán nyelven csak 23 AK és 17 AK nem szeret, orosz nyelven 24 AK szeret, 13 
AK pedig nem. 

A nyelvek szépségét egy ötfokú skálán kellett értékelni az AK-knek. Az eredmé-
nyekből vont átlag szerint a magyar nyelv 4,98-t ért el, az ukrán nyelv 3,00-t, míg 
az orosz nyelv 4,08-t. A legtöbb ötös értéket a magyar nyelv kapta, számszerint 39-
t, míg a legtöbb egyes értéket az ukrán nyelv, számszerint 11-et. Az ukrán nyelvet 
az AK-k dúrva, kemény, érzéketlen nyelvnek tartják, ezzel szemben az orosz nyelv 
az lágyabb, dallamosabb. Ezzel is magyarázható a nagyobb „tetszési indexe" (vö. 6. 
ábra). 

6. ábra 
A nyelvek szépsége átlagértékek szerint (N=40) 

4 ,08 	 496 

®magyar 

• ukrán 

❑ orosz 

3,00 

A kérdőívben az AK-knek szintén ötfokú skálán kellett értékelni a Magyaror-
szághoz, Ukrajnához, Kárpátaljához és saját szül őhelyükhöz (Tiszaújlak) való ér-
zelmi kötődésüket. 

Magyarország, mint anyaország 14 ötös, 16 négyes, 8 hármas és 2 kettes értéket 
kapott. A kis számú „nagyon erős kötődés" annak is köszönhető , hogy az anyaor-
szágbeli magyarok lekezelően, lenézően viszonyulnak a kárpátaljai magyar kisebb-
ség tagjaihoz. Ez a jelenség a legjobban a határátkel ő  magyarországi oldalán figyel-
hető  meg, amikor is a vámtisztekés a az útlevél-kezel ő  határőrök, korosztálytól füg-
getlenül, durva, olykor trágár viselkedést tanúsítanak a kárpátaljai magyar kisebb-
ség tagjaival szemben (vö. 7. ábra). 
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7. ábra 
A tiszaújlaki 25-45 éves lakosok érzelmi köt ődései átlagértékek szerint (N=40) 

3,60 	 4,93 

4,00 	 ~ 4,68 

 

■ Tiszaújlak 

■ Kárpátalja 

❑ Magyarország 

• Ukrajna 

 

Az Ukrajnához való köt ődés sokkal több alacsony értéket kap, mint a Magyaror-
szághoz való kötődés: 6 egyes, 2 kettes, 14 hármas, 6 négyes és 12 ötös érték. Az 
Ukrán állam 1990-ben vált ki a volt Szovjetunió kötelékéb ő l. Mint fiatal állam, na-
gyon nagy gazdasági gondokkal küzd. Ez is lehet a magyarázata annak, hogy az 
anyaország közvetlen szomszédságában él ő  magyar kisebbség ekkora bizalmatlan-
sággal fordul az Ukrán állam felé. S őt, az Ukrán állam kisebbségi és oktatásügyi 
törvényei és az állam viszonyulása kisebbségi állampolgáraihoz még inkább ezt 
mozdítják elő  (vö. Csernicskó, 1998; 7. ábra). 

Kárpátalja, mint lakhely, sokkal nagyobb érzelmi köt ődést vált ki az itt élőkbő l, 
mint akár Ukrajna vagy Magyarország. Talán éppen ezért is van ez, mert a mag-
yarajkú kisebbség a határ miatt az anyaországhoz tartozónak nem érzi magát, és mi-
vel nem is ukrán nemzetiség ű  és anyanyelvű , ezért Ukrajnához is csak a törvények 
által kötődik. Mivel Ukrajnán belül csak Kárpátalján élnek tömegesen magyar nem-
zetiségű  emberek, s mivel az identitástudat is e helyhez köt ődik, ezért a legtöbben 
Kárpátalját érzik igazi hazájuknak Magyarország és Ukrajna helyett (vö. 
Csernicskó, 1998; 7. ábra). 

Még erősebb a kötődés a szülőhelyhez, ez esetben Tiszaújlakhoz: 38 ötös, 1-1 
hármas-négyes érték. Ez szerintem összefüggésbe hozható azzal a közmondással is, 
hogy „mindenütt jó, de legjobb otthon", mert a szül őhelye és az a környezet, ahol 
az ember gyermekkorát tölti, sokkal értékesebb minden ember számára bármely 
helynél. Másrészt ez egy kisebb areál, mint az ország vagy megye, és az ismer ősök, 
barátok sokkal nagyobb köt ődést biztosítanak e helyhez, mint az ismeretlen embe-
rek a többihez (vđ . 7. ábra). 

Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy a feltételezésünk, miszerint az ma-
gyar nyelv úgy szorul háttérbe az ukrán nyelvvel szemben, ahogy a nem hivatalos 
szféra fel ő l haladunk a hivatalos szféra felé, beigazolódott. Másrészt az 1998-ban a 
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tiszaújlaki középiskolások körében elvégzett vizsgálat eredményeit ő l nem mutat je-
lentős eltérést. 

Megállapíthatjuk, hogy Tiszaújlakon rövid id őn belül biztosan nem fog bekövet-
kezni a nyelvcsere. Ez annak köszönhet ő , hogy többségében magyar anyanyelv űek 
lakta település, emellett közel helyezkedik el az anyaországhoz (Magyarország). Ez 
utóbbiból következik, hogy mind az írott, mind a mechanikus magyar nyelv ű  sajtó-
termékekhez bőven jutnak hozzá. Azt, hogy a nyelvcsere nem fog még bekövetkez-
ni, az is elősegíti, hogy a fiatal generáció is el őnyben részesíti a magyar nyelvet az 
ukrán nyelvvel szemben, de ugyanakkor fontosnak tartják az ukrán nyelv tudását is 
(az 1998-as felmérés alapján). 

Figyelembe kell vennünk azt a tényt is, hogy a fels ő fokú továbbtanulását a ma-
gyar anyanyelvű  tanuló folytathatja az Ungvári Nemzeti Egyetemen Magyar Filo-
lógiai Karán, a Kárpátaljai Magyar Tanárképz ő  Fő iskolán és a magyarországi fels ő -
oktatási intézetek valamelyikében. Itt lehet őség nyílik a magyar nyelvű  értelmiségi 
képzésre és a magyar kultúra hagyományainak továbbvitelére. Vagyis ezáltal a ma-
gyar nyelvű  közép- és általános iskolai képzés nem válik érdektelenné, mert fels ő -
fokú diplomához magyar nyelven is hozzá lehet jutni. 

A tiszaújlaki lakosok igen erős magyar identitástudattal rendelkeznek: szeretik a 
magyar nyelvet, a szül őhelyüket, Kárpátalját. Ezért biztonsággal elmondhatjuk, 
hogy a Kárpátaljai magyarságot nem fenyegeti a beolvadás veszélye sem. 
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On the Customary Choice of Language and Self-identity of 
the Residents of Tiszaujlak 

Language plays an important role in people's social life: in addition to being the 
means of communication it also effects the process of socialization. It is well 
demonstrated in bilingual regions where the socialization of the minorities is 
greatly influenced by an inadequate competence or incompetence of the official 
language of the state. Until István Csernicskó's book A magyar nyelv Ukrajnában 
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(The Hungarian Language in the Ukraine, Bp: Osiris, 1998) no one had studied the 
language and the language use of the Hungarian ethnic minority in the Ukraine 
(Sub-Carpathia). 

Basing our research on the hypothesis taken from the book we set out to analyse 
by means of questionnaires strategies of language usage of a Hungarian communi-
ty in a particular place in Sub-Carpathia. 

This paper gives an insight into the habits of language choice of the inhabitants 
of Tiszaújlak. It reveals the prestige the Hungarian language has in the Ukraine (as 
the language of the minority) with regard to Ukrainian (official language of the 
state) and Russian (as the official language of the former USSR). Our research was 
conducted in two environments and in several spheres of language use. 

The first environment was the native town (Tiszaújlak), the second one(s) the 
environment of the town(s) that the inhabitants of Tiszaújlak often visit (mostly 
Nagyszolos or Beregszász). We surveyed the prestige of Hungarian language both 
in formal (banks, offices, post office, etc.) and in informal (family, shops, market, 
etc) situations. 

In addition, I also wished to touch upon the subjective attitudes of the informants 
such as love of certain languages, degree of liking the languages, attachment to the 
above mentioned places and sense of national self-identity. All these factors 
facilitate determine one's self-identity. 
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Funkcióige: terjeng ő sség vagy 
szemantikai-szintaktikai szükségszer űség? 

„Nyelvünk határai világunk határai" tartja a mondás, és ez nem csak arra vonat-
kozik, hogy a világból annyit tudunk felfogni, amennyit képesek vagyunk megne-
vezni, megfogalmazni, hanem arra is, hogy a nyelvről, nyelvtani elemekről elsősor-
ban anyanyelvi szemszögbő l kiindulva gondolkodunk. Minden nyelvben születnek 
szabályok, léteznek stilisztikai elvárások, s ezek természetes módon a nyelv jelle-
gével, jellemvonásaival vannak összefüggésben. Ismerjük a magyar nyelvvel kap-
csolatos régi intelmeket is, mint „-lelik, -tatik a magyarban nem használtatik", „va-
ló, a magyarba nem való", „-ondó, -endő  kerülendő", a fenntartásokat a -va, -ve + 
létige szerkezettel és pl. a funkcióigés szerkezetekkel kapcsolatban. Teljesen függet-
lenül attól, hogy elvileg ezekről a követelményekről hogyan vélekedünk, tünetérté-
kű  a nyelv jellemére nézve, hogy meg lehetett őket fogalmazni. Most, amikor a 
funkcióigék megítélését és használatát vesszük górcs ő  alá, nem feledkezhetünk meg 
arról, hogy ezeknek az er őszakos megszorításoknak (a passzívum tagadása, a sze-
mélyes igehasználat szorgalmazása) megvoltak a feltételei a nyelvben (els ősorban a 
mediális igék használata révén), illetve ahol nem voltak meg, ott máig sem lehetett 
kiirtani a személytelen alakokat. Véleményünk formálásakor hasznos lehet fordítá-
sokat, más nyelvekben létez ő  felfogásokat tanulmányozni, azok tanúságtételét is fi-
gyelembe venni. 

A FUNKCIÓIGÉK DEFINIÁLÁSA ÉS MEGÍTÉLÉSE A MAGYAR ÉS A SZERB NYELVBEN 
A magyar nyelvművelő  szakirodalomban a funkcióigés szerkezeteket (terjeng ős, 

terpeszkedő  kifejezések címszó alatt) általában negatív felhangokkal emlegetik, s 
leginkább az egyszerűbb igei alakot ajánlják helyette. Igen lassan, de azért fokoza-
tosan árnyaltabbá válik ez a kép. A Nyelvm űvelő  kézikönyv (Akadémiai Kiadó, 
Bp. 1985.) következ ő  kitételei is errő l tanúskodnak. „Terpeszkedő  kifejezéseknek 
leginkább azokat a szókapcsolatokat nevezzük, amelyek az egyébként egyetlen igé-
vel vagy névszóval is megjelölhető  cselekvést, történést, állapotot, min őséget stb. 
körülírással, többnyire magából az igéb ől képzett (rendszerint -ás,-és, -at, -et kép-
zős) főnévvel, ill. az  ige névszói alapszavával és egy meglehet ősen általános tartal-
mú vagy többé-kevésbé konkrét jelentés nélküli igével fejezik ki" (i. m. II. 1007), 
pl. gondoskodás történik, befejezést nyer. A kézikönyv nem foglal egyértelm űen ál-
lást használatuk ellen, tulajdonképpen az egyéb nyelvm űvelő  szakirodalomhoz vi- 
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szonyítva mérsékelt a hozzáállása. Így nyilatkozik a „voltaképpen körülírt szenve-
dő  alak" használatáról: „A szenved ő  szerkezet nem idegen ugyan nyelvünkt ő l, de 
szerepe és helyes alkalmazása korlátok közé szorul. Nyelvünk szelleme és a közlés 
szabatossága inkább a konkrét vonatkozású, személyre utaló, ragozott igealakok 
használatát kívánja meg, mintsem az elvont vagy személytelen szenved ő  
alakokét... A megfelelő  egyszerű  ige mindenképpen természetesebb, mint a több-
nyire mesterkélt, ködös körülírás, és gyakran magyarosabb is." Használatuk min ő -
ségében különbségeket állapít meg, s a szemléletünk szerinti tulajdonképpeni funk-
cióigékkel alkotott szerkezeteket ítéli el: „amelyek idegen mintára keletkeztek, a 
magyar szemlélettel ellenkeznek, igei elemük pusztán alaki eszközzé súlytalano-
dott, jelentésük is elmosódott, bizonytalan, a kifejezésben tehát nincs szemléletes-
ség, tartalmi vagy stílusárnyalati többlet" (i. h). 

A körülíró szerkezeteket kerülend őnek tartva, sokáig nem foglalkoztak az alap-
tagjukul szolgáló igék besorolásával, a szerkezetek típusainak a vizsgálatával sem. 
Az utóbbi időben többen gondolkodni kezdtek a körülírás szerepér ő l, mivel az ille-
tő  szerkezetek makacsul tartják magukat (f őleg) a jogi, a politikai és a tudományos 
szaknyelvben. Keszler Borbála törte meg a jeget. A sok újdonságot hozó Leíró 
nyelvtani segédkönyvben (Faluvégi Katalin, 1994.) feltehet ő leg a német terminus 
hatására megjelent a funkcióige kifejezés. A készül ő  Magyar grammatika is tar-
talmazni fogja ezt a terminust, mint az Lengyel Klára tanulmányából kiderül (Len-
gyel Klára, 1999. 121). Szerzőnk úgy definiálja őket, mint az igék olyan csoportja-
it, „melyekben a grammatikai jelentés er ősebb, dominánsabb, de mégsem tartalmat-
lanok, a segédigék felé közelítenek" (i. h). 

Ezek után a kérdés részletesebb tanulmányozását bemutató írás is megjelent B. 
Kovács Mária tollából (Nyelvőr, 2000, 3. sz. 370-372). Az ő  vizsgálatainak fényé-
ben az is nyilvánvalóvá vált, hogy ezeket a szerkezeteket sok esetben nem lehet, 
vagy nem érdemes helyettesíteni szinonim igével. A behelyettesítés ugyanis megfo-
galmazása szerint a jogi gondolat megsértésével járna együtt. A funkcióigés szerke-
zet felváltása egyszer ű  igével azonban más esetekben sem lehet mindig eredmé-
nyes. 

A körülíró szerkezetekkel kapcsolatban a szerb szakirodalomban is az ige és a 
névszó szoros kapcsolatát hangsúlyozzák. A magyarhoz hasonlóan kiemelik, hogy 
a benne szerepl ő  névszó igébő l vagy melléknévb ől képzett, s hogy az igei elem sze-
mantikailag kiüresedett, csupán az igésítést szolgálja, legfeljebb jelentésmódosító 
szerepe van. 

A szerb szakirodalomban teljesen polgárjogot nyert a funkcióige terminus, és 
magával a szerkezettel kapcsolatban sem hangzanak el a magyar szakirodaloméhoz 
hasonló rosszalló megjegyzések. Inkább a funkcióigés szerkezet használatának az 
előnyeit hangsúlyozzák, s kidolgozták az elhatárolására, szerepére, felcserélhet ősé- 
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gére vonatkozó szempontokat. Ez a hozzáállás nem véletlen, mert egyfel ől a nyelv 
tudatos irányítására való törekvések a szerb nyelvtudományban elhanyagolhatók, 
másfelől a személytelen szerkezetek a nyelv szerves részei, így az említett formák 
jobban beépültek a nyelv rendszerébe. S őt használatának el őnyös vonásaként emlí-
tik, hogy helyettesítheti a passzívumot. A javára írják, hogy felváltja a biti/posta-
ti+melléknév kapcsolatát (biti značajan —jelentős, imati značaja — nagy jelentős-
séggel bír, nagy jelentőségű) hogy a lexikai űrök kitöltésére alkalmas, léteznek 
ugyanis olyan funkcióigés formák, melyeket egyszer ű  igével nem lehet kifejezni 
(рosvetiti pažnju — figyelmet szentel, uzimati u obzir — tekintetbe vesz, imati priliku 
— alkalma van, uzimati u obzir — figyelembe vesz stb.). A befejezettség kifejezésé-
nek lehetősége imperfektív igék esetében szintén a körülíró szerkezet segítségével 
valósul meg (održati predavanje —előadást tart , uzeti na korišćenje —használatba 
vesz). Ugyanakkor hangsúlyozzák a kauzativitás árnyalatának a megjelenését is a 
körülírt alakokban. Hasznos vonásának tartják az általánosítás, a személytelenség 
biztosítását, valamint, hogy melléknévvel lehet ellátni a körülírt alakot, s így pon-
tosítani lehet a mondanivalót (Mrazovi ć , 1994. 166-185). 

A magyar szakirodalomban nem készült még el a funkcióigés szerkezetek kate-
gorizálása, nagyobb korpusszal csak a Nyelvm űvelő  kézikönyvben találkozhatunk. 
Mindenesetre az imént felsorolt érvek közül többet meg lehetne szívlelni, mert 
szükségünk van ezekre a szerkezetekre, főleg különböző  szakszövegekben. (A jelen 
konferencián elhangzott számos funkcióigés szerkezetb ől egy igés és egy főneve-
sült alakot idézünk: ha különös udvariasságot kíván tanúsítani, az értelmiségre gya-
korolt hatása). Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell, hogy a magyarban kisebb súllyal 
esnek latba a funkcióigés szerkezetek, mint a szerbben, különösen a szépirodalmi 
alkotásokban. Alábbi példáinkban is egyszer ű  ige áll a magyarban, funkcióigés a 
szerbben  (1-4).  Ugyanakkor épp a szépirodalomban stíluseszköz is lehet a körülíró 
szerkezet, a körülményeskedés, a hivataloskodás vagy akár a fennkölt mondaniva-
ló kifejezőeszköze (5-7). (A szerbben ez utóbbi esetekben mindenhol analitikus 
alak felel meg a magyar körülíró szerkezetnek.) 

„Az urával még azt se tudatta, hogy felmondott Katicának" (Édes, 720). 
„Muža nije obavestila ni o tome da je Katici dala otkaz" (Ana, 37). 
A funkcióigés szerkezet szó szerinti fordítása: felmondást adott. 

„Posle borbe desetari da mi podnesu izveštaj koliko je metaka utrošeno i 
Nemaca ubijeno" (Daleko, 53). Funkcióigés szerkezet: jelentést tesz. 

„A harc után a tizedesek jelentsék nekem, hogy hány golyót l ő ttünk ki, és hány 
német esett el" (Majd, 51). 

„tonom koji nUe u skadu sa njegovim činom" (Grobnica, 22). A körölíró szer-
kezet jelentése: amely nincs összhangban. 

„olyan hangnemben ...amelyre rangja nem jogosítja fel" (Borisz). 
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„... illetve maga a testület jutott arra a magállapításra" (Tücsök, 41). 
„samo je teli došlo do zaključka" (Cvrčak, 206). 

„... a kevésbé mozgalmas téli napokban alkalmatok nyílhatna megismerked-
ni szerény művészetemmel" (Tücsök, 41). 

„... tokom manic prometnih zimskih dana mogla bi vam se pružiti prilika da 
upoznate moju skromnu umetnost" (Cvr čak, 204). 

„Az állatok ezért az eredend ő  bűnükért csak úgy nyernek bűnbocsánatot" (Ni-
ki, 212). 

„Za ovaj svoj praroditeljski greh ....životinje stiču oprošteПje samo aki" (Niki, 
20). 

Ha feltesszük a kérdést, hogy konkretizálásra törekv ő  nyelvünknek szüksége 
van-e személytelen szerkezetekre, a válasz nem lehet más, mint igen. Akkor vajon 
hogyan sikerült végérvényesen megszabadulnunk a passzívumtól? Nem sikerült. 
Nincs passszívumunk, de van rejtett, kvázipasszívumunk a mediális igék körében: 
készül, épül, szépül, adódik stb. (melyek passzív voltáról akkor gy őződhetünk meg 
igazán, ha fordításukat olvassuk). És vannak körülíró, személytelen szerkezeteink, 
melyek a nyelvművelés görcsös igyekezete ellenére sem vesztek ki a nyelvb ő l, mert 
szükségesek. (A következ ő  példákban funkcióigés alakulat és se névmással sze-
mélytelenített szerkezet megfelel ője a magyar analitikus szerkezet). 

„... da je ovde u pitanju građevina velikog značaja" (Na Drini, 30). 
„... hogy egy nagy jelentőségű  építkezésrő l van szó" (Híd, 33). 

„... nem egészen értette, hogy mirő l van szó"(Édes, 717). 
„... nije dobro shvatila o čemu se radi" (Ana, 34). 
A van igével alkotott körülíró kifejezések (van+határozó) a kopula + névszói 

alakulat (a névszói-igei állítmány) rokon értelm ű  alakjai sokszor a magyarban. A 
szerb ilyenkor is szívesen alkalmazza a funkcióigés alakot. 

„Akkoriban még nem volt divatos az orr nélküli lábbeli"(Őz, 15). 
„U to vreme jiš n јe bila u modi obuća biz vrha" (Srna, 12). 
Persze a magyarban is találkozhatunk a pongyolább (létigés) körülíró szerkezet- 

tel: 
„Miért voltatok utoljára büntetésben az iskolában" (TV2, szept. 28). 
A funkcióigés szerkezet sok esetben helyettesíthet ő  gond nélkül a szerbben és a 

magyarban is szinonim igével vagy ugyanolyan vonzatszerkezettel vagy a valencia 
megváltozásával, de a szemantikai követelmények figyelembevételével. Érdekeseb-
bek azonban azok az esetek, amelyek nem teszik lehet ővé a funkcióigés szerkezet 
felcserélését. B. Kovács Mária (i.m.) rátapint a lényegre, amikor a következ ő  két tí-
pust említi: 1. a funkcióigés szerkezet névszói tagjához járuló jelz ő  nem vehet fel 
határozóragot (ami lehet ővé tenné a szinonim igével való helyettesítést), pl. b űnül- 
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dözési intézkedéseket tesznek — nem lehet b űnüldözésileg intézkednek, 2. A név-
szói alaptagból nem képezhet ő  ige, pl. házkutatást foganatosítanak — * házkutatnak. 
Szemantikai megokoltságú példái is visszavezethet ők egyfelől az összetettség kér-
désére, mikor pl. a következ ő  jogi szakkifejezést említi, mint egyedül lehetséges 
megoldást, bizonyítást foganatosít, ebben is tulajdonképpen benne rejlik a jelz ős 
szerkezet: bizonyítási el marást, másik példája sértő  kijelentést tesz a jelzőjében hor-
dozza az alapvet ő  tartalmat, funkcióigéje pedig annyira tartalmatlan, hogy a tesz ré-
gi (nyelvtörténetből ismert) jelentéseit idézi fel. 

A szerbben szintén arról olvashatunk, hogy ha a funkcióigés szerkezetbe jelz ő  
ékelődhet be, akkor a szinonim igével való helyettesítés gyakran lehetetlen. Magyar 
fordításukkor sem tudunk puszta igét alkalmazni. Eredeti magyar mondatok eseté-
ben szintén meggyőződhetünk ennek a tételnek az igazságáról. (Kutatandó milyen 
szerkezet, milyen tartalom, milyen típusú ige esetén fordul ez el ő .) 

al činiti fove i velike napon —újabb nagy er őfeszítéseket tenni 
b/ vršiti kadrovske promene — káderváltoztatást hajt végre 
cl ostaviti dubok utisak — mély benyomást gyakorol 
„A román öklöző  intés előtti fi gyelme гtetésbeп  részesült" (MTV, 2000. 

szept. 18). 

„Olyan kedvez ő  tapasztalatokat szereztek már a téli tücsökmuzsikával, 
hogy" (Tücsök, 42). 

,,... i sa zimskom cvrčakovom svirkom (su) stekli toliko povoljna iskustva da" 
(Cvrčak, 205). 

Leszögezhetjük, hogy a funkcióigés szerkezet általában annyira zárt egység, 
hogy a névszói tag jelz ő i bővítménnyel való kiegészülése vagy összetett szóval Va-
ló felcserélése, mely már feltétlenül módosított (a szerb szakirodalomban: pontosí-
tott) tartalom, sok esetben nem teszi lehet ővé, hogy a funkcióige + névszó kapcso-
latot határozó+teljes jelentés ű  ige szerkezetre váltsuk. Ha erre lehet őség is van, a 
szerbben gyakran természetsebben hat az összetett forma. 

„... és mikor számot vetett magával, hogy hányadán is áll, legjobban szeret-
te volna, ha békében hagynák, vagy ők határoznának akárhogy" (Édes, 833). 

„... i kada je pokušavala da svede račune najviše je želela da je ostave na 
miru ili da one donesu umesto nje konačnu odluku" (Ana, 143). 

A funkcióigés szerkezet jelentése: hozzanak végleges döntést. 

A kisebbségi helyzetben lév ő  nyelvet érő  hatások kétirányúak lehetnek. A sze-
mantikát és a szintaktikát egyaránt érinthetik. Analitikus szerkezeteket vehetünk át, 
illetve a funkcióigés szerkezeteinket a magyarban szokatlan jelentésben, más jelen-
tésmezővel ruházzuk fel. 
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„Igaz a kezdeti néhány percben az ausztrálok igencsak rohamoztak, és négy 
alkalommal is vezetésben voltak kissé kényelmeskedő  legénységünk ellen" (Magyar 
Szó, 1988. szept. 29. 16. o). 

Újságírónk a szerb biti (lenni) igével alkotott személytelen szerkezetet (bili su u 
vođstvu) másolta, holott helyettesíthette volna a megfelel ő  szinonim igével: vezet-
tek. 

„A vezetőség nagy ellenállást nyújtott az elképzeléssel szemben" (Helyi ve-
zetők tanácskozása, Zenta). Ellenállást tanúsít, fejt ki. 

A magyar nyújt igéhez pozitív töltésű  bővítmények (segítséget, támogatást) tar-
toznak, a szerbben viszont nincs ilyen megkötés, ez az alkalmazási kör ment át a he-
lyi vezető  szóhasználatába is. 

A FUNKCIÓIGÉK ALAKTANI-SZINTAKTIKAI HELYE 
A funkcióigéket Lengyel Klára a segédigék és a teljes jelentés ű  igék közötti sáv-

ba helyezi, de nem ment el odáig, hogy összetett igealaknak tekintse őket. A szerb 
szakirodalomban viszont nem tartózkodnak ett ő l, de ez teljesen érthet ő , hisz az ösz-
szetett állítmány fogalma általában más, mint a magyarban. Stevanovi ć  is úgy véle-
kedik, hogy eme szerkezet elemei együttesen alkotják az összetett állítmányt. Sreto 
Tanasić , aki az igei szerkezet felbontásának (dekomponovanje glagola) tekinti a 
funkcióigés kifejezéseket, nem az állítmányi, hanem inkább az igei szerkezetr ől be-
szél. (Sreto Tanasi ć , 1995). 

Az idegeneknek szánt nyelvkönyv az összetett igealakoknál (glagolski kom-
pleks) tárgyalja, és körülíró igei szerkezetnek (glagolska perifraza) nevezi (i. m. 
139). 

OSSZEGZÉS 
A címben feltett kérdésre nem adhatunk egyértelm ű  választ. A funkcióigés 

szerkezet lehet felesleges terjeng ősség, és lehet szintaktikai-szemantikai szükség-
szerűség, mely pontosítja a mondanivalót, vagy egyáltalán lehet ővé teszi a kifeje-
zés megalkotását, tehát nem árt mérlegelni, vajon mindenáron helyettesíteni kell-e 
őket. Teljesebb választ az illet ő  szerkezetek részletes tanulmányozása adhat, mert 
addig míg a funkcióigés alakulatok gazdag tárházát csupán a NyKk-ben találjuk 
meg, s nem vonulnak be tipizálva a tankönyveinkbe, szerepkörük, kifejezési lehe-
tőségeik, hasznos vonásaik és kerülend ő  alkalmazási módjuk pontos leírásával, ad-
dig az az érzésünk támadhat, mintha csupa haszontalan kacatról lenne szó, viszont 
ha a nyelvben valami ilyen makacsul tartja magát, nem tehetünk úgy, mintha nem 
lenne. 

160 



FUNKCIÓIGE: TERJENGŐSSÉG VAGY SZEMANTIKAI-sZINTAKTIKAI SZÜKSÉGSZERÜSÉG? 

HIVATKOZÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 

B. Kovács Mária: A funkciб igés szerkezetek a jogi szaknyelvben. Nyelv őr, 2000. 3. sz. 370-372. 
Faluvégi Katalin-Keszler Borbála-Laczkó Krisztina (szerk.): Leíró nyelvtani segédkönyv. Nem-
zeti Tankönyvkiadó, Bp. 1994. 105. o. 

Mrazović, Pavica-Vukadinovi ć , Zorka : Gramatika srpskohrvatskog jezika za strance. Dobra vest, 
Novi Sad, 1990. 

Stevanovi ć, Mihailo: Savremeni srpskohrvatski jezik I-II. Nau čna knjiga, Beograd, 1975. 
Lengyel Klára: Hány segédigénk van? Magyar Nyelv őr, 123. év£ 1999/l 16-128. 
Tanasić , Sreto: Dekomponovanje glagola i struktura proste re čenice. Južnoslovenski filolog, 1995. 
157-166. 

FoRRAsoK 

Ana - Kostolanji Deže, Ana, Novi Sad, Bratstvo jedinstvo, 1980. 
Borisz - Kiš, Danilo, Borisz Davidovics síremléke, Újvidék, Forum Könyvkiadó, 1978. 
Cvrčak - Zoltán Varga: Cvrčak u mravinjaku. Narodna knjiga, Beograd, 1976. 
Édes - Kosztolányi Dezső , Nero , a véres költő , Pacsirta, Aranysárkány , Édes Anna , Budapest, 
Szépirodalmi Kiadó, 1974. 
Daleko - Dobricá Ćosić : Daleko je sunce. Prosveta, Beograd, 1973. 
Grobnica - Kiš, Danilo, Grobnica za Borisa Davidoviča, Beograd, Beogradski izdava čko-grafič -

ki zavod, 1985. 
Híd - No Andri ć : Híd a Drinán. Forum Könyvkiadó, Novi Sad, 1962. 
Majd megvirr. - Dobrica Csoszics: Majd megvirrad már. Testvériség -egység, Újvidék, 1953. 
Na Drini - No Andri ć : Na Drini ćuprija. Prosveta, Beograd, 1974. 

Niki - Tibor Déry: Niki. Izdavačko preduzeće Forum, Novi Sad, 1963. 
11 .6z -Szabó Magda: Az őz. Szépirodalmi könyvkiadó, Budapest, 1983. 

Sгna - Magda Szabó: Srna. Izdavačko preduzeće Forum, Novi Sad, 1964. 
Tücsök - Varga Zoltán: Tücsök a hangyabolyban. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1980. 

Function Verbs: Redundancy or Syntactic or Semantic 
Necessity 

In this paper the author writes about the fact that there is a difference in treating 
questions pertinent to function verbs in Hungarian and Serbian. This is not a matter 
of mere chance but is due to the fact that impersonal mode of expression on the 
whole is much more characteristic of the Serbian language than of Hungarian, and 
function verbs are naturally found in passive constructions. Hungarian can only 
seemingly do without the impersonal mode of expression. In addition to medial 
verbs or quasi-passive forms, circumlocutory constructions are suitable to express 
impersonal mode. This is the reason why legal language has been using 
circumlocution for centuries, mainly because exchanging these constructions by 
verbs might bring about the violation of legal thought. These constructions can be 
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complemented by attributes, and this yields an even more precise mode of expres-
sion. Moreover, there are cases when no other construction can substitute them. All 
these arguments call for the need that there be due attention given to function verbs. 
Hungarian linguistics has justifiably made the first steps into this direction. After 
all, there seems to be more and more evidence that constructions with function 
verbs are truly necessary. 
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Bene Annamária 
Presztízs—stigma szembenállás többnyelv ű  
környezetben 

0. A nyelv nemcsak a gondolatok megformálásának és kifejezésének eszköze, 
hanem a nyelvet használó közösség jelképe is, feladata pedig jelezni (és elfogadtat-
ni) a csoport számára elérhet ő  (vagy neki tulajdonítható) társadalmi státust. Az 
utóbbi több szempontból fontos tulájdonság: egyrészt egyenérték ű  a hivatalos elis-
meréssel, ami erősíti a nyelv társadalmi helyzetét, másrészt pozitív hatással van a 
társadalom egészére. 

A presztízs (prestige) és a stigma/stigmatizáció (stigmatization) a nyelvi atti-
tűdöktő l (language attitudes) el nem választható, egymással ellentétes fogalmak. 
Az attitűdök társadalmi eredetűek, de erős hatással lehetnek — többek között — a szo-
ciolingvisztikai jellegű  nyelvi változásokra. Ez azért lehetséges, mert kapcsolatban 
állnak az identitásjelzéssel (acts of identity), azzal, ahogyan a beszél ő  valamely 
nyelvi csoporthoz való tartozását jelzi.Z Az attit űdök meghatározásából következik, 
hogy az alábbiakban vizsgálandó jelenségek szintén társadalmi eredet űek: a presz-
tízs az egyén/csoport valamilyen pozitív (vagy olyannak tartott) tulajdonsága alap-
ján megszerzett társadalmi elismertség, a stigma pedig ennek ellentéte. Minden 
nyelv életképessége függ tőlük: minél nagyobb a presztízse és minél kisebb a stig-
matizáltsága, annál tágabb a használati köre, ebb ől kifolyólag pedig nagyobb a 
fennmaradási potenciálja.' A nyelvi kisebbségek (language minorities) esetében ez 
kiemelten fontos, mert a többnyelv ű  közösségek° bilingviseinek nyelvválasztását, 
ennek függvényeként pedig a kisebbségi nyelv megmaradását vagy visszaszorulá-
sát döntően befolyásolja a kisebbségi nyelvhez az államban, illetve más, kisebb 
szervezeti egységen belüli társadalmi csoportban tapasztalt viszonyulás, 5  a nyelvi 
attitűdök milyensége ugyanis növeli/csökkenti a kisebbségi nyelv fennmaradási 
esélyeit. 

A továbbiakban egy 1997-ben az Újvidéken, szerb nyelven tanuló magyar f ő -
iskolai és egyetemi hallgatók körében végzett szociolingvisztikai kutatás 6  folytatá-
sának (rész)eredményei olvashatók. E vizsgálat célja a vajdasági magyar közösség 
sajátos, az általános iskola fels őseiből, középiskolásokból és a fels őoktatási intéz-
ményekbe járókból álló réteg kétnyelvűségének és az ebb ő l eredő  jellegzetességek 
feltárása. Ez a munka a presztízs—stigma kett ősséget az általános iskola fels ő , ma-
gyar tannyelvű  tagozataiba járó alpopulációján, illetve az innen véletlenszer űen ki-
választott mintán vizsgálja. 
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2.1. A vizsgálati alanyok (53 lány és 39 fiú), Tisza menti településeken (Becsén, 
Péterrévén, Moholon, Szenttamáson) élnek, tehát a tömbmagyarságból kerültek ki: 
91,42%-uk magyar, 5,71%-uk szerb anyanyelv űnek vallotta magát. Az utóbbiak ve-
gyes házasságból' származnak, de nem mindegyik vegyes házasságból származó 
megkérdezett tartja magát szerb anyanyelv űnek. A szülők anyanyelvét tekintve az 
anyák 91,42%-a, az apák 87,14%-a magyar, 4,28%/8,57%-a szerb, 0/1,42%-a hor-
vát (7. ábra). 

S~ e' TY гv t 

гn у 	 mđgdг  

1. ábra: 1) az édesanyák anyanyelve; 2) az édesapák anyanyelve 

2.2. Apresztízs—stigma ellentét vizsgálata a beszél őközösség szintjén kérdő íves 
módszerrel 8  begyűjtött adatokon folyt, célja pedig annak megállapítása volt, hogy 
milyen tényleges, esetleg szimbolikus szerepet tölt be az els ő , illetve második nyelv 
az általános iskoláskorúak kommunikációjában, 9  ezen ugyanis lemérhető , mekkora 
az anyanyelv presztízse, esetleg stigmatizáltsága a vizsgált mintában/közösségben. 
Ez azért lehetséges, mert a többnyelv ű  csoportok legfontosabb tulajdonságainak 
egyike, hogy nyelveik eloszlása, egymáshoz való viszonya asszimetrikus: 10  az első  
a közösség eredeti nyelve, egyben fő  azonosító jegye, a második járulékos, gyakran 
az állam hivatalos nyelve. E különbség megmutatkozik az elsajátítás id őpontjában 
is: az első  nyelvet az egyén otthon anyanyelvként, a másodikat leggyakrabban a csa-
ládon kívül, a környezet nyelveként tanulja meg. Azért leggyakrabban, mert az ada-
tok mást mutatnak: az alanyok a szerbet körülbelül azonos arányban sajátították el 
otthon (31,42%), az iskolában (27,14%) és baráti körben (28,57%), de nem kicsi 
azoknak a száma sem, akik a szomszédoktól/a környezett ő l tanulták meg (12,85%): 

otthon 

az  
iskalában 

2. ábra 

166 



PRESZTÍZS-STIGMA SZEMBENÁLLÁS TÖBBNYELVŰ  KÖRNYEZETBEN 

Érdemes kitérni arra, hogy sokan odahaza tanultak meg szerbül, holott a meg-
kérdezettek többsége egynyelv ű , magyar családból származik. Ez a tény els ő  pillan-
tásra riasztónak tűnhet, mert esetleg a nyelvcsere (language shift) kezdetét sugallja, 
itt azonban inkább egyszerűen arról van szó, hogy a szül ők jónak látják korán, gyak-
ran még óvodába indulás el őtt megismertetni gyermeküket a környezet nyelvével." 
Ez a hozzáállás nem ritka a többnyelvű  közösségekben. 

2.3. A presztízs és a stigma közötti ellentét szintjének meghatározására vonatko-
zó kérdések néhány kategóriába sorolhatók: 

(1) az alany melyik nyelvet helyezi el őtérbe az adott szituációban: 
művelődési szférában, 
nyilvánosságban, 
kognitív folyamatok és expresszív nyelvhasználat terén; 

(2) milyen a vizsgálati alany véleménye anyanyelvér ő l; 
(3) milyen a környezet nyelvét anyanyelvként. beszél ők viszonya a kisebbségi 

beszélőhöz. 
2.3.1.a) Az első  és a második nyelvnek egy közösségbeni használati gyakorisá-

ga jól tükrözi a presztízs és a stigma szintjét. A vizsgált csoportban uralkodó viszo-
nyokra többek között azokból a válaszokból lehet következtetni, amelyek a műve-
lődési szférában 12  érvényesülő  szokásokra vonatkozó kérdésekre születtek. E téren 
kiderült, hogy a megkérdezett általános iskolások 87,14%-a magyar és szerb nyel-
vű  napilapot egyaránt olvas," 22,85%-uk pedig magyar és szerb nyelv ű  hetilapot is, 
vagyis, habár az anyanyelv ű  lapok dominálnak, sajtótermékeket mindkét nyelven 
olvasnak, továbbá 5,71%-uk idegen, általában német és angol hetilapot is forgat (3. 
ábra). A szépirodalmat elsősorban magyarul olvassák (84,28%). 

е~ 

ваап 	 ~ 	
G гЈввуе, 

гту.ј  

na~~ 

3. ábra: 1) napilapok; 2) hetilapok 

Az elektronikus médiumok (rádió, televízió) adásai esetében hasonló a helyzet 
(4. ábra): a játékfilmeket az alanyok 90%-a leggyakrabban magyarul (magyarorszá-
gi adókon) kđvetik, de 60%-uk szerb nyelven is, továbbá 47,14%-uk nézi a műhol-
das csatornák idegen nyelvű  műsorait. Szórakoztató műsort elsősorban magyarul 
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(92,85%) néznek, de követik az ilyen jelleg ű  szerb (52,85%), illetve idegen nyelv ű  
adásokat is (20%). Feltűnő , hogy az általános iskolások érdekl ődnek a híradók iránt: 
82,85%-uk nézi a magyar nyelvű  (ebben az esetben nein kizárólag magyarországi) 
tájékoztató műsorokat, ugyanakkor a megkérdezetteknek csak 24,28%-át érdeklik a 
szerb nyelvű  híradók (!). 

 

(idČpČn 

ny.) 

=гСг b 

~ 

4. ábra: 1) játékfilmek; 2) szórakoztató m űsorok; 3) hírek 

A különböző  nyelvekben való jártasságot illet ően elég érdekes, s őt az idegen 
nyelvekkel kapcsolatban elgondolkodtató kép rajzolódott ki (5. ábra). Az elvárás-
nak megfelelően a vizsgálati csoport szerb/második nyelv ű  beszédkészsége a leg-
jobb: 5,71% (ugyanannyi, amennyi szerb anyanyelvűnek vallja magát) anyanyelvi 
szinten, 25,71% nagyon jól, 28,57% jól, 30% pedig nem nagyon jól beszéli a nyel-
vet, 4,28% viszont alig néhány szót tud. Az írással, olvasással túlnyomó többségük-
nek (94,28%) nincs gondja. Az idegen nyelvek közül németül az alanyok 20%-a jól, 
48,57%-a nem nagyon jól beszél, 14,28%-a alig néhány szót ismer. Angolul 10%-
uk jól, 11,42%-uk nem nagyon jól tud, legtöbben (31,42%) azonban alig néhány 
szóig jutottak el. Mindkét idegen nyelv esetében az alanyok 4,28%-a csak érti a 
nyelvet. Az írás- és olvasáskészséget illet ően a helyzet a következ ő : németül a ta-
nulók 12,85%-a, angolul 20%-a ír és olvas, 5,71%/8,57% csak olvas, 18,57%/60% 
se nem ír, se nem olvas. 
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5. ábra: 1) szerb nyelvű ; 2) német nyelvű ; 3) angol nyelvű  beszédkészség szintje 

2.3.1.b) A nyilvánosságban használt nyelv jól tükrözi annak a társadalomban el-
foglalt helyét, így presztízsének vagy stigmatizáltságának fokát. Az erre vonatkozó 
kérdésnél a megkérdezetteknek meg kellett jelölniük, hogy a felsorolt helyzetekben 
melyik nyelvet használják leggyakrabban. A válaszok azt mutatják (1. táblázat), 
hogy általában mindkett őt, ha azonban választaniuk kell, akkor az anyanyelvüket 
részesítik el őnyben. 

csak magyart csak szerbet mindkettőt 
boltban 14,28% 1,42% 82,85% 
orvosnál 18,57% 12,85% 65,71% 

a postán 25,71% 14,28% 58,57% 
rendőrségen 5,72% 32,85% 47,14% 
idegen megszólításakor 12,85% 12,85% 68,57% 

1. táblázat 

2.3.1.c) A kognitív folyamatok és az expresszív nyelvhasználat nyelvének kér-
dése csak közvetetten kapcsolódik e tanulmány témájához: arról szolgáltat adatokat, 
hogy milyen mértékű  a nyelvcsere a vizsgált csoportban, ugyanis mind a kognitív 
folyamatok, tehát a gondolkodás és a számolás, mind az expresszív nyelvhasználat 
(káromkodás) nyelvének kiválasztása spontánul történik. A nyelvcsere megléte, il-
letve mértéke viszont utal a nyelv társadahni elfogadottságára vagy megbélyegzett- 
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ségére. E tekintetben az eredmények több mint megnyugtatóak: a megkérdezettek 
97,14%-a számoláskor, 92,85%-a káromkodás közben, 91,42%-a pedig gondolko-
dás közben a magyart használja (6. ábra): 

gondolko 
dás 

számolás 

káromko 
dás 

6. ábra 

2.3.2. A vizsgálati alanyok anyanyelvükr ől alkotott véleménye adja talán a leg-
reálisabb képet arról, milyen a nyelv perspektívája a kisebbségi beszél őközösség-
ben, nyelvük megmaradása ugyanis els ősorban a csoport tagjainak hozzá való vi-
szonyulásától függ. A megkérdezettek óriási többsége (98,57%) büszke anyanyel-
vére, egy sajátos, a többségt ő l eltérő  vonásokkal rendelkez ő  csoporthoz való tarto-
zásuk kifejezőeszközét látják benne, ebb ől kifolyólag pedig fontos nekik, hogy kör-
nyezetükben használhassák (87,14%). Ugyanakkor, s ezt kifejezett pozitívumként 
kell értelmezni, nyitottak a környezet nyelve iránt is: természetesnek tartják, hogy 
tudniuk kell szerbül (87,14%) — „együtt élünk, meg kell értenünk egymást" 14  —, de 
elvárnák, hogy a többségi csoport tagjai „legalább egy kicsit" tudjanak magyarul 
(78,57%), mert „így illene ". 

2.3.3. Egy-egy kisebbségi közösség megmaradása vagy beolvadásának gyorsa-
sága a fentieken kívül attól is függ, hogyan viszonyul hozzá a többségi csoport: el-
fogadja-e valamilyen mértékben, vagy elutasítja. E tekintetben szintén fő leg pozítiv 
tapasztalataik vannak a megkérdezett általános iskolásoknak, hiszen háromnegyed 
részük még nem tapasztalt olyat, hogy rászóltak volna, ne beszéljen magyarul, és 
eddig nem csúfolták őket nemzeti hovatartozásuk miatt sem (2. táblázat): 

rászóltak már, fi beszéljen magyarul 	csúfolták már, mert magyar 
IGEN 	 22,85% 

	
14,28% 

NEM 	 75,71% 
	

82,85% 

2. táblázat 

3. A többnyelvű  csoportokban a nyelvek különböz ő  helyzeteket foglalnak el: 
meghatározható els ő  és második, „erős" és „gyenge" nyelv. 15  Minél tágabb a hasz-
nálati köre, amit els ősorban a társadalmi, politikai és történeti tényez ők befolyásol- 
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nak, továbbá a magán-, Кі  turális, tudományos szféra, a hivatali jelleg ű  anyanyelvi 
kommunikáció lehet ősége, az ezzel összefüggő  hivatalos státus, az oktatásban el-
foglalt pozíció, demográfiai, földrajzi stb. adottságok, annál er ősebb a nyelv és for-
dítva. E szempontok alapján a szakirodalom a többnyelv ű  csoportoknak két alaptí-
pusát határozza meg: 

az első  nyelv erős, a második gyenge; 
az első  nyelv gyenge, a második er ős. 

A vizsgált mintában a kétnyelvű  csoportok ritkább, (1) változata mutatható ki: 
az anyanyelv-els ő  nyelv erős, a második-környezetnyelv gyenge. Ennek kézenfek-
vő  a magyarázata: a vizsgált alanyok életük nagy részét még olyan környezetben 
töltik (iskola), amely kétnyelvű  ugyan (mivel vannak szerb tannyelv ű  tagozatok is), 
ők azonban legtöbbször anyanyelvüket használják, tehát olyan kétnyelv űségben él-
nek, amelyben a magyar/anyanyelv/kisebbségi nyelv dominanciája er őteljesen 
felismerhető .'° Ennek a ténynek nagy fontossága van, ugyanis ha ebben a korban a 
kisebbségi gyerekek anyanyelvének az iskolában (amely számukra lényegében a 
társadalom kicsiben) nincs kedvez ő  fogadtatása — ha (1) nem szerepel tannyelvként 
és (2) nem oktatják tantárgyként (a kisebbségi és többségi gyerekeknek egyaránt!) 
— akkor ez mindkét csoportnak azt sugallja, hogy nemcsak a kisebbségi nyelvet be-
szélő  egyének, hanem a kisebbségi közösség egésze is kevésbé értékes, mint a több-
ségi. Ami ezt illeti, a vizsgálatban részt vev ők iskoláiban a magyar nemcsak  tan-
nyelv és tantárgy (a magyar osztályokban), hanem megvan annak a lehet ősége is, 
hogy a szerb tagozatokba járók fakultatív tantárgyként tanulják a magyart. Ez a 
tárgy eredetileg a vegyes házasságokból származó és elméletileg kétnyelv ű  gyere-
keknek volt fenntartva, egyre több azonban azoknak a(z egynyelv ű) szerb tanulók- 
nak a száma, akik szintén élnek ezzel a lehet őséggel, ami arról tanúskodik, hogy, 
legalábbis ott, ahol a felmérés készült, ez a kisebbségi nyelv még társadahmilag el-
ismert. 

4. A 12-15 éves általános iskolás kisebbségi csoport szociolingvisztikai vizsgá-
latának eredményei azt mutatják, hogy e korosztály mindennapi kommunikációjá-
ban az anyanyelvnek domináns szerep jut attól függetlenül, hogy mindannyian, ki-
sebbségiek lévén, kétnyelvűek. Ez az állapot azonban id ővel szükségszerűen változ-
ni fog, mert a megkérdezettek nagy része olyan környezetekbe/közösségekbe kerül 
majd (középiskola, egyetem, stb.), ahol a magyar ritkábban használható, illetve ahol 
nem a magyar a kommunikáció els ődleges eszköze. Ett ő l eltekintve a nyelvcsere 
(language shф), tehát az, hogy egy közösség egy másik, általában a többségi nyelv -
re tér át, hosszú távon nem á1I fenn. Ezenkívül 

— kiemelten fontos, hogy a mindennapi kommunikációban az általános iskolások 
általában az anyanyelvüket választják, mert jelzi, hogy egy konkrét beszédhelyzet-
ben a vizsgálati alany miként definiálja önmagát: a saját nyelvét beszél ő  kisebbsé- 
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gi csoporthoz tartozónak érzi-e még magát, vagy már beolvadt a többségi közösség-
be. 

— A minta nyelvválasztási szokásai a közösség egészében uralkodó nyelvmegtar-
tás (language maintenance) tényére is utalnak: a vajdasági magyar közösség még 
saját, eredeti nyelvét beszéli. 

— A vajdasági magyar közösség egészére nézve fontos, hogy a vizsgált csoport-
ban az anyanyelvnek nyilvánvaló presztízse (overt prestige) van. 

5. A vajdasági magyar kisebbség általános iskoláskorú mintájának vizsgálati 
eredményei összevethetők a korábban említett, egyetemisták között elvégzett kuta-
tás néhány vonatkozásával: 

— a megkérdezett egyetemisták túlnyomó többsége, az iskolásokkal szemben, a 
környezettő l/a szomszédoktól tanulta meg a szerb/második nyelvet. A nyelvtanulás 
náluk is általában még a beiskolázás el őtt beindult. 

— A nyelvhasználati színterek elemzésének eredményei azt mutatják, hogy míg 
az általános iskolások kétnyelvűségében az anyanyelv domináns, addig az egyete-
misták a szerbet/államnyelvet el őnyben részesítő  kétnyelvűségben élnek. Ez azzal 
magyarázható, hogy a 12-15 évesek környezetében (az iskolában) akadály nélkül 
használható a magyar nyelv, az egyetemen viszont szinte soha, kivéve a magyar 
anyanyelvű  kollégákkal, illetve tanárokkal való társalgást. 

—Mindkét vizsgálati csoportban az anyanyelvnek identitásmeg őrző  szerepe van, 
az egyetemisták szerint is nyilvánvaló presztízzsel rendelkezik, a felfelé irányuló 
mobilitás eszközének azonban els ősorban a környezetnyelvet tartják. 
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Prestige—Stigma Opposition in a Multilingual Community 
A sociolinguistic survey conducted in a group of Hungarian children, ages twelve 
to fifteen, living in Vojvodina 

This survey was carried out among a subpopulation of ethnic Hungarian 
schoolchildren in the upper classes of the primary school in the traditionally 
multilingual Vojvodina region. The aim of the research was to reveal the actual or 
the symbolic role of the two languages, that is, the first one, the mother tongue, and 
the second one, the language of the social environment in the everyday 
communication of the informants, since this can be a measure of the prestige or 
stigma attached to the use of the mother tongue. 

The obtained results demonstrate a rare type of bilingual group that is 
characterised by the dominance of the first language over the second. There is an 
obvious explanation to this fact: the age group in question spends most of their time 
still in an environment (school) where, although it is bilingual (there are Serbian 
classes also), they predominantly use their mother tongue. This is a factor of great 
significance for the simple reason that if the language of the children in minority 
does not have a favourable reception, this suggests to both groups that not only an 
individual belonging to this group but the entire minority community is less worthy 
than the community of the majority. 

The dominance of the mother tongue in everyday communication of school-
children will inevitably falter since the children will move on into a milieu 
(secondary school, university, etc.) where Hungarian is spoken less frequently, to be 
more precise, where Hungarian is not used as the primary means of communication. 
Apart from this case, there is no language switch in the long run in the Hungarian 
communities in Vojvodina. 
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Borbély Anna 
Egy tíz év után megismételt szociolingvisztikai 
kutatás módszerei és a terepmunka tapasztalatai  

Előadásomban egy megismételt kutatás tervezetét és a terepmunka tapasztalata-
it szeretném ismertetni. Az 1990-ben végzett adatgy űjtés (első  adatgyűjtés) megis-
métlésére kerül sor a 2000. év folyamán, tíz évvel kés őbb (második adatgyűjtés). A 
vizsgálat egy magyarországi kétnyelv ű  közösségen belül, a magyarországi románok 
kétegyházi közösségében történik. A terepmunka során gy űjtött nyelvi korpusz se-
gítségével vizsgálható lesz a nyelvi változás kategóriájába tartozó nyelvcserefolya-
mata. A szociolingvisztikai kutatás, tehát egy követéses vizsgálat. Ez az adatgy űj-
tési módszer nem tekinthető  gyakran alkalmazott módszernek a magyarországi két-
nyelvűségi kutatásokban. Ezért nem meglep ő , hogy ilyenfajta vizsgálat egyáltalán 
nem készült a magyarországi románok közösségében sem. A kutatás célja a valósá-
gos (egy évtized) és a látszólagos idő  (az életkor) nyelvcserére gyakorolt hatásának 
vizsgálata. Ennek kutatása azért is fontos, mivel kell őképpen még nem tisztázódott, 
hogy az életkorral kimutatható nyelvi különbségek mennyire tekinthet ők megbízha-
tóknak a nyelvi változások rögzítésekor. Ecke rt  (1997:152) arra figyelmeztet, hogy 
ha nem áll rendelkezésre valóságosidő-vizsgálatból származó bizonyíték, nem dönt-
hető  el, hogy az életkori csoportokhoz köthet ő  eltérések valóban folyamatban lév ő  
változást tükröznek-e. A beszél őn belüli és a beszél ők közötti variabilitás vizsgála-
tában a következ ő  nyelvi jelenségek kerülnének górcs ő  alá: (1) nyelvválasztás, (2) 
nyelvtudás, (3) nyelvi attitűdök, (4) etnikai identitástudat, (5) az anyanyelven belü-
li változatok variabilitása teszt- és interjúhelyzetben, (6) kódváltás. 

A KUTATÁS LEÍRÁSA 

A nyelvcsere szociolingvisztikai vizsgálatához az els ő  adatgyűjtés (1990) során 
vizsgált települést választottam ki a vizsgálat színhelyéül. 

A kutatás színhelye: Kétegyháza. Választásom azért esett 1990-ben erre a tele-
pülésre, mert a hazánkban található román és magyar lakosú települések közül ezen 
a településen megközelít őleg fele arányban élnek román nemzetiségűek és magyar 
anyanyelvűek egy közösségben. Az 1990. évi népszámlálás adatai szerint 
Kétegyházán román nemzetiség űnek 33% vallotta magát, román anyanyelvűnek pe-
dig 39,7% (1990. évi népszámlálás 1991). 

Az adatközlők egyik része megegyezik az első  adatgyűjtésben szerepelt adatköz-
lőkkel (felnőtt minta), másik része nem (gyermek minta). A feln őttek az 1990-ben 
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megkérdezettek lesznek. Számuk 60. Ez a szám abban az esetben módosul, ha a 
megkérdezettek az els ő  adatgyűjtés óta elhaláloztak, komoly betegségük megakadá-
lyozza őket abban, hogy a vizsgálatban részt vegyenek vagy a településr ől más 
helyre költöztek. A szociolingvisztikai interjúban alkalmazott szótesztet 2000-ben a 
helyi Román Általános Iskola felső  tagozatos tanulóival (N=50) is rögzítem. A vá-
laszokat, az 1990-ben ugyanebben az intézményben tanuló diákok (N=50) eredmé-
nyeivel fogom összevetni. 

A megkérdezett felnőttek csoportja értelmezett minta (vö. Wardhaugh 
1995:133). Az adatközl ők kiválasztása az életkor, a nem és az iskolázottság figye-
lembevételével történt. 

Az életkor választását számos él őnyelvi (nem csak szociolingvisztikai) kutatás 
eredménye indokolja (vö. pl . Kiss 1989). A nyelvcsere-helyzetet a különböz ő  élet-
kori csoportok nyelvhasználata közötti eltérések jól reprezentálhatják. Fontosnak 
tartom továbbá, hogy a felnőtt nііntán kívül egy iskolás csoport is képviselve legyen 
ebben a vizsgálatban. 

A vizsgált életkori csoportok 1990-ben és 2000-ben: 10-14 év (gyermekek), 
1990-ben 18-39 év, 40-58 év, 59-69 év (felnőttek, akik a második adatgyűjtéskor 
10 évvel idősebbek lettek). 

A kétnyelvüséggel foglalkozó szociolingvisztikai kutatások meggy őzően bizo-
nyították a nők és a férfiak eltérő  nyelvi viselkedését (1. pl. Gal 1978). Ez indokol-
ta a személy neme mint változó figyelembevételét. Az életkor és a nem hatásának 
összevetésekor bizonyos nyelvészeti tanulmányok hangsúlyosabbnak érzik az élet-
korral összefüggésbe hozható nyelvi változásokat, mint a nemek közötti kül nbsé-
geket (vö. Cazacu 1966; Pop 1971). Mivel azonban a nemek közötti kisebb-na-
gyobb eltérésekről több helyen is olvashatunk (1. pl.: Tnadgill 1992; Gal 1978; 
Avram 1987), szakmailag indokolt a nemek szerinti összehasonlítás is. 

A harmadik szociológiai változó, az iskolázottság felvétele annak a kérdésnek a 
kiderítését szolgálhatja, hogy kimutatható-e ennek a tényez őnek hatása a nyelv-, il-
letve a szóválasztásra. 

A vizsgált iskolázottsági csoportok: 4-7, 8-11, illetve 12-14 végzett osztály. 

RÉGI ÉS ÚJ VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 
A következő  két vizsgálati egységet n ііndkét adatgyüjtés során alkalmaztam. Az 

egyik az antropológiában sikeresen alkalmazott beépülés, mely a falu mindennapja-
inak módszeres meg/ іgyelésére nyújt lehetőséget. A szituációk megfigyelése legin-
kább a nyelvválasztás és a nyelvekkel kapcsolatos attit űdök leírásában nyújthat ada-
tokat. Alkalmas annak felderítésére, hogy a faluban milyen a két nyelv értékrendje, 
és hogyan változik a közlés jelentése, értéke, hatása, ha az egyik vagy a másik nyel-
ven történik. A következ ő  helyeken történnek megfigyelések: családi környezetben; 
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a település különböző  intézményeiben (iskolában, polgármesteri hivatalban, bolt-
ban, piacon, orvosi váróteremben, a görögkeleti és a baptista templomban) és egyéb 
falusi eseményeken (pl.: esküv ő , temetés, óvodai ballagási és évzáró ünnepély); az 
utcán; a falu határán kívül: a környez ő  városba tartó járműveken (autóbuszon és Vo-
naton). Az adatgyűjtés másik módja a személyenként legalább egy óra id őtartamú, 
román nyelvű  szociolingvisztikai interjú magnetofonos rögzítése. A szocio-
lingvisztikai interjú részei: (a) irányított beszélgetés, (b) nyelvhasználati interjú, (c) 
nyelvtudást mérő  önértékelő  teszt és (d) szóteszt. 

Az adatgyűjtésbe két új kutatási egység is bekerül. Az egyik, hogy a magnófel-
vételek mellett videofelvételek is készülnek. A videofelvételek alkalmazását a kö-
vetkező  kutatási tapasztalatok indokolják. Az els ő  adatfelvétel során számtalan lé-
nyeges vizsgálati kérdés esetében nem tudtam eldönteni, hogy az interjú egyes ré-
szeinél milyen nyelven kívüli jelenségeket alkalmaztak a beszél ők. Annak ellenére, 
hogy magam voltam a terepmunkás és az adatrögzít ő  is, illetve, hogy az interjúk so-
rán jegyzeteket is készítettem, sok esetben nem tudtam a hangfelvétel és a jegyze-
tek alapján pl. a kódváltás, stílusváltás körülményeit és okait megindokolni. Továb-
bi tapasztalatom, hogy a nyelvcsere folyamatának vizsgálata az extralingvális jelen-
ségek nélkül pontatlan eredményekhez vezethet. A másik új kutatási egység az írott 
román nyelvű  szövegek gyűjtése. Ezek lehetnek informális írott anyagok (pl.: fel-
jegyzések, levelek, ételreceptek) vagy formálisabb stílusúak (pl.: sírfeliratok, intéz-
mények feliratai, utcanév-táblák). 

A SZOCIOLINGVISZTIKAI INTERJÚ 

Az irányított beszélgetés célja, hogy minél nagyobb mennyiségű, jó minőségű , 
összefüggő , a Vernakuhirishoz minél jobban közelít ő , román nyelvű  szöveget 
gyűjtsek össze. Ezért az interjú során a Labov (1988) által leírt módszert alkalma-
zom. Az irányított beszélgetések legalább 20-30 perc id őtartamúak lesznek és el ő -
re elhatározott modulokra épülnek majd. Ezek a modulok a következ ők: gyermek-
kor, gyermekkori játékok, verekedés, udvarlás, házasság, halálveszedelem, család, 
félelem, vallás, szomszédság — barátság, munka, szabadid ő , kisebbségek, nyelv. A 
különböző  modulok felhasználásával a beszél ő  lelkiállapotának befolyásolása a 
cél. Ennek eredményeképpen a különböz ő  modulok esetében a beszédre fordított 
figyelem mértéke eltérhet egymástól. Ennek a kísérleti eszköznek a segítségével 
vizsgálhatók a beszél ők különböző  stílusai, melyek az eltér ő  formalitásfokú be-
szédhelyzetekben használatosak. A vizsgált közösségben a formális helyzetben ke-
letkezett beszédstílusok a nyelvjárási és a sztenderd változatok elemeinek у  i1tako-
zásával mutatnak összefüggést. Így a vizsgált nyelvi változók: a nyelvjárási ele-
mek sztcnderd változattal történ ő  felcserélései. A jelenség vizsgálata a hangtani, a 
morfológiai és a lexikai egységekre egyaránt kiterjed. Az interjú szövegei továbbá 
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más típusú nyelvészeti elemzésekre (pl. diskurzus elemzésre) is alkalmasak lehet-
nek majd. 

A nyelvhasználati interjúban szereplő  kérdések egyrészt a Fishman (1965) által 
megfogalmazott típuskérdés kategóriájába sorolhatók (Ki kivel és mikor, melyik 
nyelven beszél?), másrészt utalhatnak a beszélgetés helyére (a beszéd körülményei), 
valamint a nyelvhez és a nyelvközösség tagjaihoz köt ődő  attitűdökre. Az adatköz-
lők a nyelvhasználati kérdésekre nem kapnak el őre megfogalmazott válaszokat, 
amelyek közül választhatnak, hanem mindig saját maguknak kell azokat megfogal-
mazniuk. 

A nyelvtudást mérő  önértékelő  tesztet Gal (1979) nyomán alkalmazom a helyi 
körülményekre adaptálva, melyben az adatközl őnek magának kell minősítenie a két 
nyelvre vonatkozó tudásszintjét egy ötfokú skálán. 

A szótesztet a felnőtteken kívül elvégzem a Kétegyházi Román Általános Iskola 
négy felső  tagozatos osztályának tanulóival is. A vizsgálat során adatközl őimnek 100, 
rajzon ábrázolt tárgyat, dolgot kell megnevezniük. A szavak kiválasztásakor két elv 
vezérelt. Az egyik az, hogy a lista a lehet ő  legegyszerűbb, leggyakoribb, egy ötéves 
gyermek szókincsében is fellelhet ő  szavakból álljon (állatok, zöldségek, gyümölcsök, 
bútorok, testrészek stb. neve). A másik szempont az, hogy a kiválasztott tárgynak, do-
lognaklehetőleg a magyar alak mellett kétegyházi román és sztenderd román változa-
ta is legyen. Az instrukció szerint a képeken látottakat románul kell megnevezni. A 
különböző  alakok közötti választás tehát egyrészt tükrözi az adatközl ő  román nyelvi 
tudásszintjét, másrészt rámutat az esetenkénti presztízsváltozatra is. 

Vizsgálati előfeltevéseim szerint (1) a felnőtt és a gyermek minta adatainak ösz-
szehasonlítása a nyelvcsere egyes szakaszairól fog tanúskodni; (2) a feln őtt mintán 
belüli csoportok összevetésekor feltételezhet ők az adatközlők életkori, nemi és is-
kolázottsági, illetőleg ezek interakciós hatásának következményei a nyelvválasztás, 
az anyanyelven belüli stílusváltozatok, a nyelvtudás és a szóválasztás tekintetében; 
(3) a valóságos idő  és a látszólagos idő  eltérő  kapcsolatot mutat a nyelvcserével. 

A magnófelvételek szöveganyagának számítógépes adatbázis formájában törté-
nő  rögzítése egy speciális kódoló, szövegszerkeszt ő  és archiváló programmal törté-
nik majd. 

Az empirikus adatok matematikai statisztikai módszerekkel lesznek kiértékelve. 

A TEREPMUNKA TAPASZTALATAI 

A vizsgált településen tíz év alatt — ugyanúgy, mint a magyarországi román ki-
sebbségi közösség egészében — a nyelvhasználattal összefüggésbe hozható társadal-
mi, gazdasági, nemzetiségpolitikai és a kisebbségi közösség kulturális életével kap-
csolatos változások zajlottak le. A vizsgált közösségre vonatkozóan ezek a követke-
zőképpen foglalhatók össze. 
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A faluban tapasztalt társadalmi és gazdasági változások között említhető  meg, 
hogy 1990-ben, a terepmunka kezdetén még állt a falu központjában az a vörös-
csillagos emlékmű, amely ma már a település egykori lakosai közül, név szerint, 
azoknak állít emléket, akik az els ő  és a második világháborúban vesztették életüket. 
Ugyancsak említést érdemel az is, hogy tíz évvel ezel őtt a termelőszövetkezet épp-
hogy kezdett átalakulni, így akkor a lakosság egy része még a helyi tenmel őszövet-
kezetben dolgozott, illetve a közeli településekre járt be naponta dolgozni. Napja-
inkra, a privatizációt követően, egészen más foglalkoztatottsági helyzet alakult ki. 
A lakosság meghatározó része már inaktív, hiszen vagy (öregségi, rokkantsági) 
nyugdíjas vagy pedig munkanélküli. Aromán iskolába járó, 1984 és 1989 között 
született, 50 felső  tagozatos diák szülei közül, — a gyerekekt ől származó adatok sze-
rint — a 100-ból, 36 szül ő  nem rendelkezik munkahellyel (háztartásbeli, főállású 
anya, ami a nőket illeti vagy munkanélküli, illetve rokkant nyugdíjas, ami mindkét 
nemet érinti). 

Az Országgyűlés megalkotta és 1993. július 7-én 96%-os többséggel elfogadta a 
kisebbségi törvényt. Ennek egyik eredményeként 1994-ben els őként alakultak ki-
sebbségi önkormányzatok falvakban, városokban és országos szinten egyaránt. En-
nek eredményeként a vizsgált településen egy román önkormányzati képvisel ő  fel-
ügyeli a falu nemzetiségi életét. 

A kisebbségi közösség kulturális életével kapcsolatos változások között említem 
meg, hogy a helyi román érdekvédelmi szervezet, a Kétegyházi Román Egyesület 
megalakította román énekkarát, román tánctábort szervez a nyári szünetben és be-
indította az egyik óvodában aromán táncoktatást. Fontos változás ezen a szinten az 
is, hogy a magyarországi román általános iskolák között a Békéscsabai Románok 
Szövetsége évente román mesemondó versenyt hirdet, a Magyarországi Románok 
Kutatóintézete évente, ugyancsak aromán általános iskolásoknak, vetélked őt ren-
dez, Magyarországi Román Kultúrkincs címmel, valamint a Magyarországi Romá-
nok Kulturális Szövetsége családi vetélked őt rendezett, ebben az évben immár má-
sodik alkalommal. Ezek a versenyek azért érdemelnek említést, mivel a közösség 
tagjait a magyarországi román kultúra mélyebb megismerésére sarkallják. A kilenc-
venes évek előtt ugyanis az általános iskolások közötti román diákvetélked őkön a 
tánc, az ének és a versmondás volt a megszokott versenykategória. A táncoló tanu-
lók nem minden esetben táncoltak magyarországi román táncokat, ugyanígy a szó-
lóban vagy az énekkarban énekl ők sem énekeltek hazai gyűjtésű  román dalokat, és 
a versmondók kizárólag romániai szerz ők verseibő l szavaltak. Lényeges változás 
még az, hogy a görögkeleti templomban a tíz évvel ezel őtti, méhkeréki származású 
papot egy romániai pap váltotta fel. Nagyon jelent ős aromán nyelvhasználat szem-
pontjából ez a változás, hiszen a pap csak a romániai sztenderd román nyelvet be-
széli, tehát nem ismeri a kétegyházi románok helyi román nyelvjárását, továbbá 
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nem beszéli a magyar nyelvet sem. Ami talán nem olyan horderej ű  probléma, mint 
az előző , de mindenképpen említést érdemel, hiszen azok a görögkeleti románok, 
akik már nem beszélik aromán nyelvet, nem tudnak a saját vallásuk szerinti pappal 
beszélni. Továbbá azok sem beszélnek a pappal románul, akikben saját román anya-
nyelvjárásukról már kialakult az a sztereotípia, mely szerint saját román nyelvvál-
tozatuk kevésbé helyes, mint az aromán nyelvváltozat, amit a romániaiak beszél-
nek. Ez az attitűd azt a gátlást alakítja ki bennük, hogy saját nyelvjárásukon nem 
mernek megszólalni. Itt említem meg azt is, hogy változás történt a magyarországi 
román ortodox templom vezetésében is. 1990-ben még a Magyarországi Román Or-
todox Egyház vezető  szerve a vikáriátus volt, melynek élén magyarországi román 
egyházi vezető  állt. A második terepmunka idején (vagyis 1999-töl) már püspökség 
irányítja ugyanezen egyházat, romániai román származású püspökkel az élén. 

A közösség román nyelvhasználatával és román identitásával kapcsolatban a kö-
vetkező  változásokat figyeltem meg. Aromán nyelv használata egyre inkább a csa-
ládi nyelvhasználati színtérre sz űkül. Nem egyszer megfigyeltem, hogy a családi 
házban és az udvaron románul beszél ő  kétegyházi románok már az utcára lépve ma-
gyarra váltanak. Több esetben az utcán csatornázási munkákat végz ő , más magyar-
országi településekről származó munkások jelenlétével is magyarázható volt ez, de 
olyan esetben is megfigyeltem ezt a jelenséget, amikor senki sem volt az utcán. Tíz 
év elteltével a nyelvcsere folyamata feler ősödött. Számottev ően csökkent a romá-
nul beszélők száma. Akadt olyan fiatal, akivel 1990-ben román nyelven készítettem 
interjút, tíz év után már csak magyarul válaszolt kérdéseimre. Nem volt újdonság 
az, hogy a fiatalok már szinte alig beszélik a románt, ezért, amikor egy hatvanéves 
helyi román férfitől megkérdeztem románul az utcán, hogy hol találom meg az 
egyik adatközlő  házát, a válaszadás után megkérdezte, hogy romániai vagyok-e? 
Ilyen esettel tíz évvel ezel őtt is találkoztam. Újdonság volt viszont számomra, vagy-
is tíz évvel ezel őtt nem tapasztalt jelenségre figyeltem fel a 18-28 év körüli kéte-
gyházi románok csoportjában. Az egyik adatközl ő  menye (21 éves román szárma-
zású) anyósához látogatva, éppen az interjú el őtti kötetlen beszélgetés közben talált 
minket. Természetesen románul beszélgettünk. Ez a szituáció olyan nyers viselke-
dést váltott ki belőle, hogy az anyósával két magyar szót váltott és sürg ősen távo-
zott, engem még egy pillantásra sem méltatva. Egy román származású, 24 éves fia-
talember — egyik adatközl őm szerint — a nagymamája és a szomszédja román nyel-
vű  beszélgetését hallva a következ ő  durva megjegyzést mondta ki: Már megint 
ugatnak! Itt meg kell említenem, hogy az els ő  adatgyűjtéskor szerzett adatok sze-
rint, évtizedekkel ezel őtt nagyon gyakran, napjainkban ritkán, a magyarok tettek 
ilyen és ehhez hasonló megjegyzést a románok beszédét hallva. Napjainkban vi-
szont már egyes román fiatalok is azonosulnak az ilyen típusú megjegyzésekkel. 
Ilyen még a "beszé j magyarul, hisz magyar kenyeret eszel" (vö. Borbély 1995:38) 
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érvelés is. Hiszen ez a megjegyzés is a többségi magyaroktól származik. És kicsit 
módosítva: "magyarul beszélünk, hisz magyar kenyeret eszünk ", néhány generáci-
óval később, azok aromán származású fiatalok használják annak magyarázatára, 
hogy miért nem beszélik őseik nyelvét, akik már magyarnak tartják magukat. De ezt 
még lehet fokozni egy másik esettel is. Egy 1971-ben született, 12 osztályt végzett, 
román férfi elmondása szerint barátjával egy különleges nyelvet használ. Magyar 
szavakat románosítanak, úgy ahogy — szerintük — a falubeli románok teszik. Rész-
let az interjúból: 

Azér mondom, hogy tíz éve nem beszéltem románul, mer amilyen szavakat mi 
használunk, meg ahogy mi beszélünk az az nem román. Az csak egy ilyen k= nagyon 
nagyon erősen kevert. Még a még a méhkerékieknél is kevertebb román. Románul 
beszélünk mi, tehát még azok sem értenének meg. [...] Az speciálisan a mi nyelvünk. 
[...] Teát minden egyes magyar szót, most nem akarok egyet se bemutatni, mer na-
gyon rosszul néz ki a dolog. Minden egyes magyar szót lerománosítunk. 

Az adatközlő  hosszas unszolásra a következ ő  példákat adta meg: kenőcsu, 
poháru, üdítőn, radiátoru, asztalu. Aromán határozott artikulussal ellátott magyar 
közneveket Kétegyházán egyébként a következ őképpen használják: unsqre, páhaг  
üdítő, radiator, masá. Vagyis a kétegyházi románok az adatközl ő  által említett öt 
szó közül, kettő  esetében valóban olyan magyar kölcsönszót használnak, amelyek a 
sztenderd románban nem ismertek (üdítő, radiator). Annak, hogy az adatközlő  ba-
rátjával a magyar közneveket válogatás nélküli román artikulussal látja el, egyetlen 
célja van: a helyi román nyelvváltozat kigúnyolása és nevetségessé tétele. A nyely-
cserét, az ilyen típusú nyelvi attitűd, igen komolyan elősegíti. 

De találunk ellenpéldát is. Az eltelt tíz év alatt a még iskolába járó diákok és szü-
leik előtt általában aromán nyelv értéke megn őtt. Ennek az az oka, hogy Magyaror-
szágon a nyelvvizsgák jelentősége megnőtt. Hiszen egy nyelvvizsga előnyökkel jár-
hat, az egyetemi felvételin plusz pontokat lehet vele szerezni, illetve a diploma 
megszerzéséhez elengedhetetlen egy nyelvvizsga megszerzése. 

Az adatközlők véleménye szerint, a közösség tagjai a romániai rokonokkal és is-
merősökkel már nem tartják a kapcsolatot. Mivel Románia gazdasági helyzete any-
nyira megromlott, hogy a kiutazások száma az 1994 s az 1996 közötti id őszaktól 
kezdve szinte a nullára csökkent, így azóta elmaradtak a bevásárlásokkal összekö-
tött rokonlátogatások is. 

Az eddigi terepmunka során gyűjtött megfigyelések arra engednek következtet-
ni, — amit az interjúkban elhangzott vélemények a kés őbbiekben alátámaszthatnak, 
kiegészíthetnek vagy részben módosíthatnak — hogy a tíz év alatt bekövetkezett tár-
sadalmi, gazdasági, nemzetiségpolitikai és a kisebbségi közösség életével kapcsola- 
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tos kulturális változások a következő  kapcsolatot mutatják aromán nyelv meg ő rzé-
sével. 

Pozitív hatással lehetnek aromán nyelv meg őrzésére a következ ő  változások: 
— a Kisebbségi törvény megalkotása, 
— a közösségi értékek hangsúlyozottabb érvényesülése az (inter)nacionalista ér-

tékek helyett, 
— a nyelvvizsgák társadalmi elismertségének kialakulása. 
Ambivalens, azaz pozitív és negatív hatása egyaránt lehet aromán nyelv meg őr-

zésére: 
— a társadalmi-gazdasági változások: a foglalkoztatottság megváltozása, 
— a romániai görögkeleti pap közösségen belüli tevékenysége. 
A román nyelv meg őrzésére negatívan ható tényezők: 
— a helyi román nyelvjárás irányába tapasztalható negatív megítélések meger ő-

södése (elsősorban a fiatalok körében), 
— a romániai kiutazások számának csökkenése. 
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EGY TÍZ ÉV UTÁN MEGISMÉTELT SZOCIOLINGVISZTIKAI KUTATÁS ... 

JEGYZETEK 

1 A kutatás az OTKA (T 030305) támogatásával készült. 

Ten Years Later: A Repeated Sociolinguistic Survey 

This paper presents a repeated sociolinguistic survey and sets forth the 
experience gained during the observational field work. The first research in this 
bilingual community of Romanians living in Hungary was conducted in 1990. I 
repeated the same research work now, ten years later, in the same community with 
the same informants The objective of the research was to see how language switch 
is affected by actual time (a decade) and virtual time (age of life). Research work 
conducted so far measured only the effects of virtual time on language switch. This 
was achieved by the comparison of linguistic behaviour of speakers belonging to 
various age groups. In addition to the effects of virtual time I was also able to 
consider the effects of actual time by basing my findings on information obtained 
from the two researches ten years apart. In considering the changes within the 
speakers themselves and changes among the speakers that I interviewed the 
following linguistic phenomena were given attention to both in test and interview 
situations: (1)choice of language, (2) command of language, (3) language attitudes, 
(4) sense of ethnic identity, (5) symbiosis of the variants in the mother tongue. 
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Hattyár Helga és Kontra Miklós 
Számít (-e) a kérdőszó a kérdésben? 

BEVEZЕTŐ  
A magyar kérdő  mondatoknak két fő  típusát szokás megkülönböztetni: a kiegé-

szítendő , illetve az eldöntend ő  kérdéseket. Az előbbi egy bizonyos hiányzó ismeret-
részre (egy adott mondatrészre) kérdez rá, az utóbbi pedig egy feltevés igaz vagy 
hamis voltának megállapítását várja a hallgatótól, igen, nem, alighanem, valószínű, 
esetleg stb. válaszokkal. A Nyelvm űvelő  kézikönyv az eldöntend ő  kérdő  mondato-
kat kételked ő  kérdéseknek is nevezi. Eszerint e kérdéstípus egyik jellemz ője, hogy 
a beszél ő  jelzi, hogy van valamilyen elképzelése az állított dologról, ám bizonyta-
lan ebben a föltevésében (Rácz 1980). Az eldöntend ő  kérdés megszerkeszthet ő  kér-
dőszó nélkül, pl.: Megcsinálod a házi feladatodat?, ugye kérdőszóval, pl.: Ugye 
megcsinálod a házi feladatodat?, valamint -e kérd őszóval, pl.: Megcsinálod-e a há-
zi feladatodat? (vö. Cs. Nagy 1991). 

Az -e kérdő szavunk feltehet ően az ősmagyarkor legelején már a mai funkci-
ójában szerepelt az eldöntend ő  kérdésekben. Az e kezdetben nyomatékosító szó-
ként volt használatos mind a kijelentő , mind a kérdő  mondatokban. Az eldönten-
dő  kérdésekben való gyakori használata miatt fokozatosan kérd őszói szerepet ka-
pott. Az -e szócska kérd ő szóként való általános használata a két eldöntend ő  kér-
déstípus intonációjában is különbségeket eredményezett (vö. Juhász 1991). Míg 
az -e kérdőszót nem tartalmazó eldöntend ő  kérdések hanglejtése úgy jellemezhe-
tő , hogy a mondat utolsó hangsúlyozási szakaszában a dallam egy terccel lép fel, 
majd egy kvarttal lép le, addig a morfémával jelzett eldöntend ő  kérdések eseté-
ben a dallam nem tér el jelentősen a kijelentő  mondatokétól, csupán általában 
egy szekunddal magasabb a hangfekvése (Fónagy és Magdics 1967). E különb-
ség abból adódhat, hogy az -e kérd őszó kijelöli a mondat modalitását (Pólya 
1992), míg a partikula nélküli eldöntend ő  kérdések esetében ezt a dallammal kell 
jelölni. Pólya -e partikulát tartalmazó eldöntend ő  kérdéseket idézve megjegyzi: 
„Többségükben valamilyen el őfeltevés is van arra nézve, hogy a válasz pozitív" 
(Pólya 1992: 34). 

A fentiek alapján feltételezhet ő , hogy az -e kérd őszót tartalmazó, illetve az azt 
nem tartalmazó eldöntend ő  kérdések különböznek abból a szempontból, hogy a kér-
dező  mennyire bizonyos vagy bizonytalan abban az állításban, amely a kérdés alap-
jául szolgál. 

185 



HATrYÁR HELGA ÉS KONTRA MIKLÓS 

A VIZSGÁLAT CÉLJA 

Vizsgálatunk során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy van-e különbség az 
-e kérdőszavas eldöntendő  kérdések, valamint a kérd őszó nélküli eldöntendő  kérdé-
sek között abból a szempontból, hogy az egyik a kérdez ő  részéről tanúsított na-
gyobb bizonytalanságot tükröz, mint a másik. Például a következ ő  két mondat kö-
zül melyik esetben biztosabb a kérdez ő  afelől, hogy az érkező  válasz igenlő  lesz? 

Megcsinálod a házi feladatot? 
Megcsinálod-e a házi feladatot? 

Az általunk felállított hipotézis a következő  volt: az -e partikulát tartalmazó el-
döntendő  kérdések különböznek a kérdőszót nem tartalmazó eldöntend ő  kérdések-
tő l. Az -e kérdőszót tartalmazó mondatok esetében a kérdez ő  nagyobb bizonyossá-
ga fejeződik ki az igenlő  választ illetően, mint az -e kérdőszót nem tartalmazó kér-
dések esetében, ahol a beszélő  kevésbé bizonyos a kérdés alapjául szolgáló kijelen-
tés igaz voltában. Tehát (a) és (b) mondat közül inkább a (b) kérdés hangzik el, ha 
a kérdező  biztos abban, hogy a hallgató megcsinálja a házi feladatát. Ezzel össze-
függésben feltételeztük, hogy (a) típusú kérdés esetében a kérdez ő  nagyobb válasz-
adási szabadságot enged meg a hallgatónak, mint a (b) típusú kérdés feltevésekor. 

AZ ADATGYŰJTÉS 

A hipotézis teszteléséhez két eljárást dolgoztunk ki. Els ő  lépésben szerepjátéko-
kat vettünk magnószalagra, hogy a kétfajta eldöntend ő  kérdés megjelenését kontex-
tusban vizsgálhassuk. Ezt követte egy dekontextualizált mondatokat tartalmazó kér-
dőív alkalmazása. 

A szerepjátékok megtervezésekor Di Pietronak (1994) az idegennyely-tanulás 
segítésére kidolgozott stratégiai interakciós módszerét alkalmaztuk. A szerepjáték 
résztvevői öt párt alkottak. A párok egyik tagja a szül ő , a másik a diák szerepét kap-
ta. Minden pár két alkalommal játszott el egy szül ő—gyerek párbeszédet, melyekhez 
pontos szerepleírást kaptak. A szerepl ők nem tudták, hogy a másik szerepleírása mi-
lyen utasításokat tartalmaz. A játékban részt vev ők kérdéseket tehettek fel a játékra 
vonatkozóan a felvétel vezet őjének. A két felvétel alkalmával a szerepek ugyanazok 
voltak, ám a szülő i szerepleírást módosítottuk. A két különböz ő  típusú szcenárió al-
kalmazásával célunk annak vizsgálata volt, hogy a kételkedés mozzanata változtat-
e a kérdésfeltevés módján, azaz hogyan alakul az -e partikulát tartalmazó és nem 
tartalmazó eldöntendő  kérdések aránya az egyes szerepjátékokban. A szerepek a kö-
vetkezők voltak: 
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1. táblázat: a szerepjátékok szerepleírásai 
A SZÜLŐ-SZEREP LEÍRÁSA A GYEREK-SZEREP LEÍRÁSA 

1. Te egy szülő  vagy, s észreveszed, hogy Te egy diák vagy. Ebben a félévben ed-
típusú gyereked az utóbbi id őben a megszo- dig rosszabb jegyeket kaptál, mint az 
szerep- kottnál rosszabb teljesítményt nyújt az el őzőben, pedig nem csinálsz semmit 
játék iskolában. másképp, mint ezel őtt. 

Az a gyanúd, hogy fiad/lányod nem írja 
meg rendesen a házi feladatait, s ennek 
köszönhető , hogy romlottak a jegyei. 
Készülj fel egy beszélgetésre a gyere-
keddel! Tételesen beszéld meg vele 
mindegyik tantárgyat! Beszélgessetek 
arról, mi lehet az oka az osztályzatok 
alakulásának! 
Vigyázz, lehet, hogy a gyereked nem 
mond igazat. Jobb, ha kételkedsz a sza-
vaiban. 

2. 	Te egy szülő  vagy, s észreveszed, hogy 
típusú gyereked az utóbbi időben a megszo-
szerep-  kottnál rosszabb teljesítményt nyújt az 
játék iskolában. 

Édesapád/édesanyád beszélgetni akar 
veled a jegyeid alakulásáról. Készülj föl 
erre a beszélgetésre! 

Te egy diák vagy. Ebben a félévben ed-
dig rosszabb jegyeket kaptál, mint az 
előzőben, pedig nem csinálsz semmit 
másképp, mint ezel őtt. 

Az a gyanúd, hogy fiad/lányod nem írja 
meg rendesen a házi feladatait, s ennek 
köszönhető , hogy romlottak a jegyei. 
Készülj fel egy beszélgetésre a gyere-
keddel! Tételesen beszéld meg vele 
mindegyik tantárgyat! Beszélessetek ar-
ról, mi lehet az oka az osztályzatok ala-
kulásának! 

Édesapád/édesanyád beszélgetni akar 
veled a jegyeid alakulásáról. Készülj föl 
erre a beszélgetésre! 

Nyolc szerepjátékot rögzítettünk négy pár bevonásával. Ezen kívül az ötödik pár 
közreműködésével sor került még egy játékra, mely egy egész osztály el ő tt zajlott. 
Ezt a szerepjátékot közvetlenül a felvétel után közös megbeszélés követte, melyet 
szintén magnószalagra rögzítettünk. 

A vizsgálat során használt kérd ő ív 20 feladatot tartalmazott, melyek közül 10 
volt tesztfeladat. A kérd ő íven minden feladatnak azonos volt a felépítése: az adat-
közlő  egy sorszámmal ellátott dekontextualizált mondatot hallott magnószalagról, 
melyhez tartozott egy ugyanolyan számú kérdés a kérd ő íven, mely minden esetben 
a következőképpen kezd ődött: „Aki a mondatot mondta, mennyire biztos abban, 
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hogy.. " Ez a kérdés mindig a magnóról elhangzó kérdés alapjául szolgáló állítást 
tartalmazta. A kérdésre egy megadott ötfokú skála egyik fokozatának megjelölésé-
vel kellett válaszolni. Minden esetben a skála bal szélén helyeztük el az „abszolút 
biztos", jobb szélén pedig az „egyáltalán nem biztos" válaszlehet őségeket. Pl.: 

1. mondat (magnóról): Alighanem holnapra eláll az es ő . 
1. kérdés: Aki a mondatot mondta, mennyire biztos abban, hogy holnapra eláll az es ő? 

X 
	

X 	X 	X 	 X 
abszolút biztos 	 egyáltalán nem biztos 

A kérdőív 20 feladatának megoldását megel őzően az adatközlők három próba-
feladatot kaptak, melyek a fentiekkel azonos módon néztek ki, ám kett őnél feltün-
tettünk egy lehetséges megoldást is, a harmadikat viszont már önállóan kellett kitöl-
teni. A próbafeladatok elvégzése után, miel ő tt megkezdődött a kérdőív 20 feladatá-
nak megoldása, az adatközl őknek lehetőségük volt a feladatokkal kapcsolatos kér-
déseiket föltenni. 

A tesztfeladatokban elhangzó mondatok eldöntend ő  kérdések voltak, melyek 5 
kérdéspárt alkottak. A kérd őív 20 mondata természetesen random sorrendben kö-
vette egymást. A tesztkérdések a következ ők voltak: 

2. táblázat: a kérdőív tesztmondatai 
eldöntend ő  kérdés -e kérdőszóval 

pár 3. Megéri-e egyáltalán egy ilyen igazol-
vány birtoklása vagy kiadása, hogy ek-
kora cirkusz legyen körülötte? 

pár 20. Az alapítvány nyújt-e tényleges se-
gítséget? 

pár 7. Van-e mi alól tisztáznia magát a 
Police Alapítványnak? 

4, pár 15. Megnyeri-e a Dunaferr a bajnoksá-
got? 

5. pár 17. Jutka, kérsz-e még süteményt? 

eldöntend ő  kérdés -e kérdőszó nélkül 
19. Megéri egyáltalán egy igazolvány 
birtoklása vagy kiadása, hogy ekkora 
cirkusz legyen körülötte? 
5. Ez a bizonyos alapítvány nyújt tény-
leges segítséget? 
14. Van mi alól tisztáznia magát annak 
az alapítványnak? 
9. Megnyeri ez a csapat a bajnokságot? 

11. Jutka, kérsz még abból a sütemény-
bő l? 

A kérdések nemcsak a kérd őszó meglétében, illetve hiányában térnek el egymás-
tól, hanem szemantikai különbségeket is mutatnak. E finom különbségekkel azt 
akartuk megakadályozni, hogy az adatközl ők visszalapozzanak a mondatok párjai-
hoz, s azok megoldását automatikusan vezessék rá a lapokra. E célunkat sikerült is 
elérni, azonban a különbségek más szempontból okoztak problémát (1. kés őbb). 
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Az ADATKÖZLŐK 

A vizsgálat alanyai mindkét feladattípus esetében a budapesti Óbudai Gimnázi-
um tanulói voltak. A kérd őíveket egy kilencedikes (32 fő), valamint két tizenegye-
dikes osztály (48 fő) diákjai töltötték ki, összesen nyolcvanan, ebb ől 38 volt a lá-
nyok, 42 a fiúk száma. A kérd ő ívek kitöltésében közreműködő  egyik tizenegyedi-
kes osztályból, valamint a kilencedikes osztály tanulói közül kerültek ki a szerepjá-
ték-feladat résztvev ő i. A kilencedik osztályból összesen hat, a tizenegyedikes osz-
tályból négy tanuló vett részt a munkában. A párok tagjai sorsolással kapták meg 
szerepkörüket (szül ő  vagy diák). A párok és a szerepkörök a második felvétel során 
nem változtak, csupán a szül ő i szerepet alakító diák szerepleírása módosult. 

Az adatfelvétel 2000 májusában és júniusában zajlott. 

EREDMÉNYEK 

A kilenc szerepjáték nem hozta meg az általunk várt eredményt. A játékok egyi-
kében sem, egyik megadott kontextusban sem hangzott el -e kérdőszavas eldönten-
dő  kérdés. Így gyakorlatilag nem sikerült megvizsgálni, hogy melyik kontextus ho-
gyan befolyásolja a kérdésfeltevés módját. 

A kérdő ívek segítségével gyűjtött adatok kiértékelése a következ ő  módon zaj-
lott. A gyerekek adatait, valamint a kérdésekre adott válaszokat kódolva számító-
gépre vittük úgy, hogy az ötfokú skálának az „abszolút biztos" jelölés ű  vége 1 pon-
tot ért, az „egyáltalán nem biztos" jelölés ű  vége pedig 5 pontot. Ennek értelmében 
minél kisebb egy feladat eredményeinek átlaga, a válaszadók szerint a beszél ő  an-
nál biztosabb a megadott kérdés alapjául szolgáló állítás igaz voltában. A tesztmon-
datokra adott válaszok összesített eredményeit a következ ő  diagramok s az össze-
foglaló táblázat szemlélteti. A diagramokon a szürke oszlop mindig az -e kérdősza-
vas mondatok eredményét mutatja, a fehér pedig a kérd őszó nélküliét. A elemzése-
ket minden esetben a MiniStat statisztikai elemzőprogrammal végeztük (Vargha 
2000). Az alábbi eredményeket az összetartozó minták egyszempontos összehason-
lításával kaptuk, az eltérés mértékét az el őjelpróba alapján állapítottuk meg (Vargha 
2000). 
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1. ábra : az 1. mondatpór eredményei 
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(p < 0,01) 

 

3.  mondat: Megéri-e 
egyátalán egy ilyen 
igazolvány birtoklása vagy 
kiadása, hogy ekkora cirkusz 
legyen körülötte? 

19. mondat: Megéri 
egyáltalán egy igazolvány 
birtoklása vagy kiadása, 
hogy ekkora cirkusz legyen 
körülötte? 

2. ábra: a 2. mondatpór eredményei 
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(n. sz.) 

20.  mondat: Az 
alapí~уánу  nyújt-e 
tényleges seg đséget? 

5. mondat: Ez a bizonyos 
alapivány nyűt tényleges 
segítséget? 

3. ábra : a 3. mondatpór eredményei 

5 
4,5 

4 
3,5 
3 

2,5 
2 

1 1  
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(Р  ~ 0,05)  

0 7. mondat: Van-e mi 
alól tisztáznia magát 
a Police 
Alapđvánуnak? 

14. mondat: Van mi 
alöl tisztáznia magát 
ennek az 
alaр lћ  Пуnak? 
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4. ábra : a 4. mondatpór eredményei 

• 15. mondat: 
Megnyeri-e a 
Dunaferr a 
bajnokságot? 

❑ 9. mondat: Megnyeri 
ez a csapat a 
bajnokságot? 
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(p < 0,01) 

5. ábra: az 5. mo пdatpár eredményei 
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e 17. mondat: Jutka, 
kérsz-e még 
süteményt? 

011.   mondat: Jutka, 
kérsг  még abból a 
süteménybő l? 

 

(n.  sz.) 

3. táblázat: az eredmények összefoglalása 
Mondat a átlag előjelpróba 

1. pár 	3. Megéri-e egyáltalán egy ilyen igazolvány birtoklása 
vagy kiadása, hogy ekkora cirkusz legyen körülötte? 

79 3,759 
** 

19. Megéri egyáltalán egy igazolvány birtoklása vagy 79 4,165 p  <0,01  
kiadása, hogy ekkora cirkusz legyen körülötte? 

2. pár 20. Az alapítvány nyújt-e tényleges segítséget? 80 3,788 
5. Ez a bizonyos alapítvány nyújt tényleges segítséget? 80 3,6 

n. sz. 

3. pár 7. Van-e mi alól tisztáznia magát a Police Alapítvány 
nak? 

80 2,95 
* 

14. Van mi alól tisztáznia magát annak az alapítvány- 80 3,4 p  <0,05  
nak? 

4. pár 	15. Megnyeri-e a Dunaferr a bajnokságot? 80 3,225 ** 
9. Megnyeri ez a csapat a bajnokságot? 80 3,774 p  <0,01  

5. pár 	17. Jutka, kérsz-e még süteményt? 80 3,175 
11. Jutka, kérsz még abból a süteményb ő l? 80 3,337 

n. sz. 
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A diagramokról leolvasható, s a táblázat adataiból is kitűnik, hogy a második 
mondatpác kivételével mindegyik esetben az -e kérdőszóval ellátott eldöntend ő  kér-
dés eredményének átlaga a kisebb. Ez azt jelenti, hogy az öt párból négynél úgy ítél-
ték meg az adatközl ők, hogy az -e kérdőszót tartalmazó mondat esetében biztosabb 
a beszélő  a kérdés alapjául szolgáló állítás igazságában, tehát a kérdésre várható vá-
lasz itt nagyobb valószínűséggel lesz igen, mint a párok másik tagjának esetében. 
Ez azt is jelenti, hogy az adatközl ők válaszai szerint az -e kérdőszót nem tartalma-
zó kérdéseknél a beszél ő  jobban kételkedik az állítás igazságában. A három szigni-
fikáns eltérést mutató mondatpác e négyb ől került ki. A két mondat közötti különb-
ség 5%-os szinten szignifikáns a 3. mondatpácban, és 1%-os szinten szignifikáns az 
1. és az 5. párban. 

A 2. és az 5. pár mondatai között nincs szignifikáns eltérés a vizsgált szempont 
tekintetében. Az 17. és a 11. (5. pár) mondat eredményei között vélhet őleg azért 
nem mutatkozik szignifikáns eltérés, mert a kérdés mindkét formája csak szerkeze-
tileg tekinthető  kérdésnek. Pragmatikailag a két mondat nem információszerzésnek, 
vagy egy állítás igazságértékér ő l való tájékozódásnak, hanem kínálásnak minősül. 

A 20.°és az 5. mondat (2. pár) megítélésének magyarázata nem ennyire kézen-
fekvő . Elképzelhető  azonban, hogy az 5. mondatban található ez a bizonyos alapít-
vány szerkezet befolyásolja az eredményeket. Ez a szerkezet ugyanis határozottab-
ban jelöli ki a kérdés alapjául szolgáló állítás alanyát. Feltételezhet ő , hogy e hatá-
rozottabb deiktikus elem az egész mondatra kihat, s azt eredményezi, hogy a hall-
gató (az adatközl ő) úgy érzi, a beszél ő  biztosabb az e mondat alapjául szolgáló ál-
lításban, s az eredmények ennél a kérdésnél ezért húznak az abszolút biztos végpont 
irányába. A két mondat eredményei közötti kis eltérést viszont az magyarázhatná, 
hogy az -e kérdőszó fentiekhez hasonló hatása itt is érvényesült, ám ez nem tudta 
ellensúlyozni a másik mondatban érvényesülő  deixis hatását. Ez természetesen csu-
pán hipotézis, melynek igazolása további kutatást igényel. 

A szignifikáns különbséget mutató mondatok közül a 4. számú pár eredményei is 
magyarázatra szorulnak. A mondatok közötti szemantikai eltérések fentebb említett 
problémája itt érvényesül a legszembetűnőbben. A 9., -e kérdőszót nem tartalmazó 
mondat nem jelöli meg konkrétan, hogy milyen csapatról van szó, csupán egy név-
mási elemmel kijelöli azt. Ezzel szemben az -e kérdőszót tartalmazó kérdés konkré-
tan megnevez egy csapatot, a Dunaferrt. Ez a pontos kijelölés valószín űleg ugyanazt 
a hatást eredményezi a deiktikus szerkezetet tartalmazó párjával szemben, mint az 5. 
mondat deiktikus kifejezése az anélküli 20. mondattal szemben. Emellett nem sza-
bad figyelmen kívül hagyni azt, hogy a Dunaferr jelenleg egy felfutó futballcsapat-
nak számít Magyarországon, s ez szintén befolyásolhatta a válaszadást. Az adatfel-
vétel során ugyanis figyelmesek lettünk arra, hogy a diákok er ős érzelmi bevonódást 
mutattak a 15. mondat elhangzásakor. Feltételeztük tehát, hogy ebben az esetben 
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nem minden diák válaszolt a kérd őíven szereplő  kérdésre az instrakcióknak megfe-
lelően, hanem esetleg saját véleményét jelölte a válaszlapon, feleletet adva az el-
hangzott Megnyeri-e a Dunaferr a bajnokságot? kérdésre. Feltételeztük azt is, ha ez 
így van, akkor vélhetően a futballmérkőzéseket inkább követő  fiúk eredményei je-
lentős eltérést fognak mutatni a lányokéhoz képest. Az adatok nemenkénti bontásá-
nak eredményét, melyet az összetartozó, illetve a független minták egyszempontos 
összehasonlításával kaptunk (Vargha 2000) a következ ő  táblázat szemlélteti: 

táblázat : a 4. mondatpór eredményei nemenkénti bontásban 

mondat átlag (fúk) átlag (lányok) előjel próba 
15. Megnyeri-e a Dunaferr a bajnokságot? 2,738 3,763 **p<0,01 
9. Megnyeri ez a csapat a bajnokságot? 3,595 3,974 +p<0,1 
Welch féle d-próba **p<0,01 n. sz. 

Az 5. kivételével minden mondatpácban a két kérdéstípus közül az -e kérd őszót 
tartalmazók megítélése erősen szignifikáns eltérést mutat (p < 0,01), ha az eredmé-
nyeket nemek szerint hasonlítjuk össze (1. 5-8. táblázat). Mind a négy esetben a fiúk 
ítélik biztosabbnak a beszél őt. Ez a tendencia érvényesül a 4. pár esetében is, ahol a 
15. mondat 1%-os szinten, a 9. mondat viszont csupán 10%-os szinten mutat szigni-
fikáns különbséget a nemek szerinti bontásban. Ez azt jelenti, hogy a fiúk szerint a be-
szélő  (vagy ők maguk) sokkal biztosabb abban, hogy a Dunaferr megnyeri a bajnok-
ságot, mint a lányok szerint. Viszont kisebb mértékben biztosabbak ebben, ha csak a 
csapatról általában van szó. Ha a nemeken belül hasonlítjuk össze a mondatok ered-
ményeit, kiderül, hogy a két mondat eredményei a fiúknál csak az 1. mondatpácban (1. 
5. táblázat) térnek el olyan mértékben, mint a 4.-ben. Az utóbbi esetben azonban a lá-
nyok eredményei is mutatnak egy enyhe, tendenciaszer ű  különbséget, míg a 4. párnál 
ez nem tapasztalható. Feltételezhetjük tehát, hogy csapat konkrét megjelölése valószí-
nű leg torzítja az eredményeket, s ebben a fiúknak van kulcsszerepe. 

táblázat : az 1. moпdatpár eredményei nemenkénti bontásban 

mondat 
3. Megéri-e egyáltalán egy ilyen 
igazolvány birtoklása vagy kiadása, 
hogy ekkora cirkusz legyen körülötte? 
19. Megéri egyáltalán egy igazolvány 
birtoklása vagy kiadása, hogy ekkora 
cirkusz legyen körülötte? 
Welch féle d-próba 

átlag (fiúk) átlag (lányok ) előjel próba 

	

3,463 	4,079 	** p < 0,01 

	

3,952 	4,368 	+ p < 0 , 1 
** р <0,01 	+ р <0,1 
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táblázat: a 2. mondatpór eredményei nemenkénti bontásban 

mondat átlag (fiúk) átlag (lányok) előjel próba 
20. Az alapítvány nyújt-e tényleges 
segítséget? 3,405 4,211 **p<0,01 
5. Ez a bizonyos alapítvány nyújt 
tényleges segítséget? 3,69 3,5 n. sz. 
Welch féle d-próba n. sz. **p<0,01 

táblázat : a 3. mondatpdr eredményei nemenkénti bontásban 

mondat átlag (fiúk) átlag (lányok) előjel próba 
7. Van-e mi alól tisztáznia magát a Police 
Alapítványnak? 2,786 3,132 **p<0,01 
14. Van mi a1ó1 tisztáznia magát annak 
az alapítványnak? 3,214 3,605 n. sz. 

Welch féle d-próba n. sz. +p<0,1 

táblázat : az 5. mondatpdr eredményei nemenkénti bontásban 

mondat átlag (fiúk) átlag (lányok) еlојеlриоbа  
17. Jutka, kérsz-e még süteményt? 3,071 3,289 n. sz. 
11. Jutka, kérsz még abból a süteményb ő l? 3,31 3,368 n, sz. 
Welch féle d próba n. sz. n. sz. 

A vizsgálat során felmerült a kérdés, hogy van-e az életkornak hatása az ered-
ményekre. A mondatok eredményeinek korosztályok (9., illetve 11. osztályos tanu-
lók) szerinti összehasonlítását a 9-13. táblázatok szemléltetik, melyek elkészítésé-
hez šzintén az összetartozó, illetve a független minták egyszempontos összehason-
lításának statisztikai eljárásait használtuk (Vargha 2000). 

Az elemzés eredményei szerint a két korosztály a 7. mondatnál mutat jelent ős 
különbséget (p  <0,01),  ahol is a 9. osztályos tanulók biztosabbnak ítélték a beszé-
lőt, mint az idősebbek (2,563  <3,208),  és jóval nagyobb különbséget érzékeltek a 
7. és a 14. mondat között (p  <0,01),  mint idősebb társaik (a különbség itt nem szig-
nifikáns). Fordított és kevésbé jelent ős különbség tapasztalható az 5. mondatpór 
mindkét mondatánál (az idősebbek ítélik biztosabbnak a beszél őt), ám ezeket az 
eredményeket a már említett okok miatt nem tudjuk figyelembe venni. Érdekes, 
hogy a 4. pár esetében a mondatok megítélése nem különbözik korcsportonként, ám 
a kilencedikesek a két mondatot szignifikánsan különböz ően ítélik meg (15.: 3,281 
<9.:  3,962, p < 0,01), míg a tizenegyedikesek nem. A fiatalabbak tehát nagyobb kü-
lönbséget érzékeltek a két mondat között (p < 0,01), mint az id ősebbek (a különb- 
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ség itt nem szignifikáns). Összességében elmondható, hogy a korcsoportonkénti 
bontás sokkal kevesebb jelent ős különbséget mutat, mint a nemenkénti, így feltéte-
lezhető , hogy az eredményeket inkább befolyásolta az adatközl ő  neme, mint az élet-
kora. Ennek egyik oka az lehet, hogy a két korcsport közti korkülönbség mindössze 
két év volt. 

KONKLÚZIÓ 
A kapott eredmények alapján nem zárható ki, hogy a vizsgálatban megfogal-

mazott hipotézisünk igaz, azaz hogy az -e kérdőszót tartalmazó eldöntend ő  kérdé-
sek nagyobb bizonyosságot fejeznek ki a kérdés alapjául szolgáló állítás igazság-
értékét illetően. Öt mondatpácból három a hipotézist támasztja alá, ezek a követ-
kezők: 

3. Megéri-e egyáltalán egy ilyen igazolvány birtoklása vagy kiadása, hogy ekko-
ra cirkusz legyen körülötte? 

19. Megéri egyáltalán egy igazolvány birtoklása vagy kiadása, hogy ekkora cir-
kusz legyen körülötte? 

7. Van-e mi alól tisztáznia magát a Police Alapítványnak? 
Van mi alól tisztáznia magát annak az alapítványnak? 

Megnyeri-e a Dunaferr a bajnokságot? 
9. Megnyeri ez a csapat a bajnokságot? 

Két pár azonban nem támogatja a kiinduló hipotézist. E két utóbbi közül egyet 
nem vehetünk számításba, hiszen az adott mondatok csak szintaktikailag tekinthe-
tők kérdésnek, pragmatikailag nem: 

17. Jutka, kérsz-e még süteményt? 
11. Jutka, kérsz még abból a süteményb ől? 

A másik két mondat eredményei pedig mondatszemantikai okokkal magyaráz-
hatók: 

20. Az alapítvány nyújt-e tényleges segítséget? 
5. Ez a bizonyos alapítvány nyújt tényleges segítséget? 

A hipotézist nem támogató mondatpácok vizsgálata természetesen további ku-
tatás tárgyát kell, hogy képezze. 

A hipotézis mellett szóló mondatpácok közül célszer ű  elhagyni vagy átalakítani azt, 
amelyik a Dunaferrt megnevez ő  kérdést tartalmazza, hiszen az elemzésekb ő l kiderül, 
hogy a fiúk valószínűleg nem a feladatot oldották meg, hanem a magnóról elhangzott 
kérdésre feleltek. A vizsgálat alapján tehát egyel őre nem válaszolható meg teljes bizo-
nyossággal a címben feltett kérdés, hogy tudniillik számít-e a kérd őszó a kérdésben. 
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A kérdés megválaszolása többek között alkalmazott nyelvészeti szempontból is 
rendkívül fontos lenne, hiszen például a kérd őívek összeállításakor fontos figyelembe 
venni, hogy egy kérdés megfogalmazásának módja mennyire befolyásolja a válaszadót. 
A vizsgálatban szereplő  mondatok módosításával, valamint a szerepjáték megváltozta-
tásával a vizsgálat egy kés őbbi szakaszában talán közelebb juthatunk a válaszhoz. 
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Does the Question-particle a Matter in Hungarian? 

Hungarian yes/no questions can be constructed (a) without a question word, (b) 
with the word ugye? (which is functionally fairly similar to English question tags), 
and (c) with the question particle -e. In this paper the authors seek to find out if there 
is a difference between yes/no questions with and without -e in terms of the amount 
of uncertainty on the part of the questioner. The following hypothesis was made: 
questions with -e express the questioner's greater degree of certainty about receiving 
an affirmative answer than questions without the particle. (In the latter case the 
questioner is less certain about the truth of the proposition the question is about.) 

80 high schoolers in Budapest were used for the study. Statistical analyses of the 
written questionnaire data show some support for the hypothesis. It seems to be the 
case that yes/no questions with -e carry a greater degree of certainty concerning the 
truth of the proposition which the question is based on than questions without the 
particle. 
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P. Lakatos Ilona és T. Károlyi Margit 
Nyelvi változások két sajátos geopolitikai helyzetben 
lévő  településen' 

A Nyíregyházi Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékén az — kihasználva föld-
rajzi helyzetünket, a hármas határ mentét — az utóbbi években az államhatár ma-
gyarországi és nem magyarországi oldalán végzünk kutatásokat a történelmi Sza-
bolcs, Szatmár, és Bereg megye közel húsz településén. E terület nyelvjárási szem-
pontból azonos típusba, az északkeletibe tartozik, de az elmúlt nyolcvan év nyelvi 
változásai eltérő  társadalmi és nyelvpolitikai körülmények között mentek végbe, s 
a kilencvenes évek társadalmi-politikai változásai is más-más helyzetet teremtettek 
Magyarországon, illetve Ukrajnában és Romániában. Lehet őségünk nyílik tehát az 
eltérő  történelmi-társadalmi, illetve a beszél őközösségi kontextus (vö. Kiss Jen ő  
1995:66) nyelvi változást befolyásoló szerepének kutatására.. 

Kutatási célkitűzéseink között szerepel, hogy els ősorban azon településének a 
nyelvét vessük össze, amelyek Trianon el őtt egymással kommunikációs kapcsolat-
ban lehettek, vagyis a határ két oldalán egymáshoz közel fekszenek. A terepmunka 
folyamatában kristályosodtak ki egyéb, a nyelvi változás összevetésére alkalmasnak 
látszó szempontok is. Ezek egyike a jelen el őadásunk témájául választott hasonló 
geopolitikai helyzet. 

A magyarországi Lónya és a romániai Szamosdara is zárt, homogén, egynyel-
vű  magyar közösség. Helyzetük abban is hasonlít, hogy noha mindkett ő  a nyely-
közösség centrumában található, a beszél őközösségen belül mégis mindkét tele-
pülés perifériális helyzetbe került az országhatár megváltoztatása miatt, ugyanis 
mindkettőt az államhatár szegélyezi egyik s egy-egy folyó a másik oldalon. Va-
sútvonala egyik településnek sincs, tehát az általunk vizsgált a többi kutatópont-
hoz viszonyítva e kett ő  jobban el van szigetelve a környezetét ő l. A nyelvi egy-
ségesítő  erők ezért kevésbé, vagy másként hatnak e két községben, mint a többi-
eken. 

Ugyanakkor természetesen azt is meg kell említeni, hogy a két településnek nem 
azonos az infrastruktúrája. A magyarországi helységet kövezett kút köti össze a 
szomszédos falvakkal, Szamosdarát viszont egészen a legutóbbi id őkig elzárta a 
külvilágtól a kövezett út hiánya. A bátrabbak a Szamos töltésén jártak át Szatmár-
németibe, a falutól kb. két-három kilométerre futó országúthoz nem építették ki az 
összekötő  utat. E körülmény feltehet ően az eredeti nyelvállapot nagyobb fokú meg-
őrzését biztosította (vö. Kámán 1975:19). 

197 



P. LAKATOS ILONA - T. KÁROLY[ MARGIT 

Számolnunk kell természetesen a nyelvi változásokat indukáló, gyorsító ténye-
zők hatásával is, mint pl. a társadalmi mobilitás és migráció, az iskolázás a m űve-
lődés kiterjesztése, a tömegkommunikációs eszközök, noha az eltér ő  nyelvpolitikai 
körülmények miatt a fejl ődés, változás menete nem lehet azonos. 

A fenti tényezők közül ki kell emelni, hogy 1945 után mindkét települést jelle-
mezte a társadalmi átrétegz ődés, az intergenerációs és az intrageneciós mobilitás 
(vö. Andorka 1997:220) is végbement e közösségekben. Az önálló parasztgazdák, 
illetve fiaik termel őszövetkezeti parasztok, vagy szak-, illetve segédmunkások let-
tek. Lónyán szép számmal találunk példát a felfelé mobilitásra; a parasztcsaládok 
leszármazottai fels őfokú végzettséget nem igényl ő  szellemi foglalkozású alkalma-
zottakká, vagy éppen diplomás értelmiségiekké, azaz óvón őkké, tanárokká, tanítók-
ká, agrárszakemberekké váltak. A szamosdaraik mobilitását korlátozta a hivatalos 
államnyelv ismeretének hiánya, mivel Darán évtizedeken keresztül elhanyagolták a 
román nyelv oktatását, az ottani fiatalok még középiskolai érettségiig is csak ritkán 
jutottak el. 

A rendszerváltás ismét egyfajta visszarétegz ődést indított el, a termel őszövetke-
zeti (kollektívbeli) parasztok, a szak-, segéd- és betanított munkások jelent ős része 
ismét önálló gazdálkodó lett, illetve a darai munkaképes lakosság nagyobb része 
Magyarországon vállal napszámosként munkát, hiszen a helybeli földek annyira 
gyenge minőségűek, hogy a kenyérgabona sem terem meg. A munkalehetőségek hi-
ánya egyel őre még a jobban tanuló fiatalokat sem ösztönzi arra, hogy továbbtanul-
janak, ahogy az egyik középkorú adatközl ő  megfogalmazta: ,,...it hijába jár iskolá-
ban, nem tuggyák betenni sehova gyárba, oszt akkor nem is mennek így mán fels ő-
be, nem nagyon. Meg hijába megy, sehova nem tud alkalmaszkodni, kapálni meg 
tud iskola nekül  is."  

Napjainkra Lónya elöregedett. Laczkó Pista bácsi tömör szociológiai megfogal-
mazásában: „Há nincs mán it senki, it má csak öregek vannak Itt má nincs más. Hát 
it senkinek nincs ithon a gyermeke, csak annak, aki ténleg sehol nem tudott (elhe-
lyezkedni) Őszintén, itt a szomszéd, ez fijatal, dehát ez is úgy van, ugyi, hogy annak 
idején , vagy három-négy éve rádűlt a fa, hát le van százalékolva. " 

A nyelvi változást indulákó tényez ők közül természetesen mindkét településen 
jelen volt az iskoláztatás kiterjesztése — kötelez ő  nyolc osztály —, a tömegkommu-
nikáció hatása. Bár tényként kell elfogadnunk, hogy az országhatár kommunikáci-
ós vasfüggönyt képezett a határ két oldalán él ő , valamikor egy beszél őközösségbe 
tartozó emberek között, a magyarországi köznyelv űsödés a médián keresztül még-
is csak beszüremkedett a határ menti falvakba, hisz aki csak tehette, az a Magyar 
Rádió műsorait hallgatta és a Magyar Televízió adásait nézte. Határon innen és túl 
ugyanazon szappanoperák történéseit tárgyalhatták meg a háziasszonyok, ennek el-
lenére, mint az bizonyítható, a magyar média nyelvre gyakorolt hatása mégsem lett 
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a magyarországihoz hasonló mértékű , a hagyományos nyelvhaszаálati formák hát-
térbe szorulása feltételezhet ően megindult ugyan , de nem éri el a határon inneni 
mértéket. 

Jelen referátumunkban a két község vizsgált korpuszának összevetésével arra 
szeretnénk válasz kapni , hogy változtak -e a vizsgált nyelvjárási jelenségek, csök-
kent-e szociális érvényességi körük, felsejlik-e számszer űsíthető  különbség a határ 
két oldalán folyó változásokban. 

A két kutatóponton aktív indirekt kérd ő íves módszerrel gyűjtött nyelvi anyagá-
ból kiválasztott , mindhárom nyelvi szintet átfogó különböz ő  hangtani, morfológiai 
és lexikai jelenségekb ől álló korpusznak a címben megadott jellemző it szeretnénk 
felvázolni . Az adatközlőket a reprezentatív szelekció módszerével választottuk ki: 
alkalmasak a település meghatározott társadalmi rétegének képviseletére , s megfe-
lelnek a változásvizsgálat szempontjának is, vagyis mindegyikük nyelvjárási els őd-
leges nyelvváltozatú , azaz anyanyelvű . 

Sajnos nem minden vizsgált csoportban sikerült azonos szociokulturális státusú 
adatközlőket összehasonlítanunk , hiszen köztudott , hogy a kisebbségi csoportok 
társadalma kevésbé tagolt , mint a többségieké . Igaz ez Szamosdarára is a fentebb 
már említett okok miatt . Csak egyetlen egy középfokú végzettség ű , helybeli szüle-
tésű  adatközlőt találtunk , aki végzettségét a negyvenes évek elején , az ún . magyar 
időkben szerezte. 

A diakron változásokat a vizsgált területr ől rendelkezésre álló régebbi források-
hoz (vö . pl . Fülep Imre 1878, Pályi Gyula 1887, Tőrös Béla 1910 .) a szinkron vál-
tozásokat pedig az ún . nyelvjárási alapréteghez vagy nyelvjárási mélyréteghez (vö. 
Kiss 1986: ,Sebestyén 1988: 303 ) viszonyítjuk, vagyis azoknak az id ős , az egész 
életüket helyben leél ő  alacsonyabb iskolai végzettség ű  embereknek az adatait vesz-
szük alapnak, akik regiszterváltásra képtelenek, vagy inkább kevésbé képesek. 

A jelen vizsgálatba bevont közel ötven jelenséget úgy választottuk ki, hogy azok 
a vizsgált régió egészére jellemz őek legyenek . A nyelvi sajátságok kijelölésében 
természetesen azt a követelményt is szem el őtt tartottuk , hogy nyelvjárási mivoltuk 
nyilvánvaló legyen , hisz köztudott , hogy azok a sajátságok szorulnak vissza legin-
kább, melyeknek nyelvjárási volta szembeötl ő , vagyis viszonylag könnyen felis-
merhető  a köznyelvi és dialektális sajátság közötti kontraszt (vö. Kiss 1990:42). 

A hangtani jelenségek köréb ől csak fonemikus jellegű  sajátságokat emeltünk be 
a korpuszba : az e: o hangellentétet  (henna:  borona), a nyelvjárási ű  —ú köznyelvi 
ő—ó (kű, bű, !ú) szembenállásokat és az 1 pótlónyúlásos kiesését (szemőüdök, 
szemőcs stb). 

A 140 tételb ő l álló morfológiai kérdő ívbő l a következő  sajátságokat jelöltük ki: 
az é-e-vel á-t a-val váltakoztató t őtípus dialektális variánsai (teher, vereb, sárt), a 
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reduplikáció különböz ő  megjelenési formái (eztet, aztat, őtet, mink stb.), továbbá a 
névszó és igeragozásban jelentkez ő  regionalizmusok (vitel, Tegyen, Ferencnél Te-
gyek). 

A lexikai kérdő ív adatai közül most csupán néhány a paraszti/falusi társadalom 
mindennapjaihoz szorosan kapcsolódó, s ezért közismert szó került be a korpuszba 
(kolompér, murok, paszuj, aprómarha stb.) Egyetlenegy olyan valódi tájszót vet-
tünk fel a vizsgálandók körébe, melynek nincs meg a köznyelvi kontrasztja, éppen 
azért, hogy valóban igazolni lássuk, a nyelvjárási beszél őkben nem tudatosul ezen 
lexéma nyelvjárási mivolta, s ezért nem is kerülik használatát. 

Az összesítő  táblázat (vö. 1. sz. melléklet) jól mutatja, hogy sokkal inkább a tör-
ténelmi-társadalmi, illetve beszél őközösségi kontextus hat a nyelvi változásokra, 
mintsem a hasonló geopolitikai helyzet. A vizsgált területen a lakosság kett ősnyel-
vű , megindultak a nyelvi változások, hiszen még maguk a nyelvjárási alapréteg hor-
dozói is ismerik a nyelvjárási jelenségek köznyelvi megfelel ő it, s a kérdőíves kér-
dezés során bizony viszonylag nagy százalékban a standard változatot vagy esetleg 
mindkét variánst megadják, de a beszél őközösség sajátos szabályai, illetve az elté-
rő  nyelvi attitűd miatt más-más gyakorisággal. 

A százalékos adatok összevetéséb ő l nyilvánvaló, hogy a magyarországi telepü-
lésen a változások lefolyása lényegesen gyorsabb, dinamikusabb, mint a szomszé-
dos országba szakadt közösségben. A standard (S) variánsok százalékos aránya 
nemzedékenként egyenletes emelkedést mutat Lónyán, illetve Darán is (52-30 %, 
70-43 %, 91-60 %), de a két településrő l származó standard értékek között 20-30 
százalékos különbség van. Lónyán a dialektális értékek korosztályonként felez őd-
nek, Szamosdarán viszont az I. és II. generáció, azaz az idősek és középkorúak ada-
tai között csak 10 %, a középkorúak és fiatalok között több mint 20 %, az id ősek és 
fiatalok között több mint harminc százalékos a különbség. 

Más összevetésben, ha a nyelvjárási alapréteg hordozóinak dialektális variánsa-
it 100 %-nak vesszük, akkora fiatalok Lónyán ennek mindössze a 20, Darán viszont 
az 50 százalékát használják vagy ismerik. A szinkron nyelvi változások, azaz a S 
generációnkénti értékei Lónyán egyenletes 20 %-os , Darán 15-20 %-os emelkedést 
mutatnak. A magyarországi településen lényegesen magasabb a kett ő s D—S alakok 
aránya, mint a határon túli településen, pontosabban Lónyán a közép-, Darán a leg-
fiatalabb generáció korpuszában található a legtöbb kett ős adat. E nemzedékek még 
ismerik a dialektális variánsokat is, de már csak meghatározott kontextusban hasz-
nálják. 

Az egyes generációk adatainak magyarországi és nem magyarországi kutatópont 
szerinti szembeállítása bizonyítja, hogy a határon túli településen a változások lefo-
lyása lényegesen lassúbb, a két település generációnkénti standard adatai között lé- 
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nyeges, 20, illetve 30 %-os eltérés mutatkozik. E különbség egyrészt azzal magya-
rázható, hogy a kisebbségi anyanyelv funkcionálisan szegényebb, mivel formáli-
sabb beszédhelyzetekben való használhatósága korlátozott (vö. Lanst$k—Szabó-
mihály 1997:6). 

Másrészt a kisebbségi beszél ők nyelvi attitűdje más, a nyelvjáráshoz való viszo-
nyulásuk pozitívabb, noha a gy űjtési szituáció nehezen feloldható helyezetet teremt 
a kisebbségben él ő  beszélő  számára. Egyrészt ragaszkodnia kell az identitást fém-
jelző  nyelvváltozathoz, az anyanyelvjáráshoz, de egyben azt is bizonyítania kell, 
hogy ugyanazt a nyelvet beszéli, mint az anyaországból jött gy űjtő . Ennek követ-
kezménye aztán az, hogy kérd őíves gyűjtés alkalmával viselkedik az adatközlő , azt 
a standard variánst is megadja, amelyik csupán passzív eleme anyanyelvi kompe-
tenciájának. 

Mindezek ellenére az egyes darai generációk dialektális értékei mégis 20 —30 
százalékkal magasabbak, mint a lónyaiakéi. Az is szembeötl ő  eltérés, hogy Lónyán 
a közép és fiatalabb generáció dialektális adatai közelítenek egymáshoz, Darán Vi-
szont az idősebb és középgeneráció adatai között nem mutatható ki jelent ős mérté-
kű  különbség (vö. mellékletek). A köznyelvi tudatosság magasabb foka következté-
ben (még elevenen élnek az iskolában tanult grammatikai szabályok és lexikai egy-
ségek) leginkább a legfiatalabb generáció tagjai viselkednek nyelvileg a gy űjtési 
szituációban. Ennek ellenére a pozitív nyelvjárási attid űdnek köszönhetően mégis 
lényegesen több tájszót és dialektálsi nyelvi formát használnak, mint magyarorszá-
gi társaik. 

A két település adatainak nyelvi szintek szerinti összevetése (vö. 2., 3., 4. sz. táb-
lázat), azzal a tanulsággal jár, hogy a változások az egyes nyelvi szinteken nem azo-
nos ütemben mennek végbe a többségi és a kisebbségi beszél ők körében. Lónyán 
minden egyes korosztály részkorpuszában a hangtani szint mutatja a legmagasabb 
standard, és a morfológia a legmagasabb dialektális értékeket. A magyarországi vál-
tozások irányának talán ez felel meg jobban. 

Darán viszont e tendencia a fonémák szintjén csak a közép és fiatalabb generá-
cióra jellemző , az idősebbek hangtani és szókészlettani részkorpusza igen 
nyelvjárásias, megközelíti a 70 százalékot. Az országhatáron túli községben a má-
sik két nyelvi szint részkorpuszainak dialektális százalékértékei a közép és fiatalabb 
generáció esetében hasonlóak 60, ill 40 százalék körüliek. Eze dialektális értékek a 
középgeneráció vizsgált anyagában 40-50, a fiatalokéban pedig 30 százalékkal ma-
gasabbak, mint a határon innen. 

Darán az idősebb emberek morfológiai korpusza valamivel kevésbé nyely-
járásias, mint a másik két nyelvtani szinté, de a lóny' generációs társakétól mégis 
közel 20 százalékkal magasabb. 
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Előadásunk első  része mutatja azt is, hogyan szeretnénk a kés őbbiekben adata-
inkat összegezni, azokból az általánosnak tekinthet ő  változási tendenciákat bemu-
tatni. Fontosnak tartjuk azonban a „száraz" tények, számok mögé való betekintést 
is. 

Kíséreljük ezt meg a szókincsvizsgálat eredményeinek elemzésével! Az összesí-
tő  táblázat mutatja, hogy Lónyán a fiatal nemzedék szókincse némi regionális szí-
nezettel (paszuj, tengeri, kolompér) a köznyelvi nyelvhasználatnak felel meg, s e 
nemzedék lexikai adatai Szamosdarán is a regionális és standard alakok egymás 
mellett élésérő l tanúskodnak, noha itt még — a kett ős alakokat is figyelembe véve —
a tájszavak vannak túlsúlyban. 

A közép- és idősebb nemzedéket a dialektális és standard alakok egymás mellett 
élése jellemzi. Mostani vizsgálatunk legfontosabb eredménye éppen ennek az egy-
más mellett élésnek — pontosabban a forrásokból is ismert régebbi dialektális és az 
utóbbi évtizedekben felülről (kívülről) és egyéb pl. pragmatikai okokból beszürem-
kedett és elterjedt köznyelvi/regionális köznyelvi lexémák egymás mellett élésének 
a megragadása volt. 

Az is megállapítható ugyanakkor, hogy ezzel együtt lényeges különbség jellem-
zi a két vizsgált település el őbb említett két nemzedékét. Lónyán a középkorúak a 
dialektális változatot jóval kisebb arányban használják; az id ősebbek szókincsét a 
többi nemzedéknél már archaikussá váló elemek (hecsedli, gabona 'rozs' jelentés-
ben, bige, szúróskutya/szúrósdisznó) is gazdagítják. Szamosdarán nem mutatható ki 
számottevő  eltérés az idősebb és középkorúak adatai között, sebb ő l nyilvánvalóan 
az is következik, hogy a Lónyán archaizmusnak számító fenti dialektális lexémák 
Szamosdarán még szociális érvény űek. 

Megállapíthatjuk még azt is, hogy minden vizsgált lexéma ma is él ő  (azaz leg-
alább egy aktív s egy-két passzív adat van rá), de az egyes lexémák helyzete az 
egyes nemzedékek szempontjából más és más; s visszaszorulásuknak is különböz ő  
okai lehetnek. 

A murkó tájszó volta a köznyelvi sárgarépával szemben mindenki számára nyil-
vánvaló Lónyán. Még az idősebbek is a standard változattal együtt adják csak meg 
a dialektális formát az aktív indirekt kikérdezés során. Egy középkorú, alacsony is-
kolai végzettségű  adatközlő  nő  a köznyelvi változatot megadva mondja: „de az 
ukrajnások murkónak mondják". Lehetséges, hogy a nyelvjárási alaprétegbe tarto-
zó valódi tájszóhoz archaikussá válásával együtt, azt er ősítve sajátos attitűd társult: 
belső  használatban, a nyelvközösség tagjai számára elfogadott; kifelé azonban már 
kerülendő , esetleg szégyellni való. Szamosdarán ellenben a murok a szociális érvé-
nyű  lexéma, a sárgarépa az adatok tanúsága szerint itt még neologizmus, a fiatalok 
adják meg első  adatként amurok mellett, hisz ők az iskolában már így nevezték meg 
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e konyhakerti növényt. Érdekes viszont az, hogy a másik konyhakerti növény a 
paszuj ('bab') köznyelvi bab elnevezését itt nem ismerik. Az egyik adatközl ő  meg 
is jegyezte, hogy ennek csak ez a neve. 

A gabona jelentésbeli tájszó Lónyán ('rozs'). Lónyán a fiatalok már csak a köz-
nyelvi jelentését ismerik; a középnemzedéknél a dialektális és standard változat 
egymásmellettisége a legjellemz őbb; az idősek nyelvhasználatában a gabona egy-
értelműen és szociális érvénnyel a köznyelvi 'rozs' jelentésben használatos. Vizs-
gált anyagunkban talán ez a lexéma példázza a legszembet űnőbben azt, hogy a köz-
nyelvi jelentés viszonyítja a tájnyelvit. A határon túli településen a gabona ('rozs') 
kizárólagos érvényű , egyetlen standard rozs adatunk sincs a településr ő l 

Érdekes a segvakares 'csipkebogyó' valódi tájszó adatainak tanulmányozása. Az 
atlaszgyűjtés korában még normatív lexémát a fiatalok nyelvhasználatából már ki-
szorította a köznyelvi alak. Ugyanakkor a kérd őíves kikérdezés során els ő  helyen 
egyetlen középkorú vagy id ősebb adatközlő  sem adta meg a „szemérmetlen" válto-
zatot, bár az nyelvhasználatukban szociális érvény űnek tekinthető . A szóalak kerü-
lése (az adott helyzetben), illet őleg a dialektális és standard változatok egymásmel-
lettisége pragmatikai okokkal is magyarázható. A kérd ő ív hívómondatára adott vá-
laszok között az id ősebb adatközl ők a hecsedli valódi tájszót is megadták. A megye 
egyéb településein vizsgálataink (vö. P. Lakatos Ilona —T. Károlyi Margit, 1996) —
összevetve a nyelvterületre vonatkozó szakirodalom adataival — igazoltak egy ko-
rábbi változást is: a területre jellemz ő  korábbi tájszót kiszorította egy másik, a na-
gyobb területen él ő  tájnyelvi lexéma. Lónyán is ez történt. 

Szamosdarán is egymás mellett él a két dialektális változat (segvakacs-he-
csedli—.hecselli). Az idősebbek adatai arra világítanak rá, hogy mindkett ő  őshonos, 
de közöttük jelentésmegoszlás történt, ugyanis többen megjegyezték, hogy a csip-
kebogyóból készült lekvárt csak a hecselli~hecserli lekvár elnevezés illetheti meg, 
a másik, „szemérmetlenebb" név nem. A standard csipkebogyó variánst csak a fia-
talok ismerik, de ők sem kizárólagosan használják 

Lónyán a fiatal nemzedék nem használja a korábban s az id ősebbeknél ma is 
szociális érvényű  szúrósdisznót/szúróskutyát. Helyét a köznyelvi normának megfe-
lelő sündisznó vette át. Megmaradt azonban — a fiataloknál is — a kutya, disznó meg-
különböztetés: a sünkutya orra hegyesebb, míg a sündisznóé tompább. A különbö-
ző  fajtákat különíti cl továbbra is a helyi nyelvhasználat a metaforikus kifejezések-
kel. E metaforikus elkül őnítés Darán is megvan, csak az el őtag különbözik. A 
töviskes--tövisesdisznó/kutya aszociális érvényű  elnevezések, a köznyelvi normá-
nak megfelelő  variánsból viszont már hiányzik a metaforikus megkülönböztet ő  utó-
tag, a fiatalok csak a sündisznót ismerik. 

A vizsgált többi lexéma (burgonya, bab, kukorica) tájnyelvi megfelelőit (kolom-
pér, paszuj, tengeri) valamennyi nemzedék adatközl ő i — bár az életkor csökkenésé- 
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vel egyenes arányban — ismerik és használják. Ezek ma is a nyelvjárási szókincs 
normatív elemei közé tartoznak Lónyán. Megfigyelhet ő  a köznyelvi lexémák terje-
dése, a dialektális és standard formák ismerete, egymásmellettisége (a legtöbb adat-
közlő  minden lehetséges változót megad), de az adatközl ők egyéb megjegyzései, 
nyelvhasználatukról mondott vélemnyük is alátámasztják azt, hogy ezek a lexémák 
ma is jellemzik a „lónyi" nyelvhasználatot. „Mondhatom babnak, paszujnak, de itt 
paszuj levest csinálunk bel ő le." (Van adatközl ő , aki a standard kukorica változatot 
adja meg a hívómonatra, de egy másik kérdésre már a tájszóval válaszol: „ten-
gerikas". — A morfológia felépítés nyelvjárási alakot őrző  természetéről lsd. ké-
sőbb.) 

E lexémák eredeti nyelvjárási megfelel őit a darai kollektív tudat jobban őrzi. 
Úgy tűnik, hogy a köznyelvi megfelel ője annak a lexémának nagyobb mértékben, 
melynek denotátuma a kollektívban is megtermelhet ő , esetleg a magyarországi pi-
acokról szerezhet ő  be. Mint fentebb már utaltam rá, a konyhakertben termesztett 
növények közül nem ismerik a paszuj köznyelvi bab variánsát. A kapásnövények 
elnevezésére használják viszont a málé mellett a kukoricát, s kolompérnak nemcsak 
a krumpli, de még a burgonya elnevezését is, ha nem is a mindennapi közösségi 
kommunikációban, de az anyaországból jött idegen gy űjtő  előtt mindenképpen. S 
úgy véljük, hogy ez semmiképpen nem tekinthet ő  a negatív nyelvjárási tudat meg-
nyilvánulási formájának, hanem sokkal inkább a kisebbségi létb ő l fakadó fentebb 
már említett bizonyítási kényszerb ől fakadó sajátos attitűdnek. 

Mindez tehát ismételten azt támasztja alá, hogy a nyelvi változások indukálásá-
ban a törtnelmi-társadalmi, illetőleg a beszél őközösségi kontextusnak sokkal na-
gyobb a hatása, mint a geopolitikai helyzetnek. 

Az életkori elkülönülés a bige (gyerekjáték) lexémánál a legmeghatározóbb: a 
40 év alatti adatközlők nem ismerik, már nem játszották. Az ő  nemzedékükben az 
egyén szempontjából (vö. Bokor József, 1995: 13) már kihalt; a középnemzedék rá-
kérdezésre ismeri, náluk visszaszorultnak min ősíthető , a legidősebb korosztály 
nyelvhasználatában viszont szociális érvény ű . A település szempontjából a bige 
Lónyán élő , de már fogalmi archaizmus. Az adatok mögött a denotátum ismeretlen-
né válása áll. 

Darán e lexéma használatára nem jellemz ő  az életkori elkülönülés. Minden adat-
közlő  ismeri, szociális érvényű . A község viszonylagos elzártságának, az eltér ő  gaz-
dasági fejlődésnek köszönhetően valószínűsíthető , hogy a bige denontátumával is 
kapcsolatba kerülhettek még a fiatalabbak is, s többen emlékeznek egy másik ha-
sonló játékra a „csürök"-re is. 

A vizsgált alaktani jelenségek adatait összegez ő  táblázatot összehasonlítva a 
szókincs megfelelő  táblázatával rögtön szembetűnő  a lényeges különbség: az alak-
tan területérő l (természetesen jellegéb ől adódó az is) elenyész ően kevés a dialek- 
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tális és standard formákat egymás mellett megadó adatok száma. Bár a standardhoz 
való közeledés gyorsabbnak, jellemz őbbnek látszik, mint a szókincs adatait elemez-
ve — a közép- és az id ős nemzedéknél arányaiban mégis magasabb a dialektális ala-
kok száma. Az egymás mellett él ő  változatok (mint a köznyelvhez való közeledés 
fontos stádiuma) hiánya a nyelvjárási formákat er ősíti. Látható az is, hogy a 
nyelvjárás—köznyelv közötti mozgásban, a normatív nyelvváltozathoz való közele-
désben az életkornak körülbelül ugyanolyan meghatározó szerepe van az alaktani 
jelenségek realizációiban, mint a lexikológiaiakban. 

Az adatok jelenségkénti részletes elemzése helyett (ez majd egy másik dolgozat 
tárgya lesz) most a mikrovizsgálat egyéb tanulságairól szólunk. 

Nyilvánvaló, hogy a dialektális és a standard formák váltakozásában, illetve a 
nyelvjárásból való kiszorulásában és abba való bekerülésében a (területi és társadal-
mi tényezőkön kívül) a nyelvi (belsö) okok is szerepet játszanak: az adott lexéma 
morfológiai felépítése, szintaktikai helyzete, pozíciója meghatározó lehet. 

Nézzünk erre néhány példát! Nyelvjárási területünk egyik jellemz ője az ún. „re-
duplikáció" kedvelése. 

Az eztet, asztat, itten, ottan, őtet (űtet), mostan stb. változatok kérdő ívvel már 
nem, vagy csak alig gyűjthetők (nyelvjárási voltuk nyilvánvaló az adatközl ők szá-
mára). Az adatok, illetve az interjúk azonban bizonyítják, hogy ezek ma is a nyely-
járási norma részei. Ugyanakkor a dialektális és standard változatok váltakozhatnak 
egymással egy adatközl ő  anyagában, ugyanazon szövegrészleten belül is. Szintak-
tikai megkötés viszont, hogy az ez, az mutató névmás kijelölő i jelző  szerepében 
nem duplázódik. 

Pl. Esztet is én szőttem, ezt a vásznat. 
Adataink bizonyítják azt is, hogy az eltérő  morfémaszerkezetek között tőtani el-

különülés alakulhat ki. A nyelvterületre jellemz ő  tehen-típusban a nominatívum a 
standard formáknak kedvez (tehén, veréb, szekér), toldalékos alakokban jobban őr-
ződik a dialektális forma (tehenen, vereben, szekeren). Ez utóbbi alakok nyelvjárá-
si normatív voltát bizonyítja az is, hogy a különböz ő  életkorú és különböző  iskolai 
végzettségű  adatközlők nyelvhasználatát is jellemzi. 

Érdekes „melléktanulsággal" szolgál az általános ragozású E/2. személy ű  
dialektális -1 (adu, kopol, tudol) vizsgálatra. (A fiatalok nyelvhasználatából — az ak-
tív, indirekt módszer mutatói szerint — már teljesen kiszorult, helyét a standard vál-
tozat foglalta el. A spontán megfigyelések némileg módosítják ezt a képet. A közép-
korúaknál a standard—dialektális, az id ősebbeknél a dialektális—standard sorrend ál-
lítható fel.) Melléktanulságok: az eredmények értékelésekor a szót őként álló lexé-
ma szemantikai alkatát sem szabad figyelmen kívül hagyni. A vet mint a hagyomá-
nyos paraszti gazdálkodáshoz tartozó szó jobban „vonzza" a dialektális toldalék-
morfémát, mint az általánosabb jelentés ű  szavak. A fog külön vizsgált ige segédige 
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oppozíciója is némileg eltér ő  eredményt mutatott. A nyelvjárási alapréteg hordozói 
a fog tartalmas igét inkább a dialektális -1 személyraggal, a segédigét a normatív sz-
szel alkották meg egyes szám második személyben. A fiatalabbak nyelvhasználatá-
ban ez a szembenállás (a standard változatok túlsúlya miatt) megsz űnt. 

Az orvadatok, illetőleg az interjúk adatai bizonyítják azt is, hogy vonzatként to-
vább lehet a nyelvjárási norma része a dialektális változat. A -hoz/-hez/-hdz loka-
tivuszi használatára az atlasz még három megyei kutatópontról is hozott példát. A 
kérdő íves kikérdezéskor a hol? kérdésre adott válaszok minden adatközl őnél a köz-
nyelvi normának felelnek meg. Orvadatként vonzatkeretben viszont: Vót ide énhoz-
zám. 

A szókincsvizsgálat eredményeinek elemzésekor is tapasztalhattuk, hogy össze-
tett szavakban szintén jobban meg őrződhetnek a nyelvjárási változatok (paszuj-
leves, tengerikas). 

A bevezetőben feltett kérdésekre összefoglalóan a következ ő  válasz adható: A 
köznyelvnek nyelvjárásokra gyakorolt hatása következtében az országhatáron in-
nen és túl is megindult a nyelvjárások bomlása, a változások iránya Imindkét terüle-
ten a köznyelv felé mutat, de a változások lefolyása — ezt igazolják a százalékos 
adatok is — a történelmi-társadalmi, illet ő leg a beszél őközösségi kontextus különbö-
zősége miatt az országhatáron túli településen nem olyan gyors, mint az anyaor-
szágban. szamosdarán még a határ innens ő  oldalán már kihalt vagy éppen korláto-
zott szociális érvényesség ű  dialektális sajátságok jó részét is meg őrizték a beszél ők. 
Ugyanakkor természetesen ott is számolnunk kell az egyes nyelvváltozatok szoci-
olingvisztikai tagolódásával, bár lényegesen kevesebb azon dialektális jelenségek 
száma, melyeknek szociális érvényességi köre korlátozott. 

MELLÉKLETEK 

1. számú 

Generációk (összes adat) 
N D. % s. %, DS % 

I.60— 235 Lónya 88 37 122 52 25 11 
208 szamosdara , 	 134 64 63 30 11 6 

1I.40-60 261 Lónya 40 15 185 70 36 14 
152 szamosdara 79 52 66  43 7 5 

11I.20-40 101 Lónya 8 8 92 91 1 1 
58 Szamosdara 17 29 35 60 6 10 

D= dialektális; S= standard; Ds= dialektális-standard (kettös adatok) 
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2. számú 

Generációk (összes adat) 
hangok 

N D. % S. % DS % 
I. 60- 	34 Lónya 6 18 28 82 - 

77 Szamosdara 51 66 26 34 - 
II. 40-60 	64 Lónya 7 11 57 89 

54 Szamosdara 21 39 32 59 
111. 20-40 Lónya - 

14 Szamosdara 1 7 13 93 - - 

3. számú 

Generációk (összes adat) 
alaktan 

N D. % S. % DS % 
I. 60- 	148 Lónya 65 44 80 54 3 12 

87 Szamosdara 52 60 34 39 1 1 
1I.40-б0 	152 Lónya 27 18 110 72 15 10 

68 Szamosdara 39 57 29 43 -  
III.  20-40 	77 Lónya 6 8 71 92 - 

22 Szamosdara 8 36 14 64 

4. számú 

Generációk (összes adat) 
szókincs 

N D. % S. % DS % 
I. 60- 	48 Lónya 16 33 10 21 22 46 

44 Szamosdara 31 70 3 7 10 23 
II.40-б0 	46 Lónya 6 13 19 41 21 46 

30 Szamosdara 19 63 5 17 6 20 
III. 20-40 	24 Lónya 2 8 21 86 1 6 

22 Szamosdara 8 36 8 36 6 28 
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JEGYZETEK 

1 A kutatások az FKFP 0890/97. És az OTKA T-025237. Sz. pályázatok keretében folynak. 

Perception of Change in Two Geopolitically Specific 
Settlements 

Using the advantageous geographical position that we have at the Department of 
Hungarian Linguistic Colledge of Nyíregyháza we have recently been carrying out 
researches on both side of the border. The whole of the historic Szatmár, Bereg, and 
Ung county used to belong to the same North-Western dialect, but the language 
changes in the past fifty years occurred in different circumstances of social and 
language policy, and additionally, the developments of the last ten years came about 
in a new situation. Now, we have the opportunity to examine the role of the state 
border both in the unification of the language and in producing certain differences 
within the language. 

The two settlements, where the present research was conducted, have very 
similar geopolitical location: a) they are both close to the border, b) each one is 
separated from other places not only by the border but also by a river and 
consequently the villages are isolated from the outside world. This means that the 
unifying factors effect them in the same way but in slightly different language 
situation. Not only the individuals but also the entire community on the other side 
of the border can be characterized as monolingual. 

Lónza on this side and Szamosdara on the other side of the border are 
considered to have retained the most archaic layer of the local dialect. 

The process of change started in both places but its dévelopment has been 
slower here than in other places due to their geopolitical situation. This summary of 
the recent research reveals whether the social division of certain language variables 
is similar or whether there are substantial differences in the language development 
of the two settlements. 
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Kassai Ilona 
A „szép beszéd" egy közvélemény-kutatás tükrében  

Bárczi Géza az 1965-ben, Egerben rendezett kiejtési konferencia elnöki megnyi-
tó beszédében a következ őket mondotta: ,,...mindenkitől, aki a nyilvánosság előtt 
szót kér, meg lehet kívánni, hogy irodalmi nyelvünkhöz méltó, egységesen szabá-
lyozott, szép magyar kiejtéssel beszéljen" (Bárczi 1967, 17). A nyilvános megszó-
lalásnak tehát hallgatólagos kelléke a szép beszéd. De vajon tudjuk-e, milyen is a 
„szép" beszéd? Természetesen tudjuk, hiszen mások és magunk beszédét állandóan 
értékeljük, s az értékel ő  fogalmak egyike éppen a szép jelző . Ez a tudásunk azon-
ban implicit, rejtett, tehát nem tudatos. Ahogyan egy egyetemi hallgatón ő  kifejezte 
magát: „Valamely láthatatlan érzéken keresztül ítélhetem csak meg: ki beszél szé-
pen, ki nem". De nem mond mást a hermeneutika sem, amelynek a megfogalmazá-
sa szerint a gyakorlati tudás, a phronészisz az „érzékek közvetlenségével viselkedik, 
tehát az egyes esetekben biztosan tud választani és értékelni akkor is, ha ezt nem 
tudja megindokolni" (Gadamer 1984, 35). Nos, erre az implicit tudásra apellálnak 
az évenként megrendezett, Kazinczy Ferencr ől elnevezett Szép magyar beszéd ver-
senyek, valamint mondazok a kutatások, amelyek arra kérdeznek rá, hogy hol be-
szélnek a legszebben magyarul (Imre Samu 1963, Kontra 1997), kik beszélnek szé-
pen (1. alább), valamint hogyan rangsorolhatók a magyar nyelvjárások a hallgatók-
ra gyakorolt benyomásuk alapján (Fodor —Huszár 1998). 

Az MTA Nyelvtudományi Intézetének Él őnyelvi Osztálya a budapesti beszéd ál-
lapotának szociológiailag reprezentatív felmérése keretében (vö. Budapesti 
Szociolingvisztikai Interjü, Kontra 1990) az alábbi kérdést tette fel adatközl ő inek: 

Mit gondol, az alábbiak közül kik beszélnek szépen magyarul? 
a vezető  politikusok 
az általános iskolai tanárok 
a bolti eladók 
a rádió és a tévé bemondói 
a papok. 
Magam e felmérés interjúinak készítése közben, valamint a kollégák által készí-

tett interjúk szakmai ellen őrzése közben a válaszok szubjektíve észlelt gyakoriságá-
ból arra a felismerésre jutottam, hogy az adatközl ők többsége a papokat helyezi az 
élre, ugyanakkor meglehet ősen hátra sorolja a politikusokat. Az öt foglalkozási ka-
tegória pontos sorrendjét azonban Bartha Csilla és Borbély Anna rendszeres vizs-
gálata hozta felszínre (Bartha —Borbély 1998). Eszerint a szép beszéd tekintetében 
a következő  sorrend alakult ki: 
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a papok 
a rádió és a tévé bemondói 
az általános iskolai tanárok 
a vezető  politikusok 
a bolti eladók. 
Tehát a megkérdezett adatközl ők (középiskolai tanárok, egyetemi hallgatók, bol-

ti eladók, gyári munkások, szakmunkástanulók) valóban a papokat helyezték a lis-
ta élére, mint akik a legszebben beszélnek. Az el őnyük 0.01 szinten szignifikáns az 
általános iskolai tanárokkal, a vezető  politikusokkal és a bolti eladókkal szemben, 
de nem szignifikáns a rádió és a tévé bemondóival szemben. Ők tehát szintén szé-
pen beszélnek. Ha értelmezni kívánjuk a tényt, azt mondhatjuk, hogy persze, hiszen 
mindkét foglalkozási ágban a szakmai felkészüléshez kötelez ően hozzátartozik a 
beszédtechnikai képzés, ennélfogva ez a két csoport kiemelkedik a többihez képest. 
De hogy a kialakult sorrend nem légb ő lkapott, bizonyítja egy kijelentés, melyet a 
véletlen a kezemre játszott. Az 1998-as választásokat követ ően az egyik reggel a 
Magyar Televízió Napkelte című  műsorában a választások nyomán a parlamentbe 
bekerült öt pappal folytatott a riporter beszélgetést majdani szerepükr ő l. A beszél-
getés végén Donálh László evangélikus lelkész a következ ő  megjegyzést fűzte hoz-
zá a summázathoz: „Mi a tiszta, szép magyar beszéd szolgálatára is szeg ődtünk. Őr-
ködni fogunk, hogy a Parlamentben ne uralkodjék el a durva stílus." 

A fenti vizsgálat eredménye kíváncsivá tett, vajon milyen beszédsajátosságok alap-
ján kerültek a papok az els ő  helyre, egyáltalán ki mit gondol a szép beszédr ő l, és mi a 
közös a véleményekben. Értékel ő  fogalomról lévén szó, meghatározásához az látszik 
járható útnak, ha objektív tartalmát az elicitáció módszerével maguktól a nyelvhasz-
nálóktól próbáljuk megtudni. Ebb ől kiindulva kérdőíves felmérést kezdeményeztem 
magyar szakos egyetemi hallgatók (N=137) és az alsófokú oktatásban m űködő  peda-
gógusok (N=152) körében, hogy feltárjam, milyen is a szépnek tartott beszéd, melyek 
a legfontosabb összetevői. Véleményük megformálásához támpontként a megkérde-
zettek a következ ő  három kérdést kapták: Milyen a szép beszéd? Mikor szép a beszéd? 
Mitől szép a beszéd? S hogy a válasz lehetőleg minél konkrétabb legyen, segítségkép-
pen a következő  instrukció is szerepelt a válaszlapon: „Válaszoljon a kérdésekre a ta-
pasztalatai, alapján. Ha másként nem megy, képzeljen maga elé valakit, akinek szép-
nek tartja a beszédét, s írja le, hogy milyen jellemz ők alapján tartja annak." Alább en-
nek a felmérésnek a legelső  eredményeiről fogok röviden számot adni. 

A feldolgozás első  lépcsőjeként az írásos véleményekb ől kiemeltem a bennük 
megemlített tényezőket, s természetesen adódó kategóriákba rendeztem őket. A ka-
tegóriák felállításában úgy jártam el, hogy a nyelvi rendszerb ől kiindulva haladtam 
a tágabb kommunikációs rendszer felé. Ezt követ ően, a második lépcsőben, a meg-
kérdezettek mindkét csoportjánál külön-külön megállapítottam az egyes tényez ők 
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elő fordulási gyakoriságát, majd egyfel ől a kategórián belüli leggyakoribb érték 
alapján csökkenő  sorrendbe állítottam magukat a kategóriákat (1. táblázat), másfe-
lő l a kategóriákon belül hajtottam végre az egyes tényez ők csökkenő  gyakorisága 
szerinti rendezést (2. táblázat). A kialakult képb ő l mindenekelőtt az derül ki, hogy 
a „szép beszéd" távolról sem csupán fonetikai arculat, még kevésbé esztétikai kate-
gória, hanem több tényez ő  együttesében, közelebbrő l a kommunikációs szituáció 
elemeinek az együttesében megragadható min ősítés. Természetesen ezen elemek 
nem egyformán fontosak a „szép" min ősítés szempontjából. A kategóriák között ki-
alakult sorrend alapján elmondható, hogy a megkérdezettek mindkét csoportja szá-
mára a legfontosabb aspektus a KІЕЈТÉS milyensége, ezt közvetlenül követik a szó-
KINCs-csel szembeni elvárások, majd a МEGFGGALМAZÁS mikéntje. A további kate-
góriák szinte fej fej mellett haladnak a sorrend tekintetében, csupán két területen 
mutatkozik nagyobb eltérés a két csoport között. A pedagógusok csoportjában a leg-
utolsó helyre került EGYÉNISÉG a diákoknál a középmez őnyben (6. hely) kap helyet, 
ugyanakkor a diákok csoportjában utolsó helyre került MIMIKA a pedagógusok szá-
mára igen fontosnak tűnik a maga 4. helyével. Mármost mindegyik kategóriából a 
legtöbb szavazatot kapott tényez őket egybegyűjtve összeáll egy definíció, eképpen: 
szép a beszéd, ha artikulációja tiszta, pontos, zenei elemeit optimálisan kiaknázza, 
tempója sem nem gyors, sem nem lassú, szóhasználata választékos, kerüli az idegen 
szavakat, megfogalmazása nyelvtanilag helyes, logikusan szerkesztett, hangzásá-
ban dallamos, mondanivalója tartalmas, mimikailag és gesztikuldrisan kžfejez ő, 
tükrözi a beszélő  egyénžségét, igazodik a helyzethez, és hatást gyakorol a hallgató-
ra. Ez a meghatározás nem is áll messze attól az ajánlástól, amelyet Kölcsey a 
Parainesis-ben a kívánatos nyelvtudásról megfogalmazott: „Igyekezned kell nem-
csak ama, hogy a beszéd hibátlanul zengjen ajkaidról, hanem ama is, hogy kedves 
hajlékonysággal, gazdag változékonysággal, tisztán kinyomva, s szívre és lélekre 
erőben munkálva, okaidnak s érzelmeidnek akaratodtól függ ő  tolmácsa lehessen." 

Pedagógusok 	Sorszám 	Diákok 
KIEJTÉS 	 1 	 KIEJTÉS 

SZÓKINCS 	 2 	 SZÓKINCS 

MEGFOGALMAZÁS 	3 	 MEGFOGALMAZÁS 

MIMIKA 	 4 	 HANGZÁS 

HANGZÁS 	 S 	EGYÉB 

TARTALOM 	 6 	EGYÉNISÉG 

EGYÉB 	 7 	 TARTALOM 

GESZTUS 	 S 	 GESZT[~IS 

EGYÉNISÉG 	 9 	 MIMIKA 

1. táblázat: A kategóriák sorrendje 
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5 

KIEJTÉS 

tiszta, pontos artikuláció 
szép orgánum 
beszédtempó 
hangerő  
érthető  
hangsúly 
hanglejtés 
folyamatos (nem akadozó) 
beszédhibától mentes 
tagolt 
hangmagasság 
ritmus 
légzéstechnika 
szünethasználat 

SZÓKINCS 

választékos (árnyalt) 
kerüli az idegen szavakat 
gazdag 

változatos 
kerüli a töltelékszavakat 
kerüli a trágár kifejezéseket 
kerüli a szóismétlést 
jól választott idézetek, 
szólások 

KIEJTÉS 

106 	 89 	tiszta, pontos artikuláció 
64 	 67 	érthető  
64 	 52 	hangsúly 
62 	 50 	beszédtempó 
61 	 32 	tagolt 
50 	 29 	hanglejtés 
41 	 19 	szép orgánum 
22 	 18 	hangerő  
18 	 16 	folyamatos (nem akadozó) 
17 	 16 	beszédhibától mentes 
16 	 5 	ritmus 
14 	 4 	szünethasználat 
9 	 3 	hangmagasság 
4 	 2 	légzéstechnika 

SZÓKINCS 

56 	 45 	választékos (árnyalt) 
27 	 26 	kerüli az idegen szavakat 
21 	 22 	gazdag 
18 	 19 	kerüli a töltelékszavakat 
12 	 11 	változatos 
12 	 11 	jól választott idézetek, szólások 
11 	 9 	kerüli a trágár kifejezéseket 

5 	kerüli a szóismétlést 

MEGFOGALMAZÁS 

nyelvtanilag helyes 	47 
összefüggő  (koherens), 
logikus rend 
közérthető  
nem terjengős, lényegгetörő  
jól tagolt 
bővített mondatok 

MEGFOGALMAZÁS 

32 	nyelvtanilag helyes 

31 	 22 	összefüggő  (koherens), logikus rend 
20 	 12 	jól tagolt 
17 	 11 	közérthető  
12 	 9 	nem terjengős, lényegretörő  
5 	 4 	bővített mondatok 
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MIMIKA 

kifejező  legyen 22 21 
kevés legyen 2 19 

11 
6 
5 
2 
I 
1 

HANGZÁS 

dallamos 20 17 
érzelemkifej ező  4 
kellemes 14 3 
figyelemkeltő , -fenntartó 12 1 
táji ízek 11 
természetes, nem modoros 11 
változatos 5 
lágy 4 

TARTALOM 

információdús 15 8 
hiteles 4 8 
érdekes 4 6 
humoros 1 
igényes 1 

EGYÉB 

helyzethez igazodó 13 6 
hallgatóra gyakorolt hatás 11 4 
szemkontaktus 4 3 
kölcsönös megértés 2 1 

1 

GESZTUS 
kifejező  legyen 7 4 

EGYÉNISÉG 

testreszabott 6 2 
eredetiség 5 
egyéni íz 3 

HANGZÁS 

táji ízek 
természetes, nem modoros 
dallamos 
figyelemkeltő , -fenntartó 
érzelemkifejező  
változatos 
kellemes 
lágy 

EGYÉB 

helyzethez igazodó 
hallgatóra gyakorolt hatás 
szemkontaktus 
kölcsönös megértés 

EGYÉNISÉG 

testreszabott 
egyéni íz 
eredetiség 

TARTALOM 

infonrlációdús 
igényes 
érdekes 
hiteles 
humoros 

GESZTUS 
kifejező  legyen. 

MIMIKA 

kifejező  legyen 

2. táblázat: A kategóriákon belüli tényez ők sorrendje 
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Who Speaks „Beautiful Hungarian" According to an 
Opinion Poll 

The author presents the methods and results of an opinion poll in the form of 
questionnaires that she initiated among students majoring in Hungarian and 
primary schoolteachers, seeking their opinion on good and correct, that is, 
„beautiful" speech, asking them the questions: What is beautiful speech like?, When 
is speech beautiful?, What makes speech beautiful? The results obtained show that 
„beautiful speech" is not simply a matter of phonetic or, even less, an aesthetic 
category but is to be found in the combination of several factors, to put it more 
precisely, in the entwinement of the elements of the communicational situation. 
Speech is therefore „beautiful" when it is articulated precisely and clearly, the 
musical elements are optimally used, its tempo is neither too fast nor too slow, its 
wording is well-chosen, when it avoids foreign words, its composition is grammat-
ically correct, it is logically structured, it sounds melodious, it is rich in content, it 
is conveyed with expressive mime and gestures, it reflects the personality of the 
speaker, it is adjusted to the situation, and it makes an impression on the listener. 
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Bálizs Jutka és Mikes Melánia 
Közvélemény-kutatás a magyar nyelvr ő l és 
használatáról 

BEVEZETÉS 	 . 
A többnyelvű  közösségben a nyelvi viselkedést nem elegendő  kizárólag a közös-

ség történeti, gazdasági, társadalmi és politikai tényez őinek figyelembe vételével 
magyarázni. Figyelembe kell venni a szociálpszihológiai tényez őket is, azaz bizo-
nyos személyi érveket, indokokat, amelyek okán valamely etnikai-nyelvi közösség 
tagjai megőrzik vagy feladják a nyelvüket. 

A szubjektív tényezők tanulmányozására irányuló kutatások közül leginkább 
azok váltanak ki fokozott érdekl ődést, amelyek a nyelvről kialakított vélemények-
re, a nyelvek iránti viszonyulásra vonatkoznak; ugyanis feltételezhet ő , hogy ezek a 
vélemények kihatással vannak a nyelv használatára, legyen szó akár az anyanyely-
rő l, akár a környezetnyelvről, és közvetett úton kihatással vannak a nyelv elsajátí-
tására is. 

A többnyelvű  környezetben az anyanyelv és a környezetnyelv iránti viszonyu-
lással foglalkozó kutatások rámutathatnak arra, hogy a kisebbségi közösségek tag-
jai miként értelmezik társadalmi helyzetüket, és adatokkal szolgálhatnak ezeknek az 
embereknek az azonosságtudatáról. Ezek a kutatások ugyszintén rávilágíthatnak a 
népek közötti kapcsolatok fejl ődésének, alakulásának a menetére, valamint a nyelv 
összetartó erejére, ami fontos tényez ője az etnikai-nyelvi közösségnek. Az anya-
nyelv használatáról alkotott véleményekben tükröz ődik az egyén kötődése a saját 
nemzeti közösségéhez. 

Az anyanyelv fejlesztése és ápolása az óvodáskorú gyermekek körében id ősze-
rű  kérdés a többkultúrájú és többnyelv ű  környezetben, mint amilyen Vajdaság, 
ugyanis egyik alapvet ő  feltétele a nemzeti és kulturális identitás meg őrzésének. A 
magyar nyelv a magyar szellemi kultúra hordozója és az átadásának eszköze, ezért 
a magyar nyelv ápolásának már óvodás kortól kezdve figyelmet kell szentelni. Tud-
juk azt is, hogy az anyanyelvi képességek folyamatos és tudatos fejlesztése pozitív 
hatással van a gyermek önbecsülésére, a szül őkkel kialakított kapcsolataira, vala-
mint az érzelmi és értelmi fejl ődésére. 

Minthogy a családnak kezdett ő l fogva döntő  szerepe van ebben a folyamatban, 
és a szülök viszonyulása az anyanyelv iránt kihatással lehet a gyermek anyanyelvi 
fejlődésre, érdekl ődésünk arra irányult, hogy feltárjuk és megismerjük a szül ők 
nyelvi attitűdjeit, azzal acéllal, hogy megállapíthassuk, tudatában vannak-e az 
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anyanyelv-használat jogának, az anyanyelv kommunikatív funkcióinak, érdekl ő -
dést tanúsítanak-e a magyar szellemi kultúra iránt, és végül, hogy megtudhassuk, 
mit gondolnak a szülők a családtagokkal anyanyelven folytatott kommunikáció-
ról. 

A VIZGÁLAT MÓDSZERE, ESZKÖZEI, ALANYAI 

Vizsgálati eszközként kérd őívet használtunk, amelyet 60 magyar ajkú szül ő  töl-
tött ki, akinek gyermeke magyar anyanyelv ű  gyermekcsoportba jár, valamint 151 
magyar tannyelvű  tagozatba járó negyedik osztályos tanuló. A felmérés 2000 tava-
szán zajlott Vajdaságban, két városban és egy faluban, amelyekben a magyarok 
részaránya a lakosságban a következ ő : Becse 51 %, Kanizsa 89 %, és Péterréve 76 
% (az adatok az 1991. évi népszámlalás adatai). 

A kutatás eszköze egy, jellegénél fogva, elbeszél ő  kérdő ív. A történet két fi-
úról szól, akik közül az egyik magyar; a fiúk nemzetisége nincs kihangsúlyozva, 
neveik alapján azonban következtetni lehet erre. A kérdezettek feladata az volt, 
hogy a névtelen kérdő íven kinyilvánítsák egyetértésüket, illetve nem egyetérté-
süket egyik vagy másik fiú véleményével, viselkedésével a következ ő  helyzetek-
ben: 

— amikor a magyar nyelvet nyilvános helyen alkalmazzák (1. és 2. kérdés); 
— amikor a magyar fiú hozzájárul a saját anyanyelve terjesztéséhez, azaz barát-

ját magyar nyelvre szeretné tanítani (3. kérdés); 
— amikor a szerb ajkú fiú beleegyezik ebbe, és szeretné figyelmes viselkedését 

magyar nyelven is kifejezésre juttatni (4. és 5. kérdés); 
— amikor a magyar nyelv ismeretének célszer űségéről van szó (6. és 7. kérdés); 
— amikor a magyar szellemi kultúra megismerésér ő l van szó (8. és 9. kérdés); 
— amikor a magyar nyelvet használják a családban (10. kérdés). 
Az utolsó kérdés nyílt típusú, a kérdezettek feladata az volt, hogy egy vagy több 

mondattal válaszoljanak a kérdésre. 
A szülők a kérdőívet óvodai környezetben töltötték ki, egy rendes óvodai nap 

délelőtti óráiban, a gyermekük pedig ez id ő  alatt valamilyen óvodai tevékenységben 
vett részt óvónő i irányítással, egy másik óvodai helyiségben. A kérd őív kitöltésénél 
mindhárom esetben jelen volt a csoportvezet ő  óvónő  is, mint szemlélő . A Géza és 
Marko elnevezésű  kérdő ív kitöltesét megel őzően a szülőknek már volt alkalmuk 
részt venni műhely típusú együttműködésben. Ez a körülmény, feltehetően, hozzá-
járult az oldotabb, bizalmasabb légkör kialakulásához. 

Az iskolás gyerekeknek az iskolában a tanítón ő  vagy a tanító olvasta fel a kér-
dőív szövegét a kutató jelenlétében. A kérd őívet egyénileg, sugalmazás nélkül, fe-
gyelmezett légkörben töltötték ki. 
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AZ ADATOK STATISZTIKAI FELDOLGOZÁSA ÉS ELEMZÉSE 

1. táblázat : A szülők véleménye a magyar nyelvr ől és használatáról 

K 
1 
2 
3  
4  
5  
6 
7 
8 
9  

összeseП  
igen 	nem 	x 
2% 	98% 	- 

- 	95% 5% 
100% 	- 	- 
100% 	- 	- 
100% 	- 	- 
2%  95%3%  
89% 8% 3% 
97% - 3% 
27% 50% 23%  

Péterréve 
igen 	nem 
3% 	97% 

- 	94%  
100% 	-  
100  % 	-  
100  % 	- 

- 	100%  
94% 	6% 
100% 	- 
42 %  58%  

Becse 
X 	igen 	nem 

- 	100% 
6% 	- 	100% 

100% 	-  
100 % 	-  
100 % 	- 

- 	100% 
86% 	14% 
100% 	- 

- 	14% 

x 

86% 

Kanizsa 
igen 	nem 	x 

- 	100% 	- 
- 	94%6%  

100% 	- 	-  
100  % 	- 	-  
100  % 	- 	- 
6% 	82% 12% 
76% 12% 12% 
88% 	- 	12% 

6% 	47%47%  

2. tábázat : A magyar tannyelv ű  tagozatba járó 4. osztályos tanulók 
véleménye a magyar nyelvr ől és használatáról 

K 
összesen 

igen 	nem 	x 
Péterréve 

igen 	nem x 
Becse 

igen 	nem x 
Kanizsa 

igen 	nem x 
1 16% 77% 7% 13% 76%  11%  30%  61%  9% 7% 93%  - 
2 17% 73%10% 13% 75% 12% 23% 75% 2% 16% 68% 16% 
3  95%2,5%2,5%97%  3% - 98% - 2% 88% 5% 7% 

4 98%  1% 1%  97% - 3% 98% 2% - 100% 
5 96% 2% 2% 94% 3% 3% 98% 2% - 98% - 2% 

6 7%  91%2%  14% 84% 2% 5% 93% 2% - 98% 2% 

7 87%  10%3%  87% 11% 2% 98% - 2% 75% 20% 5% 
8 98% 1% 	1% 98% 2% - 100% - - 95% -  5% 

9 32% 52%16%33% 49% 18%45% 34% 21% 16% 73% 11% 

A MAGYAR NYELV HASZNÁLATÁNAK JOGA 

Az elsö két kérdés a szerb ajkú fiúnak a véleményére vonatkozik, aki úgy vé-
lekedik hogy a nyilvános helyen szerbül kell beszélni. A kérdezettek egyetértése 
a fiú véleményével azt a hozzáállást tükrözi, miszerint a kérdezettek tudatában az 
anyanyelv alárendelt helyzetet foglal el a többségi nyelvhez viszonyítva, nem 
egyetértésük viszont az anyanyelvhasználat joga irái}ti pozitív viszonyulást tükrö-
zi. 

Az adatok szerint a szül ők tudatában a magyar nyelv nincs alárendelt helyzetben 
a szerb nyelvhez viszonyítva, mert azzal a véleménnyel, hogy az autóbuszban szer-
bül kell beszélni mindössze 2 százaléka ért egyet; a második kérdésnél pedig, ahol 
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a magyar nyelv nyilános helyen, az utcán, az egymásközötti érintkézésekben való 
használatáról van szó, nincs egyetért ő  vélemény. 

A gyerekek 16 százaléka alárendelt helyzet űnek véli az anyanyelvét, azaz egyet-
ért a szerb ajkú fiúval, aki szerint az autóbuszban szerbül kell beszélni, és 17 száza= 
léka egyetért a szerb ajkú fiú tiltakozásával, aki megtudta, hogy olyan környezetben 
kell tartózkodnia, ahol majd az utcán is magyarul szólnak hozzá az emberek. 

A MAGYAR NYELV KOMMUNIKATÍV FUNKCIÓJA 

A harmadik kérdés arra vonatkozik, hogy a magyar fiú kész megtanítani a ba-
rátját arra, hogy bár egy keveset tudjon beszélni magyarul. A kérdezettek egyet-
értése a fiú viselkedésével úgy tolmácsolható, hogy tudatában vannak anyanyel-
vük kommunikatív értékeinek. Nem egyetértésük a fiú kézséges javaslatával azt 
mutatja, hogy közömbösek anyanyelvük terjesztése iránt, ami abból eredhet, hogy 
nincsenek tudatában saját nemzeti közösségük nyelvének kommunikatív értékei-
nek. 

A negyedik és ötödik kérdés a szerb ajkú fiú magatartására vonatkozik: a fiú 
hajlandóságot mutat a magyar nyelv alkalmazására a kulturált magatartásformák-
ban. A kérdezettek egyetértése a fiú viselkedésével azt tükrözi, hogy tudatában 
vannak anyanyelvük kulturált viselkedésformákban megnyilvánuló kommunika-
tív értékeinek, nem egyetértésük pedig azt mutatja, hogy nincsenek ennek tudatá-
ban. 

A magyar nyelvnek a kulturált viselkedésformákban megnyilvánuló kommuni-
katív funkcióit illetően minden szülő  és majdnem minden gyerek pozitívan értékel-
te mindkét fiú magatartását. 

A MAGYAR NYELV ISMERETÉNEK CÉLSZERŰSÉGE 

A hatodik és hetedik kérdés a magyar nyelv ismeretének célszer űségére vonat-
kozik: a szerb ajkú fiú nem látja be a magyar nyelv ismeretének célszer űségét, a ma-
gyar fiú pedig érvekkel erősíti meg ennek célszer űségét. A kérdezettek egyetértése 
a szerb ajkú fiú véleményével azt tükrözi, hogy nem tartják célszer űnek anyanyelv-
üldsmeretét, egyet nem értésük pedig azt fejezi ki, hogy ezt célszer űnek tartják. A 
kérdezettek egyetértése a magyar fiú véleményével azt az állaspontot tükrözi, mi-
szerint célszerűnek tartják anyanyelvük ismeretét, egyet nem értésük viszont azt 
mutatja, hogy nem látják be ennek célszer űségét. 

A hatodik kérdést illetően emondhatjuk, hogy a szül ők mindössze 2 százaléka és 
a gyerekek 7 százaléka, a hetedik kérdésnél pedig a szül ők 8 százaléka és a gyere-
kek 10 százaléka nem tartja célszer űnek anyanyelvük ismeretét. 
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ERDEKLŐDÉS A MAGYAR SZELLEMI KULTÚRA IRÁNT 

A nyolcadik és kilencedik kérdés a magyar szellemi kultúra megismerésére vo-
natkozik: a magyar fiú szeretné felkelteni a barátja érdekl ődését a magyar szellemi 
kultúra iránt, de a szerb ajkú fiú nem mutat ilyen érdekl ődést. A kérdezettek egyet-
értése a magyar fiú igyekezetével azt mutatja, hogy érdekl ődnek a saját nemzeti kul-
túrájuk iránt, egyet nem értésük pedig azt, hogy közömbösek a saját nemzeti kultú-
rájuk iránt. A szerb ajkú fiú véleményével való egyetértésük azt mutatja, hogy kö-
zömbösek a magyar kulturális értékek terjesztése iránt, egyet nem értésük pedig, 
hogy érdeklődést tanúsítanak e kulturális értékek iránt. 

A szülők 97 százaléka és a gyerekek 98 százaléka helyesli a magyar fiú törekvé-
sét e téren, hogy felkeltse barátja érdekl ődését a magyar szellemi kultúra iránt. El-

lenben, amikor a szerb ajkú fiúnak a magyar szellemi kultúra iránti közömböségér ő l 
van szó, a szülők 27 százaléka és a gyererek 32 százaléka helyesli ezt a viszonyu-
lást. Ugyanakkor a szül ők 23 százaléka és a gyerekek 16 százaléka határozatlan e 
magatartás véleményezését illet ően. 

A KÉRDEZETTEK VÉLEMÉNYE A CSALÁDTAGOKKAL MAGYAR NYELVEN FOLYTATOTT 

KOMMUNIKÁCIÓRÓL 

A Géza és Marko elnevezésű  kérdőív utolsó kérdése azt vizsgálja, milyen véle-
ményt formálnak a kérdezettek a családtagokkal magyar nyelven folytatott kommu-
nikációról: a szerb ajkú fiú hallhatta, hogy a magyar fiú és a nagymamája magya-
rul beszélgetnek. Kés őbb megkérdezte a magyar fiútól, hogy miért beszélgettek ma-
gyarul, ha a nagymama szerbül is tud. 

A kérdezettek feladata az volt, hogy írják le, szerintük mit válaszolt a magyar fiú 
erre a kérdésre. A kérdezettek válaszai alapján hét kategóriát állítottunk fel, ame-
lyekkel bemutatható és értékelhet ő  a szülők és a gyerekek véleménye a családta-
gokkal magyar nyelven folytatott kommunikációról. Ezek: 

A a nyelv ismerete 
	

D szokásos kommunikációs mód a családban 
B a nyelvhez való érzelmi köt ődés 

	
E szokásos kommunikációs mód a környezetben 

C nyelvi és nemzeti önazonosítás 
	

F semleges hozzáállás 
G a nyelv fejlesztése és terjesztése 
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3. táblázat: A szülők válaszai a tizedik kérdésre 

össz. összesen Péterréve Becse Kanizsa 

A 8  11%  5 12,5% - 3 13% 

B 6 8% 4 10% - 2 8% 

C 42  56%  22  55%  7  64%  13  54%  
D 11 15% 4 10% 3 27% 4 17% 

E 1 1% - - - 1 4% 

F 4 5% 2 5% 1 9% 1 4% 

G 3 4% 3 7,5% - - 
össz. 75  100%  40  100%  11  100%  24  100%  

4. táblázat: A magyar tannyelvű  tagozatba járó 4. osztályos tanulók 
válaszai a 10. kérdésre 

össz. összesen Péterréve Becse Kanizsa 

A 36  27%  12  24%  12  28%  12  28%  
B 12 9% 3 6% 2 5% 7 16% 

C 42 31 % 18  36%  15  35%  9 21 % 
D 10 7% 3 6% 2 5% 5 12% 

E 2 1 %  1 2% - - 1 2% 

F 16 12% 7 14% 4 9% 5 12% 

G 18 13% 6 12% 8 18% 4 9% 

össz. 136  100%  50  100%  4  100%  43  100%  

Vannak olyan válaszok, amelyek egyidőben több álláspontot is tükröznek, így 
ezzel összhangban mindegyiket a megfelel ő  kategóriába soroltuk. Ezzel magyaráz-
ható, hogy a válaszok száma magasabb a kérdezettek számánál. 

A legtöbb szülői válasz a nyelvi és nemzeti önazonosítás kategóriában van, ezt 
követi a szokásos kommunikációs mód a családban, majd a nyelvismereti kategória. 
Ana a kérdésre tehát, hogy miért beszélget magyarul a nagymama és az unoka, a leg-
több szülő  azt válaszolta, hogy mert magyarok és a magyar az anyanyelvük  (C:  56 
%). Ezt követi az a vélemény, hogy a családi körben egymás közt a magyar nyelvet 
használják (D : 15 %); majd az a vélemény, mely szerint, mivel a magyar nyelvet 
jobban ismerik, legkönnyebben ezen a nyelven fejezik ki magukat  (A:  11 %). 

A gyerekeknél is a nyelvi és nemzeti önazonosítás kategóriába tartozó válaszok 
a leggyakoribbak (C : 31 %), azonban csak valamivel kisebb százalékban fordul-
nak elő  a nyelvismereti kategóriába tartozó válaszok (A: 27 %), azaz azok a megin-
doklások, hogy a magymama és unokajá azért beszélget magyarul mert ezt a nyel-
vet jobban ismerik. Jóval kisebb, de nem elhanyagolható számarányban a gyerekek 
a magyar fiú viselkedését nyelvfejlesztési vagy nyelvterjesztési vágyaival indokol- 
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ták meg, azaz a magyar nyelv használatát a családtagok között ágy magyarazták, 
hogy a magyar fiú jobban meg akart tanulni magyarul, vagy a szerb ajkú baratját 
magyar nyelvre akarta tanítani  (G:  13 %). 

AZ EREDMÉNYEK MEGTÁRGYALÁSA ÉS ÉRTEKELÉSE 

Az eredmények értekelésekor figyelembe kell venni az adatgy űjtés körulményeit 
és a kutatásban résztvev ő  kérdezettek életkorát, valamint a kérd őív mint vizsgálati 
eszköz lehetőségeit és korlátozásait a jelen kutatásban. Ugyanis a kérd ő ívvel 
begyűjtött adatok kvantitatív feldolgozásának eredményeib ől az mutatkozik meg, 
hogy a szülők döntő  többsége tudatában van a magyar nyelvhasználat jogának, a 
magyar nyelv kommunikatív értékeinek, s célszer űnek tartja, hogy a többségi nem-
zethez tartozók ismerjék a magyar nyelvet, és érdekl ődést tanúsítsanak a magyar 
szellemi kultúra iránt. A felsorolt tényez ők alapján leszűrhetnénk, hogy a szülők 
fejlett kulturális identitástudattal rendelkeznek. Vajon így van-e? 

Mivel a kutatás egyik célja, hogy minél alaposabb betekintést nyerjünk a szül ők 
tudatába, egy interaktív műhely típusú kutatást is végeztünk, úgy, hogy a kérd ő ív ki-
töltését követően beszélgetést indítványoztunk a témával kapcsolatban. Azt kértük 
a szülőktől, hogy osszák meg velünk saját tapasztalataiket. E beszélgetés mélységé-
ben tárta fel azokat a lelki és tudati állapotokat, amelyeket a kérd őív nem tudott 
megmutatni. A beszélgetés kezdetén a szül ők túlnyomó része ingerülten viszonyult 
a témához. Kiderült, hogy ennek az ingerültségnek a hátterében a kisebbségi hely-
zetből fakadó kisebbrendűségi érzés van: a magyar nemzeti közösséghez tartozást 
hátráltató tényez őként élik meg. 

A kérdőív és a beszélgetés segítségével kapott eredmények tehát eltérést mutat-
nak. Ugyanis, a kérdő ívben a kanizsai szül ők 97 százaléka, a becsei szül őknek pe-
dig 100 százaléka pozitívan vélekedik az anyanyelvhasználat jogáról, azaz a magyar 
nyelv nyilvános helyen való alkalmazásáról, és 85 százaléka, illetve 86 százaléka 
•célszerűnek tartja a magyar nyelv ismeretét a más nemzet űek részéről. Az interak-
tív műhelyben folytatott beszélgetés során azonban a szül ők túlnyomó része ettő l a 
pozitív vélekedést ől eltérő  viszonyulást tanúsított. 

Ez az eltérés nem is meglep ő , hogyha figyelembe vesszük a két vizsgálati mód-
szer közötti különbséget, valamint azt is, hogy a Géza és Marki elnevezésű  kérdő-
ívet eredetileg az általános iskolai tanulók részére állítottuk össze. Ezért nem tart-
juk érdektelennek a magyar tannyelv ű  tagozatra járó negyedik osztályos tanulók vá-
laszaival való összehasonlítást. 

Milyen pedagógiai jellegű  következtetéseket vonhatunk le ebb ő l az összehason-
lításból? 

A szülők esetében rá kell mutatni arra, hogy a kisebbségi helyzetb ől eredő  ki-
sebbrendűségi érzés befolyásolhatja a szül ők véleményét és a szül ői attitűdök tük- 
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röződhetnek a gyermek személyiség-fejl ődésében is. A gyerekek 16 százalékánál il-
letve 17 százalékánál ugyancsak megnyilvánul a kisebbredrend űségi érzés — ez mu-
tatkozik meg az els ő  két kérdésnél, amikor a gyerekek egyetértenek azzal, hogy 
nyilvános helyen szerbül kell beszélni. És bár ebben a korban (10-11 évesekr ől van 
szó) a gyermek véleménye gyakran a szül ő , a nevelő  vagy a környezet véleményét 
tükrözi, mégis fontos rámutatni arra, hogy a kisebbrend űségi érzésbő l nacionalista 
színezetű  érzések is kifejlődhetnek. 

A nemzeti identitástudat sérülése vagy elvesztése számos negatív következmény 
forrása lehet a többkultúrájú környezetben él ő  egyénre és arra a nemzeti közösség-
re nézve, amelyhez tartozik, ezért a családban, az óvodában és az iskolában kell ő  fi-
gyelmet kell fordítni az anyanyelv ápolására és fejlesztésére, valamint a magyar 
szellemi kultúra megismerésére és m űvelésére. 

Findings of an Opinion Poll on the Hungarian Language and 
the Use of the Hungarian Language 

Researches into how people feel about, and what kind of attitude they have 
towards their mother tongue in a multinational community reveal facts about how 
the members of minority groups conceive their social status, and researches of this 
type can also provide data concerning the question of self-identity. A person's 
attitude to the use of the mother tongue shows his/her attachment to his/her 
national community. The present fact-finding investigation was carried out in the 
spring of 2000 in the places of Becse Kanizsa and Péterréve. The research was 
carried out by means of questionnaires filled in by 60 parents whose children are in 
Hungarian groups in the kindergarten, and by 151 schoolchildren attending the eight 
grade of primary school in Hungarian. When assessing the results obtained, 
allowances were made for the circumstances in which the data were collected, for 
the age of the informants as well as the potentialities and limitations of question-
naires used for this kind of a survey. For this reason the conclusions drawn on the 
basis of statistical figures — namely, the majority of the questioned has a correct 
attitude to their mother tongue - seem to be acceptable only with certain caution. 
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Mitring Éva 
A hiperkorrek с iб  és a -t végű  igék 

A dolgozat a hiperkorrekció el ő fordulását vizsgálja a-t vég ű  igék esetében. A je-
lenség leírásakor különös figyelmet fordítottam bizonyos bels ő  (nyelvi) tényezők 
szerepére. 

A tanulmány rávilágít arra, hogy a hiperkorrekció, mint bármely más nyelvi vál-
tozás, adekvát vizsgálata során miért fontos, hogy számot adjunk mind a küls ő  (tár-
sadalmi, pszichológiai) mind a bels ő  (nyelvi) tényez őkrő l. 

A bevezetőben a tárgyalt jelenség tanulmányozásához elengedhetetlenül szüksé-
ges terminológia bemutatása található. A következ ő  rész egy egyszerű  modellt tar-
talmaz, amely a hiperkorrekció kialakulásának különböz ő  fázisait veszi sorra, hang-
súlyozva a nyelvi rendszerben inherensen meglév ő  bizonytalanságokat, mely meg-
határozó szerepet játszik a folyamatban. Néhány él őnyelvi példa közlése után a 
mondatok kategorizálása következik társadalmi megítélésük szerint. A második 
rész egy előtanulmányt és annak eredményeit elemzi. Végezetül a kapott eredmé-
nyeket értékelem, rámutatva néhány fennálló problémára és ez idáig megválaszolat-
lan kérdésekre. Teszem ezt azzal acéllal, hogy mindezzel kés őbbi vizsgálatokhoz 
adok útmutatót. Célom a hiperkorrekciós kutatások kiterjesztése. 

BEVEZETÉS 

Ha a nyelvészetben hiperkorrekcióról esik szó, legtöbben automatikusan a 
Labov munkáiból ismertté vált normatúlteljesítésre (áthidalás, kvantitatív hiperkor-
rekció) gondolunk, jóllehet a magyar beszél őközösségre legalább olyan mértékben 
jellemző  a tanulmányban tárgyalt túlhelyesbítés (túláltalánosítás, kvalitatív hiperko-
rrekcó). Ebb ől az észrevételb ő l kiindulva jutottam arra a következtetésre, hogy nem 
árt a fogalmak tisztázásával kezdeni. Trudgill (1997:54) definíciója alapján a norma 
túlteljesítés során A beszél őközösség második legmagasabb státuszú csoportja for-
mális stílusváltozatokban gyakrabban használja a magasabb státuszt jelz ő  változa-
tokat, mint maga a legmagasabb státuszú csoport.". Ezzel szemben, amint azt az 
egyik terminus is sugallja, túlhelyesbítéskor kvalitatív változással számolhatunk, 
ugyanis Az alacsonyabb presztízs ű  nyelvváltozat beszél ői a magasabb presztízs ű  
változat formáit átvéve tévesen elemzik a két változat közötti különbségeket, és a 
megfigyelt megfeleltetések alapján túláltalánosítják őket." (Trudgill, 1997:86). A 
meghatározásokból is jól látható, hogy a két típusú hiperkorrekció közti legnagyobb 
különbség abban van, hogy míg az els ő  hatására a változás a norma irányába mutat, 
addig az utóbbi a normától való távolodáshoz vezet. 
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MITRING EVA 

1. A HIPERKORREKCIÓ 

1.1 A HIPERKORREKCIÓ KIALAKULÁSÁNAK FÁZISAI 

Pléh (1990) és Pléh és Bodor (2000) amellett érvel, hogy a folyamat során, I-IV. 
fázis (1. ábra), két ellentétes er ő  harca figyelhet ő  meg: 

természetes egyszer űsödési folyamatok, amelyeket a legkisebb erőfeszítés el-
ve irányít (Zipf 1949, Martinet 1955); alulról jöv ő  nyomás 

másodlagos kontrol, ami csökkenteni, illetve megszüntetni kívánja az egysze-
rűsödési folyamatokat; felülr ől jövő  nyomás. 

A következő  általános ábra (1. ábra) bemutatja, hogyan alakulnak ki a hiperkor-
rekt alakok az ideális kezd őállapotról kiindulva, ahol egy-az-egyhez megfeleltetés 
van forma és kontextus között; továbbhaladva a természetes redukciós fázison, ahol 
a 2. forma mindkét kontextusban is használatos. Ebben a fázisban már jól látható, 
hogyan bomlik meg az egy-az-egyhez való megfeleltetés. A III. fázisban az el őbb 
említett forma kontextus menetes stigmatizációja látható. Ez azt jelenti, hogy a fe-
lülrő l jövő  nyomás (nyelvművelés, oktatás) többnyire egy adott formára, nem pedig 
általános alapelvekre irányul. A 2. forma kontextus mentes elítélése egy ellenreak-
ciót vált ki, ennek következtében a stigmatizált formát már minden kontextusban 
próbálják elkerülni a nyelvhasználók, s a biztonságos 1. forma jelenik meg olyan 
kontextusokban is, ahol a norma szerint a 2. formát várnánk. Az 1. alak kiterjesztett 
használata a hiperkorrekció. 

A vizsgált terület (-t végű  igék) jellegzetes végződéseit kiválasztva, tekintsük át 
a négy fázist. 

I. fázis 
forma ( juk) 
forma (-suk) 

   

	 1. kontextus (kijelent ő ) 
2. kontextus (felszólító, köt ő) 

   

   

II. fázis 
kontextus (kijelent ő) 
forma (-suk) 

2. kontextus (felszólító, kötő ) 

III. fázis 
2. forma (kontextus mentes) stigmatizációja 

N fázis 

1. kontextus (kijelentő ) 
forma ( juk) 
kontextus (felszólító, kötő ) 

1. ábra : A hipe гko ггekció kialakulásának fázisai 

224 



A H[PERKORREKCIÓ ÉS A -T VÉGŰ  IGÉK 

A hiperkorrekt formák létrejötte tehát azzal magyarázható, hogy a stigmatizációt 
elkerülendő , a beszélők semmilyen kontextusban sem merik használni a beszél őkö-
zösség által leginkább megbélyegzett „suksüköl ő" és „szukszükölő" alakokat. 

Egy bizonyos szabály túláltalánosítását, kicsit más szemszögb ő l, de lényegét te-
kintve hasonló módon, Janda és Auger (1992) egyszer ű  modellje alapján a 2. ábra 
illusztrálja. E szerint, ha egy A dialektus beszél ő i (alacsonyabb presztízs ű) ismerik 
X formát (-suk), de nem alkalmazzák a következ ő  szabályt: X (-suk) Ž (Y juk) / _ 
Z (kijelentő), azaz Z környezetben X forma helyett Y alkalmazandó, mely szabály 
használatos B dialektus (magasabb presztízs ű) képviselő i körében, akkor a szabály 
Y kimeneteli alakjának hiánya jól reprezentálja A beszél őközösséget. Ha erre a hi-
ányosságra gyakran (esetleg drasztikusan és elítél ő  módon) hívják fel figyelmüket, 
akkor ez előbb-utóbb tudatossá válik. Ebb ől következőleg a feltörekvő  csoport (A-
beszélők) hajlamosak lesznek a fent említett szabály túlzott használatára és ennek 
következtében hiperkorrekt módon túlzott mértékben alkalmazzák Y-t, kiterjesztve 
azt egy újabb kontextusra is W-re (felszólító, köt ő). Az Y forma ilyen kontextus 
mentes használata látható a 2. ábrán. 

1:XŽY/ 
-suk juk kijelentő  

1. szabály hiánya 
1. szabály kiterjesztése egy újabb kontextusra 

XŽY/ W 
-suk juk felszólító, kötő  

2. ábra : Egy szabály túláltalánosítása 

1. 2 ELŐNYELУI PÉLDÁK 

A vizsgált igecsoport esetében — a legtöbb igét ő l eltérően, ahol egy forma több 
funkciót is betölthet —, funkciók szerint különböz ő  formák állnak rendelkezésre a 
kijelentő-, kötő-, és felszólító mód kifejezésére (Kassai 1998). Így az alternatív 
morfológiai utak nyelvhasználatbeli bizonytalansághoz, nem ritkán hiperkorrek-
cióhoz vezetnek. Ennek különböz ő  módjai lehetségesek, aktív- (produkált), passzív 
hiperkorrekció (értékítéletes feladatokban a stigmatizáltnak t űnő , de normatív alak 
elutasítása, lásd 2. forma 2. kontextusban) és kerülés (bizonytalan alakok kerülése, 
mással helyettesítése). Ezen el ő fordulási típusok közül most részletesen csak az ak-
tív hiperkorrekcióról lesz szó. 

Először, a teljesség igénye nélkül, lássunk néhány él őnyelvi példát, majd a ké-
sőbbiekben ezek kategorizálására kerül sor. Természetesen az ilyen, spontán módon 
följegyzett példák nem képezhetik egy vizsgálódás tárgyát, de azt sem szabad fi- 
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gyelmen kívül hagyni, hogy pont az ilyen spontán, interjúhelyzeten kívüli megnyil-
vánulások során lehet leginkább kiküszöbölni a megfigyel ői paradoxont, s ezáltal 
közel férkőzni az alapnyelvhez. 

n Ennek a készítménynek nem az a feladat, hogy visszafordítja az öregedés folya-
matait. 

n ... nem azzal acéllal születtek, hogy megalkotjuk a formális pragmatikát. 
n Márta néninek nem kell énekelni, csak hallgatja! 
n Ez arra jó, hogy összehasonlítja a két rendszert. 
n Engedélyt kell kérni, hogy bekapcsolhatja kék fényt. 
n Miért kockáztatta volna, hogy meglátják? 
n Mohamedán országok képvisel ő i kérik, hogy megfelel ő  felszerelést biztosítjuk. 
n Neki sem az az érdeke, hogy megtiltja, hogy családok menjenek ki. 
n A ház urát pedig olyan táblázattal lepi meg, amelynek kitöltésével eldöntheti, 

hogy a többféle ajánlat közül melyiket választja. 
n Nem lehet nekünk eldönteni, hogy hova fizetjük a biztosítást? 
n Ez most egy olyan lehet őség, hogy fölújítjuk a lakást virágokkal. 
n Ennek a készítménynek az a feladat, hogy visszafordítja az öregedést folyamata-

it. 
n Az a szándéka, hogy még az el őtt eltávolítja a cápákat. 
n Megvitattuk, hogy hogyan tanítjuk a csoportokat. 
n Nem azért hallgatjuk, csak hogy szórakoztatjuk magunkat. 

1.3 AZ ÉLŐNYELVI PÉLDÁK KATEGORIZÁLÁSA 
A példák átolvasása során felt űnő , hogy egyes mondatok esetén a nyelvi ítél ő -

képességünk határozottan elutasítja azokat, másoknál viszont jóval bizonytalanab-
bak vagyunk. Minek köszönhető  ez? 

Annak alapján, hogy a „biztonságosabb" kijelent ő  módú alak (1. forma) hol je-
lenik meg lehet a példákat alapvetően két nagy csoportra osztani: 

I. 1. forma ott jelenik meg, ahol egyértelm űen felszólító- (1), (2), illetve köt ő-
módot (3) várnánk. 

Márta néninek nem kell énekelni, csak hallgatja! 
Mohamedán országok képvisel ő  kérik, hogy a megfelel ő  felszerelést biztosítjuk. 
... nem azzal acéllal születtek, hogy megalkotjuk a formális pragmatikát. 

Még nagyobb a bizonytalanság azokban az esetekben, ahol a főmondat után a mel-
lékmondatban kijelentő-, illetve kötőmód is állhat. Itt a beszél őnek kell eldöntenie, 
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hogy valami reálisat (tény), vagy irreálist (kétely, tagadás, kérdés, lehet őség, bizony-
talanság, megengedés korlátozás) akar-e kifejezni. A gyakorlatban azonban úgy t ű-
nik, hogy az alternatívák közti választás során gyakran nem az el őbb említett értelmi 
tényezőket veszik figyelembe, hanem a „biztonságos" kijelent ő  módot használják: 

Ennek a készítménynek nem az a feladat, hogy visszafordítja az öregedés folya-
matait. (Mivel egy új készítmény bemutatásakor hangzott el, annak csak jöv ő -
beli, még nem létez ő  feladatáról lehet szó.) 
Megvitattuk, hogy hogyan tanítjuk a csoportokat. (Év elején, még az oktatás 
megkezdése előtt még csak tervről, nem realizálódott feladatokról lehetett szó.) 

Ritkább, szembeötlőbb, ebbő l következően stigmatizáltabb, ha egyértelműen - a 
formailag nagyjából megegyez ő  - felszólító-, illetve kötőmód helyett használjuk a 
kijelentő  módot. Nem olyan feltűnő , talán ezért gyakoribb is az, amikor kijelent ő -
és kötőmód is állhat a mellékmondatban a realitás mértékének függvényében. 
Gyakran azt csak a beszél ő  tudja, hogy valami reális tényt, vagy valami még nem 
realizálódott dolgot akar kifejezni, ezért a hallgatónak fel sem t űnik. 

2. A VIZSGÁLAT 

2.1 HIPOTÉZISEK 

Mint minden nyelvi változás, a hiperkorrekció leírása is csak akkor lehet teljes, 
ha eleget teszünk a beágyazottsági probléma követelményeinek, azaz számot adunk 
mind a külső  (társadalmi), mind a bels ő  (nyelvi) tényez őkről. A hiperkorrekcióval 
foglalkozó eddigi írások szinte kizárólag csak a küls ő  tényezők vizsgálatára fordí-
tották a figyelmüket (lásd: Pléh 1985 ;Bánfai, Bodor és Pléh, 1987; Pléh 1990; Pléh 
1995; és Pléh és Bodor 2000.). Ez motivált arra, hogy a jelenlegi tanulmányban el-
sősorban bizonyos belső  tényezők vizsgálatával foglalkozzam. 

Hipotéziseim egyik kiindulópontja az a több száz általam lejegyzett él őnyelvi 
példa, ami a kutatás tárgya nem, de ösztönz ője lehet. Ezekben úgy találtam, hogy a 
következő  nyelvi tényezők valószínűleg szerepet játszanak a hiperkorrekció kiala-
kulásának gyakoriságában, vagy legalább is érdemes szerepüket megvizsgálni: 

n elvárható igemódok száma (azaz lehetséges-e többféle folytatása a mondatnak a 
realitás mértékét ő l függően) 

n ige száma/személye 
n ige és vonzata közti távolság (azaz van-e közbeékel ődő  elem) 
n (előbbiek sorrendje: inkább más változók esetén érdekes) 
n -t vs. -szt végű  igék (ugyanis az utóbbiak estében a normától való eltérés társadal-

mi megítélése jóval kedvez őbb) 
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Hipotéziseimet egy korábbi tanulmányomra is alapoztam (Mitring 2000), ahol 
azt tapasztaltam, hogy legalább is az értékítéletes feladatokban a távolságnak, szó-
rendnek nagy szerepe van a hiperkorrekció (passzív) el őfordulásának gyakoriságá-
ban. Az ott tapasztaltak egybeestek Pléh Csaba (Pléh 1998) megfigyelésével, misze-
rint a magyar mondatmegértés- feldolgozás során kis ablak is elegend ő  döntéshoza-
talainkhoz, de éppen emiatt gyakran túl gyorsan (esetleg tévesen) hozunk döntése-
ket . 

2.2 A VIZSGÁLAT 
Mindezek figyelembevételével állítottam össze rövid el őtanulmányom kérdő ív-

ét (1 .táblázat), amelyet 30 véletlenszerűen kiválasztott adatközl ő  töltött ki. 

igemód szám/személy távolság szórend -t/-szt -suk juk 
Ez a ruha nem olyan piszkos, hogy.... (kitisztít T /3) kötő  T/3 - - -t 28 2 
Nincs más dolga Rozi néninek, minthogy karba tett kézzel a tévét ... (hallgat) 
kötőkij. E/3 + - -t 27 3 
A Kossuth ... (utca) 8 és 10 óra között csak külön engedéllyel szabad behajtani. 
--++- 30-ba0-ban 
Lehetséges, hogy idén az összes kertben termett gyümölcsöt.... (lefagyaszt T/2) 
kij. T/2 + - -szt 1 29 
Ha... (tud, feltételes) is többféleképpen a megoldást, akkor sem sikerülne levizs-
gázniuk. felt. T/3 + + - 29-nák 1 -nék 

Megakadályozta, hogy a dolgozat befejezése után a tanulók a hibákat... (kijavít) 
kötő  T/3 + - -t 29 1 
Az ellenzék szóvivője kéri, hogy ... (alátámaszt, T/1) érveinket tényekkel. felsz 
T/1 - - -szt 30 0 
Akkor odaállnék bátran, szemrebbenés nélkül önökkel... (szem). - - + - - 25 -be 
5 -ben 

Uram! Lehetetlen, hogy... kiszabadít, T/) a túszokat több napi fogva tartás után. 
kötő  T/1 - - -t 29 1 

Fontosnak tartom, hogy a kormány a nyugdíjasokat... (támogat). köt őkij. E/3 + -
-t282 

1. táblázat: A hiperkorrekt és normatív alakok eloszlása a különböz ő  
nyelvi tényez ők függvényében (N= 30) 

2. 3 EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 
Az eredmények értékelésére csak úgy vállalkozhatunk, ha mindvégig szem el ő tt 
tartjuk, hogy a bemutatott vizsgálat egy el őtanulmány volt. Az eredmények jó út- 
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mutatók lehetnek kés őbbi kutatásokhoz, de semmiképpen sem tekinthet ők végle-
gesnek. 

A kapott adatok abba az irányba mutatnak, hogy: 
a mondat befejezésében elvárható igemódok száma minél több, annál na-

gyobb a bizonytalanság (lásd b. és j.), s ezzel összefüggésben a hiperkorrekció is 
gyakrabban elő fordul. 

az elvárt kötő-és.felszólító mód összevetésekor azt láthatjuk, hogy az el őbbi 
esetén nagyobb a hiperkorrekció el őfordulása. Ennek magyarázata talán abban rej-
lik, hogy itt nem válik el az igekötő  — mint a formailag nagyjáböl megegyez ő  fel-
szólító módnál —, s így nem indokolt (els ő  ránézésre) a -suk (2. forma). (lásd a., b., 
£, i., és j.) 

az ige száma/személye nem játszik meghatározó szerepet a hiperkorrekció el-
oszlásában, 

ellentétben az ige és vonzata közti távolsággal. Ez a nyelvi tényez ő  azt mutat-
ja, hogy minél távolabb vannak ezek egymástól, annál valószín űbb, hogy a normá-
tól eltérő  alakot produkálunk (lásd b., d., f. és j.) 

a „szukszükölés" enyhébb társadalmi megítélésének megfelel ően az ilyen ala-
kok kerülése sem annyira jellemz ő  (lásd d. és g.). 

A hiperkorrekciós kutatások kiterjesztése végett hasznos volna a fent említett 
előtanulmányt megismételni nagyobb adatközl ő  bevonásával, és variancia analízis-
sel kielemezni. Így megkapnánk, hogy melyek azok a bels ő  (nyelvi) tényez ők (fak-
tor csoportok), amelyek szignifikánsak. Ez hozzásegítene ahhoz, hogy a hiperkor-
rekció elő fordulását már nem csak különböz ő  külső  (társadalmi, p1.: életkor, nem, 
lakhely, végzettség...) tényez ők, hanem nyelviek függvényében  is  leírhatnánk. 

HIVATKOZÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 

Bánfai, B., Bodor, P. és Pléh, Cs. (1987). A megítélési helyzet hatása nyelvhelyességi ítéletekre. Ma-
gyar Nyelvőr, 111, 20-28. 

Janda, R. D. és Auger, J. (1992). Quantitative evidence, qualitative hypercorrection, sociolinguis-
tic variables - and French speakers eadhaches with English h/Ć . Language & Communication. 
12 (3/4): 195-236. 

Kassai, I. (1998). Csoda-e, ha suksükölünk? In Sándor, K. (szerk.), Nyelvi változó - nyelvi változás. 
Szeged: JGyF Kiadó, 23-25. 

Martinet, W. (1955). Économie des changements phonétiques. Berne, Franke. 
Mitring, É. (2000). A hibakereső  anyanyelvi oktatás szerepe a hiperkorrekció kialakulásában. In 

Lengyel, Zs., Navracsics, J. és Nádasi, E. (szerk.) Alkalmazott Nyelvészeti Tanulmányok — Közép 
Európa IV Veszprém. 

Mitring, É. (előkészületben). A különböző  stigmatizált változók helyzete az E-K kontinuum mentén. 
Pataki, P. (1984). A francia subjonctif és a magyar kötőmód. Általános Nyelvészeti Tanulmányok. 

XV: 207-217. 
Pléh, Cs. (1985). A hiperkorrekció és a lazaság között: a nyelvi intuíció néhány életkori és peda-

gógiai befolyásolójáról. Műhelymunkák a nyelvészet és társtudományai köréb ő l., I, 71-85. 

229 



MITRING EVA 

Pléh, Cs. (1990). A stigmat ►záció és hiperkorrekció dinamikájáról. In Balogh, L. és Kontra, M. 
(szerk.) Élőnyelvi Tanulmányok. Budapest: az MTA Nyelvtudományi Intézete. 55-75. 

Pléh, Cs. (1995). On the dynamics of stigmatization and hypercorrection in a normatively ori- 
ented language community. International Journal of the Sociology of Language., 111,31-45. 

Pléh, Cs. (1998). Mondatmegértés a magyar nyelvben. Osiris. 
Pléh, Cs. és Bodor, P. (2000, kézirat). Linguistic Superego in á normative language community and 

the stigmatization-hypercorrection dimension. Multilingua. 
Trudgill, P. (1997). Bevezetés a nyelv és társadalom tanulmányozásába. Szeged: JGYTF Kiadó. 
Zipf, G. K. (1949). Human behavior and the principle of least effort. Cambridge, Mass: Addison-

Wesley. 

Hypercorrection and Verbs Ending in -t 

When hypercorrection is mentioned in linguistics one automatically thinks of 
exceeding the norm (bypassing the norm, a quantitative hypercorrection) which is 
described in Labov's works, but there is another form of hypercorrection (overgen-
eralization, qualitative hypercorrection) which is just as typical for Hungarian 
speakers. The difference between the two lies in the fact that while the change 
brought about the first type of hypercorrection points towards the norm the second 
type of digression points away from it. 

The description of hypercorrection, just as any other change in the language, can 
be complete only if we comply with the requirements of the problem of embedment, 
that is, if we sum up both the external (social, psychological) and the internal 
(linguistic) factors. Presently I focus on one of the symptomatic causes of 
hypercorrection, namely, on incertitude, which is inherently present in the system 
of language. Within this topic I discuss in detail the problems connected to 
back-harmonic E/3 and T/l-3, and front-harmonic T/I -t transitive verbs ending in 
'-t'. 
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Zelliger Erzsébet 
Nyelvi változatok presztízsértéke az emigráns 
nyelvhasználatban' 
Normakonfliktusok 

A kétnyelvűségnek természetes velejárója a nyelvek interferenciája. Ez a jelen-
ség elsősorban a szókincsben, a hangképzésben, majd a grammatikában, végül lé-
nyegesen ritkábban a hangrendszerben jut érvényre. A nyelvi hatás nagyobb mér-
tékben érintheti a második nyelvet, amíg annak az elsajátítása alacsonyabb szinten 
van, illető leg az első  nyelvet, miután a második kerül domináns helyzetbe. A nyel-
vi interferenciák hátterében azonban egyéb, lélektani hatások is meghúzódhatnak. 

A 60-as, 70-es évekt ől kezdődően kabarétréfák rendszeres szerepl ő i voltak azok 
az előbb „disszidensek"-nek, majd kés őbb „idegenbe szakadt hazánkfiai"-nak neve-
zett emigráns magyarok, akik magyar beszédükbe több-kevesebb gyakorisággal, az 
egynyelvű  magyarok szemében mégis bántóan nagy számban kevertek idegen sza-
vakat. Ennek a nyelvi sajátosságnak a kifigurázása a külföldön él ő  magyarok iránti 
ellenszenvet volt hivatva erősíteni, emellett nyelvi előítéleteket támasztott Magyar-
országon. Nyelvi előítéletek azonban nemcsak az anyaországban keletkeztek: a 
szórványmagyarság egy részében a hazai nyelvhasználattal szemben ugyancsak ki-
alakultak. 

Az emigrációs nyelvhasználatról mint szinkrón állapotról az ebben a témában 
készült monográfiák  ёs részlettanulmányok alapján vannak ismereteink. Az id őben 
mintegy emberöltőnyi intervallumot felölelő  megfigyeléseim lehetőséget nyújtanak 
arra, hogy a mai nyelvállapot nyelvi és magatartási hátterére, diakrón alakulására 
világítsak. Az anyanyelvvel kapcsolatos nyelvi magatartásformák, attit űdök néhány 
példáját német nyelvterületen él ő  magyarok körében tapasztaltam. 

Az első  csoportot az Ausztriában letelepedett 56-os magyarok alkotják, akiknél 
a 60-as években magyar szakos egyetemistaként magánlátogatások keretében volt 
lehetőségem arra, hogy nyelvi megfigyeléseket tegyek. Ebben az id őben még akad-
tak közöttük olyanok, akik németül alig tudtak, családjuk, baráti körük csaknem ki-
zárólag magyar volt. A másik közösséget a németországi Marlban m űködő  
Philharmonia Hungarica tagjai képezik. Ők zömükben ugyancsak 56-os magyarok 
voltak. A rendszeres együtt muzsikálás következtében a szórványmagyarság lehe-
tőségeihez képest jóval kevésbé voltak kitéve az idegen nyelv hatásának, illet ő leg —
másként szemlélve a dolgot —jóval több lehet őségük nyílott a magyar nyelv állan-
dó használatára, mint az átlagos nyugati szórvány esetében ez szokásos. Nyelvük 
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helyzete a rá ható erők jellege következtében leginkább a nyelvszigetekével muta-
tott hasonlóságot. 

Anyanyelvhasználat tekintetében a két említett közösséget összehasonlítva kü-
lönbségek és eltérések egyaránt találhatók. Mindkét csoportban fontos szerepet ját-
szottak az értelmiségiek, Fels ő-Ausztriában azonban nem kizárólagosan ők alkották 
a közösséget. A zenekari tagok — bár err ő l pontos ismereteim nincsenek — vélhet ő -
en döntő  módon a magyar köznyelvet beszélték, a fels ő-ausztriaiak sorában viszont 
a magyarországi regionális nyelvi változatok egymás mellett élése teremt ődött meg. 
Végül az ausztriai magyarok a háború utáni menekültekkel találkoztak, bekapcso-
lódtak kulturális életükbe. A Bécsből Marlba települt muzsikusok maguk teremtet-
tek egy — azon a településen el őzmény nélküli — közösséget. 

Az értelmiség szerepének az említése mint ennek a rétegnek általában a nyely-
használatra gyakorolt hatása emelend ő  ki. Nyelvi magatartásukat döntően befolyá-
solta az 1956 előtti magyarországi politikai helyzet és az abból fakadó, a kultúra he-
lyét, szerepét meghatározó irányvonal. Az értelmiségi lét minden nyelvi, viselke-
désbeli megnyilvánulásával együtt jelent ősen devalválódott a proletárdiktatúra ér-
tékrendjében. Az a nyelvi változat, amelyet az 56-osok „maguk mögött" hagytak, 
ennek megfelelően tükrözte a „népi demokrácia" sematikus gondolkodásmódját, 
nyelvi igénytelenségét. Mivel ez a réteg tudatában volt annak, hogy az adott politi-
kai körülmények közepette küldetése van: olyan értékek őrzője és átmentője, ame-
lyekre az anyaországban azokban az id őkben még gondolni sem volt szabad, köny-
nyűszerrel távolodott el az otthon megszokott nyelvhasználattól, és közelített a sa-
ját, az 1945 körüli időbő l őrzött nyelvi eszményét inkább megközelítő , egyúttal az 
1945-ös és az azt követ ő  emigrációs hullám által beszélt nyelvi változathoz. Ez a 
nyelvváltozat azonban már magán viselte a német interferencia egyes jegyeit. 

A 60-as években meglepetéssel tapasztaltam, hogy azoknak az 56-osoknak, 
akiknek a német nyelvtudása igen csekély volt, és akiknek emellett kommunikációs 
kapcsolataik csaknem kizárólag a magyar nyelvre korlátozódtak, a beszéde mégis 
interferenciára utaló elemekkel volt megtűzdelve. A német hatás egyfel ől a nyelv 
szupraszegmentális szintjét érintette: a magyarostól eltér ő  beszéddallamban jutott 
kifejezésre, másfel ő l interjekciókra (mint például a némi csodálkozással vegyes tu-
domásulvételt kifejező  ach so) korlátozódott. Akkoriban értetlenül álltam szemben 
ezzel a jelenséggel, ma azonban a már említett politikai okokon túl a nyelvi szoli-
daritás jelét látom benne, illető leg annak a magatartásnak a nyelvi megnyilvánulá-
sát, amely a különbözést igyekszik elkerülni. Azaz a beilleszkedés, az új körülmé-
nyek elfogadásának a nyelvi tükröződése is meghúzódik mögötte. 

Ezzel rokon jelenségként őrzöm emlékezetemben annak az ismerősnek az ese-
tét, aki a 70-es években rövid, egy-két hónapos németországi tartózkodása után már 
arról számolt be levelében az itthon maradott családjának, hogy esténként a 
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Farbfernseh-n  nézi a televízió műsorait. A „szükségtelennek" látszó idegen szó vá-
lasztása mögött — még ha a színes televízió akkoriban egyáltalán nem tartozott is a 
mindennapok valóságához Magyarországon — alighanem ezúttal ugyancsak az új 
környezetbe való beilleszkedés nyelvileg adekvátnak tekintett formája rejt őzik. 

Az ausztriai magyarok konzervatív, érték őrző  nyelvi eszményképét igazolja, 
hogy a sematikus gondolkodást tükröz ő , a mozgalmi nyelv fordulatait és nyelvi pa-
neleket alkalmazó hazai nyelvváltozatot elutasította olyannyira, hogy nem egyszer 
hallottam a „hogyan beszélsz?", „milyen nyelvet használtok?" rosszalló megjegy-
zéseket. . 

Korántsem volt egyedülálló ez a nyelvi attit űd. A Philharmonia Hungarica tag-
jai a közöttük fennálló állandó magyar nyelv ű  kommunikáció következtében úgy 
érezték, hogy a magyar nyelvet érintetlenül meg őrizték. Első  hazalátogatásaik során 
szembesültek azzal a ténnyel, hogy a Magyarországon beszélt nyelv és az ő  magyar-
ságukeltér egymástól. Ezt az eltérést egyértelm űen a hazai nyelv „romlása"-ként él-
ték meg. 

Hogyan alakult mára az Ausztriában él ő  magyarok nyelvi attitűdje? 
Mindenekelőtt döntő  változáson ment keresztül maga a közösség. A 45-ösök 

száma az évek előrehaladtával minimálisra csökkent, az 56-osok mellett megjelen-
tek a volt Jugoszláviából származó vendégmunkások majd az erdélyi menekültek. 
(Azok, akik a Kárpátaljáról vándoroltak ki, nem álltak meg Ausztriában, a felvidé-
kiek pedig legtöbbnyire Bécsben és Alsó-Ausztriában eresztettek gyökeret.) A 80-
as, 90-es évek gazdag Ausztriájában gyorsabban integrálódnak az újonnan érkezet-
tek, mint ez annak idején a háború és a részleges szovjet megszállás megsz űnése 
után éppen csak éledez ő  országban lehetséges volt. Ennek megfelel ően kisebb, ille-
tőleg rövidebb ideig tart  az egymásra utaltság érzése, lazábbak az emberi kapcsola-
tok a régiek és az újak között, illet őleg a két csoport viszonylatában egyaránt. Jel-
lemző  eset, hogy a magyar miséket addig rendszeresen látogató menekült, miután 
megteremtődik a lakása, munkahelye, a továbbiakban már nem megy el a templom-
ba: minek — mondja —, hiszen már megvan mindene. 

A 90-es évek fordulata megváltoztatta a Magyarországról származó egykori me-
nekülteknek az óhazához fűződő  politikai viszonyát (és viszont), de megváltozott 
sok tekintetben a hazai nyelvhasználat is. A trianoni határokon kívülre szorultak kö-
rében az otthonhagyott nyelvi változattal szemben soha nem támadtak nyelvi és 
nyelven kívüli okokra visszavezethet ő  ellenérzések. 

Az első  generációsok előtt napjainkban a szép magyar beszédnek igen magas az 
értéke. Ezt mindenütt, ahol lehet, kinyilvánítják — olykor saját mindennapi nyelvü-
ket elmarasztaló jelzőkkel illetve. Mindennapi szóhasználatukban ugyan valóban 
sűrűn fordulnak el ő  német elemek, beszéddallamuk egyénenként és beszédszituáci-
ókként változó mértékben, de korántsem mentes az idegen hangzástól, a nyilvános 
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szereplések alkalmával azonban különös gondot fordítanak a választékos magyar 
beszédre. A helyes magyarság más szituációkban is fontos a számukra. Miután ver-
nakuláris nyelvként a magyar területi nyelvváltozatoknak széles skáláját hozták ma-
gukkal, kutatásaim során az egyik kérd őívem éppen a lehetséges szókincs elemei 
közül való választásukat kutatta. Válaszaik mellett rendre elhangzott a kérdés: „Ho-
gyan van ez helyesen magyarul?" 

A magyar diaszpórának ma nem a magyarországival szembeni, az emigráns 
nyelvhasználattal való közösségvállalása a jellemz ő  nyelvi attitűdje, hanem a szép 
magyar beszéd ideálját szem el őtt tartva a köznyelvnek és — ezt különösen az erdé-
lyi és a csekély számú szlovéniai magyar adatközl őmnél érzékeltem — az otthoni re-
gionális nyelvnek, illető leg nyelvjárásnak, mint az identitás kifejezőeszközének az 
őrzése. 

JEGYZETEK 

1 A kutatást az OTKA T 029064 sz. pályázattal támogatta 

Language Usage in Emigration — Conflicts of Norms 

Linguistic changes are induced by the conflict of a variety of linguistic norms 
(colloquial usage). The old vs. the new standard language, standard language vs. 
dialect, etc. can be taken as examples of this conflict. In the case of emigrant 
communities, there are several linguistic norms, that is, there is the possibility of 
several norms to go by. 

At the Conference on Variation in Hungarian in Vienna I made an attempt to 
reveal the tendencies in the process of changes rooted in the interaction of the 
various Hungarian language variables. 

Interference between languages within certain linguistic subsystems is registered 
in literature on bilingualism. This gives us as an end product, the state of the 
language, at a given time. The development of the change can be noted only through 
a continual observation of a given community (or by comparison of synchronic 
stages of the language registered at various times) but, unfortunately, researchers 
are usually not provided this opportunity. 

The first instance I met the Hungarian speaking . community of Upper-Austria 
was in the mid- sixties. At the time, I listened full-heartedly to the peculiarities of 
their speech. The observations I made in those days served as the starting point to 
this paper in which I make an attempt to consider the divergence from the standard 
language spoken in Hungary as a conflict of linguistic norms. 
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Raj sli Ilona 
Fatikus nyelvi elemek a XIX. századi kórógyi 
jegyzőkönyvek szövegeiben 

A jegyzőkönyvek anyaga a gazdag egyház- és művelődéstörténeti, valamint álta-
lános korrajz funkción túl betekintést enged a korszak hivatali nyelvének frazeológi-
ájába is. A bő  és változatos korpusz hozzávetőleg egy évszázadot fog át, melyben 
már nyomon követhető  a köszöntő- és megszólító formulák divatjának alakulása, 
ezen kívül az egyéb —szintén kapcsolatot mutató — elemek szövegbe épülése is. 

A fatikus, vagyis a kapcsolatra utaló elemek kultúrához kötöttek, vizsgálatuk in-
terdiszciplináris módszerek alkalmazását teszi szükségessé, amelyekben a nyelvi —
közelebbről a frazeológiai, szövegtani és mondattani kérdések mellett a határtudo-
mányok: a szociolingvisztika, az etnolingvisztika, majd a kommunikációelmélet 
módszereit is hasznosítani kell. 

Mindezt viszonylag régi szövegek kontextusában követjük nyomon, amihez ter-
mészetszerűen a diakron vizsgálati szempontok fontosak. 

A kapcsolatra utaló nyelvi elemeket legnagyobb számban a beszélt nyelvben ta-
láljuk meg. Az utóbbi időben nagy arányú gyűjtés folyik az ún. folklórlingvisztika 
területén, hogy a mindennapi spontán közlések, az „utca hangjá"-nak vizsgálata is 
előkerüljön. 

Más jellegű  és természetű  fatikus nyelvi elemek lelhetők fel az írott nyelvben. 
Különösen érvényes ez a vizsgált korpusz levélanyagára, ahol az adott kornak meg-
felelően szigorú szabályok rendezik a hivatalos levélváltás rítusát. 

A fatikus nyelvi elemek jó része konvencionális, hagyományos nyelvi alakulat. A 
nyelvészet ezért ezeket a nyelvi elemeket a frazeológia területére utalja, mivel a meg-
szólítás- és köszönésformák, a levélkezdés fordulatai valóban igénylik a frazeológia 
terminológiáját és módszereit. Hasonlóképpen merül fel a szövegtan fel ől történő  
vizsgálódás is: a megszólításnak mint kapcsolatkezd ő  és -fenntartó eszköz szövegta-
ni jellemzőit, az udvariassági formulák beépülését a szövegépítkezésbe a textológia 
elemzési szempontjai szerint vizsgáljuk. A nyelvtörténet során jól elkülöníthet ő  for-
mák alakultak ki, a kor ízlésének megfelel ően változott tartalmuk, illetve szerkezetük. 

A fatikus nyelvi elemek elkülönítése a kommunikáció folyamatában nem min-
dig problémamentes. A vizsgált szövegekben néhány formula a konatív funkció 
egyik változatának is tekinthet ő  lehetne, ám ezekben a levelekben ugyanaz a forma, 
amely esetenként a figyelemfelkeltés szerepét is betöltheti, kizárólag a kapcsolatfel-
vételt, -tartást, illetve -zárást szolgálja. 
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Vizsgálatunkhoz elengedhetetlenül szükséges az udvariassági fordulatok, for-
mák; általában az udvarias magyar nyelv történetének a megismerése, melynek te-
rén igen gyéren vannak publikációk. A szociolingvisztika keretében manapság igen 
előkelő  helyre került ez a témakör. A fatikus nyelvi elemek java részét kitev ő  szok-
ványos kifejezésmódokat a legtöbb szerző  általában a frazeológia körébe sorolja. 
Rendszerezésük, besorolásuk, vagy akár az elnevezésük a mai napig sok bizonyta-
lanságot mutat. 

A vizsgált korpusz fatikus elemei között van egy jól elkülöníthet ő  frazémacso-
port  — abban az értelemben véve a frazéma jelentését, ahogyan JUHÁSZ József 
meghatározta (JUHÁSZ 1980; 83) —, továbbá egy egész sor korszakspecifikus lexi-
kai elem, melynek állandósult szerkezet jellegét már nem tudjuk kimutatni. 

Az udvariassági formák korhoz kötöttek, egy korszak m űvelődéstörténetének sa-
játos elemei. Ugyanakkor koronként változnak is. Szabályozzák, szigorúan el őírják 
az illető  közösség mindennapi életét. Ezek vizsgálata már részben a szociálpszicho-
lógia területét is érinti. 

A vizsgált szövegekben a fatikus nyelvi elemek mindhárom típusa: a kapcsolat-
teremtés, a -tartás és -zárás formái egyaránt megtalálhatók. 

A KAPCSOLATTEREMTÉS 

A levél szuperstruktúrája az idők folyamán egyszerűsödött. (Vö. BALÁZS JÁ-
NOS 1985; 281) A vizsgált korszakban gazdag eszköztárral rendelkez ő , ám szigo-
rú szabályok közé határolt levelezési szokást találunk. Mindezt a szabályozottságot 
még erősítik a szigorú egyházi követelményekés el ő írások — főként a püspöki és es-
peresi körleveleknél, rendeleteknél — a magánlevelezésekben is marad a szoros 
szerkezet, viszont gazdagabb formakészlet, nyelvi változatosság jellemz ő . 

A megszólítás a kommunikáció partnerének szavakkal történ ő  megjelölése. A 
vizsgált levelek természetéből eredően főleg névpótló megszólításokat találunk. 
Ezek minősülnek leginkább fatikus nyelvi elemnek, hiszen ,jelentésük", „tartal-
muk" sajátos, a kapcsolat állását is mutatja. 

A megszólításoknak rendkívül változatos rendszerét találjuk. (Vö. BALÁZS 
GÉZA 1987; 402) A kötelez ő  udvariassági formába beépített névpótló elem a tár-
sadalmi állást, az egyházi hierarchiában betöltött helyet mutatja. Íme néhány kira-
gadott példa: 

Nagy tisztelet ű  Esperes Úr! 
Nagytisztelet ű, s tisztelendő  Lelkész Társaim! 
Nagytisztelet ű, Tisztelendő  és Tiszteletes Lelkész társaim! 
Nagytisztelet ű  Lelkész urak! Érdemes presbyteriumok! 
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A hivatalos hangnemet enyhítend ő  az első  megszólítás után gyakran következik 
általánosabb érdekű  (pl. barátom, uram, hittársam, hitrokonom, hittestvérem stb.) 
parafrázis. Pl. Nagy tisztelet ű  tiszteletes Tudós lelki Pásztor Urak! Igen tisztelt Drá-
ga jó Uraim! 

N. t. esperes Úr! Tisztelt barátom Uram! 
A hivatalos jelleg hangsúlyozásának különböz ő  fokozatait találjuk: 
(mindegyik esetben a megszólítás után) 
Hivatalos közlemény alakjában szükségesnek vélem közhí иΡré tenni... 
Hivatalos tisztelettel felkérem, hogy... 
Van szerencsém hivatalos tisztelettel é иΡtesíteni, hogy... 
Van szerencsém jelenteni, hogy... 
A levelek más típusánál hiányzik a megszólítás, itt a körlevél címzettjei vannak 

helyette felsorolva. Pl.: 
Az evangélium szerint reformált egyházaknak, lelkészeknek, tanítóknak s tagjai-

nak! A következő  mondat kapcsol az információhoz: Jól méltóztatnak tudni, hogy... 
A körleveleknél elő fordul mindkettő  hiánya, ilyen kezdő formulák vannak: Bá-

tór vagyok felhívni a kö г~gyelmet...; Sietek közleni... 
Különösen gyakori a személytelen, távolságtartó harmadik személy ű  kezdőfor-

mula: Tudatja... vagy Tudomásra hozza. 
A legszemélytelenebb kezdőformulák közül néhány példa: 
A kebelbeli tanítóurakkal közlend ő, hogy... 
Háládatos tisztelettel vétetik ezenn kegyelmes intéz ő  Levél... 
Jelentődik ezen Superintentiának is, hogy... 
Ezek főleg akkor fogalmazódnak ilyen formában, amikor egy-egy egyházkerület 

pusztán továbbítja a hírt, a megszólítás helyén pl. ez áll: Esperesi körlevél. 
Az indító frázis a megszólítás után ritkán a hivatalos nyelv korlátain belül némi 

konvencionális érzelmi információt is hordozhat; pl.: Mélyen megillet ődött szívvel 
értesítem...; Fájó szívvel értesítem... 

A levélíró jelenléte szerinti fokozatok tehát jól kitapinthatók; egyes szám els ő  
személyben egészen közelinek tűnik a kommunikáció kezdeményez ője: felkérem, 
értesítem, sietek közölni stb. A következő  csoport a személytelenebb egyes szám 
harmadik személyű  kezdés: tudatja, tudomásra hozza stb. 

A kezdő  formula utalhat a címzettre is: jól méltóztatnak tudni, hogy... 
A levélíró teljesen a közlendő  mögé húzódik a kezd ő formulák egy csoportjában, 

amikor az -andó/-end ő  képzős igealakok, vm. a passzívumos szerkezetek töltik be a 
kapcsolatfelvétel szerepét: Tisztelettel vétetik ezenn intéz őlevél; A kebelbeli tanító 
urakkal közlendő, hogy...— ez utóbbi esetben a megszólítás transzformált formáját 
látjuk. 
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A kezdőformulák igéje lehet -ódik/- ődik képző  is; pl.: Jelentődik ezen 
Superintentiának is, hogy...; Elő  hozódván, hogy...; Emlékezet tev ődvén... 

Ezek a bevezető  formulák még inkább hangsúlyozzák az adott iratok célzatát, a 
hierarchia magasabb helyeir ől érkező  rendeletek, végzések rideg ténytiszteletét. 

A kezdő formulák frazeológiai anyagában számos kötelező  jellegű  udvariassági 
formát találunk; pl.: Szokott tisztelettel értesítem; Van szerencsém hivatalos tiszte-
lettel értesiteni ; Háládatos tisztelettel vétetik ezenn kegyelmes intéz ő  levél ; Bátor 
vagyok felhívni a közfigyelmet Tartozó alázatossággal megiratott ; Mely kegyes In-
téző  levél tartozó tudományul vétettvén ; Jobbágyi mély alázatossággal kéri stb. Ez 
utóbbi frázis okán kell szólnunk a levelek egy részének hangnemér ől, ahol a hierar-
chikus irányultság fordított: a kis falu lelkésze folyamodik feljebbvalójához vala-
mely ügyes-bajos dolgával, illetve a kötelez ő  jelentését küldi fel. Ezekben a helyze-
tekben — ahogyan a mindenkori levélstruktúrában fontos helye volt a jóakarat meg-
nyerésének, — a levélíró „azért ragad tollat, hogy soraival ügyének kedvez ő  elinté-
zését eszközölje ki. (BALÁZS JÁNOS 1985; 281) 

A kezdő  vagy indító formula a megszólításon kívül általában tartalmazza a köz-
lésnek valamely szinonimáját; pl.: 

Igen tisztelt hivataltársaim! 
Fájó szívvel értesítem... 

Tisztelt kartársak! 
Kedves hitrokonim! 
Köztudomásra hozom kötelességszer űen: 

A frazémák tekintetében gyakori a következ ő  levélindítás: A Nagy Isten nevének 
segítségül való hívása után... 

A KAPCSOLATTARTÁS 

A kommunikáció fenntartásában ismét fölmerül a kapcsolatra való utalás igénye. 
A vizsgált szövegekben a kapcsolattartást a formai, vizuális összetev őkön kívül 

a szövegkohézió eszközei is biztosítják. Ezek leggyakrabban frazémák; pl.: Tartozó 
alázatossággal megíratott; Mely kegyes intéz ő  levél tartozó tudománnyal 
vétetvén... A kapcsolat fenntartását szolgálják a következ ő  ismétlődő  igék: Közöl-
tetett, Olvastatott, Tapasztalván, Elfogadván, Bejelentvén, Észrevétetvén, Örömmel 
értvén; stb. 

Ezen a téren is változatosak az eszközök: a konnexitás eszköze, ugyanakkor a fi-
gyelem fenntartását szolgálja; pl.: Még emlékeztetem, hogy...; Kapcsolatban meg-
említem, hogy...; visszautal: Midőn a most vett zsinati törvényeket szerencsém van 
idezárva megküldeni. 
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Ismétlődő  megszólítás nem található a levelekben, de a fenti igék hasonlóak 
HADROVICS László tartalomváró igéihez: új bekezdésben, vizuálisan új egységet 
alkotva egy időben kapcsolnak és bevezetnek. 

Esetünkben a levélírók általában jól körülhatárolt címzettkörnek írnak, ezért sok 
olyan igealakot használnak, amelyekkel az együttlátás, -tapasztalás, -vélekedés el-
képzelhető . (Vö. JUHљ SZ 1983; 153) 

A konnexitás eszközei a szövegekben az el őremutató szavak (pl. továbbá), szer-
kezetek pl. Köztudomásra kívánom hozni továbbá; Örömmel értvén a következ őket 
(ez utóbbi példánál ismét megjelenik a ritkán el őforduló emotív funkció); Még em-
lékeztetem, hogy... — e szerkezet egyúttal a figyelem megtartását is célozza. 

Különös vizuális segítség a kommunikációs kapcsolat fenntartásában a jegyz ő-
könyvekben változatosan használt kézírásos kiemelés. A betűnagyság, a ritkítások, 
de főként az aláhúzások változatossága, jól alkalmazása; pl. a levél közepén kétsze-
res aláhúzással szerepl ő  szó: Figyelmeztet ő  kellőképpen kiegészíti a szövegszerű  
fatikus elemeket. 

Véleményalkotás és érzelmi-indulati jelzés is található a racionális jelleg ű  szö-
vegekben; pl.: a szavazás eredményének közlésekor a levélíró egyéni megjegyzését 
zárójelbe téve adja /:éljen:/. 

A KAPCSOLATZÁRÁS 

Akárcsak az indítás, ez is pontos szabályok, el ő írások szerint történik: leggyako-
ribb a puszta elköszönési formula. Pl.: Midőn ezeket közöltem volna, maradtam tisz-
telettel. Tordince 1981.: Tisztelettel s baráti rokonszenvvel vagyok. Karancs .... h ű  
szolgatársuk Tóth János esperes.; Kiváló tisztelet s szívélyes üdvözlettel őszinte kész 
szolgatárnok Kelecsényi Mihály alesperes. 

Ezeknek a záró udvariassági formáknak sokféle variációját találni a szövegek-
ben. 

A levélíró a közlés végén tudatja, hogy a kapcsolat nem zárul le véglegesen, ál-
talában biztosítja a kommunikációs pa rtner a kapcsolat minél el őbbi újrafelvételé-
rő l, s a másik fél iránti készségérő l. 

A levelek típusától, céljától függően mások és mások a záróformulák. BALÁZS 
Géza írja a következ őket: „A kapcsolat lezárását stratégiai meggondolások készítik 
elő . Elővigyázatosságot, „finomságot" igényel. A kapcsolatzárást jóval kevéssé ku-
tatták, mint például a kapcsolatkezdést. Holott itt is sok bizonytalansággal, konflik-
tuslehetőséggel találkozunk." (BALÁZS GÉZA 1993; 32) 

A teljes egészében hivatalos jelentést, közlést, rendeletet tartalmazó levelek le-
zárása egyszer ű , sablonos; pl.: Midőn ezeket közöltem volna, maradtam tisztelet-
tel... Tordince 1898; Teljes tisztelettel Nagy tisztelet űségednek Kész szolgája Török 
Pál szuperintendens. 
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Az elköszönési formulák variációi között gyakori az a forma, amikor a megszó-
lítás teljes egészében megismétl ődik, mintegy párhuzamos szerkezetet alkotva a le-
vélben: Nagy tisztelet ű  — tiszteletes Tudós Lelki Pásztor Urak! Igen tisztelt Drága 
jó Uraim! — A megszólítás teljes egészében ismétl ődik, azzal, hogy nével ő  kerül a 
megszólítás elé, s a -nak birtokos személyraggal kapcsolódik a levélíró: A Nagy tisz-
teletű  —Tisztelend ő  Tudós Lelki Pásztor Uraknak! Igen tisztelt Drága jó Uraimnak 
alázatos és köteles szolgájok Ramocsai Markos Pál mint az Eggyes űlt A. Baranyai 
és Bátsž Egyházi Vidékeknek Világi F ő  Gondviselöje. 

A záróformulák között akadnak igen terjedelmesek, a hivatalos levélváltáskor 
valamilyen utasítás a befejezésbe is kerülhet: 

„ Végre ide teszem hogy igyekezzenek akiknek kötelességekben áll minden hosz-
szas idő  halasztás nélkül e futó Levelet k űldenž, a küldés idejét a borítékra felírni. 
Többire magamat szíves szeretetekbe Tiszt. Urakat és Kedveseiket is a Szent Eklé-
zsiákat a Jó Istennek Irgalmasságába alázatossann ajánlván maradtam és vagyok 
Mohácson. Böjtmáshava 7'1'  napján 1835. 

Fent Tisztelt Tisztelend ő  Uraknak! Tisztelő  szolgájok š barátjok Bóldizsár Imre 
Prosenior. " 

„Többiben midőn ezen futó levelem siet ős előmozdžtását a Gyülekezetnek aján-
lanám minden joknak szíves kívánása mellett betses jó indúlataikba ajánlva állan-
dó tisztelettel maradok. 

A fent tisztelt Lelki Pásztor Uraknak Baján mart 21 ik 1835. Igaz sziv ű  szólgájok 
Ramocsai Markos Pál mint 
Az Alsó Baranya Eggyes űlt egyházi 
Vidékek els ő  Világi Segéd Gondvisel ője " 

Ezek a formulák fél oldalnyi terjedelm űek is lehetnek. 
A kevésbé hivatalos hangú levelek elköszön ő  fordulatai is lehetnek rövidek, sab-

lonosak: pl. Telyes tisztelettel Nagy tisztelet űségednek Kész szolgája Török Pál 
Superintendens; Szžves üdvözlettel Torzsán 1873. Nov 21. Kész hivataltársuk Kár-
mán Pál esperes; Fogadja kiváló tiszteletem nyilvánulását Piros...; A találkozásig 
is vagyok illő  tisztelettel... 

A záróformulában ritkán el ő fordul utóirat, jókívánság; pl. újévi köszöntés. Az 
előbbiben valamilyen utólagos utasítás, vagy annak hangsúlyozása áll. Pl.: Végre 
ide teszem hogy igyekezzenek akiknek kötelességekben áll minden hosszas id őha-
lasztás nélkül e futólevelet küldeni. 

Érdemes megfigyelni a záró udvariassági formák frazeológiáját. Kötelez ő  elem 
bennük, akárcsak a bevezet őben, a jóindulatot, a felekezeti szolidaritást jelz ő  lexi-
kai forma: Kiváló tisztelet s szivé/yes üdvözlettel őszinte kész szolgatársok 
Kelecsényi Mihály a/esperes; Fogadja kiváló tiszteletem nyilvánulását Piros...; A 
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találkozásig is vagyok illő  tisztelettel...; Tisztelettel s baráti rokonszenvvel 
vagyok...Karancs ... hű  szolgatársok Tóth János esperes. — ilyenek még az Alázatos 
szolgája, igaz tisztelő  szolgája stb. 

Az elköszönő  formula után újra megjelenhetik a címzett(ek) említése. Pl.: Hiva-
talos jelentésem után teljes tisztelettel maradtam Belyén Ju іius 2óán 1867 

Nagytisztelend ő  és Főtisztelendő  Lelkésztársaimnak s az érdemes egyházi elöl-
járóknak kész szolgájok Vinczy Ferenc m. k. k esperes. 

A záróformula ritkán utóiratot is tartalmaz. 

OSSZEFOGLALÁS 
Amint tapasztaltuk, a fatikus nyelvi elemek a kommunikációs kapcsolat kezde-

tén és végén sűrűsödnek, de egyes típusok a kapcsolat fenntartását is szolgálják. 
Ezeket a nyelvi elemeket a kórógyi jegyz őkönyvekbe bemásolt levelek írói a kor 

kötelező  szabályai szerint alkalmazzák. Feltételezhet ően gyűjteményből, mintákból 
tanult készségük ez, amit az alkalomhoz, hatalmi viszonyokhoz, az aktuális helyzet-
hez megfelel ően választanak ki. 

A fatikus nyelvi elemek tehát korhoz kötöttek, s egy korszak m űvelődéstörténet-
ének sajátos elemei. Vizsgálatukkal közelebb jutunk az adott korszak szokásainak, 
rítusainak megértéséhez, értékeléséhez. 
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Phatic Elements in the Texts of 19th Century Registers from 
Kórógy 
(Greeting and addressing formulas) 

The Presbyterian ecclesiastic superintendents' registers (five volumes) in 
addition to providing a rich source of material of ecclesiastical and cultural history 
and of general description of the age show an insight into the official phraseology 
of the time. The substantial and varied corpus encompasses more or less a whole 
century which is long enough to follow the fashion and changes of the formulas for 
greeting and addressing people, and together with this some other elements imbued 
into the texts which refer to relations among people. 
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The paper deals with one element of the changing conditions and characteristic 
features of this language community. Besides the obvious concern from the aspect 
of the history of the language the author also approaches it from the points of 
sociolinguistics and, as a result, gives in addition to the linguistic mapping useful 
ethological and ethnological data. 
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Megszólítási és személyemlítési formák az újvidéki 
magyar nyelvhasználatban 

A megszólítás — a köszönés mellett — a kapcsolatteremtés másik verbális eleme, 
vagy annak kiegészítő  elemének is tekinthetjük. Ladó János szavaival élve', a meg-
szólítás „beszédpartnerünk szavakkal való megjelölése" és egyben a megszólító és 
megszólított viszonyát is jelöl ő  szó. A megszólítás lehet személyfelhívás és sze-
mélyemlítés. A személyfelhívást kapcsolatteremtéskor, a beszédaktus megel őzése-
ként használjuk, jelezve vele azt a szándékunkat, hogy beszédbe szeretnénk ele-
gyedni a megszólított személlyel. A személyemlítés a beszédpartner személyének a 
megjelölésére szolgál, a már folyamatban lev ő  kommunikáció közben. 

Ladó említett tanulmányában valószínűnek tartja, hogy az ősközösségben a sze-
mélyfelhívásnak csak két alakja volt: az egyes, illetve többes számú második sze-
mélyű  személyes névmás (te, ti), és hogy ezt az egyszer űséget kés őbb az osztálytár-
sadalmak kialakulása bomlasztotta fel. Szükségessé vált ugyanis az alá- és föléren-
deltség kifejezésének lehetősége, így alakult ki a megszólítások manapság haszná-
latos rendszerének széles skálája. A te megszólítás ma már udvariatlan, csak mint 
személyemlítést használjuk. 

A társas élet változatos személyfelhívási normákat alakított ki: egy bonyolult 
társadalmi rend, bonyolult megszólítási rendszert von maga után. Így van ez az egy-
nemzetiségű  társadalmak esetében is (ahol a személyfelhívás a beszédpartnerek 
kapcsolatától, tekintélyét ől, rokonsági viszonyától, a beszédszituációtól stb. függ), 
ez azonban fokozottabban érvényes az olyan többnemzetiség ű  közösségekre, mint 
amilyen az Vajdaság, illetve Újvidék. A többség nyelvének hatása e téren is tetten 
érhető . 

A beszédpartnerek neme szerinti megszólítás. Az ide tartozó személyfelhívá-
sok eredetileg családi viszonyt fejeztek ki. Ezek a bácsi, néni féle megszólítások, 
amelyek önmagukban, de az utó- a családnév és a foglalkozások megnevezése után 
is következhetnek. A társadalmi osztályok kialakulása következtében létrejött uram, 
hölgyem, asszonyom, kisasszony is használatos még, s ő t, mondhatjuk azt is, hogy 
újabb fénykorát éli. Az egykor oly gyakran el ő forduló kegyelmes /méltóságos / 
nagyságos asszonyom / uram megszólítások azonban, mivel túlhaladott társadalmi 
viszonyokat tükröznek, csak tréfás, gúnyos hangnemben hallhatóak még. A kartárs 
/kartársnő, elvtárs /elvtársnő, szaktárs /szaktársnő  megnevezéspárok a közelmúlt-
ban igen népszerűek voltak, de egyszerre —úgy t űnik máról holnapra — egyszer űen 
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kivesztek. Meg kell említeni, hogy vidékünkön az asszonyok férjük után való meg-
nevezése csak elvétve fordul el ő . Ritkaságszámba megy tehát a Nagy 13éláné, 
Kőművesné Nyári Márta, vagy a Kovács Sándorné Horváth Emma típusú megne-
vezési forma, házasságkötés után a n ők saját keresztnevüket tüntetik fel, férjük csa-
ládnevének felvételével, vagy leánykori családnevük megtartásával, esetleg mind-
kettő t kiteszik. 

bizalmasan 	 nem bizalmasan 
férfi 	 nő 	férfi 	 nő  

f barátom 	 barátom 	uram 	 uram 
é 	srácok 	 srácok 	fiatalember 	fiatalember 
r 	fiúk 	 fiúk 	...bácsi 
f gyerekek 	 gyerekek 
i öregem 	 öregem 
a 	...bácsi 	 ...bácsi 
k pajtás 	 kedvesem 
a 	atyafi 	 lelkem 
t 	földi 	 szivikém 

faszi 	 drágám 
faszfikám 

...néni 	 ...néni 	...néni 	 ...néni 
édes 	 édes 	...né 	 né 
drága 	 drága 	asszonyom 	asszonyom 
kedves 	 kedves 	hölgyem 	hölgyem 

n lányok 	 lányok 	nagylány 	nagylány 
ő 	csajok 	 csajok 	kisasszony 
k szivem 	 szivem 
e szivecském 
t szivikém 

angyalom 
galambom 
csillagom 
lelkem 
bogaram 

A fenti táblázat a férfiak és n ők közötti bizalmas, illetve nem bizalmas, általam 
feljegyzett megszólításfromáit tartalmazza. 
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Életkor szerinti megszólítások. A gyerekek, illetve fiatalok a feln őtteket bácsi-
nak és néninek szólítják. Ha ismert személyről van szó, akkor annak a kereszt- vagy 
családnevét is hozzáadják: Anna néni, Horváth bácsi, Sanyi bácsi (amennyiben a 
közöttük levő  kapcsolat szorosabb, a gyerek a becenevét is használhatja). Ezen kí-
vül, a foglalkozások megnevezésével is kiegészíthet ő  ez a felszólítási mód: doktor 
bácsi, óvónéni... Sajnos álléggé elterjedt már aszóban forgó szavak szerb megfele-
lőinek vokativusi esetben való el őfordulása, a čiko, leli. 

A gyerekek egymás közötti megszólításai: fiúk, lányok, de leggyakoribbak a di-
áknyelvbő l kölcsönzött formák, mint amilyen a srácok, apus, apafej, atyafi, bádzsó, 
dászó, haver, frajer, kilesz, szivar, csávó, boj, agytröszt, mamus, anyus, csaj, görl, 
lédi. A felnőttek a következőképpen szólítják meg a gyerekeket, fiatalokat: gyerek, 
gyerkőc, kölyök, lurkó, fiatalember, fiatal barátom, fiú, fiúk, kicsikém, angyalkám, 
galambom, lelkem, bogaram, kislány, nagylány, leányzó, lányok... A felnőttek egy-
más közötti megszólításai: uram, asszonyom, hölgyem, barátom... Ismerős szemé-
lyek között tréfás hangulatot megenged ő  szituációban hallható a szerb nyelvb ő l köl-
csönzött, szándékosan elferdített goszpoja, dáma, goszpojica, goszpon forma. 

Családi állapotot kifejez ő  megszólítások. A nők családi állapotának megkü-
lönböztetésére szolgál a fiatalasszony, kisasszony, menyecske, menyasszony. Az 
egykor gyakori hajadon, valamint az ifiasszony, nagyságos asszony ma már elavult 
alakoknak számít. A férfiaknál  a  vőlegény, legény, valamint a szerbb ő l tükröztetett 
momak árulkodik a családi állapotról. 

A rokonsági viszonyokat jelző  megszólítások. Az egyenesági rokonság felme-
nő  ágának harmadik fokozatára vonatkozó megszólítási formára alig találtunk pél-
dát (talán azért, mert manapság a dédszül ők ritkábban érik meg azt a kort, hogy déd-
unokáik megtanuljonak beszélni): a dédapa / dédanya, ótata /ómama, szépapa / 
szépanya, apó / anyó fordul elő  a dédszülők megszólítására. A nagyszül őket meg-
szólító elnevezésekből több van, különösen a nagymamák esetében hosszú a lista: 
nagyanya, nagymama, nagymami, nagyi, nagyika, mamika, édes, nyanya, mámika, 
öreganya, messzimama, báko... illetve a nagyapára a nagy- és az öreg el őtagú nevek 
mellett itt van még a napi, apó, dédes, déko. Természetesen, a szül ők esetében a leg-
hosszabb a jegyzék. Az apát a következ ő  módon szokás nálunk megszólítani: apa, 
apám, édesapám, apu, apuci, apuka, apukám, apus, papa, tata, tatuka, fater, csále, 
az anyára pedig az eredetileg magyar megnevezéseken kívül, mint amilyen az anya, 
anyu, édesanyám, anyuci, anyuka, anyus, az idegen nyelvekbő l kölcsönzött szavak 
jegyzéke is hosszú: mama, mami, mamika, mamuka, muter, muti, kévó... 

A lemenő  ág első  fokozatára az jellemző , hogy a gyerekeket a szülök leginkább 
a keresztnevükön, vagy azok becézett formájával szólítják. De nem ritka még a fiú-
gyerekre a fiam, fiacskám, kisfiam, a lánygyerekek esetében pedig a lányom, kislá-
nyom, sőt, meglepően gyakori a fiúgyermekek megjelölésére szolgáló fiarП, kisfiam, 
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faacskám alak is a leánygyerekekre vonatkoztatva. Az unokákat a nagyszül ők ke-
resztnevükön szólítják. 

Az oldalági rokonság első  fokán a testvérek megszólítása leginkább azok utóne-
vén történik, de itt van még a bátyám, bátya, öcsi, öcsém, öcsžkém, öcskös, brácó, 
burázer, illetve a néném, néni, húgom, húgocskám, kishúgom, széko, széjo, néjó, 
sveszti megnevezés is. A testvér házastársát is az esetek többségében az utónevükön 
szólítjuk, de előfordul a sógor, sógornő, sógorasszony, kissógorasszony, ángyó, án-
gyi is. 

A szülők testvéreit a keresztnév + bácsi / nénž szerkezettel szoktuk megszólíta-
ni, de meg kell még említeni a bácsika, bátya, nagybácsi, illetve a néni, nénžke, nén-
je, nagynénž, személyemlítéskor pedig a szerbb ő l tükröztetett ujka +utónév, sztríkó 
+ utónév, titka / lila + keresztnév formákat is. A szülők testvérének házastársai ese-
tében a keresztnév + bácsi / néni, sógor, áПgyó, titka / técsa +utónév, ujПa + ke-
resztnév, sztrina +keresztnév használatos. A szerbből átvett kifejezéseket kimon-
dottan csak személyemlítéskor alkalmazzák adatközl őim. A gyerekek házastársá-
nak megszólítása a keresztnevükön történik, elvétve el ő fordul még azonban a vejkó. 

A férj esetében leginkább a valóságosan, vagy csak potenciálisan jelen lev ő  gye-
rek nézőpontjára való utalásképpen az apa, apus, apjuk, atyus, valamint az öregem, 
és a keresztnév fordul el ő  leggyakrabban. De az uram, hé, hékám, hékás, kend kife-
jezéseket is lehet még hallani idősebb személyektő l , bár már elavult formákról van 
szó, és inkább falun mint városban (az utóbbi kett ő  valószínűleg a „hej" figyelem-
felkeltő  indulatszóból alakult ki ). S ezzel analóg módon a feleség megszólításra az 
anya, anyu, anyjuk, anyukám, mama a legmegszokottabb, de hadd említsük még 
meg a párom, hitvesem, öregem, asszony formákat is. 

Az apóst az apám, apu, vagy tata, déda az anyóst pedig az anyu, anyám, mama, 
báko szavakkal illetjük meg. 

A házastárs testvéreit leginkább utónevükön szólítjuk, de használjuk még a só-
gor, bátya, illetve a sógornő, sógorné, ángyó megnevezést is. A sógor megszólítás 
tehát , a házastárs testvérét és a testvér házastársát is jelöli , de jelentése sokszor 
nincs pontosan meghatározva : használatos még a házastárs testvérének házastársa 
és a testvér házastársának testvére személyére is. Társas, szolidáris kapcsolatban le-
vő  egyének megszólítására is el őfordul. Érdekes, hogy talán épp ezért, túl általános, 
nem pontosított jelentése miatt, ez az egyedüli rokonsági viszonyt kifejez ő  szó, 
amelyet a szerb él ő  nyelvben is megtalálunk (bár a németb ől való, magyar közvetí-
téssel történt tükrözésrő l van szó). 

A komasági viszony megszólítási formái a komám, komámasszony, de mivel a 
komaság megnevezései is kiterjedtek más viszonyok személyfelhívására, szolidáris 
viszonyban levő  egyének megszólítására is használjuk. A szerb nyelvben szintén 
ilyen érteleimben is használt kumé, kun o megnevezés is gyakori. 
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A társadalmi szerept ől függő  megszólítások. Még a második világháború előtt 
sokkal változatosabb, gazdagabb volt a társadalmi helyzetre vonatkozó személyfel-
hívási formák skálája. Ma már egyáltalán nem, vagy csak tréfából, gúnyos hang-
nemben használjuk a tekintetes, méltóságos, nagyságos, nagymáltóságú, kegyel-
mes, fenséges, felséges, nemzetes, eminenciás elő tagú szerkezeteket. A nagyságos 
asszonyom azonban még ma is elvétve elhangzik id ősebb férfiú szájából, ha külö-
nös udvariasságot kíván tanúsítani egy hölgy iránt. Az idegen férfiak megnevezésé-
re még ma is az uram, kedves uram, (levélben) tisztlet uram, nők esetében pedig a 
hölgyem, asszonyom, kisasszony féle személyfelhívások a megszokottak. 

Egy időben, az önigazgatási rendszerben az elvtárs, kartárs, szaktárs igyekezett 
kiszorítani az úr személyfelhívási formát. Ezek közül ma még csak az elvtárs hasz-
nálatos, de már nem oly mértékben mint a közelmúltban, mert az egypárti rendszert 
többpárti váltotta fel, ezért csak egy-egy párt gyülekezetein szokásos ma már (éspe-
dig felszólalásokban) a többes számú alakja. A kartárs / kartársnő  alakokat felvál-
totta a kolléga / koleganő, kollegina megnevezéspár. A szaktárs is kivesző félben 
van, itt-ott még csak a kicsinyítőképzős változatát hallani: szaki. 

A foglalkozást is magába foglaló megszólítások olyan jelz ős szerkezetek, ame-
lyek előtagját a foglalkozás, utótagját pedig az úr, n ő , néni, bácsi főnév képezi. Az 
utóbbi kettőt gyerekek szájából szoktuk hallani, főleg egyenruhás személyekre vo-
natkoztatva: doktor néni, rendőr bácsi, katona bácsi, postás bácsi. Az „urazást", 
mint már az imént említettem egy id őben kirekesztette az elvtárs, esetleg néptárs 
(amelyet a tanár esetében használtunk), azonban ma már teljes mértékben 
„rehabitálódott", és teljesen megszokottá vált az igazgató úr, tanár úr stb. féle meg-
szólítás. A valamikor Oly gyakori orvos úr formát felváltotta a doktor úr. 

Megesik, hogy a foglalkozás teljes megnevezése helyett annak csak egyik ele-
mét emeljük ki. Így pl. az iskolában az igazgatóhelyettes megyszólítására használ-
hatjuk a helyettes úr alakot (valószínű leg a szerb nyelv analógiájára: druže 
zameniče). Amennyiben személyfelhíváskor csak a megszólított személy foglalko-
zását nevezzük meg, vagy annak kicsinyít őképzős változatát, akkor ez a megszólí-
tott személlyel való bizalmas, kedvesked ő  viszonyunkra utal: doktor doki, dokikám. 

Meg kell említenünk még a mester megszólítást is. Ma már ritkábban hallhatjuk, 
de két vonatkozásban is használatos még: 

nagy alkotótevékenységet folytató, nagy tekintély ű  művészek esetében, pl. 
nagy hegedűművészhez fordulva (a maestro szinonimájaként), 

valamilyen kisipari ággal foglalkozó egyén esetében. 
Az alkalmi szerepekre vonatkozó megszólítások közül megemlíthetjük pl. az 

üzleti levelezés során, a vásárlónak az elárúsító általi megnevezését: kedves vev ő, 
vagy a vendéglátóiparban el őforduló kedves vendég formát. Ide soroljuk még a 
(kedves) szomszéd, szomszéd úr, szomszéd bácsi /néni személyfelhívást, valamint a 
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házinéni/házibácsi szerkezetet, amelyet a lakásbérl ők használnak a bérbeadók sze-
mélyére. 

A tömegtájékoztatási eszközökben tapasztalt megszólítások. A sajtóban az 
újságíró vagy a szerkesztő , amikor az olvasóhoz fordul, ezt mindig egyes számban 
teszi: Kedves / Tisztelt olvasó! A rádióbemondó viszont így üdvözli a publikumot: 
Kedves hallgatóság! Nagyon ritkán hallható a Mélyen tisztelt hallgatóság! elavult 
forma. Amikor azonban egy meghatározott személyhez fordul, azzal kezd el beszél-
getni, természetesen egyes számot használ. A tévében a bemondó a Kedves néz ő! 
vagy Kedves közönség! megszólítással kezdi a műsort. Itt a szerbb ől való kölcsön-
zésnek nincs helye, mert igényesebb nyelvhasználatról van szó. 

A privátszférába tartozó megszólítások. Míg ismerkedéskor még az uram l 
hölgyem, esetleg a foglalkozás megnevezése jellemz ő , addig az ismerősök, barátok 
közötti megszólításoknak sajátos hangulati értékük van: barátom, barátnőm, kis-
öreg, pajtás, pajtikám, öreg szivar, édes öregem, komám, kiskomám, barátocskám 
(olykor van némi fölényeskedő  hangnem is benne), drugáг  faszi, faszikám. 

Udvarláskor és a szorosabb, intimebb kapcsolatban lev ő  személyek közötti meg-
szólítások jegyzéke szinte kimenthetetlen: kedves, édes, drága, aranyom, gyön-
gyöm, lelkem, galambom stb. 

Ladó János — a bevezetőben említett dolgozatában — megszólításhelyettesít ő  for-
mákat is megkülönböztet. Ezek közé az olyan figyelmeztet ő , kérő  szerkezeteket so-
rolja mint amilyen a: Kérem szépen! Kérlek... Legyen szíves...! Legyen oly kedves...! 
Parancsoljon! Bocsánat... Elnézést... Sory... valamint a Magyarországon oly ked-
velt tetszik segédigés szerkezetek: Tetszik tudni... Tessék mondani... Ezek mindig 
valamilyen nyilvános helyen elhangzó felszólítások. Ilyenkor nincs szándékunkban 
beszédbe elegyedni, valamilyen közelebbi kapcsolatba kerülni a beszédpartnerrel, 
csak egy szivességre akarjuk megkérni. El kell mondanom, hogy vidékűnkön nem 
igen tapasztaltam az ilyen jelleg ű  megszólításokat, talán az el őkelősködéstől való 
túlzott idegenkedés az oka ennek. 

Következtetésképpen elmondhatjuk, hogy az Újvidéken használt megszólítási 
formák zöme Magyarországon is el őfordul, különbség talán csak megterheltségi fo-
kukban van. Ami azonban a vidékünkön elhangzó személyfelhívási, különösen pe-
dig a személyemlítési formákra jellemz ő , az a szerb tükörszavak belopakodása, kü-
lönösen az ifjúság,  valamint az igénytelenebb nyelvhasználók körében. Ennek oka-
it a többség nyelvét beszél ő  azonos korosztállyal való azonosulási törekvésben, 
azok utánozásában, a feltűnési szándékban, a beszédpartnerek barátságának fokát 
vagy a közöttük levő  intimitás jelzésében, az összetartozás érzésének kifejezésében, 
és nem utolsósorban a beszél ők hanyagságában, nyelvhasználatuk iránti igénytelen-
ségében látom. 
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JEGYZETEK 

1 (Köszönés és megszólítás napjainkban, Nyr. 1959. 23. p.), 

Ways of Addressing People in the Hungarian Language 
Spoken in Novi Sad 

Addressing people is-next to greeting people-the other verbal element, or it 
could be also considered as a complementary element, of social intercourse. 

We address people when we want to make contact with them, and we do this as 
a preliminary act or a sign that we intend to speak to the person we address. 
Reference to the person is used to denote the person we are talking to during the 
ongoing communication. 

Social life has created a rich variety of norms in addressing or referring to the 
conversation partner: a complicated social order produces a complicated system of 
addressing people. This is true of homogeneous national societies, and is even more 
so of multinational societies as is the region of Vojvodina or the city Novi Sad. The 
influences of the language of the majority of the population can be felt in this 
aspect, too. 
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A beszélt nyelv néhány szövegalkotási jellemz ője  

Az beszélt nyelv szövegeinek megszerkesztettségével kapcsolatban gyakran el-
hangzik az a vélemény, hogy az ilyen szövegek lazák, kevésbé megszerkesztettek. 
Vannak olyan dialógusok, melyekre valóban jellemz ő  lehet ez a megállapítás, ám a 
társalgásnak vannak olyan részei, melyek teljesek , lezártak , a téma egysége, kerek-
sége jellemzi őket, és szintaktikai , szemantikai és pragmatikai szempontból is meg 
vannak szerkesztve . Ez a beszélgetések egyik központi struktúrájára, a nar-
ratívumokra jellemz ő . A beszélt nyelvi narratívum szintén interaktív esemény, mert 
a beszélő  és a hallgató interakciójában jön létre. A narratívumokban a múltbeli ese-
ményeket olyan rendezett mondatsor reprezentálja, „mely a sorrend révén mutatja 
be aszóban forgó események id őbeli sorrendjét". A narratívumok hosszabb-rövi-
debb megnyilatkozások , tehát teljes szövegrészek , melyek egészek , zártak . Mindhá-
rom szövegszint , a szintaktikai , szemantikai és pragmatikai dimenzió vizsgálata 
fényt deríthet a beszélt nyelv szövegeinek sajátságaira, a na ггatívumokéira is. Ezek 
néhány szövegtani jellemz őjét foglalom össze a következ őkben. Először azonban 
szükségesnek tartottam tipológiailag meghatározni őket, ami nem könnyű , ugyanis 
a szövegtipológiákban — merthogy több készült eddig —, a beszélt nyelv m űfajai 
nemigen kapnak helyet. 

Nem sok minden változott Bahtyin megállapítása óta, hogy ti . „az élőbeszéd mű-
fajairól ma sincs összefoglaló jegyzék, sőt az sem világos, mik lennének egy ilyen 
lista elvi alapjai"z. Szerinte a beszédm űfajoknak sajátos szerkezeti formájuk van, 
vannak szabványosított műfajai, s vannak szabadabbak, mint pl. a társalgás. De a 
műfaji korlátozások a szabadabb m űfajra is érvényesek. A beszédmű fajoknak tema-
tikus és funkcionális ismérveit emlegeti , de nem osztályozza őket . A később kidol-
gozott szövegtipológiák kategóriái alapján azonban a beszédm űfajok néhány saját-
sága meghatározható . Wehrlich szövegtipológiájában, mely a szöveg bels ő  jellem-
ző it, szerkezetét veszi alapul, a szövegcsoport szintje szerint az általam elemzett 
szövegek nem fkcionálisak, a szövegtípus szerint narratív (elbeszél ő) szövegek, a 
szövegforma elbeszélés. Sandig rendszerében, melynek alapja a beszédaktus-elmé-
let, a narratívumok a reprezentatív csoportba tartoznak (leírást és megállapítást tar-
talmaznak). Gülich és Raible komplex szövegtipológiájában a kommunikációs mo-
dell a kiindulópont , s a beszélt nyelvi kommunikációban a szövegen kívüli jellem-
zőkre helyeződik a hangsúly. Az általuk meghatározott ismérvek szerint a beszélt 
nyelvi narratív szövegeknek ábrázoló funkciója van, a kommunikációs folyamat 
mindennapi, a kommunikáció reális (vagyis vannak térbeli és id őbeli vonatkozásai), 
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az adó és a vevő  közös kommunikációs szituációban van, a kommunikáció iránya a 
dialóguson belül monologikus. Mivel a szövegek a megadott szempontok szerint 
minősíthetők, szövegfajtának tekinthet ők (ellenkező  esetben kommunikációs válfa-
jok lennének).' 

A beszélő  pragmatikai kompetenciája alapján dönti el, hogy milyen típusú és 
struktúrájú közlést hoz létre. „A szövegtípus-választás szabályai intuitív módon él-
nek a nyelvközösség tagjaiban" — olvashatjuk E őry Vilmának a szövegtipológiáról 
szóló tanulmányában. 4  Ezért tartom fontosnak a szövegtípusok rendszerében elhe-
lyezni azt a szövegfajtát, melyet elemeztem. A m űfaj, a szövegtípus, szövegtípus 
formai-szerkezeti kötöttsége határozza meg a szöveg szövegtani felépítését, sajátsá-
gait. Előrebocsátom, hogy a jellemz ő  vonások között sok olyan található, amely az 
írott szövegekre is jellemz ő . 

1. A szövegszerkezet. Az él őnyelvi narratívum is mondatok megszerkesztett 
együttese, melyek tömbökbe szervez ődnek. Tehát a mondatok beszerkesztettek is. 
A szakirodalom szerint más szövegépítési norma, szokás érvényesül a köznapi, 
mint az irodalmi szövegekben, a kötetlenség lehet ővé teszi a szövegalkotási szabá-
lyok teljes figyelmen kívül hagyását. 

Nos, a szövegalkotási szabályok az élönyelvi narratívumokban is érvényesül-
nek, tehát nincs szó kötetlenségrő l. A kötöttségek pedig több mindenben kifejezés-
re jutnak. 

— A szövegjellegnek mind a négy Isenberg által meghatározott ismertet őjegye 
felismerhető : a szövegösszefüggés, a megszerkesztettség, a helyes megformáltság 
és a lezártság; domináns sajátság (melyeket Lotman írt le) az elhatároltság és a 
strukturáltság. Az elhatároltság azt jelenti, hogy a szövegnek van kezdete és vége, a 
strukturáltság pedig azt, hogy a hosszabb szövegek részekre oszthatók. Jellemzi to-
vábbá az is, amit Beaugrande és Dressler emel ki: a kohézió, a koherencia, a közlé-
si szándék, a befogadó elfogadhatósági ítélete és a szöveg információs értéke. 5  

— A szövegek egységes témájúak, s mint már fentebb volt róla szó, a teljesség és 
lezártság érzetét keltik. Ezt bizonyítják többek között a nyitó és záró mondatok. A 
szerkezet alakításában fontos szerepet kapnak ezek a mondatok. Van, amikor a be-
vezető  mondat általános propozíciót fogalmaz meg, ezt illusztrálja a narratívum. Pl. 
az első  mondat a hiedelmet tartalmazza, s ezt követi a hozzá kapcsolódó történet 
(„A boszorkány szédte a hasznot.” „Péntékén mosni nem vót szabad, még vasalni, 
mert akkó ha vót villámlás, akkó belecsapott a villám abba, akin péntékén vasalt ru-
ha vót." „Amellik gyűrűt esküvő  alkalmává hétszér mégszentélt a pap, [...] azt a 
gyűrűt beletétték tiszta vízbe, és ha valaki elveszétt, a gy űrű  mégmutatta, hol van az 
a valaki.") A propozíció sokszor érzelmi érték ű : „Az érzelmek típusát az események 
irányítják: Hadd meséljek el valami furcsát (meghökkent őt), izgalmasat (fan-
tasztikusat), különöset Még akkor is érzelmi jelleg űeknek minősíthetők a kez- 
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dő  mondatok, ha semlegeseknek t űnnek, ugyanis olyan eseményeket vezetnek be, 
melyek eltérnek a mindennapos tapasztalattól. Tipikus narratívum-kezdetek: 

A történetet valaki mesélte, valakit ől hallotta a szöveg alkotója („Apám 
meséte, hogy vótak azok a tündérlányok.” „A nagyanyád mondta, hogy mégnyomta 
a boszorkány." „Anyósom meséte, hogy...") 

Valakivel megtörtént az eset: „Nekünk történt ez,..." „Az én apámmá történt." 
„Ez velem történt." 

A beszélő  hallotta valakitő l a történetet, de nincs megnevezve, kit ő l: „Azt hal-
lottam, hogy kicseréték a gyerékéket." „Úgy hallottam, hogy..." 

Azt mondják-kezdet: „Még valamikó mondták, hogy..." „igy asszony mind-
ég mondta, hogy..." 

Népmesei kezdet: „Volt égy id ős asszony." „Volt égyszér egy nagylány." „Vót 
égy fiatalembér, udvarót égy lánynak." 

Kapcsoló mondatkezdet: „Én is tudok égy ijet." „Aztán égy másik alkalom-
má..." Ilyen mondatkezdetek akkor hallhatók, ha a társalgásban többen vesznek 
részt. Ha hosszú a szöveg, és több epizódból áll, az elbeszél ő  megtalálja a módját, 
hogy a különálló történeteket kapcsolatba hozza. Az olyan mondat, mint a második, 
az epizódok egymáshoz kapcsolódását is szolgálhatja. 

Utalás a szituáció idejére, helyére, szerepl őire (és viselkedésükkel kapcsola-
tos jellemzőire): a kezdő  mondatban szó lehet a helyr ől és/vagy időről, de tartal-
mazhatja az els ő  mondat mindhárom elemet. 

Értékelő  nyitó mondat: a szövegalkotó a narratívum igazságértékét er ősíti 
meg az ilyen mondatokkal: „Ez valóság vót." „De ez valóba igaz vót." „Ez is igaz 
vót." Ugyanezek a mondatok vagy ehhez hasonlóak le is zárhatják a szöveget. Nem 
egyszer ilyen értékel ő  mondat fogja keretbe a történetet. 

A befejezés — az igazságérték meger ősítése mellett — lehet valamilyen általános 
észrevétel, megjegyzés („Az ijen gyerékre mondják, hogy tótos.” „Én is a Rozitú 
csak nagyjábú hallottam"); megismétl ődhet a kezd ő  mondat propozíciója — a törté-
net egy-egy motívumával b ővítve („Azt mondták, boszorkány vót, éváltozott macs-
kájé.” „Gatyamadzaggá léket mégfogni" [ti. a boszorkányt]. 

— A szövegekhez jelentés, szövegvilág kapcsolható. A beszél ő  létrehoz egy vagy 
több verbális objektumot, amely reprezentál valamit egy-egy személyr ő l, esemény-
rő l, történetről. A megjelenített tárgyak, személyek bizonyos tulajdonságokkal ren-
delkeznek, valamilyen állapotba kerülnek valami következtében, és meghatározott 
vagy pontosan meg nem határozott id őben és helyen kapcsolatba kerülnek egymás-
sal. A beszélő  szituációt alkot meg, s ezek a megjelenített szituációk reprezentálják 
a szövegvilágot, a lehetséges világot. Az általam elemzett szövegek hiedelemmon-
dák, tehát a szituációk a nép hiedelemvilágát reprezentálják. E világ tényállásai az-
által léteznek, hogy a közösség tagjai reprezentálják, s úgy léteznek, ahogy repre- 
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zentálják. Ehhez kapcsolhatjuk azt, hogy a mondatok állításai között összeférhet ő -
ség mutatható ki (abban a szövegvilágban, amelyre vonatkoznak). 

— A szövegelemek ismétlődésének fontos szerepük van, mert a szövegmondatok 
egybeszövődését szolgálják. A szövegmondatok akkor alkotnak egységet, ha témá-
juk azonos. Ha az egymást követő  mondatokban a kifejezések ismétl ődnek, az an-
nak a jele, hogy ugyanarra a jelöltre vonatkoznak. A tematikus névszók a hiedelem-
mondákban többféleképpen ismétl ődnek meg (éppen úgy, mint az írott szövegek-
ben): 

ugyanabban az alakban: „Hanyadt feküdt, a macska mög ott nyörvogott a sa-
rokba. [...] A macska bébujt a pokróc alatt, de a macska csak nyörvog, nyérvog. [...] 
Mondta, hogy valamit vissza is szót a macska." Ez a teljes ismétl ődés; 

részleges az ismétlődés, ha a szó ragokkal, jelekkel egészül ki: Julcsa, 
Julcsáékhó, Julcsának; gy űrű , gyűrűt, gyűrűje, gyűrűben; 

szinonimákkal: a férjem, a párom; a fiatalember, a gyerek; a szomszédasszo-
nyunk, a néni; 

a szövegben válnak a szavak egymás szinonimájává: Verébné, macskát, 
Verébné, macska; 

a tulajdonnevet köznév követi: Panna néni, a néni; Kovács bácsi, öregapjává, 
öregapját; 

az ige után a belőle képzett főnév ismétlődik: lépked, lépésit, lépése, lépést; 
bözörgetétt, zörgetés, majd ismét az ige következik, de másik igeköt ővel: mögzör-
gette; 

a főnév szerepel először, majd az ige, melyből a főnevet képezzük: félést, fét. 
A témaazonosság biztosítása mellett az ismétlésnek fokozó, nyomatékosító 

funkciója is van. A szerkezetek is vagy változatlanul, vagy alig módosult alakban 
ismétlődnek meg: „A gyerek nem alszik, csak sivalkodik, csak sivalkodik." „Mikó 
meghalt a sógor, minden elment, minden elmönt." „De nem tud mit esináni sömmit, 
nem tud mit csináni." „Gyönyörű  vót az, azt így nem l őhet emeséni [...] Gyönyörű  
vót, azt nem l őhet emeséni, gyönyörű  szép vót az [...] Gyönyör ű  vót az." Fokozó jel-
legű  az ismétlés akkor is, amikor több szinonima jelöli ugyanazt egy mondaton 
vagy szövegegységen belül: „No, jól van, a fiatalemb őr emőnt haza, szomorkodott, 
az estéli történet nagyon bántotta, szomorkodott, bánatos vót. A fiatalembört na-
gyon bántotta lelkileg is a történet. [...] mer ütet nagyon gyötörte ez az éjjeli törté-
net." 

2. A szöveg jelentésének néhány kérdése 
— A változatlan és variált ismétlés, a rokon értelm ű  szóval történő  ismétlés a je-

lentés síkját is érinti, mint ahogy a helyet és id ő t jelölő  elemek is, amelyekről sze-
repérő l már szintén volt szó. 

— A globális kohézió eszközei: 
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az integráló erej ű  fókuszmondat, amely a tartalmat szervezi. A hiedelemmon-
dákban ez legtöbbször vagy a kezd ő , vagy a záró mondat; 

a hosszabb szövegekben tételmondatok vannak; a tételmondat a bekezdés leg-
fontosabb gondolata (nem mindig az els ő  mondat); 

a kulcsszó a témát megjelöl ő  szó; a kulcsszavak a hiedelemmondákban a hi-
edelemvilág fontos motívumai, melyek azonos jelentésosztályba foglalhatók, s így 
mezőösszefüggést alkotnak. 

A szemantikai kapcsolódás többféle: 
legtöbbször az általános megállapítást követi a részletezés 
van, amikor az elbeszélés következménnyel indul, és ezt követi a körülmé-

nyek kifejtése 
az ok után következik a következmény 

— A kisebb szövegegységek lineáris kohézióját biztosító elemekkel, a névmással 
történő  utalással és a kötőszók szerepével ezúttal ne foglalkozom. 

— A szöveg jelentése legtöbbször explicit, ritkábban implicit. A rejtett jelentés 
szövegvilág ismeretében válik értelmezhet ővé. 

A témaazonosság biztosításának néhány eszközér ől már volt szó a fentekben. 
A közbevetéseknek, magyarázatoknak is fontos szerepük van, ezek kitérések, 

van amikor metanyelvi szerepük van, máskor történeti adatokat tartalmaznak. A 
mondanivalót világítják meg, s ő t állásfoglalást is tartalmaznak. És stilisztikai szere-
pük is van, mert az összefügg ő  részek szétválasztásával feszültséget keltenek. Pl. 
„Ez alatt az idő  alatt, de mégjegyzém, a hó esétt, akkor kezdétt esni, de má fehér vót 
a fód, úgyhogy ha valaki elmént, a nyomok méglátszottak. Hallom nyílik a kapu." 
„És akkó valaki mondta néki, hogy az istállóajtóba, valamikó a parasztgyerék kint 
aludt az istállóba, nem bént a szobába, azt mondta..." „A Szöll ősort azé híјјák 
Szöllősornak, mert nem vót más, csak szöll ő, bé vót szöllőzve az egész, 
kisfődeknek mondták, nyóc vadrét, fé hold fődek vótak kiparcellázva. Vót, akinek 
kettő-három vagy négy is. Mind bé vótak szöllőzve." 

3. Szövegpragmatika. 
A szövegek kommunikatív funkciója: a referenciális funkció dominál, mert egy 

sajátos világra vonatkoznak a megnyilatkozások, ugyanakkor több szövegnek 
emotív jellege is van, még ha nem is az érzelmek közlése áll a középpontban. Me-
tanyelvi szerepük a közbevetéseknek van; a nyelvi kódra irányul pl. a következ ő  
szómagyarázat: „Ott azt mondták, ha valaki léfekszik az istállóba a körösztjászolba, 
az nagyon szélés jászol vót, és mind a két felin éttek a jószágok, kihordják, minden 
éjjе  kiviszik onnan az istállóbú." 

Konatív, fatikus és poétikai funkciójuk nincs a szövegeknek. 
A szöveg mint cselekvés: ha a Searle által meghatározott típusokat vesszük fi-

gyelembe, a szövegek reprezentatívék, mert mondatai a hiedelemvilágról alkotott 
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kijelentések, megállapítások. Ugyanakkor egy-egy mondat komisszíva, mert fenye-
getést tartalmaz (az idézetekben találunk ilyen illokúciós aktust). 

Ha Grice interakcióelmélete fel ő l közelítjük meg a narratívumokat, a következ ő -
ket állapíthatjuk meg: a szövegek legnagyobb része a kívánt mértékben informatív, 
de vannak szűkszavú megnyilatkozások is, ennek több oka van. Az egyik lehet ta-
lán a rövidségre, pontosságra törekvés, vagy a beszél ő  nem tud, nem akar többet 
hozzáfűzni a történethez. A minőség maximája kimondja, hogy „ne mondj olyat, 
amirő l úgy hiszed, hogy hamis". A szövegek közl ő i tudják és hiszik, hogy úgy tör-
tént, ahogy elmondják, és ezt bele is szerkesztik a szövegbe. Vagyis a szövegek 
nemcsak információkat hordoznak, nemcsak a hiedelemvilág tényeit, jelenségeit 
mutatják be, hanem tartalmazzák a közl ő  állásfoglalását is. Többek között a való-
ban, biztos, tényleg modális operátorok fejezik ki a közl őnek a tényállásokhoz való 
viszonyát. A közlő  implikálja, hogy a hallgatónak bíznia kell benne, még ha ezt nem 
mondja is ki. De kódolja mimikával, vokális kóddal, és benne van a jelentésben is, 
úgy, hogy az általa fontosnak tartott részeket például ismétléssel nyomatékosítja. A 
közlőnek szándékában áll, hogy a hallgató tudomásul vegyen bizonyos tényálláso-
kat, és hogy ezeket igaznak tartsa. Ezt a szándékot a hallgatónak fel kell ismernie, 
mert ha nem ismeri fel, nem fogja kommunikációs cselekvésként értelmezni a szö-
veget. A verbális objektum, a szöveg reprezentál valamit. A szándékolt felismerés, 
mint Terestyéni Tamás írja szövegelméleti téziseiben, a reprezentáció interpretáció-
ja, azaz megértése.' A megértésb ő l persze nem mindig következik, hogy mindent 
igaznak is tartunk, amit hallunk. 
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Certain Characteristic Features of Text-formation in Spoken 
Language 

It is often claimed that the composition of spoken language texts is rather 
incoherent or loose. The author, however, shows that there are certain spoken or real 
language texts that are complete, and that they are composed or organized on all 
three levels: syntax, semantics, and pragmatics. The type of texts the author has 
drawn this conclusion about is the legends. 

In the first part of the paper, the author tries to specify the place of these real 
language texts in the typological system since its type determines the composition 
of a text. Further on, she sums up the characteristic features of the texts from the 
points of textology, and within this considers the typical narrative openings and 
endings, as well as their semasiological and pragmatical relations. 
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Dr. Bagi Ferenc 
Egyszótagú földrajzi neveink hangszerkezetér ő l 

Az egyszótagú szavak hangszerkezetének vizsgálatával hosszabb id ő  óta foglal-
kozom. Az előzőek során a magyar köznyelv szavainak hangsorépítkezésében ta-
pasztalt törvényszer űségekről szóltam, most viszont az egyszótagú földrajzi nevek 
tanulmányozása nyomán észlelt sajátosságokat szándékozom ismertetni. A magyar 
köznyelvi szavak és a földrajzi nevek szóanyagának elemzésér ől el kell azonban 
mondanom, hogy ezek a vizsgálatok tulajdonképpen el őkészítő  munkálatok a ma-
gyar és a szerb köznyelv jelzett szóanyagainak kontrasztív vizsgálatához. 

A magyar szóanyag szembeállító elemzését lehet ővé tevő  felvezető  vizsgálatnak 
eljárásmódjáról azonban itt most nem szólnék, mert azt leírtam Előzetes megjegy-
zések a szerb és a magyar köznyelv egyszótagú szavai fonémaszerkezetének 
kontrasztív vizsgálatához címmel megjelent referátumomban, de annyit mégis el 
kell mondanom, hogy a két nyelvi anyag megbízható kontrasztív vizsgálhatósága 
érdekében a magyar anyagot is a szerb nyelvész, dr. Jovan Jerkovi ćz munkájának 
módszereit követve elemeztem és elemzem, ám eközben ezúttal is, ugyanúgy, mint 
a köznyelvi szókincs egyszótagú szavainak elemzésekor, szem el őtt kellett/kell tar-
tanom a magyar nyelv specifikus jellegzetességeit, mint pl. a magán- és mással-
hangzók önkörükön belüli id őtartam szerinti különbözőségét, amely különbség 
fonematikus értékű  mindkét hangcsoporton belül, ezzel szemben ismeretlen jegy a 
szerb nyelvben. Nem téveszthettem továbbá szem el ől azt sem, hogy a magyarban 
csak a magánhangzók a szótagalkotó beszédhangok (a szerbben viszont meghatáro-
zott hangközi helyzetekben a szonans r, és bizonyos újabb jövevényszavakban más 
szonans hangok is lehetnek azok!). Így szóanyagom el őször is magánhangzóink rö-
vid-hosszú megoszlása alapján kellett felosztanom, majd a két létrejöv ő  csoport 
anyagán belül, a szót alkotó fonémák számától, valamint a szón belüli sorrendjét ő l 
függően is el kellett különítenem a rövid és a hosszú mássalhangzókat tartahnazó 
szavakat. Ennek következtében a szócsoportok kialakítása (a két beszédhangból ál-
ló szavak hangkombinációját példaként véve) a következ ő  módon történt: adottak a 
V (vokális, magánhangzó), továbbá a hV (hosszú magánhangzó), illetve C (conso-
nans, mássalhangzó), és hC (hosszú mássalhangzó). E hangok kombinációja pedig 
a magyarban a következ ő  szócsoportokat hozhatja létre: CV, illetve VC (rövid ma-
gán- és mássalhangzók kombinációja!), vagy: hVC, VhC és ChV (rövid és hosszú 
beszédhangok kombinációja), és hVhC (két hosszú beszédhang kombinációja). 
Csak ennyit, mert a hCV és hChV kombinációk, azaz: a hosszú mássalhangzóval 
kezdődő  szók alkotásának lehetősége sem a magyar köznyelvben, sem a földrajzi 
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nevek esetében nem áll fenn! A három vagy több beszédhangból, bet űből álló sza-
vak természetesen a példának választott szócsoportnál több hangsorszerkezeti vál-
tozatot hozhatnak létre, de hosszú mássalhangzóval kezd ődő  szó ezekben a szócso-
portjainkban sincs. Azonban a több mássalhangzóból és egy magánhangzóból szer-
veződő  szócsoportok között vannak olyan alcsoportok, amelyek egy adott nyelvben 
nem lelhetők fel, egy másikban viszont igenis fellelhet ők. Ilyen különbségek, azaz, 
egyes szócsoportok, ezek alcsoportjai egyikének-másikának megléte, vagy meg 
nem léte, azonban egy nyelven belül is el őállhatnak, ha lényegesen eltérő  anyagot 
vetünk össze. A köznyelvi szóanyag és a földrajzi nevek erre példát szolgáltatnak 
(bár e példával az anyagismertetéshez viszonyítottan kissé el őre futunk). Vegyük a 
V típusú, (egyetlen magánhangzóból álló) szavak csoportját. Ebben egyetlen rövid 
vagy hosszú magánhangzóból álló földrajzi nevet sem találunk, tehát e nevek között 
ilyen típusú szócsoportra sem lelünk, ezzel szemben a köznyelvi szavak között van-
nak ilyen szavak, pl.: a, e, ó, ő. Az összevetés elvégzése és eredményeinek ismer-
tetése azonban túlmutat e dolgozat keretein, noha a lehet őség adott. (L. az alábbi I. 
számú táblázatot, valamint A magyar írott köznyelv egyszótagú szavainak hang-
tana c. dolgozatom Rövid- és hosszú magánhangzós szavak c. táblázatait'). 

Az imént elmondottak az eddig elvégzett elemzések alapján már ismertek, de en-
nek ellenére a földrajzi nevek anyagának begy űjtésekor több, a megel őző  anyag-
gyűjtéstő l eltérő  probléma vetődött fel. Ezek egy része a forrásanyagként felhasz-
nált földrajzi nevek szótáraival" hozhatók kapcsolatba, ugyanis azok más-más id ő -
ben, vagy egymástól eltérő  céllal készültek, a legrégebben megjelentnek pedig a he-
lyesírása és grafémahasználata is érezhet ően különbözik az újabbakétól. A nevek-
rő l azonban, talán mondani sem kell, hogy egyesek minden szótárban, mások Vi-

szont csak egyben-egyben jelentek meg, s őt az sem volt ritka, hogy egy-egy név Fé-
nyes Elek szótárában pusztának volt a neve, amely a kés őbb megjelent szótárakból 
kimaradt, vagy éppen kisebb falut, esetleg várost jelöl. Más nevek pedig többször is 
elő fordulnak, némelyek úgy, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia egymástól távol 
eső  vidékein, ma viszont e térség más-más országában településnevek, vagy úgy, 
hogy egyszer hegynek, csúcsnak a neveként bukkannak fel, máskor települést jelöl-
nek. Ilyen esetekben az azonos hangsorú szavak közül csak egy került az anyagba, 
ellenben ha egy településnek két vagy több neve, egy hivatalos, és egy-két általáno-
san használt neve is volt, amelyek hangsora eltért egymástól, mindegyik név beke-
rült az anyagba, pl.: Háj — Áj, Mez őbő  — B ő, Bés —Bézs, Böd — B őd, Boly — Bóly —
Bólly stb. Azon nevek els ő  elemei is bekerültek anyagomba, amelyek els ő  és egyet-
len szótagjához kötőjellel kapcsolódott a jelentéspontosító rész, pl.: Som-hegy, az 
öszszetételeket (pl.: Kisfalu) azonban nem választottam szét, de ha a szótárban az 
önállósult rész megjelent (rendszerint más bet űtípussal szedve), akkor az ilyen 
egyszótagú név-részt felvettem anyagomba (Alsólóc — Lóc, Szamoskócs — Kócs). 
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Felvettem anyagomba továbbá az olyan nem magyar eredet ű  neveket is, amelyeket 
magyarok is elfogadtak és változatlan hangsorral magyarosan ejtenek, használnak, 
bár meglehet, magyar neve is van az adott településnek, pl. Brost (Kisbékafalva), 
Brzán (Berzseny) stb. 

Néha sajátosan érdekes eset is felbukkant. Ilyenként tartható számon a Bzinc te-
lepülésnév, amelynek a valamikori csehszlovákiai hivatalos neve Bzince, régi hiva-
talos neve pedig Tarnabod volt, de magyarul az egyszótagúra rövidült hivatalos 
névváltozat mellett (Bzinc) a Bod elnevezést is használják. Mindkét név bekerült hát 
az anyagba. Vitathatóbb az anyagba vétele az olyan helységneveknek, mint 
Szmrdak, Szrnyka, Trsztye, Prssán, mert ezek a nevek a forrásnyelvben kétszó-
tagúaknak számítanak az r vokalitása folytán. Mégis bevettem őket a vizsgálandó 
nevek közé, egyrészt azért, mert ilyen alakjukban is használják él ő- és írottnyelvi 
közléseikben a magyarajkú beszél ők (amit e nevek szótári írásmódja is bizonyítani 
látszik), másrészt azért, mert a magyarban az r-nek nincs magánhangzó-funkciója, 
tehát ezek a nevek anyanyelvünkben egyszótagú szóként élnek. 
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Ennél a megoldásnál talán még vitathatóbb, els ősorban az írásmód következté-
ben, egyes név, illetve névváltozatok anyagba való felvétele. Ilyen például a Cheb 
szóalak, amely Kiss Lajos szótárában a c-vel kezd ődő  szavak sorában található (de 
a fentebbi módon írva) ezek szerint Cebként ejtik, tehát kezdőbetűjének ejtése meg-
egyezik a Széchenyi István Naplójában Czenknek írt falunév kezdőbetűjének ejté-
sével, de eltér a Fényes Elek szótárában Charch-nak írt Ch ejtésétő l, ugyanis ezt a 
szót ebben a szótárban a cs-vel kezd ődő  szavak sorában lelheti fel az érdekl ődő . 
Ezeket a betűket a feldolgozás során ejtésüktől függetlenül írásos alakjuknak meg-
felelő  alakban tartom majd számon. A régi magyar cz, valamint a tz (Ketz — Kéc, a 
Magyarkés használatban önállósult része) c-ként kerül az adattárba anélkül, hogy a 
két szó kiegyenlítődne egymással, maradt tehát mind a Kec, mind a Kéc névválto-
zat. 

Az anyagból természetszer ű leg hagytam ki mindazokat az egyszótagú földrajzi 
neveket, amelyek el őfordulása kívül esik a magyarság által is lakott területeken, de 
azok sem kerültek be, amelyeknek ugyan a valamikori Osztrák-Magyar Monarchia 
területén létezett vagy létez ő  földrajzi fogalmat jelöltek/jelölnek, de sohasem volt 
magyar nevük, pl. Dvor (Zágrábnál), Burg, a bécsi császári palota megnevezése, 
Grac (ejtésben: Grác) ausztriai város stb. 

Ezek után a szóanyag fentebb leírt szempontok szerinti elosztása, szócsoportok-
ba és szó-alcsoportokba való besorolása következett. Ezeket a csoportokat a nevek-
ben szereplő  betűk (ejtésben, persze, hangok) száma, az alcsoportokat pedig a sza-
vakban lévő  fonémák sorrend-változata alapján határoztam meg. A szócsoportok al-
csoportjaiba tartozó szavak számát feltüntet ő  számadatok az adott szócsoport, illet-
ve az adott szó-alcsoportban szerepl ő  nevek számának mutatói, tehát jellemz ő i is az 
adott nyelvnek. E mutatók alapján már nyelven belüli vizsgálat folytatható (mint 
fenti példánk bizonyította: a köznyelvi szavak és a földrajzi nevek anyagai alkalma-
sak erre), de nyelvek közötti vizsgálatok is lehetségesek. 

A begyűjtött szóanyag száma azonban, így a magyar, illetve a magyarok által is 
elfogadott és használt egyszótagú földrajzi nevek száma is, toldalékolással növelhe-
tő , ha a szóban forgó szavak a toldalék felvétele után is egyszótagúak maradnak. 

E kitétel érvényesítése esetén vizsgált anyagunk, a földrajzi nevek egy részéhez 
értelemszerűen a következő  toldalékok hozzáadása volt lehetséges: az -m, -d, és -nk 
birtokos személyragok; a főnévi viszonyragozásból pedig az accusativusi -t és a 
superessivusi -n$. (Pl.: Bő, Bőm, Bőd, Bőnk; B őt, Bőn.) Formailag egyes esetekben 
kivitelezhető  lenne a -k többes számú jel, esetleg az -n modalisi rag szavakhoz il-
lesztése is, de nyelvlogikai szempontból az ilyen megoldások elfogadhatatlanok. 
Úgyszintén túlzottan er őltetett szavakat eredményezne az egyelem ű , azaz, egyetlen 
mássalhangzóból álló képz őkkel való szóalkotás ezekből főnevekbő l. Egyrészt 
azért, mert a képzett szó már nem f őnév, másrészt pedig azért, mert az így megal- 
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kotott melléknevek jelentése legtöbbször igencsak vitatható volna, lévén hogy a 
szóval jelzett település jellegzetessége az esetek túlnyomó többségében korántsem 
anynyira erős, korántsem annyira kidomborodó és elterjedten ismert, hogy speci-
fukum-értékként lenne számontartható, elálltam hát a szószám növelésének ilyen 
lehetőségétő l. 

Az elmondottakkal szemben sokkal bonyolultabbnak és érdekesebbnek mutat-
kozott a tárgyrag szavakhoz illesztése, különösen azon esetekben, amikor mással-
hangzóra végződő  főnevekről volt szó. Ahhoz azonban, hogy ez a kérdés terítékre 
kerülhessen a mássalhangzók Jerkovi ć  professzortól átvett felosztásának, csoporto-
sításának ismertetése szükséges. Ez a következ ő : Frikatívák (réshangok): f h, s, sz, 
z, zs; okkluzívák (zárhangok): b, d, g, k, p, t; affrikáták (zár-réshangok): c, cs, dz, 
dzs, gy, ty; szonánsok (szótagalkotó mássalhangzók): j, 1, ly, m, n, ny, r, v (A felosz-
tást elsősorban a később következő  megfelel ő  szerb nyelvi anyaggal való könnyeb-
ben kivitelezhető  összevetés céljából vettem át.) A frikatív hangokra végz ődő  pél-
dák (az els ő  példában jelzem a tárgyrag hozzáadását, a továbbiakban azonban már 
csak a ragozott alakot írom le): Csif + t — Csift; Doht, Léht; Kast, Sast, Vast, Vist, 
Bést, Bóst: Huszt, Ruszt, Rüszt, Viszt, Cs őszt, Csőszt; Bozt, Bózt, Lázt, T őzt; Mözst, 
Ruzst, Lózst, Dézst. Az okkluzívákra végződő  helységnevek: Báb, Bod, Bag, Szék, 
Rap, Bat. Ezekhez a nevekhez sehogysem adhatjuk a tárgyragot, hisz Székt stb. sen-
ki sem fog mondani, még akkor sem, ha tudván tudja, hogy a Széket alak köznyel-
vi szóként csakúgy létezik, mint a vasat, amelyet azonban, ha helységnevet jelent 
Vast változatban is megfelel őnek tartunk. Más a helyzet az affrikátákra végződő  ne-
vekkel. Nect, Néct, Kéct; Bocst, Böcst, B őcst, Vécst; Gyugyt, Gyügyt, Gyógyt, 
Gyűgyt, Rétyt stb. (Anyagomban dz-re és dzs-re végződő  földrajzi név nincs.) Ezek 
a nevek a puszta, kötőhangzó nélküli tárgyraggal nem egészen természetesek ugyan, 
de nem is túl idegenszerűek, míg a szonáns mássalhangzórа  végződőek éppen kötő -
hang nélkül természetes hangzásúak, amint azt a példák is bizonyítják: Bajt, Bujt, 
Bájt, Csájt; Gyilt, Salt, Szilt, Bélt, Kált, Hályt;  hint,  Nyimt, Somt, Zámt; Pant, 
Szint, Bánt, Cúnt, Csánt; Bönyt, Csanyt, Csányt, Bényt; Csurt, Csürt, Dört, Bárt, 
Bért, Csért; Bolyt, Révt stb., egyszerűen természetesen hangzanak. 

Úgy tűnik, hogy egyes esetekben aszóban forgó toldalékolás játékosan különös. 
A ragozott alakok némelyikének, mint pl. a zárhangokra végz ődő  földrajzi nevek 
esetében, teljesen idegen, elfogadhatatlan a köt őhang nélküli alakváltozata, ezzel a 
hanggal viszont már, kétszótagú szavakká válván, az anyagba nem kerülhettek be. 
Érdekes azonban, hogy az eleven közlésben a köt őhanggal létrehozott tárgyragos 
alak a holt toldaléknak mondott locativusi -t, -tt jelentés-értelmezést is aktivizálja 
(Széket — Székett), ugyanakkor, minthogy egyedi főnevekrő l van szó, egyes köz-
nyelvi eredetű  magyar személynevek ejtés- és írásmódja is hozzájárul a sajátos 
többértelműség érzékeléséhez. (Pl.: Meghívtam Vasst, nem Vassat, szemben a köz- 
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nyelvi toldalékolt szóváltozattal: vasat.) Talán az ilyen módon kialakuló interferen-
cia-hatásssal magyarázható a nyelvérzéknek az az érezhet ő  elbizonytalanodása, 
amelynek következtében a földrajzi nevek köt őhangzó nélküli tárgyragos alakjai 
közül elfogadhatóaknak t űnnek még az f és h réshangokra, és minden zár-réshang-
ra végződő  nevek is, bár — és ez sem hallgatható el! — ez utóbbi esetekben, mint je-
leztem fentebb, a nyelvérzék bizonyos „berzenkedése" érzhet ő . A szonánsok eseté-
ben ezzel szemben (eltekintve a már kivételekként említett m -re és v-re végződő  ne-
veket, amelyek inkább az el őzőleg felsoroltak közé illenek) nincs semmi baj: a 
tárgyrag minden probléma nélkül kapcsolódik aszóhoz. A nyelvérzék bizonytalan-
ságáról a zárhangokra végz ődő  példák esetében sincs szó, de itt azért, mert fel sem 
merül kötőhangzó nélküli tárgyragos alakváltozatuk elfogadásának lehet ősége. Az 
elutasítás egyértelmű : Székt, Bakt; Zámt, Révt stb. nem mondhatunk, annak ellené-
re sem, hogy a Széktő l, Baktól, Zámtól, tehát az emlegetett mássalhangzó-kap-
csolodások a toldalékolt alakokban létezőek, és Detk, Battyk stb. nev ű  település is 
van. Ennek ellenére Décst, Gyógyt és Néct stb. (1. az alffrikáták csoportjának példá-
it!) sem igen mondunk. Ehelyett a nyelvhasználatban nem ritka egy sajátos köriil-
írásos megoldás beiktatása: Néct/Nécet, Gyógyt/Gyógyot, vagy Somt/Somot stb. he-
lyett Néc falut, települést, vagy Som-hegyet stb. mondunk. Ezek a mozzanatok, va-
lamint a fentebbi felosztásokban, a szonansok sorában fellelhet ő  m-re és v-re vég-
ződő  példák határozottan arra utalnak, hogy a magyar nyelvben a mássalhangzó-je-
gyek általában, nem úgy érvényesülnek, mint a szerbben, amelynek szakirodalmá-
ból aszóban forgó mássalhangzó-felosztást, a már említettek mellett mássalhangzó-
ink tulajdonságairól való új szempontú megbizonyosodás szándékával is vettem át. 
(E kérdésben azonban a teljes kontrasztív vizsgálat eredménye lehet majd figyelmet 
érdemlő .) A vizsgálat tárgyát képez ő  szóanyagot illetően azonban el kell mondani, 
hogy a frikatív mássalhangzók közül az f-re és h-ra (pl.: Csif, Doh), a szonansok 
közül az m-re és v-re (Zám, Rév), valamint az okkluzívákra (Bak, Rap stb.) és 
afffrikátákra (Décs, Néc, Gyógy stb.) végződő  szavak tárgyragos alakváltozatait ki-
hagytam. Bekerültek viszont a vizsgálandó anyagba a kivételként nem említett rés-
hangokra és szonansokra végz ődő  földrajzi nevek tárgyragos alakjai, továbbá a ma-
gánhangzóra végz ődő  nevek a fentebb felsorolt birtokos ragokkal, valamint tárgy-
raggal és határozóraggal toldalékolt alakváltozatai. A vizsgálandó szóanyag e tolda-
lékolás elvégzése után összesen 261 szóval b ővült, éspedig 82 rövid- és 172 hosszú 
magánhangzóssal. (Az I. táblázat adatai már ezeket is tartalmazzák.) 

Az I. számú táblázat szócsoportjai tehát az egyszótagú földrajzi nevek toldalék 
nélküli és toldalékolt alakváltozatainak anyagából az e neveket alkotó beszédhan-
gok elő fordulásától függően alakultak ki, az alcsoportok pedig a neveket alkotó fo-
némák sorrendje alapján. A magyar földrajzi nevek teljes szóanyaga összesen hat 
szócsoportba, majd ezeken belül 15 alcsoportba volt besorolható. (Az adatok köny- 
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nyebb értelmezhetőségét a táblázatban példaszó segíti.) Ha a szócsportokat vesszük 
szemügyre, akkor azt tapasztaljuk, hogy egy szócsoport sem teljes, nincsenek meg 
bennük az elméletileg lehetséges hangsorkombinációk, szó-alcsoportok. A szócso-
portok alcsoport-változatai még akkor sem egészülnek ki, ha a fentebb emlegetett 
nyelvspecifikus megkötéseket leszámítva, a rövid és hosszú magán- és mássalhang-
zókkal nyelvünkben meglévő  egyszótagú nevek mindegyikét tekintetbe vesszük, el-
tekintve beszédhangjaink időtartam szerinti megkülönböztetését ől is. Így például a 
két beszédhang alkotta kombinációból hiányzik a rövid mássalhangzó és ugyan-
ilyen magánhangzó kombinációnak a realizációja, míg a rövid magánhangzó és rö-
vid mássalhangzó, valamint a rövid magánhangzó és hosszú mássalhangzó alkotta 
kombinációra van példa (Aj, illetve Enncs), de már a rövid mássalhangzót követ ő-
en a két hosszú mássalhangzóval záródó névváltozatra sincs földrajzi nevünk. 
Hosszú mássalhangzót is tartalmazó földrajzi neveink ugyan vannak, de sokkal ki-
sebb számban, mint rövid beszédhangokból összetev ődők, a szavak fonémaszámá-
nak növekedésével pedig el ő fordulásuk folyamatosan csökken. Ez a jelenség egyál-
talán nem meglepő , hisz egészében véve hosszú mássalhangzóink gyakorisága a 
köznyelvben is eléggé alacsony, s még ritkábbak hosszú magánhangzók után. Az is 
igaz azonban, hogy az alcsoportok szavainak száma (mind a köznyelvi szavak, 
mind a földrajzi nevek esetében) a bennük el ő forduló fonémák számának növeke-
dési arányszámával egyez ően zsugorodik. Így például a három fonémából/betüb ő l 
álló szavak csoportjában, ha a rövid és hosszú magán- és mássalhangzós szócsopor-
tokat együttesen szemléljük, még az elméletileg is lehetséges alcsoport-szám meg-
valósulását tapasztaljuk: CVC — Bag, Hull, Báb, Húll; CCV — Sté; VCC — Ancs, 
Enncs, Érd, — (Érrd, vagy Érdd hangsorváltozat azonban már nincs!) stb. Ezzel 
szemben a négy és öt fonémából álló szócsoportokban már a fenti eljárás alkalma-
zása sem biztosítja a kombinációk megvalósulását (egy-egy kombináció, a magán-
hangzóval záródó VCCC, illetve VCCCC alcsoportok hiányzik), a hat beszédhang-
ból álló szócsoportban már csak két hangsorváltozattal lelhet ők fel szavak, a leg-
több beszédhangból (7-b ől) álló szócsoportban viszont már csak egy kombináció lé-
tezik, s az is mindössze 4 szóval. De aszó-alcsoportok száma (15) is lecsökken, 
amint a rövid- és hosszú magánhangzók szerint két részre osztott táblázat egyik, il-
letve másik részét egymástól elkülönítetten szemléljük. Arányosan megoszló 12 —
12 egységet találunk, mert 3-3 alcsoport hiányzik itt is, ott is. Látni kell azonban, 
hogy nem ugyanazon egységekr ő l van szó: a hosszú magánhangzós szavak több 
szócsoportot és kevesebb alcsoportot alkotnak, mint a rövid magánhangzósak, tehát 
ez utóbbiak belső  tagoltsága gazdagabb. A maga módján érdekes ez a jelenség, 
ugyanis ellentmondásosnak t űnik, ha a rövid és a hosszú magánhangzós szavak 
arányszámát is tekintetbe vesszük (47,95 % : 52,04 %), hiszen a kevesebb szót/ne-
vet felölel ő  rövid magánhangzós nevek szócsoportokon belüli változatosabb be- 
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szédhang-építkezése eredményezi ezt a számbeli egyensúlyt. A szóban forgó gaz-
dagabb belső  tagoltságot itt a hosszú mássalhangzók gyakoribb el őfodulása és sza-
vakon belüli változatosabb elrendez ődése is eredményezi (Frics — Friss, Bauyk —
Zengg). Hogy nyelvünkben a hosszú mássalhangzók gyakoribb el ő fordulását a 
hosszú magánhangzók is akadályozzák, arra bizonyságot szolgáltat az ilyen beszéd-
hangunkat is tartalmazó szavak száma: a rövid magánhangzós szavak között 51 (a 
teljes szóanyag 5,08 % -a), míg a hosszú magánhangzós szavak között csak 12 hosz-
szú magánhangzót és mássalhangzót is magábafoglaló szót találunk, ami a teljes 
szóanyagnak mindössze 1,19 %-át teszi ki. A hosszú mássalhangzók gyakoriságá-
nak kérdését illetően ehelyütt talán nem felesleges megemlíteni, hogy az egyszótagú 
köznyelvi szavak anyagában a rövid, illetve hosszú magánhangzós szavak egymás-
sal szembeni aránya kedvez őbb előfeltételt biztosít a hosszú mássalhangzók szavak-
ban való megjelenésének (55,78 % a rövid, és 44,22 % a hosszú magánhangzós sza-
vak százalékaránya). Így már természetesnek t űnik, hogy a köznyelvben a hosszú 
mássalhangzók elő fordulásának gyakorisága is nagyobb. (Az egyes beszédhangok 
gyakoriságáról azonban majd a szókezdet és szóvég mássalhangzó-csoportjainak 
vizsgálata után lesz b ővebben szó.) A táblázat adatait szemlélve, és azok alapján, 
még az egyes szó-alcsoportok mutatóinak áttekintése is érdekes lehet. Ezeket az 
adatokat szemlélve az tűnik ki, hogy a magyar földrajzi nevek hangszerkezeti szem-
pontból a köznyelvi szavaknál zártabb rendszert képeznek, ugyanis a CVC (Bag, 
Báb) hangsorú szavak a teljes anyag 44,07 %-át, a CVCC (Bajcs, Bánk) hangsorú-
ak pedig ugyanezen teljes anyagnak a 37,09%-át képezik (a rövid és hosszú magán-
hangzós szavak adatait együtt véve). E két alcsoportba tehát az egyszótagú földraj-
zi nevek 81,16 %-a tartozik, ami azt bizonyítja, hogy ez a két hangsor e nevek hang-
sorépítkezésének alapképletét jeleníti meg. Az viszont, hogy a köznyelvi szókincs 
adatai is éppen ezekkel az adatokkal mutatnak nagyfokú egyezést (bár ott nagyobb 
a szóródás, így valamivel alacsonyabb a más hangsorfelépítés ű  szavakkal szembe-
ni aránykülönbözet, ugyanis a CVC hangsorú szavak az anyag 36,62 %-át, a CVCC 
hangsorúaké pedig 38,76 %-át képezik, összegezetten tehát 75,38 %-ot tesznek ki). 
A két adat közötti eltérés azt bizonyítja, hogy az egyszótagú földrajzi nevek a ma-
gyar nyelv egyszótagú szavainak tipikus hangsorépítkezését inkább őrzik, mint a 
köznyelviek, ami végeredményben logikus is, hisz a köznyelv egészében véve sok-
kal dinamikusabb, változékonyabb a földrajzi neveknél. Ez a tény viszont nem je-
lenti azt, hogy a más nyelvek megfelel ő  nyelvi anyagaiban egyik vagy másik szó-
csoport vagy szó-alcsoport adatai nem mutathatnak hasonlóságot prezentált adata-
ink valamelyik egységével, esetleg annak valamely részletével. Így például dr. 
Jovan Jerković  már aposztrofált munkájának adatai szerint a szreb köznyelv 
egyszótagú szavainak anyagában úgyszintén a CVC hangsorú szavak száma a leg-
magasabb, ugyanis az anyag 42,05 %-át, a CCVC felépítés űek pedig (számban e fi- 
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némaszerkezetű  szavak foglalják el a szerb nyelvész anyagában a második helyet) 
32,60 %-át képezik. Megállapítható hát, hogy az ő  adatainak miénkhez való viszo-
nyításakor bizonyos egyezéseket és eltéréseket egyaránt tapasztalhatunk. 

Az egyes szócsoportok és szó-alcsoportok kapcsán annak kérdése is választ ér-
demel, hogy anyanyelvünk milyen mértékben használja ki a szavakon belüli foné-
maelrendeződési keretek szabta lehet őségeket e szavak alkotására a valóságban. Dr. 
Jovan Jerković  a szócsoportok és ezek alcsoportjai kihasználtsági fokának kiszámí-
tására viszonylag egyszerű  eljárást alkalmazott. Így pl. a két fonémából álló szavak 
csoportjában (CV és VC) esetében 25 (a szerbben a mássalhangzók száma) x 6 (a 
magánhangzók száma) egyenl ő  150. Az így nyert adatok alapján jutott el a szóal-
kotási lehetőségek kihasználtságának százalék-arányaihoz. A magyar nyelvi anyag 
esetében azonban ez az eljárás nem alkalmazható ilyen egyszer űen, ugyanis a 14 
magánhangzó közül a hét rövid és hét hosszú fonéma önálló fonematikus értéket je-
lent, minek következtében a két hangcsoport rövid-hosszú párjai kölcsönösen kizár-
ják egymást a szavakból, azaz más-más jelentés ű  szót (vagy jelentés nélküli hang-
sort) hozhatnak létre (bab, báb stb.). Tovább bonyolítja a helyzetet az a körülmény, 
hogy a magyarban rövid és hosszú mássalhangzók is vannak. Az említett eltérések 
következtében a magyar egyszótagú földrajzi nevek szócsoportjai kihasználtsági 
arányszámait úgy lehet kiszámítani, hogy az egyes szó-alcsoportok kihasználtsági 
fokának adatait összeadjuk, de külön-külön a rövid és a hosszú magán-és mással-
hangzós szavak eredményeit. Ez az eljárásmód azonban akkor válik bonyolultabbá, 
amikor a két mássalhangzóra végz ődő  szavak közül az egyik hosszú mássalhangzó 
(Battyk, Zengg). Ekkor a mássalhangzók szorzatszámai igencsk magasra szöknek, 
viszont a szó-alcsoportok igencsak kevés nevet tartalmaznak (iménti példáink is 
egyedüliek a maguk alcsoportjaiban), így a kiszámítással nyert adat jelz őértéke nem 
igen haladja meg a minden számítás nélküli, pusztán a szavak száma alapján meg-
állapítható becsült értéket. Ennek ellenére az alábbi táblázatba foglaltam őket, így a 
szócsoportok kihasználtsági foka is megítélhet ő  mind a rövid, mind a hosszú ma-
gánhangzós nevek esetében: 

2. táblázat 

Szó-alcso- 
portok: 
1. 	CV 
2 	VC 

CVC 
CCV 
VCC 

Rövid magánhangzós nevek: 
Kihasználtsági mutató 

röv. msh. nevek: hosszú msh. nevek: 

	

2,7472527 	1,098901 

	

3,0431107 	0,612848 

	

0,3803888 	0,021132 

Hosszú magánhangós nevek: 
Kihasználtsági mutatók: 

r. msh. nevek: 	h. msh. nevek: 
3,8461538 
4,9450549 
5,6635672 	0,0211327 
0,0211327 
0,1690617 
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CCCV 
CCVC 
CVCC 
CCCVC 

0,0083083 
0,1662234 
1,6954784 
0,0001563 

0,016223 
0,0415558 

0,1080452 	0,0083111 
02077792 
1,2632978 

0,00025217 

0,0083111 
0,0083111 
0,0002813 

CCVCC 0,0005627 0,0000937 0,00037517 0,0000312 
CCCCV 0,0001563 
CVCCC 0,0001563 
CCCVCC 0,0000084 - 0,0000168 0,0000252 
CCCCVC 0,0000168 0,0000841 
CCCCVCC - - 0,0000841 

Elvileg tehát lehetne Bö, valamint Öb és db földrajzi nevünk is, de nincs. (Csak 
Bő  van!) A találomra választott példa azonban jól szemlélteti az elméleti lehet őség 
és a valóságos tényállást. Nem ritka azonban, hogy az elméleti lehet őség teljesebb 
kiaknázásának nyelvi törvény, a szójelentés, vagy nyelvesztetikai, esetelg nyelvlo-
gikai kritérium szab gátat. Példánk is szemléletesen bizonyítja ezt az esetet: BBö 
és BB ő  azért nem lehetséges, mert hosszú mássalhangzóval anyanyelvünkben nem 
kezdődhet szó, a Bö, azaz o,ö rövid magánhangzóra végződő  egyszótagú földrajzi 
nevünk pedig talán az ilyen szavak rövid, tehát kicsinységet érzékeltet ő  hangzása 
miatt egyszerűen nincs. (Az öt rövid magánhangzóra végz ődő  név idegen nyelvi 
eredete nem kétséges.) Számos olyan hangkombináció létrehozása lenne azonban 
lehetséges, amely természetesen hangzana, és nem is mondana ellent anyanyel-
vünk hangsorépítkezési törvényeinek, de ezek, a lehet őség ellenére jelenleg még-
sem képeznek szóérték ű  hangsort. Időnként azonban egy-egy ilyen hangsor jelen-
téssel töltődik fel (pl.: a köznyelvben a műt hangsor), és belép a szavak világába. 
Ezekkel a lehető ségekkel számolni kellene, jobban kellene gazdálkodni velük, kü-
lönösen az idegen szavakkal beáramló új fogalmak nyelvünk szellemének és hang-
zásának megfelelő  hangsorokkal való jelölésekor. Ugyanakkor megfigyelhet ő , 
hogy azok az idegen szavak illeszkednek be leggkönnyebben mindennapi nyely-
használatunkba, amelyek hangsorépítkezése a leggyakoribb hangsorú magyar sza-
vakéval egyezik. 

Az egyszótagú földrajzi nevek újabb hangtani jegyei mutatkoznak meg, ha az 
elemzés homlokterébe a szavak hangsorainak vizsgálata helyett az e neveket alko-
tó hangok kerülnek. Ebben az esetben a vizsgálat kiterjedhet az egyes beszédhan-
gok, vagy mássalhangzócsoportok szavakban elfoglalt helyének megállapítására (a 
szókezdeten vagy szóvégen való megjelenésére), az egyes mássalhangzó-fajták 
mássalhangzócsoportokon belüli adott pozícióban való megjelenésének gyakorisá-
gára, (amely gyakoriság hangtani törvényszer űség körvonalazását, esetleg meghatá-
rozását teheti lehet ővé), továbbá a magán- és mássalhangzók kapcsolódásának, va-
lamint az egyes fonémák el ő fordulási gyakoriságának megállapítását. 
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A fonéma szótestben elfoglalt helyét a magánhangzóhoz viszonyítottan szokás 
megállapítani. Így szókezd ő  pozíciót foglalnak el mindazok a mássalhangzók, ame-
lyek egymagukban vagy többed magukkal megelőzik a magánhangzót, illetve szó-
végen szerepelnek, ha a magánhangzó után jelennek meg. Természetesen azzal is 
számolni kell, hogy a szóélen, illetve a szóvégen magánhangzó is el ő fordulhat, ez 
azonban a magánhangzó szóban forgó határszerepén mitsem változtat. Különben, 
az egyszótagú földrajzi nevek anyagában csak két szó-alcsoport szavai kezd ődnek 
magánhangzóval, és ezek is viszonylag kevés szót tartalmaznak, összesen 43-at, 
ami a vizsgált anyagnak mindössze 4,29 %-a. Ennél még alacsonyabb a magán-
hangzóra végződő  szavak száma: 13 (1,30 %). 
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Egyszótagú földrajzi neveink nagy többsége tehát mássalhangzóval kezd ődik 
(95,71 %), és még nagyobb számarányban ugyanilyen hanggal végz ődik (98,70%). 
E szavak közül a legtöbb esetben egy mássalhangzó áll a szóélen: 826; kett ővel már 
jóval kevesebb: 85; hárommal: 31; négy mássalhangzóval viszont már csak 18 szó 
kezdődik. Magánhangzót megel őző  pozícióban a CCCV szó-alcsoportban két szó-
ban (Brsse, Prsse) a rövid magánhangzós, valamint a hosszú magánhangzós nevek 
CCCVC (Prssán) és a CCCVCC (Prssánt) szó-alcsoportokban fordulnak el ő  hosszú 
mássalhangzók (12 szóban). Ez a jelenség egyrészt meger ősíti e nevek idegennyelvi 
eredetét, másrészt amellett szól, hogy az átadó nyelvben/nyelvekben a szókezd ő  
mássalhangzók csoportján belül az egyik mássalhangzó szonáns-hang, amely ma-
gánhangzóként szerepel. 

A szóanyag mássalhangzóval való záródása, mint kit űnt már, még kifejezettebb, 
bár az előző  adatokhoz viszonyítottan ezúttal eltérés is tapasztalható, éspedig a szó-
végen á11ó mássalhangzók száma tekintetében. Az egyszótagú földrajzi nevek végén 
leggyakrabban egy mássalhangzó áll (543 esetben ez a helyzet), 442 szó végz ődik 
két, és csak 5 (öt) szó három mássalhangzóval. A szóvégen álló mássalhangzók ada-
tain belül említendő , hogy a rövid magánhangzós szavak egy mássalhangzóra 
véződő  szavai közül 36 hosszú mássalhangzó, a két mássalhangzóra végz ődő  sza-
vak esetében pedig 17 szóban a magánhangzót követ ő  első  hang pozíciójában áll a 
hosszú mássalhangzó, zárópozícióban ezzel szemben csak egy hosszú mássalhang-
zó fordul elő  (Zengg). A hosszú magánhangzós nevek csoportjában végtére is csak 
két szó (Húll, Gróss) végz ődik hosszú mássalhangzóval, a másik két ilyen szó Vi-

szont ezek tárgyragos alakja. Ebben a szóanyagban azonban hosszú magán- és más-
salhangzók ritkán kerülnek egymás mellé, és ritkán is maradnak meg ezekben a po-
zíciókban, amit bizonyít, hogy a fentebb említett két hosszú magán- és mássalhang-
zós névnek is kialakult rövid magánhangzós változata (Hull, Gross), sőt ez utóbbi-
nak még egy rövid mássalhangzós, de hosszú magánhangzós alakváltozata is 
(Grós). A vizsgált anyagban a szókezdeten 1161, a szóvégen pedig 1422 mással-
hangzó fordul elő , tehát egy magánhangzóra, némi felfelé kerekítésse12,58 mással-
hangzó jut. (L. a 3., 3/a és az 5., illetve a 4., 4/a és a 6. táblázatot.) 

A magyar nyelv ragozó nyelv, és éppen ezért relatíve magasnak min ősíthető  a 
két, három és négy mássalhangzóval kezd ődő  nevek száma (134). Ezzel szemben 
már nem meglepő  a mássalhangzók halmozódása a szóvégen, annak ellenére sem, 
hogy az egy és két mássalhangzóval záródó szavak számát növelte a toldalékolt ala-
kok anyagba való felvétele. Ez a növekedés azonban eléggé mérsékelt arányúnak 
bizonyult, mert — amint az a fentebbiekben kitűnt — az anyagból csak a szonans és 
frikatív mássalhangzókra végz ődő  nevekhez (és ezek közül sem mindhez!) volt 
kapcsolható a tárgyrag, a magánhangzókra végz ődő  nevek száma pedig igen ala-
csony, így a ragos alakok nem eredményeztek jelent ősebb szószám-növekedést. A 
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két mássalhangzóval kezd ődő  (85), és két mássalhangzóval végz ődő  (442) szavak 
száma közötti számottevő  különbség tehát logikus jelenség: a mássalhangzók szó-
végen való halmozódása anyanyelvünk sajátossága. 

A mássalhangzók mássalhangzó-csoportokon belüli elrendez ődésének hangtani 
törvénye esetünkben minden bizonnyal akkor állapítható meg a legegyszer űbben és 
legmegbízhatóbban, ha elemzésükkor egyedi tulajdonságaik helyett fajta-jegyeiket 
helyezzük előtérbe, tehát fríkatív, okkluzív, affrikáta és szonáns beszédhangokként 
vizsgáljuk e hagcsoportokon belül elfoglalt helyüket. (L. a 3. és 3/a, 3љ , valamint a 
4., 4/a meg a 4љ  táblázatokat.) E táblázatok számadataiban nem szerepelnek a hisz-
szú mássalhangzókra vonatkozó adatok, ezeket ugyanis külön vizsgálom, mert: 1. 
egyedi érvényű  beszédhangok, és 2., mert a vizsgált nyelvi anyagban sajátos jelen-
ségként tartandók számon a hosszú mássalhangzók szókezd ő , azaz magánhangzó 
előtti pozícióban való megjelenése (Brsse, Prssán). A névanyagban összesen 14 
ilyen nem mindennapi szó van, s mindben megjelenik az r+ss hangkapcsolat. Mint 
ismeretes, a magyarban nem fordulhat el ő  hosszú mássalhangzó szókezdeten, s ez 
a Magyarországgal határos országokban beszélt nyelvekre sem jellemz ő  hangtani 
jelenség, sőt a geminálódás sem, így inkább arról lehet szó, hogy e nevek magyar-
ajkú lejegyzője a forrásnyelvi magánhangzó szerep ű  r-t követően érezte az s hangot 
hosszúnak, és ilyenként írta le, majd vette be szótárába. (Ez a magyarázat t űnik a 
legelfogadhatóbbnak, mivel a leellenőrzés során csak egy szlovák nyelvű  helynév-
szótárban bukkantam a Pršan településnévre, a rövid magánhangzós Brsse és Prsse 
neveket, vagy névváltozatokat viszont sem ebben, sem más nyelv ű  szótárakban nem 
találtam.) 

A szóvégen, magánbagzó utáni els ő  hang helyét elfoglaló hosszú mássalhangzók 
gyakoriságuk alapján három csoportba sorolhatók. A leggyakoribbak: ss (16 elő for-
dulással) kk és 11(10-10), ritkábbak: pp (3), bb, dd, jj és Ily (2-2) és a felbukkanók. 
ff, hh, nn, Ily, valamint a rövid mássalhangzó után megjelen ő , szót záró gg (1-1). 
Mind a négy mássalhangzófajta hosszú beszédhangjai egymagukban el őfordulnak a 
szóvégen, azt pedig, hogy hangtani törvény ereje folytán mely mássalhangzófajta 
beszédhangjai a gyakoribbak a hangsor mássalhangzó utáni ezen els ő  pozíciójában, 
a rendelkezésre álló adatok alacsony száma mellett még azért sem lehet teljes 
bizinyossággal megállapítani, mert e pozíció elfoglalását az egyes mássalhangzók 
anyanyelvlinkbeli gyakorisága is befolyásolhatja. A két mássalhangzóra végződő  
szavak esetében az el őző tő l (amelyek hosszú mássalhangzóinak adatait az imént 
mutattuk ki) annyiban különbözik a helyzet, hogy ezúttal a magánhangzót követ ő  
helyen a felsorolásunkban szonánsokként emlegetett hangok (j], 11, Ily), valamint a 
frikatív ss jelentek meg, és csak ezekhez a mássalhangzókhoz kapcsolódhatott záró 
hangként az okkluzív -t, a tárgyeset ragja. Ennek a hangtani törvényt sejtet ő  mással-
hangzó-kapcsolódásnak mondanak azonban ellent a Battyk és a Zengg nevek egy- 
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mástól is különböző  hangkapcsolatot létrehozó szóvégi mássalhangzói: a tty, amely 
affrikáta, és a hozzá kapcsolódó úgyszintén okkluzív, de nem toldalék-funkciót be-
töltő  -k, illetve az n, amely viszont szonans, de ismét más okkluzív hang, a gg kap-
csolódik hozzá. Tehát a példák alapján körvonalazódó hangtani törvény a követke-
zőképpen fogalmazható meg: a két mássalhangzóval, hosszúval és röviddel záródó 
egyszótagú földrajzi nevek mássalhangzó-csoportjaiban az els ő  mássalhangzó pozí-
ciójában leggyakrabban szonans vagy frikatív mássalhangzók jelennek meg, de, rit-
kábban, a másik két mássalhangzófajtához tartozó beszédhangok is el őfordulhatnak 
ezen a helyen. A mindössze négy szót kitev ő  hosszú magán- és hosszú mássalhang-
zós név hangsorépítkezése a fentebbi meghatározás els ő  kitételét igazolja (Húll, 
Gróss; Húllt, Grósst). Ezzel szemben a rövid magánhangzós és hosszú mássalhang-
zós nevekben a szókezdeten - és most tekintsünk el attól, hogy már megállapítottuk: 
nem magyar eredetű  nevekrő l van szó — a szókezdő  mássalhangzók okkluzív han-
gok (b- p-), amelyeket minden névben szonáns -r- követ, és hosszú frikatív mással-
hangzó (-ss) zár (Brsse, Prsse). A szókezdet mássalhangzóinak fajtájuk szerinti ez 
utóbbi példákban megfigyelt elrendez ődése a fentebb vizsgált hosszú mássalhang-
zós szavak hangsor-elrendez ődéséhez viszonyítottan szigorúbban érvényesül ő  
hangtani törvényre utal, amelynek meglétét csak a példák kis száma, és a nevek 
nagyfokú azonossága teszi, egyel őre megkérdőjelezhetővé. E hangtani törvénysze-
rűség tehát az anyag további elemzése során figyelmet érdemel. 

A rövid magán- és rövid mássalhangzós nevek csoportjában a szóéten legtöbb-
ször okkluzív mássalhangzó áll (szám szerint 193; 42,42 %), majd a frikatív hangok 
következnek (125; 27,47 %), ezeket a szonansok követik (90; 19,78 %) és az 
affrikáták zárják a so rt  (47; 10,33 %). A második helyet viszont legtöbbször szonáns 
hangok foglalják el, 45 (77,59 %) esetben. Ebben a pozícióban sokkal ritkábbak az 
okkluzívák (12 ; 20,68 %) és csak egyetlen egyszer bukkan fel ezen a helyen frikatív 
hang, míg affrikátából egy sem fordul el ő . A harmadik helyen is a szonansok jelen-
nek meg leggyakrabban: a 11 el ő fordulásból 9 esetben, s egyszer-egyszer bukkan 
fel egy-egy okkluzív meg frikatív hang. Affrikátából e pozícióban sem jelenik meg 
egy hang sem. A negyedik helyen végül ismét az okkluzív hangok dominálnak (há-
rom a négybő l), és egy affrikátát is találunk. 

A belső  arányok kisebb fokú elmozdulásával ugyan, de lényegében aszóéi els ő  
mássalhangzójának esetében ugyanez a sorrend a hosszú magán- és rövid mással-
hangzós nevek csopor jóban is. A második pozíció tekintetében annyi különbség ál-
lapítható meg, hogy kifejezettebb a szonánsok gyakorisága (82,89 %), és hogy az 
okkluzívák mellett két (2) affrikáta is található, frikatív hang viszont nem fordul el ő . 
A harmadik helyen ebben a csoportban is a szonánsok a leggyakoribbak (a 24-b ő i 
16 ezekhez a mássalhangzókhoz tartozik), viszont több a frikatív hang (7), és csak 
egy okkluzív hang jelenik meg. Affrikáta tehát e csoportban sem bukkan fel. A ne- 
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gyedik helyet azonban — a rövid magánhangzós nevek csoportjának adataitól eltér ő -
en — majdnem azonos számban okkluzívák (9) és affrikáták (8) foglalják el. Tehát a 
szókezdeten álló mássalhangzó-csoportokon belül a hosszú magán- és hosszú más-
salhangzós nevek csoportjára eléggé határozottan emlékeztet ő  mássalhangzó elren-
deződés tapasztalható. 

A mássalhangzófajták mássalhangzó-csoportokon belüli leírt sorrend szerinti 
kapcsolódásának törvényszer űsége érvényesül a CVCC (Bajcs, Báld) szó-alcsoport 
beszédhang-adataiban is, amely szó-alcsoport viszont a benne szerepl ő  nevek szá-
mát tekintve a második helyet foglalja el, tehát a magyar egyszótagú földrajzi ne-
vek anyagát illetően tipikusnak kell tekinteni hangsorépítkezési szempontból. A 
legtöbb nevet felölel ő  alcsoport, a CVC fonémaszerkezetű  — amelyet a benne fellel-
hető  nevek száma alapján úgyszintén tipikusnak kell tekinteni — szavak esetében 
azonban már más a sorrend (de más a hangsorszerkezet is!). Itt az eltérések aránya-
ikban mérsékeltebbek (1. a szókezdet tényállását bemutató 3.,3/a, valamint a 4., 4/a 
számú táblázatokat!), s ő t, a rövid magánhangzós szavak csoportjában, a sorrend is 
más: szonáns hanggal több szó kezd ődik, mint frikatívval, és az affrikáták is gyako-
ribbak, mint egyébként. Azokban a nevekben tehát, amelyek kezdetén, illetve végén 
egy mássalhangzó áll, a mássalhangzók fajtájukra való tekintet nélkül, de anyanyel-
vünkben betöltött gyakoriságuk, megterheltségük arányában fordulnak el ő , míg a 
mássalhangzó csoportokban a szókezed ő  szerep az okkluzív és frikatív hangokat il-
leti, a második és jórészt még a harmadik pozíció is viszont a szonánsoké, az 
affrikáták pedig, fóképpen a hosszú magánhangzós nevekben, a negyedik helyen je-
lennek meg. A mássalhangzó csoportokon belüli mássalhangzó elrendez ődés kiraj-
zolódni látszó szabályát azonban a toldalékok, f őképpen az egyetlen mássalhangzó-
ból állók, azáltal bizonytalanítják el, hogy toldalék-funkciójuk következtében kap-
csolódniuk kell a szótesthez, így a szonansok mellett a frikatív hangokhoz is. Vi-
szont, mint e dolgozat bevezet ő  részében láttuk, a frikatív f és h, valamint a szonáns 
m és v a magyar nyelvben nem úgy viselkednek, mint a szerbb nyelvben is meglé-
vő  megfelelő ik. A többi frikatív és szonáns mássalhangzó toldalékfogadó képessé-
gének kimutatott sajátossága amellett, hogy az említett fonémák anyanyelvünkön 
belüli jellemző  jegyeként tartandó számon, minden bizonnyal jól kihasználható a 
magyar nyelvnek mint idegen nyelvnek oktatásában. Ennek a mássalhangzó-köt ő -
dési törvényszerűségnek ismeretében ugyanis könnyebben magyarázható meg és 
fogadtatható el az ú.n. ejtéskönnyít ő  magánhangzó megjelenése a mássalhangzóra 
végződő  szavak, nevek és mássalhangzóval kezd ődő  toldalékok esetében. 

A köznyelvi anyagra alapozott hangtani gyakorisági adatok ismeretében az 
egyszótagú földrajzi nevek hangtanában talán a legmeglep őbbek a magánhangzók 
gyakoriságát kimutató számadatok. Meglepetésnek tekinthet ő  már az is, hogy több 
a hosszú, mint a rövid magánhangzós egyszótagú földrajzi nevünk, az egyes magán- 

280 



EGYSZÓTAGÚ FÖLDRAJZI NEVEINK HANGSZERKEZETÉRŐL 

hangzók gyakoriságára vonatkozó adatok pedig már teljesen váratlanok. A követke- 
ző  mutatókról van szó: a — 126 előfordulás (a feldolgozott anyag magánhangzóinak 
12,56 % -a), e —  71(7,08  %), i — 74 (7,38 %), o — 89 (8,87 %), ö — 29 (2,89 %), 
u — 69 (6,88 %) és ü — 23 (2,29 %); á — 191 (19,04 %), é — 144 (14,36 %), í — 16 
(1,59 %),  6— 81(8,07  %),  6-37(3,69   %), ú  —39 (3,89%)   és ű  —  14(1,39%).  Kü-
lönös a számadatokban még az is, hogy míg a rövid magánhangzós nevek csoport-
jában lépcsőzetesen csökken az egyes hangok gyakoriságát mutató különbség, ad-
dig a hosszúaknál az á és é, és még az ó a nevek e csoportjának több mint 80 %-
ában szerepel. Ha az egyes rövid, illetve hosszú magánhangzópórok adatait tesszük 
egymás mellé, akkor az o,ó az, amely gyakorisági egyensúlyt mutat a két csoport 
neveinek magánhangzói között, míg az á, é a hosszú, a többi adat viszont a rövid 
magánhangzók nagyobb előfordulási arányát bizonyítják. A magánhangzók adatai 
nyomán több érdekes hangtani kérdés lenne felvethet ő , de ezek megválaszolása már 
meghaladja e dolgozat kereteit, így felvetésük is elmarad. 

A mássalhangzók közül leggyakoribbak a t, r, k, b, d, 1, a stb. A t és d gyakori-
sága toldalékfunkciójukkal is magyarázható, de egymástól eltér ő  módon. A t tárgy-
ragként került sokszor a nevekhez, míg a d, bár az egyes szám második személyé-
nek birtokragja, ennek ellenére sokszor nem e funkciójában, hanem névhez tartozó 
hangként tapad a szótesthez (Csejd, Kajd, Papd, Ózd stb.) Ez a jelenség azonban 
már a földrajzi nevek, ezeken belül pedig a településnevek keletkezésével függ 
össze, aminek tárgyalása úgyszintén nem aktuális most. 

Egyszótagú földrajzi neveink hangsorszerkezetének vizsgálatát zárva megálla-
pítható, hogy az ilyen jellegü vizsgálatok során indokolt a vizsgálandó magyar nyel-
vi szóanyag rövid és hosszú magánhangzók csoportjára osztása, s őt e csoportokon 
belül, a mássalhangzók időtartam szerinti megkülönböztetése alapján további alcso-
portok létesítése is. Úgyszintén indokoltnak látszik a vizsgálandó szóanyag foné-
mák száma szerinti szó-alcsoportokba való osztása, mert ez az eljárás a beszédhan-
gok szavakban történ ő  elrendeződésének és a fonémafajták közös jegyeinek körvo-
nalázását, netán megállapítását is lehet ővé teszi. A számbavett eljárással történ ő  
elemzések nyomán feltáruló ismeretek egyrészt a nyelven belüli más, viszonylag 
egységet alkotó szóanyag (pl. a köznyelvi egyszótagú szavak) további (pl. kont-
rasztív) vizsgálatát teszi lehet ővé (amelynek érdekességére el őző  dolgozataimból 
vett adatokkal szerettem volna a figyelmet felhívni); másrészt a kapott eredmények 
más nyelvvel/nyelvekkel való összevetésének elvégzése is lehetségessé válik. 
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Phonological Structure of Hungarian Monosyllabic 
Geographical Names 

Working on the contrastive analyses of the phonemic structures of monosyllab-
ic words in standard Serbian and Hungarian I noticed: a) that there are far more 
monosyllabic geographical names in Hungarian than in Serbian, and b) that in the 
phonological structure of the Hungarian geographical names there are certain 
marked differences that can be noticed even at ,Just glancing" at them. 

In this contribution, I wish, first of all, to find evidence that will prove or 
disprove my overall impression. In my analysis of monosyllabic Hungarian 
geographical names, I followed the same method that I had used when analysing the 
phonemic structure of words in standard Hungarian. 

In order to make the comparison easier between the monosyllabic words in 
standard Hungarian and the monosyllabic geographical words, I presented my 
findings in synoptic tables. 
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Pásztor Kicsi Mária 
A vajdasági magyar élőbeszéd intonációjának főbb 
jellegzetességei 

0. Elöljáróban két terminológiai jelleg ű  megjegyzésem volna a cím kapcsán. 
Először is a vajdasági magyar élőbeszéd kifejezéssel nem arra szeretnék utalni, 

hogy a vajdasági magyar beszéd regionalitásában annyira egységes és különálló 
volna a mai magyar beszélt nyelvi standarddal szemben, hogy külön vajdaságiként 
kelljen megneveznünk. Errő l szó sem lehet, hisz a Vajdaságban él ő  tömbmagyarság 
—egyfelől — a köznyelvi standard, illetve a pesti média m űsorainak hangzását igyek-
szik utánozni, a szórványban él ők viszont túlnyomórészt saját tájnyelvi normájuk-
ban élnek, mely ugyancsak nem visel egységes ismertet ő  jegyeket. A vajdasági jel-
ző  itt tehát els ősorban arra utal, hogy az általam gy űjtött és vizsgált szövegek adat-
közlői kivétel nélkül vajdaságiak voltak. 

A másik pontosításom az intonáció műszóra vonatkozik, melynek meghatározá-
sa — mint tudjuk — korántsem egységes. Legsz űkebb értelmezésében ugyanis a be-
széd dallamára —hanglejtésére — utal a szaknyelv viszont nem ritkán 5-9 
szupraszegmentális komponens megkülönböztetésére is alkalmazza. 

Jelen felszólalásomban Varga László nyomán határozom meg a terminust. Esze-
rint az intonáció körébe „a mondatfunkciókat teljesít ő  és diszkrét prozodikus eszkö-
zök tartoznak. Az ilyen eszközök prozodémákat valósítanak meg. A prozodémák 
absztraktumok, melyek úgy viszonyulnak fonetikai megvalósulásaikhoz, mint a típus 
a példányhoz, mint a fonémák a beszédhangokhoz. A hangmagasság sztereotip válto-
zásai, a beszéddallamok dallamprozodémákat valósítanak meg. A hanger őbeli válto-
zások — a magassági változásokkal karöltve, vagy azok nélkül — a szótagprominencia 
jelentős fokozatait, a hangsúlyprozodémákat hozzák létre. A beszéd folyamán a hang-
erő  teljes hiányaként észlelt jelenség a szünet, amely a szünet nélküli átmenetekkel 
együtt — a szünetprozodémák tagja. A dallam csúcsának (=legmagasabb pontjának) 
magassága kisebb, nagyobb vagy éppen akkora lehet, mint az el őtte álló dallam csúcs-
magassága: ezek az eltérések alkotják a gátprozodémákat"'. Az intonáció körébe te-
hát ezek szerint a hangsúly-, a dallam-, a szünet- és a gátprozodémák sorolhatók be. 

Az alább ismertetend ő  vizsgálatom során tehát vajdasági magyar adatközl őktő l 
gyűjtöttem él őnyelvi szövegeket, majd Varga László jelrendszere segítségével into-
nációs átiratot készítettem róluk. Ezek után szövegszerkesztési szempontból vizs-
gáltam őket, mivel tudjuk, hogy az élő  szöveg textualitása ugyancsak problemati-
kus kategóriának számít a vonatkozó szakirodalomban. 
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Ilyen szempontból az élő  szöveget párbeszédegységekb ől felépülő  szekvenciá-
nak tekintettem, melyeken belül a szabadmondatnak illetve funkcionális mondatnak 
megfelelő , önálló illokúciót megvalósító autonóm közlések rajzolódnak ki, ezeken 
belül viszont nagyjából az írott szöveg tagmondatainak megfeleltethet ő  közlésegy-
ségeket ismerhetünk fő l. Ezt követően minőségi és mennyiségi szempontból figyel-
tem a szövegstruktúra nyújtotta intonációs jellegzetességeket. 

Abból a tényből kiindulva tehát, hogy intonáció alatt a szünet-, a dallam-, a 
hangsúly- és a gátprozodémák rendszerét értjük, melyen belül a hangsúly és a dal-
lam elválaszthatatlanul összefonódik (mivel a fóhangsúlyos szótagok karakterdalla-
mot indítanak, a karakterdallamok jelei pedig ebb ő l következően hangsúlyjelekké is 
válnak egyszersmind), azt figyeltem, hogy miképpen funkcionál a prozodémák 
együttes rendszere az él őbeszéd szövegszerkezetén belül, mégpedig: 

— a tagolás szintjén; 
— a lényeges információ kiemelésének szintjén; 
— a nyelvi korrekció szintjén; 
— valamint pragmatikai szinten. 
Jelen felszólalásomban a vizsgálat következ ő  kérdéseinél szeretnék elidőzni né-

hány gondolat erejéig: 
— milyen szerepet tölt be az intonáció az él ő  szöveg szerkezeti tagolásában (kü-

lönös tekintettel az emelkedő  és eső  záródallamok funkcionális viselkedésére); 
— hogyan különbözteti meg az intonáció a lényeges információt a kevésbé lénye-

gestől, s hogyan módosul mindez bizonyos beszélő i körökben a nyelvi interferencia 
hatása folytán. 

1. A párbeszédegységeket záró karakterdallamok mennyiségi vizsgálatából kide-
rült, hogy a korpusz-egészen belül összesen 25 alkalommal (16,45%) a beszédpart-
ner emelkedő  karakter után vette át a szót. Ebb ő l viszont arra következtettem, hogy 
az emelkedő  karakter nem csupán el őremutató funkciót tölt be beszédünkben. Ha 
ugyanis így volna, a beszédpartner a szó átvételével társalgási illemsértést követne 
е1. 

Ha azonban a konkrét példákat szemléljük, azt észlelhetjük, hogy a fenti követ-
keztetés csak részben helytálló. A vizsgált párbeszédegységek végén található emel-
kedő  karakterek ugyanis a közlés folyamatában betöltött szerepük alapján általában 
három funkcionális csoportba sorolhatók: a narratív, fatikus, valamint a záró emel-
kedő  dallamok csoportjába. 

Ezek közül a narratív és a fatikus funkciót betöltő  emelkedő  dallamra minden 
további nélkül illik az `előremutató + feszült' címke, azzal, hogy a narratív dallam 
esetében maga a beszélő  készíti fel hallgatóságát arra, hogy közlési szándéka vala-
milyen érdekfeszítő  — nem rutinszerű  — tárgy ismertetésére irányul, míg a fatikus 
funkció esetében az el őremutatás nem a saját, hanem a beszédpartner közleményét 
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hivatott előkészíteni —akár úgy, hogy valamilyen kérdés révén bevonja a partnert a 
beszélgetésbe, illetve a közlési folyamat továbbvitelére ösztönözze őt (kérdő  fatikus 
funkció), akár pedig úgy, hogy egyéb, fatikus funkciót betölt ő  nyelvi elemek (funk-
cionális mondatok) segítségével tartsa fenn a társalgás folyamatosságát. 

Egészen más a helyzet a záró funkciójú emelkedő  dallammal, melyet Fónagy 
Iván és Magdics Klára szökőzárnak neveznek, s melynek kapcsán megállapítják, 
hogy „a szökőzáras kijelentésekben a hanglejtésnek többnyire sajátos mondaniva-
lója van"z, ezt azonban külön nem részletezik. 

A vizsgált szövegekben párbeszédegység végén ritkán fordul el ő  ilyen zárás. 
Ahol viszont előfordul, könnyen megkülönböztethetjük az `előremutató + feszült' 
címkét viselő  dallamtól, mivel a záró funkcióban lev ő  emelkedő  dallam —úgy tűnik 
—legtöbbször a beszél ő  egyéni hangterjedelmének alapvonaláról indul, a szökés in-
tervallumának felső  határa pedig a középső  sávtól egészen a felső  sávig terjedhet, a 
narratív és fatikus funkciót hordozó emelked ő  dallam intervalluma viszont legin-
kább a középvonaltól a fels ő  vonalig húzódik. 

Sajátos mondanivalója viszont a beszél őnek a közlés befejezettségével vagy be-
fejezetlenségével szemben érzett pillanatnyi bizonytalanságával hozható összefüg-
gésbe. Pl.: 

— [...] laztán ❑ 'reméli?m ‚hogy ❑ hogy /eza/ ❑ 'kivisszük a t 'kémpingházat 
'nemcsak a "sátort ❑ laztán hogy ❑ 'hát ‚hogy jól fogom tölteni a 'nyári šzü Пetét 
❑ lmég hogy jönnek majd az '/unokatestvéreim/ is így látszani velem lmég ❑ 
-hát ❑ énnyi; 

- [...] lés t'elmént a 'Hüvelyk Rózsika "vele lés akkor 'elrepültek a 'virágok 
'országában ❑ lés akkor 'ottan 'mögesküdtek ögy t'kis ❑ 'Búval  laki 'olyan volt 
‚mint  'ő  ❑ lés akkor 'boldogan éltek [...J. 

Ezzel a karakterdallammal tehát —úgy t űnik — a beszélő  egyidejűleg jelzi mon-
danivalójának pillanatnyi befejezettségét és arra való készségét, hogy a hallgató ké-
résére további információval szolgáljon. Így meghatározva viszont a záró emelke-
dő  karakterdallam az `ideiglenesen befejezett +előremutató' címkét vehetné fel. 

Az eső  jellegű  karakterekhez viszont Varga László az `önálló' címkét rendelte, 
mondván, hogy „az es ő  jellegű  karakterek mind azt adják tudtunkra, hogy az adott 
beszédrészlet viszonylag zárt, jelent őségét önmagában hordozó szakasz, amely nem 
előre mutató, de nem is eldöntend ő  kérdő  jellegű"3 . 

Közülük viszont az es ő  az `önálló + befejezett' címkét viseli, ahol a befejezett-
ség „arra utal, hogy a beszéd adott szakasza maradéktalanul véget ért, folytatása 
nem (vagy legföljebb csak új egységben) várható"'. 

S a gyakorisági vizsgálatokból is kit űnt, hogy a párbeszédegységeket záró dalla-
moknak csaknem fele  (46,71%)  eső  karakter, amibő l arra következtettem, hogy az 
eső  dallam ténylegesen nagy valószín űséggel utal a mondanivaló befejezettségére. 
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A vizsgált szövegekb ő l azonban kiderült, hogy az él őnyelvi szövegekben az es ő  
karakter nem mindig jelenti az adott beszédszakasz maradéktalan lezárását. Gyak-
ran fordul ugyanis el ő , hogy eső  dallam után a beszél ő  még hozzátesz valamit mon-
danivalójához. Pl.: 

— [...
] 

lén 'elméntem vénai fagyit  U  lés 'el is "vesztem ❑ lés 'valami T 'bácsi 
éПgém 'visszavezetett "haza; 

— [...]lés 'nemcsak az "óvón őknek ‚hanem a 'gyerékéknek a ='vajdasági t'ma-
gyar gyerékéknek is 'segítségét kell 'nyújtanunk T 'lehet őséget a föllépésre i_7 

lhogy T 'ne csak az 'óvodában a 'négy fal közt 'lépjenek föl Ulhanem 'minél több 
'ismeretlen 'helyen [...j. 

Ezzel a jelenséggel azonban nem veszíti érvényét az es ő  karakterdallam záró 
funkciójának szinte általános hatóköre — még akkor sem, ha a záró funkció mellé 
odavesszük az eső  karakter potenciális el őremutató szerepét, melyre a vizsgált szö-
vegekben is találunk példát. El ő fordul ugyanis, hogy a beszélő  éppen azáltal hívja 
fel a figyelmet elkövetkező  mondanivalójára (el őremutató funkció), hogy a soron 
következő  beszédszakasz felütését (mely funkcionális szempontból lehet tételmon-
dat vagy akár retorikai kérdés is) szabályos (tehát alapvonalat érint ő) eső  karakter-
rel emeli ki: 

— 'hogyan is 'indult 'J lamikor 'három évvel 'ezelőtt [...]; 

— 
[...] 

t'tulajdonképpen ma már 'nem beszélhetünk 'tisztán ='télékommuniká-
cióról lés 'tisztán 'informatikáról i =i 'ma már 'télématikáról "beszélünk lazér mert 
a  U  'télékommunikáció lés az 'informatika laz  U  az 'intégrálódott laz H égy 
'égységet 'képez _ 'nem lehet  U  'elképzelni égy 'kompjulért'hálózatot 
'télékommu п ikáció nékül lés 'nem lehet égy 'télékommunikációs T 'hálózat m űkö-
dését 'elképzelni 'kompjutér ='irányítás 'nélkül [...]. 

Az előremutató eső  karakter tulajdonképpen retorikai eszközként fogható fel, s 
túlnyomórészt a meggyőző-érvelő  típusú monológokra jellemző , ezeken belül pedig 
a fokozás eszközeként is alkalmazható: 

— [...] lés ha 'nem kezdjiik el 'időben 'ezt ?  ‚ha  t 'nem ='itt kezdjük el 'ebben a 
'korban  U  lakkor 'elment a 'vonat 'őszintén 'mondom lmár az 'iskola is 'kés ő  'er- 
re [...]. 

Ilyen szempontból tehát az es ő  karakternek ez a fajtája az 'előremutató + fes-
zültlretorikus' címkét kaphatja. 

2. A vizsgálatok során ezen kívül az is kiderült, hogy az él őbeszéd intonációja 
az információk fontossági sorrendjér ől is tájékoztatja a beszédpartnert. Ennek alap-
tételét viszont így fogalmazhatnánk meg: a hangfekvés-szint növekedésének figye-
lemfelkelt ő  szerepe van. 

Ennek folyományait pedig a következ ő  pontokban foglalhatnánk össze: 
1. a közlésfolyamat dallamának lesodródását megakadályozó gátak (kis- és 
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nagygát) a közlemény kommunikatív értékének fokozódását emelik ki; 
a közlésfolyamat dallamszintje alá süllyedt közléselemek és —szakaszok má-

sodlagos információs értéket közvetítenek; 
a közlésfolyamat dallamának hirtelen szintváltoztatásai a szövegstruktúra 

kommunikatív-informatív szintjeinek hierarchiáját hivatottak érzékeltetni. 
Az egyéni hangterjedelem magas (és fels ő) szintjét érintő  karakterdallamok, va-

lamint gátprozodémák tehát a kommunikatív szempontból hangsúlyosabb közlés-
elemeket és -szakaszokat emelik ki, ilyen szempontból viszont az információ átadá-
sának és percepciójának pilléreiként is felfoghatjuk őket. Ezek azok az akusztikus 
jelek, melyek a folyamatosan lesodródó, redundáns közlésáradatból kiemelik a lé-
nyegeset, s melyek segítségével a hallgató pontosan tudja, mit fogadjon be lényeges 
információként az elhangzottakból, és mit ejtsen el fölösleges selejtként. 

Az élőbeszédben ezért a fókuszt els ősorban (leginkább nagygáttal) kiemelt into-
nációs értéke határozza meg. S az információs szempontból közömbösebb alapta-
got bővítő , megkülönböztető  szerepet játszó közléselemek (jelz ők, kvantorok, uta-
lószók stb.) is hangsúlyosabbak alaptagjuknál. 

Mivel pedig a magyar nyelv mondatszerkezetében a megkülönböztet ő  funkciót 
betöltő  közléselemek (az értelmező t és a jelző i értékű  határozót kivéve) rendre meg-
előzik alaptagjukat, a magyar szórend és intonáció információs görbéje összhang-
ban áll egymással — balra bővítő  és hangsúlyozó. Ellentétes irányt mutat azonban az 
indo-európai nyelvekkel, melyeknél rendszerint az alaptag áll els ő  helyen, a meg-
különböztető  elem pedig hátravetett pozícióba kerül, ez viszont az indo-európai 
nyelvek intonációjára jellemző  szó- és mondatvégi nyomatéknövekedést vonja ma-
ga után. 

Nem általános jellemz ője a vizsgált szövegeknek, mégis néhány adatközl őnél 
észlelhető  a hangsúlynak és hanglejtésnek olyan elhajlása, melyet a magyar nyelv 
említett balra hangsúlyozása és lesodródó alapmelódiája ellenében az indo-európai 
nyelvek jobbra hangsúlyozása s a közlésegységek végére helyezett energiatöbblet 
jellemez. 

Nyílván nem tévedünk, ha a jelenség okát a szerb nyelv hangsúlyhatásának tu-
lajdonítjuk. 

Különösen kirívó jelenség ilyen szempontból az összetett szavak utótagjára he-
lyezett hangsúly, mely — a magyar nyelvben is elfogadható mellékhangsúlyt megha-
ladóan — nem ritkán nagygáttal nyomatékosított f őhangsúly formájában jelentkezik. 
Pl.. 

— 'ezérkile пcszáz kilencvent 'h йгот  ban;  
— 'kábélt 'szakadás; 
— 'kompjuti?rt 'hálózatot 
Ezzel rokonítható a szerkezetek alaptagjának hasonló jelleg ű  hangsúlyozása is: 
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— 'télékommunikációs t'hálózat; 
— 'kompjutér ='irányítás; 
— 'ennek t'cél йból; 
— 'Szerbiai ❑ T 'Posta 'Intérnétje. 
Végül pedig ugyancsak idegen a magyar intonációtól az a jelenség, amikor a 

közlésegységek végén a szokásos emelked ő  karaktert nagygáttal megemelt féles ő  
karakter, vagy nem eldöntend ő  kérdő  funkciót betölt ő  emelkedő-eső  dallam helyet-
tesíti: 

— [...J1és így a 'névsort ❑ '/még/ ='mégírta a T 'névsort lés így 'elküldte szépen 
a лméghívókat [...J; 

— [...]1és akkó 'utána mikó ők t'léjöttek lakkó 'mondták [...J; 
— [.„]1ha 'szörfölni akar 'utazzon 'Maorira laho1 a 'legszébb 1'  'hullámok van- 

nak [...]; 
— [...] t'köszönöm 'ezeket a =pontos 1'  'információkat [...]. 
Mindez pedig azért nem nevezhető  melioratív átvételnek, mert összezavarja az 

intonáció kommunikációs jelrendszerét: a közömböst lényegesként tünteti fel, és 
fordítva. Tehát ez esetben nem csupán stilisztikai jelenséggel állunk szemben, ha-
nem a kommunikáció szempontjából lényeges eszköz fokozatos funkcióvesztésé-
vel. 

Ezért —úgy tűnik —érdemes volna az intonáció ezen aspektusának egy szélesebb 
hatókörű  kutatást is szentelni, mely feltérképezné az észlelt jelenségek elterjedtségi 
fokát és intenzitását. 

A tévesen intonált beszéd ugyanis a mellékes közléselemeket hangsúlyozza ki, a 
lényeget pedig elsikkasztja. Vagy így is fogalmazhatnánk: a tévesen intonált szöveg 
felfalja önmagát. 

JELMAGYARÁZAT 

(1) Dallam- és hangsúlyprozodémák: 

' х , 'х , ух  

'x, -x, -'x 

az „eső  jellegű" (eső , félig eső , illetve eső -
emelkedő) karakterdallamok és az őket indító 
főhangsúlyos szótagok egyesített jelei 

a „lebegő  jellegű" (emelkedő , magas szinttartó, illetve 
ereszkedő  és második típusú ereszkedő ) 
karakterdallamok és az őket indító főhangsúlyos 
szótagok egyesített jelei 
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АХ, ' Х , "Х  a „lebegő-eső  jellegű  „ (emelkedő-eső , szinttartó- 
eső , illetve ereszkedő-eső) karakterdallamok és az őket 
indító főhangsúlyok egyesített jelei 

a stilizált karakterdallam és az azt indító főhangsúlyos 
szótag egyesített jele 

a függelékdallam kezdete 

az elődallam kezdete 

mellékhangsúlyos szótag 

hangsúlytalan szótag 

Szünetprozodémák: 

szünet 

NINCS JEL 
(két x között) 
	

nincs szünet 

Gátprozodémák: 

T (két azonos karakter, illetve 
„eső  jellegű" és eső  karakter 
között) 

= (két azonos karakter, illetve 
„eső  jellegű" és eső  karakter 
között) 

T (nem „eső  jellegű" és eső  
karakter között) 

NINCS JEL 

a ? utáni dallam magasabb 
csúcsmagasságú, mint az előtte 
álló (nagygát) 

a 5 utáni dallam ugyanolyan 
csúcsmagasságú, mint az előtte 
á11ó (kisgát) 

a ^ utáni eső  dallam nem sodródott le, 
azaz csúcsmagassága olyan, mintha 
mondat elején volna 

a gátjel nélküli dallam lesodródott 
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PÁSZTOR KICSI MÁRIA 

(4) Egyéb jelek: 
egyidejűleg elhangzó szövegrészek 

elmosódott, érthetetlen szövegrész 

HIVATKOZÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 

1 Varga László: A hanglejtés. = Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan. Fonológia. 
Bp., Akadémiai Kiadó, 1994.,473. 

2 Fónagy Iván—Magdics Klára: A magyar beszéd dallama. Bp., Akadémiai Kiadó, 1958.,142. 
3 Varga László: A magyar beszéddallamok fonol бgiai, szemantikai és szintaktikai vonatkozásai. 

Nyelvtudományi Értekezések 135., Bp., Akadémiai Kiadó, 1993., 45. 
4 V.L. uo. 

Characteristic Features of Intonation in the Hungarian 
Language Spoken in Vojvodina 

In my contribution, I wished to draw attention to several symptomatic features 
of the articulatory patterns of spoken language. Firstly, that rising ending tune does 
not always have the function of pointing forward and that falling tune does not 
always mean the closing down of what we have intended to say. Secondly, that 
rising intonation in our language has the role of calling to attention. Following on 
to this I spoke of the characteristic feature of Hungarian language to accentuate to 
the left, and of patterns of intonation that are at variance with the norm as 
consequences of language interference. 

~ 
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Név- és tárgymutató 

Ada 86, 88, 93, 94 
adatközlő  178 
adó és vevő  254 
Adorján 81 
affrikáta 266, 267 
Ágoston Mihály 95 
agrammatikus közlemény 79 
aktív (produkált) hiperkorrekció 225 
alaki tükrözés 84 
alanyos összetett szó 41 
Alapszótár 24, 25, 26 
Alsó-Ausztria 233 
analitikus szerkezet 159 
anyakönyv 54 
anyanyelv 215 
anyanyelvi verseny 103, 104, 105 
archaizálás 44 
artikuláció 211, 212 
asszonyrend 246 
átírás 26 
attitűd 180 
Ausztria 137 
Bahtyin, Mihail M. 253 
Balassa József 131 
balra bővülő  szórend 287 
Bánát 106 
Bárczi Géza 16, 19, 209 
Beaugrande, Robert  de 254 
Bécs 233 
Becse 104, 166, 216 
befolyásolhatóság 79 
Bereg 99 
Beregszász 145 
Bernstein, Basil 74 
beszéd 73 

beszéddallam 283 
beszédhang 267 
beszédhang-gyakoriság 269 
beszédpartner 245 
beszédsajátosság 210 
beszédszakasz 286 
beszédtempó 212 
beszélőközösség 170 
beszélt nyelv 237, 253 
betűalkotás 40 
betűnagyság 241 
betűritkítások 241 
birtokos jelzős összetett szó 42 
Bornemisza Péter Társaság 138 
Bótrágy 59 
bővített mondatok 212 
Cétény 51 
civilizációs váltás 71 
családi nyelvhasználat 180 
családnév 247 
családnév-szótár 59 
családon belüli nyelvhasználat 143 
dallam 284 
dallamcsúcs 283 
dallamprozodéma 283 
dallamrendszer 284 
dallamszint 287 
dekontextualizálás 186 
denotatív jelentésmez ő  35 
diakron változások 199 
dialektális 204 
diaszpóra 234 
diskurzus 178 
divatszavak 77 
Dressler, Wolfgang 254 
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-e kérdőszó 97, 98, 185, 192, 193, 195 
-e partikulát 186 
eldöntendő  kérdések 185 
eldöntendő  kérdő  funkció 288 
elektronikus médium 167 
elemzőprogram 189 
elhatároltság 254 
elköszönési formula 242 
elődallam 289 
élőnyelvi 225 
elvonás 40 
emelkedő  dallam 284, 285, 288 
emelkedő  karakter 288 
emigrációs nyelvhasználat 231 
Eőry Vilma 254 
Erdély 90 
érzékleti gestalt 31 
eső  dallam 288 
eső  karakter 286 
Észak-Bácska 90, 91, 106 
etnikai identitástudat 175 
etnikai közösség 215 
etnolingvisztika 237 
expresszív nyelvhasználat 167, 169 
fatikus elemek 237 
fatikus funkció 257, 284, 285 
fatikus nyelvi elemek 243 
feladatlap 113 
Felső-Ausztria 232 
felszólító mód 229 
feltételes mód 127 
fókusz 287 
fókuszmondat 257 
fonémaszám 268 
fonematikus érték 270 
főhangsúly 287 
földrajzi név 261, 262, 265 
főnévi viszonyragozás 265 
frazéma 240 

frazeológia 242 
frikatív mássalhangzó 279 
funkcióige 155, 156, 157, 158, 159, 

160 
függelékdallam 289 
Gajdoš 52 csn. 
Garay Ákos 131 
gát 286 
gátjel 289 
gátprozodéma 283 
gátprozodéma-rendszer 284 
genetikai 66 
gesztus 213 
Glatz Ferenc 68 
globális kohézió 256 
globalizáció 40 
Göncz Lajos 81 
Göntérháza (Genterovci) 119 
grammatika 231 
Grétsy László 95 
Grice, Paul interakcióelmélete 258 
Gülich, Elisabeth 253 
hangellentét 199 
hangerő  212, 283 
hangképzés 231 
hanglejtés 212 
hangmagasság 212, 283 
hangrendszer 231 
hangsor 269, 271 
hangsorkombináció 268 
hangsorszerkezet  262,  281 
hangsorváltozat 268 
hangsúly 212, 284 
hangsúlyprozodéma 283 
hangsúlyrendszer 284 
hangsúlytalan szótag 289 
hangterjedelem 285, 287 
hangzás 78, 213 
Haraszti 131 
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határozós összetett szó 41 
Helmeczy Mihály 76 
helyhatározó 108 
Herder, Johann Gottfried 17 
Herder-vita 65 
Hernádi Sándor 95 
hiedelemmondák 257 
hiperkorrekció 223, 224, 225, 227, 229 
hivatalos státus 171 
Hoblik Márton 131 
Horgos 86, 88, 93 
idegen szavak 212 
idiómák 74 
ige száma/személye 229 
igemódok 227 
indító frázis 239 
instrumentális esetrag 127 
interferencia 231 
interjú 206 
interjúhelyzet 226 
intonáció 283, 284, 288 
intonációs érték 287 
intrageneció 198 
irányított beszélgetés 177 
Isenberg, Horst 254 
jelentésosztály 257 
jelentésszűkűlés 31, 32 
jelentéstömörítő  összetéte142 
Jósika Miklós 76 
Juhász Ferenc 103 
Kanizsa 86, 87, 88, 91, 216 
Kanizsai Szociográfiai Műhely 81 
kapcsolatfelvétel 237 
kapcsolattartás 237, 240 
kapcsolatteremtés 238 
kapcsolatzárás 237, 241 
karakterdallam 284, 285, 286, 287, 289 
Kárpátalja 98, 141, 150 
Kazinczy Ferenc 209 

Kázmér Miklós 59 
kérdő  mondatok 185 
kérdő ív 85, 150, 187, 189, 199, 216, 

221 
kérdőíves kikérdezés 203 
kérdőszó 188 
keresztnév 247 
Kétegyháza 175, 179 
kétnyelvű  oktatás 120 
kétnyelvűség-kutatás 138 
kettősnyelvűség 124 
kezdő  formula 239, 240 
kiegészítendő  kérdések 185 
kiejtés 211 
Kiscétény 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55 
kisebbségi törvény 182 
Kispiac 86 
kód 80 
kódérzékenység 80 
kódváltás 175 
kognitív folyamat 167, 169 
kognitív pszichológia 32 
kognitív szematika 31 
koherencia 254 
kohézió 254 
kommunikáció 171 
kommunikációs modell 253 
kommunikációs szituáció 211 
kommunikatív funkció 216, 218, 257 
kompetencia 128, 142 
kompetencia-érzékenység 80 
konatív funkció 257 
konnexitás 241 
Kórógy 131, 133 
korrekció 67 
Kortárs 65 
Kossa János 18 
Kosztolányi Dezs ő  17, 80 
Kölcsey Ferenc 211 
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kölcsönelemek 32 
kölcsönzés 40 
környezetnyelv 118, 215 
körülíró szerkezet 156 
kötőhang 266 
kötőhangzó 267 
kötő-mód 229 
kötött morféma 35 
közbevetés 257 
közlésegység 288 
közléselem 287 
közlésfolyamat 80 
közlési szándék 254 
közmondás 108 
köznyelv 74, 75 
köznyelvi norma 203 
köznyelvi standard 283 
köznyelvűség 133 
kulcsszó 257 
Labov, Wiliam 177 
Lanstyák István 123 
Lapásgyarmat 52 
légzéstechnika 212 
Lengyel Klára 41 
lexéma 35, 202 
lexikai kérdő ív 200 
lexikológia 45 
lineáris kohézió 257 
locativus 266 
Lónya 197, 198, 200, 201 
Lotman, Jurij M. 254 
Lőrincze Lajos 95 
magyar köznyelv 138 
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék 

103 
makroszociális háttér 133 
Máramaros 99 
Maribor 127, 128 
Marl 231 

Martinos 86 
másodlagos kontrol 224 
megfigyelő i paradoxon 226 
megfogalmazás 212 
megszerkesztettség 253 
megszólítás 238, 239, 241, 242, 245, 

247, 249, 250 
megszólításhelyettesítő  forma 250 
megszólítási forma 248 
mellékhangsúly 287 
mellékhangsúlyos szótag 289 
melléknév 266 
metafora 61 
metonimia 61 
mezőösszefüggés 257 
Michelberger Pá140 
mimika 213, 258 
minőségjelző  41 
minőségjelzős összetett szó 41 
mintaadó beszélő  80 
mintaszerű  85 
mobilitás 198 
modulok 177 
Mohol 88, 92, 166 
monológ 286 
morfémaszerkezet 205 
morfológiai kérdő ív 199 
mozaikszó-alkotás 40 
Muraszombat 127 
Muravidék 118, 123, 124, 126 
muravidéki kétnyelvű  oktatás 117 
Nagycétény 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55 
nagygáttal megemelt féles ő  karakter 

288 
Nagysző lős 145 
narratív funkció 284 
narratívum 253, 254, 255 
narratívum-kezdet 255 
nemzeti identitástudat 222 

294 



NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ 

nemzeti önazonosítás 220 
neologizmus 42, 202 
népnevek 60 
népnyelv 75 
névadás 47 
névpótló megszólítás 238 
névutós szerkezet 111 
névváltozat 268 
normatúlteljesítés 223 
nyelvben való gondolkodás 18 
nyelvcsere 167, 169, 171, 175 
nyelvhasználat 65 
nyelvhasználati interjú 177, 178 
nyelvhasználati színtér 172 
nyelvi attitűd 175, 201, 215, 233 
nyelvi dominancia 147 
nyelvi kisebbség 165 
nyelvi korrekció 284 
nyelvi közösség 215 
nyelvi magatartás 232 
nyelvi norma 68, 70 
nyelvi presztízs 144, 145, 165, 166, 

167, 169, 172 
nyelvi standard 283 
nyelvi tervezés 74, 75, 83 
nyelvi változások 204 
nyelvjárás 201 
nyelvjárási szavak 43 
nyelvmegtartás 172 
nyelvművelés 69, 75, 128 
nyelvpolitika 198 
nyelvtörvény 65 
nyelvtudást mérő  önértékel ő  teszt 178 
nyelvújítás 43 
nyelvválasztás 144, 175 
nyelvváltozat 223 
nyitó mondat 255 
8. Élőnyelvi Konferencia 97 
nyomatéknövekedés 287 

okkluzív -t 278 
oldalági rokonság 248 
orgánum 212 
Orom 86 
Oromhegyes 86 
orvadat 206 
önértékelő  teszt 177 
összetett állítmány 160 
összetett szó 287 
párbeszédegység 284, 285 
passzív hiperkorrekció 225 
passzívum 155, 158 
patronimikum képzős név 60 
peremszókincs 39 
performancia-érzékenység 80 
Péterréve 166, 216 
Petrichevich Horváth Lázár 76 
pluralizmus 69 
poétikai funkció 257 
pótlónyúlásos kiesés 199 
pozíció 278 
pragmatikai kompetencia 254 
prefixum 35 
propozíció 254 
prototipikus fogalmi szervez ődés 31 
prototípus hatás 34 
provincializmus 84 
purizmus 65 
ragozó nyelv 277 
Raible, Wolfgang 253 
Rajsli Ilona 83 
redundáns közlés 287 
reduplikáció 200 
referenciális funkció 257 
regionalizmus 200 
Rehák László 137 
réshang 266, 267 
Rétfalu 131 
rokonsági viszonyok 247 
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Rosch, E.  31,32  
rövidülés 40 
saját nyelv 171 
Šály 52 
Sandig, Barbara 253 
Sándor Klára 79, 80 
Sárosi Károly 23 
Searle, John 257 
segédige 160 
spontán beszél ő  80 
spontán szófűzés 26 
standard adat 200 
standard forma 205 
standard változat 123, 203 
standardizálás 74 
stigmatizáció 124, 165, 166, 167, 169, 

224 
strukturáltság 254 
Szabadka 86, 88, 104 
szánmév 109 
Szamosdara 197, 200, 201, 202, 203, 

204 
Szarvas Gábor 131 
szemantikai kapcsolódás 257 
szematikai rendszer 34 
személyemlítés 245 
személyfelhívás 245 
személynév 60 
személytelen szerkezet 158 
Szentlászló 131 
Szenttamás 166 
szenvedő  szerkezet 156 
szerepjátékok 186, 187, 189 
szigetmagyarság 131 
szinonimák 256 
szintaktika 159 
szintaktikai elemezhetetlenség 42 
szituáció 255 
Szlovén Köztársaság  119  

Szlovénia 117, 124 
szociális megosztottság 74 
szocializáció 73 
szociálpszichológiai tényez ők 215 
szociokulturális státus 199 
szociolingvisztika 141, 175 
szociolingvisztikai interjú 177 
szociológiai változó 176 
szócsere 44 
szócsoport 268 
szóél 279 
szóismétlés 212 
szóképzés 40, 42 
szókezdet 277, 278 
szókincs 212, 231 
szókincsbővülés 39 
szókincsvizsgálat 202 
szokványos kifejezésmód 238 
szólás 212 
szonáns hangok 279 
szóösszetéte140, 41 
szótagprominencia 283 
szóteszt 177, 178 
szótömörítés 109 
szóvég 277 
szóvegyülés 40 
szövegelemek 256 
szövegpragmatika 257 
szövegstruktúra 284 
szövegszerkesztés 283 
szövegszerkezet254 
szövegtan 253 
szövegtípus 253, 254 
-szt végű  igék 227 
sztenderd 179 
szubjektív tényez ők 215 
szuffixum 35 
szuperstruktúra 238 
szünet 289 
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szünethasználat 212 
szünetrendszer 284 
-t végű  ige 223, 224 
tárgyas összetett szó 41 
tárgyeset 278 
tárgyrag 266 
tartalom 213 
témaazonosság 256 
terjengősség 155 
textualitás 283 
Thomka Beáta 137 
tipológiai 66 
Tiszaújlak 141, 142, 143, 144 
Tolcsvai Nagy Gábor 79 
toldalék 266 
toldalékos alak 205 
Tóthfalu 86 
többnyelvűség 124 
töltelékszavak 212 
Törökbecse 88, 91, 92 
Törökkanizsa 87 
tőtani elkülönülés 205 
trágár kifejezés 212 
tulajdonnév 256 
Trudgill Peter 97 
udvariassági fordulat 238 
Ugocsa 99 
Újbótrágy 59 
Újvidéki Egyetem 103 
Ung 99 
Ungvár 97 
Vajdaság 106, 216 
vajdasági magyar regionális nyelv 77 
Varga László 283, 285 
variált ismétlés 256 
Végel László 137 
verbális objektum 258 
Virág Gábor 59 
viselkedésformák 218 

vitéznév 62 
vokális kód 258 
vonzat 227 
Wacha Imre 95 
Wardhaugh, Ronald 176 
Wehrlich, Egon 253 
zárhang 266 
záródallam 284 
záróformula 242 
Zenta 86, 93, 94 
Zoborvidék 47, 48 
Zombor 104 
zsargon 134 
Zsolnai József 80 
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