
ETO: 809.451.1+894.511 	 YU ISSN 0350 2430 

HUNGAROLÓGIAI 
KÖZLEMÉNYEK 

A MAGYAR TANSZÉK FOLYÓIRATA 
2000. XXXII. évf. 1. sz. ÚJ FOLYAM VI. évf. 1. sz. 



ETO: 809.451.1+894.511 	 YU ISSN 0350 2430 

HUNGAROLÓGIAI 
KÖZLEMÉNYEK 

A MAGYAR TANSZÉK FOLYÓIRATA 
2000. XXXII. évf. 1. sz. ÚJ FOLYAM VI. évf. 1. sz. 

2000. 

1. 



HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 
HUNGAROLOŠKA SAOPŠTENJA 
PAPERS OF HUNGARIEN STUDIES 

Az Újvidéki Egyetem 
Bölcsésztudományi Kara 
Magyar Tanszékének folyóirata 

Megjelenik évente négy szám. 

Kiadja a Magyar Tanszék 
A Szerb Köztársaság Tudományiigyi 
és Technológiai Minisztériuma, valamint 
az Illyés Közalapítvány támogatásával. 

Felelös szerkesztö: Bányai János, 
föszerkesztö: Gerold László 
szerkesztöbizottság: Bori Imre, Láncz Irén, Papp György 
és Utasi Csaba 

ETO-besorolás: Csáky S. Piroska 

Szerkesztöség: BTK., Magyar Tanszék 
21000 Újvidék/Novi Sad, Stevana Musi ća 24., tel.: (021) 58-673. 
Mííszaki elökészítés: Csernik Elöd, tel.: (021) 23-506 
VERZAL Nyomda, Újvidék, tel.: (021) 390-945 
Késziilt 2000-ben 200 példányban 



TARTALOM 

EGYETEMI NYELUÉSZETI NAPOK 

PAPP György: A Bárczi Géza Egyetemi Napok célkitíízéseiröl és 
jellegéröl 	 7 

MOLNÁR CSIKÓS László: Kétnyelvúségiink egy korai kutatójáról 	9 
RAJSLI Ilona: Ezredvég —„gyorskultúra" — nyelv 	  15 
PAPP György: A magyar helységnév-használat gondjai, nyelvészeti 

feladatai 	  24 
CSORBA Béla: A nyilvánosság és a magyar nyelvhasználat 

összefiiggéseinek egy aspektusáról 	 30 
SILLING István: A vajdasági magyar archaikus népi imádságok 

néhány nyelvjárási sajátossága 	 38 
LÁNCZ Irén: Mindennapi beszélgetéseink 	 45 
BAGI Ferenc: Kakujay Károly Magyar nyelvgyakorló- és 

olvasókönyvének nyelvtani anyagáról 	 53 
PÁSZTOR KICSI Mária: Artikulációs és hangsúlybeli interferencia 

az újvidéki magyar nyelvhasználatban 	 60 
HOVÁNY Lajos: A Tisza állapoti, változási jellemzöi a víznevek 

tiikrében 	 67 
KATONA Edit: Predikatív vonzatok a szerb, illetve magyar nyelvben 	76 
ANDRIĆ  Edit: A passzív szerkezetekben és a mediális igék 

vonzataként elöforduló objektum a magyarban és ekvivalensei 
a szerb nyelvben 	 92 

CSEH Márta: A befejezett melléknévi igenév ragozhatóságáról 	 101 
SZIKORA Judit: Az általános iskolai nyelvtanítás nehézségei 

egy fölmérés alapján 	  106 

VAJDA József (1919-2000) 	  119 
Vajda József szelektív bibliográfiája 	  122 

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK 

BALÁZS PIRI Aladár: A titokzatos m — A magyar mink és a szerb mi 	 125 
PENAVIN Olga: A népnyelvi és néprajzi gyújtés körúlményeirðl 	 133 

SZEMLE 

Nyelvi struktúrák és az agy (Láncz Irén) 	  136 
Varga József: Nyelvhasználat, névdivat (Rajsli Ilona) 	  140 
Jezici podunavskih zemalja (i ruski) (Andri ć  Edit) 	  143 

ERRATA: GÖNCZ Lajos: Hol beszélnek legszebben magyarul 	 147 



SADRŽAJ 

UNIVERZITETSKI LINGVISTICKI DANI 

Ðerd PAP: O ciljevima univerzitetskih lingvisti čkih dana posve ćenih 
Gezi Barciju 	 7 

Laslo MOLNAR ČIKOŠ: O jednom davnašnjem istraživaču 
dvojezičnosti kod nas 	 9 

Ilona RAJŠLI: Kraj milenijuma —„brza kultura" — jezik 	  15 
Ðerd PAP: Problemi i lingvistički zadaci upotrebe mađarskih naziva 

naseljenih mesta 	 24 
Bela ČORBA: Jedan od aspekata povezanosti izme đu javnosti i 

upotrebe mađarskog jezika 	  30 
Ištvan ŠILING: Dijalekatske karakteristike ma đarskih arhaičnih 

narodnih molitvi u Vojvodini 	  38 
Iren LANC: Naši svakodnevni razgovori 	 45 
Ferenc BAGI: O gramati čkoj gradi udžbenika Karolja Kakujaija 

za učenje mađarskog jezika 	 53 
Marija PASTOR KIČI: Interferencija u artikulaciji i akcentu u govoru 

novosadskih Mađara 	 60 
Lajoš HOVANJ: Stanje i promene vodotoka Tise koji se reflektuju 

u toponimima 	 67 
Edit KATONA: Predikativne rekcije u srpskom, odnosno ma đarskom 

jeziku 	  76 
Edit ANDRIĆ : Objekat u pasivnim konstrukcijama i uz medijalne 

glagole u mađarskom i srpskom jeziku 	 92 
Marta ČEH: O mogućim nastavcima uz particip perfekta 	  101 
Judit SIKORA: Problemi nastave ma đarskog jezika u osnovnoj školi 

na osnovu jedne ankete 	  106 

Jožef VAJDA (1919-2000) 	  119 
Selektivna bibliografija Jožefa Vajde 	  122 

SAOPŠTENJA 

Aladar BALAŽ PIRI: Tajanstveno „m" — Ma đarsko mink i srpsko mi 	 125 
Olga PENAVIN: O okolnostima beleženja narodnog govora i 

etnografske grade 	  133 

PRIKAZ 

Jezičke strukture i mozak (Iren Lanc) 	  136 
Jožef Varga: Upotreba jezika, trend u davanju imena (Ilona Rajšli) 	 140 
Jezici podunavskih zemalja (i ruski) (Edita Andri ć) 	  143 

ERRATA: Lajoš GENC: Gde se najlepše govori ma đarski 	  147 



CONTENTS 

UNIVERSITY LINGUISTIC DAYS 

PAPP György: The Objectives and Character of the 'Bárczi Géza 
University Linguistic Days' 	 7 

MOLNÁR CSIKÓS, László: A Pioneer Researcher into Our 
Bilingualism 	 9 

RAJSLI, Ilona: End of Millennium —„Fast Culture" — Language 	15 
PAPP, György: Problems and Philological Tasks Related to the Use of 

Hungarian Place-Names 	 24 
CSORBA, Béla: Publicity and the Use of the Hungarian Language 	30 
SILLING, István: On Some Dialectic Traits of Hungarian Archaic 

Folk Prayers in Vojvodina 	 38 
LÁNCZ, Irén: Everyday Conversational Exchanges 	 45 
BAGI, Ferenc: On the Grammar Exercises in the Reading and Practice 

Book by Károly Kakujay 	 53 
PÁSZTOR KICSI, Mária: Articulation and Accentuation Interferences 

in the Language Used by Hungarian Residents of Novi Sad 	 60 
HOVÁNY, Lajos: The Tisa Region Reflected in Hydronyms 	 67 
KATONA, Edit: Predicative Complements in Serbian and in Hungarian 	76 
ANDRIĆ , Edit: Objects in Passive Constructions and Objects 

Associated with Medial Verbs in Hungarian and Their Equivalents 
in Serbian. 	 92 

CSEH, Márta: On the Inflection of the Past Participles 	  101 
SZIKORA, Judit: Difficulties Encountered by Hungarian Teachers 

Teaching Grammar in Primary Schools — Findings Based on a 
Questionnaire  106 

VAJDA, József (1919-2000) 	  119 
Selective bibliography of József Vajda 	 122 

OTHER STUDIES 

BALÁZS PIRI, Aladár: The Mysterious M— The Hungarian Mink 
and the Serbian Mi 	  125 

PENAVIN, Olga: On Conditions of Assambling Dialectal and 
Ethnographic Material 	  133 

REVIEWS 

Linguistic Structures and the Brain (Irén Láncz) 	  136 
József Varga Language Usage and Names in Fashion (Ilona Rajsli) 	 140 
Jezici podunavskih zemalja (i ruski) (Languages of the Danube Region 

(and Russian)) (Edit Andri ć) 	  143 

ERRATA: GÖNCZ, Lajos: Where Is the Best Hungarian Spoken? 	 147 



EGYETEMI NYELUÉSZETI NAPOK* 

A BÁRCZI GÉZA EGYETEMI NYELVÉSZETI 
NAPOK CÉLJAIRÓL ÉS JELLEGÉRÓL 

Ma már az évröl évre ismétlödö Egyetemi Nyelvészeti Napok évtizedes 
hagyomány, amely indulásában és indíttatásában összeforrt a 90-es évek át- 
alakulásával, a kutatóintézeti munkaformák eltíínésével, az oktató- és kuta- 
tómunka másféle értelmezésével. A korábbi tanácskozásaink a terepi, cso- 
portokra épiiló projektumi tevékenység eredményeit voltak hivatottak pre- 
zentálni, megjeleníteni, a mai köriilményeink inkább az egyéni vizsgálatok- 
nak, érdeklödési irányoknak kedveznek, amelyek csak laza, igen általános 
keretbe foglalhatók, de ma már bizonyosságként állíthatjuk: értékteremtóvé 
vált ez a hagyomány is. 

Tételesen nehéz lenne számbavenni ennek az értékképzödésnek az útja- 
it, de a tanácskozások anyagában az állandó és alkalmi idöszerúségú célok 
jól elkiilöníthetök. 

Állandóan jelen kell lennie egy diakrón és szinkrón közösségi érzékeny- 
ségnek, azon feladatok számbavételének, amelyeket nekiink kell elvégez- 
niink és el csak mi végezhetiink: szúkebb-tágabb magyar közösségi élette- 
riink nyelvállapotainak nyelvtörténeti és leíró vonatkozásai, a kérdéskörre 
irányuló mindenkori figyelem tudománytörténete, a közösségiink védelmé- 
nek vonatkozásai, a nyelvhasználati rétegezödés eredményei stb. 

Ugyanakkor ezek az általános célkitúzések nem lehetnek, meg, körkörö- 
sen visszatérö ismétlödéssé válhatnak valamilyen aktuális tagolódás, irá- 
nyulás nélkiil. Ezért tííztúnk ki konkrét részfeladatokat az 1999. évi Bárczi 
Géza Nyelvészeti Napok elé is: a délvidéki, vajdasági nyelvészeti kutatások 
történetét, a nyelvközösségi helyzettervezés idöszerú vonatkozásait a két- 
nyelvúség köriilményei között és a nyelvpolitikára is tekintettel, a nyelvi be- 
folyásolhatóság és a befolyásolási módszerek kérdéskörét és a legújabb 
nyelvhasználati jelenségek vizsgálatáét. Legalább ilyen súlypontú célunk 
volt most is a nyelvészeti érdeklódésú egyetemi hallgatóink tevékenységé- 
nek kibontakozása, ösztönzése is. 

* Az újvidéki Magyar Tanszéken 1999. dec. 7-8-án tartott konferencia anyaga 
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Visszatekintve, az itt közlésre keriilð tanulmányokat elolvasva, azt is el- 
mondhatjuk, mindegyik célunkhoz közelebb keriiltiink, de egyiket sem tel- 
jesíthettiik maradéktalanul, hiszen az elözöekben jellemzett megváltozott 
köriilmények közepette a kutatótevékenység egyéni hatósugarai a teljessé- 
get fel sem vállalhatják, nem is képviselhetik, de valamit mindig tesznek 
hozzá, és ébren tartják a nyelvészet iránti figyelmet és érdeklödést — és ez a 
mai köriilményeink között nem kevés. 

Papp György 
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MOLNÁR CSIKÓS LÁSZLÓ 

KÉTNYELVÚSÉGÚNK EGY KORAI 
KUTATÓJÁRÓL 

A szerb—magyar kétnyelvúség kérdéseivel fóleg a XX. század második fe- 
lében foglalkoztak a nyelvészek, azonban elötte is akadt olyan kutató, aki rá- 
juk irányította figyelmét. Bogner Józsefröl van szó, aki bölcsészdoktori érte-
kezésének témájául a szerb nyelvnek a magyarra gyakorolt hatását választot- 
ta. Disszertációjának szövege a Nép és Nyelv II. és III. évfolyamában jelent 
meg A szerb uralomnak a bácskai magyarság nyelvére tett hatása cím- 
mel. A Nép és Nyelv a szegedi alföldkutatók és a kolozsvári néprajz- és nyel- 
vészet-kedvelök közérdekíí havi folyóirata volt 1941-töl 1944-ig, Mészöly Ge-
deon szerkesztette. A folyóiratot 1942-töl kezdve a szabadkai Keresztény Saj- 
tószövetkezet adta ki, amelynek Bogner József volt a felelös vezetöje. 

Bogner József mindössze 38 évet élt, de három impériumváltozásnak is 
a részese volt. Az elsö, 1919-ben középiskolai tanulmányaiban okozott tö- 
rést: elötte, 1916-tól a becskereki kegyesrendi gimnázium diákja volt, utána 
pedig az állami gimnáziumé, ott csak 1927-ben érettségizett. Idöközben ki- 
tanulta az órásmesterséget, de nem folytatta, hanem egyetemre iratkozott. 
Szegeden, Lipcsében és Zágrábban tanult. Az oklevél megszerzése után ta- 
nárként múködött Zágrábban, Smederevska Palánkán és Szabadkán. Sza- 
badkai múködése során diákotthont létesített szegény sorsú magyar gimna- 
zisták számára. A 1941-ben bekövetkezett impériumváltozás közéleti és 
szakmai sikereket hozott számára, a Keresztény Sajtószövetkezet vezetöje, 
a Délvidéki Magyarság c. lap felelös szerkesztöje, országgyíílési képvise- 
lö lett, 1943-ban a kolozsvári egyetemen a magyar nyelv és irodalomtörté- 
net doktorává avatták. 1944 öszén a Délvidék ismét Jugoszláviához keriilt, 
a katonai közigazgatás bevezetésével Bogner Józsefet letartóztatták. A bör- 
tönben visszatért az órásmesterséghez, és ártatlanságának tudatával várta 
szabadulását. Erre azonban nem keriilt sor, 1945 tavaszán a hadbíróság nép- 
ellenségnek nyilvánította, és golyó általi halálra ítélte. Még így is ö élt a leg- 
tovább testvérei köziil. Rajta kíviil Etel nénje is nevezetessé vált, akit 22 
éves korában, 1927-ben vettek fel a vizitációs növérek rendjébe. Mária Mar- 
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git néven Ausztriában, majd Magyarországon élte Isteimek szentelt életét, 
de gyenge teste nem sokáig bírta, 1933-ban elhunyt. Néhány évre rá a szé-
kesfehérvári megyés piispök kezdeményezte boldoggá avatását, iigye még 
folyamatban van. Hogy milyen hosszadalmas eljárásról van szó, azt a kas-
sai vértanúk példája is mutatja; 1619-ben szenvedtek vértanúhalált, de csak 
1905-ben avatták öket boldoggá. 

Az említett értekezésen és néhány kisebb nyelvészeti tárgyú közlemé- 
nyen kíviil meg kell még említeni Bognernak A magyar helyesírás szabá- 
lyai és szótára címú munkáját, amely a Jugoszláviai Magyar Népkönyvtár 
sorozatának egyik köteteként jelent meg Becskereken (akkori nevén 
Petrovgrádban) 1939-ben. Ebben a szerzö összefoglalja az akkor érvényes 
helyesírási szabályokat. 

A délvidéki magyarok kétnyelvííségével foglalkozó értekezés voltakép- 
pen úttörö vállalkozása a szerzönek, aki tudja, hogy „ilyen irányú munka" 
sajnos még nem jelent meg, ezért természetesen nem állt módjában „mások 
módszeres tapasztalataiból okulni". Noha a Nép és Nyelv lapjain megjelent 
tanulmány címében csupán a bácskai magyarok nyelvére utal, Bogner Jó- 
zsef mégis úgy nyilatkozik, hogy áttekintésében igyekezett „Versectól Sza- 
badkáig és Dárdától Zimonyig az egész megszállás alatti magyar nyelvterii- 
let átvételeinek a legjellegzetesebb szavait feljegyezni és a magyar nyelvtu- 
domány számára átadni" (II. 213.) 

Bogner József meglehetösen sötét képet fest arról a huszonhárom évröl, 
amelyet a délvidéki magyarok 1919 és 1941 között a délszláv királyság 
alattvalóiként töltöttek el. Ebben az idöszakban a magyar nyelv elvesztette 
vezetö szerepét, kiszorult a hivatalokból és az iskolákból. A magyar értel- 
miség és míívelt középosztály szám szerint is megkisebbedett (sokan a meg- 
maradt anyaországi teriiletre költöztek), és mindinkább háttérbe szorult. A 
szerzö úgy véli, hogy az újabb nemzedék a mostoha iskolaviszonyok miatt 
messze elmaradt elödeitöl. Ezzel egyiitt a magyar köznyelv is óriásit hanyat- 
lott. Vele szemben a szerb nyelv „bámulatos fejlðdésröl tett tanúbizonysá- 
got" és „az élet minden megnyilvánulásában vezetö helyre kiizdötte fel ma- 
gát". (II. 192.) A Délvidék magyar lakossága minden iigyes-bajos dolgának 
elintézésekor szerbiil beszélö, szerbiil gondolkodó emberekkel volt kényte- 
len érintkezni, és hiába is kezdeményezte az anyanyelvén való kommuni- 
kációt, mert „a hivatalokban iilö és hatalomra jutott szerbek nagyon sokszor 
tiirelmetlenséggel és igen goromba fellépéssel követelték meg a szerb nyelv 
használatát" (II. 192.). Bogner némi szomorúsággal megállapítja, hogy „a 
szerbek nagyobb mesterek voltak a szerbesítésben, mint mi annak idején a 
magyarosításban" (II. 192.). 

A magyar nyelv nemcsak a hivatalokból szorult ki, hanem majdhogynem 
az iskolákból is. 1919 és 1924 között még viszonylag kedvezö volt a hely- 
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zet az oktatásban, múködtek magyar iskolák, jelentek meg magyar nyelvíi 
tankönyvek, a szerb nyelv csupán egyike volt a tantárgyaknak. Az 1925-tól 
1929-ig tartó idöszakban már csökkent a magyar tankönyvek száma, a ma-
gyar iskolákban a történelmet és a földrajzot szerbiil kellett tanítani. 1930- 
tól kezdve aztán igen megfogyatkoztak a magyar iskolák, és lassacskán 
ezekben is mind kevesebb tárgy tanítása folyt magyarul, végiil csupán a ma- 
gyar nyelv és a vallástan maradt anyanyelvíí tárgynak. 

Bogner értekezésében föként szókészleti jelenségeket tárgyal, hangtani 
és mondattani kérdésekkel nem foglalkozik, söt az utóbbiakkal kapcsolat- 
ban kijelenti, hogy „a szerb mondatszerkezetek szerepe és hatása a magyar 
köznyelvre" „csekélynek mondható", elismeri viszont, hogy „a magyar di- 
áknyelv mutat ugyan fel egészen szerbes mondatszerkezeteket" (III. 66.). 
Mindazonáltal nyelvszemlélete meglehetösen korszerú, tudja, hogy „nincs 
két ember, akik teljesen egyformán beszélnek és teljesen egyformán fejezik 
ki magukat". Ha a magyar nyelven beszélök körében a bizonyos sajátságok- 
ban egyezök nyelvét kiilön jelöljiik, akkor szerinte legalább három csopor- 
tot kiilöníthetiink el: az irodalmi nyelvet (amely hagyománytisztelö, gondos 
és kevés kölcsönszóval él), a népnyelvet (amelyben már több az átvétel), va- 
lamint a köznyelvet (ebben van a legtöbb kölcsönszó). A köznyelvet a szer- 
zö felfogása szerint nem homogén, egységes valaminek kell elképzelni, hi-
szen minden foglalkozási ágnak megvan a maga míínyelve. Ezeknek az 
„osztálynyelveknek" a beszélöi a szerbekkel való érintkezési lehetóségeik 
kiilönbözösége miatt nem egyformán vettek át szavakat. Más helyzetben 
volt például egy „tisztes" cipész mester valamely hivatalnokkal szemben 
vagy egy „fúszerkereskedö" valamely iigyvédhez viszonyítva. A délvidéki 
szerb kölcsönszavak vizsgálatához a magyar nyelv rétegeit kell figyelembe 
venni. „Minden rétegben más és más szavakat fogunk találni" — mondja 
Bogner József. (II. 194-195.) 

Fontosságuk és elterjedtségiik szerint a szerb kölcsönszavak köziil a 
szerzó az elsö helyre teszi „a minden társadalmi réteg által emlegetett hiva- 
tali terminus technikusokat", a másodikra a diáknyelvieket és a katonanyel- 
vieket, utánuk pedig a város-, falu- és utcanevek, ill. vezeték- és keresztne- 
vek következnek (II. 195.). A szavakat kiejtésiik szerint közli, jelöli a kö- 
zépzárt e és az illabiális a hangot. Használati módjukat számos esetben pél- 
damondattal is illusztrálja. Nemcsak jelentésGket adja meg, hanem gyakori- 
ságukat és használati értékiiket is. 

Bogner szerint a délvidéki magyar köznyelv leggyakrabban használt 
szerb kölcsönszavai a pénznevek voltak, habár viszonylag lassan honosod-
tak meg benne. A dínáron (így, hosszú í-vel emlegették) kíviil említi a ban-
ka nevet (eredetileg 10 dináros bankjegy, késöbb pénzérmére is átvitték), a 
boskovicsot (50 dináros eziistpénz neve, a pénzverde igazgatójáról kapta a 
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nevét, aki saját szakállára is veretett belöle), a gyorgyét (ezer dináros bank- 
jegy Sárkányölö szent Györgyröl elnevezve, a magyarok ökrösnek is mond- 
ták a sarkában levö négyszarvú ökrökröl) stb. A pénzegységek nevei után a 
legtöbbet emlegetett szó a pórez volt, nevezetesen: gradszki pórez (városi 
adó), banovinszki pórez (báni adó), drzsávni pórez (állami adó), kuluk 
(munkaszolgálat, a magyarok kuli-adónak vagy kulupnak csúfolták). Ezeket 
követi a hivatali nyelv sajátos szavainak a tömege: molba (kérvény), tak- 
szena márka (okmánybélyeg), trosarína (városi vám v. fogyasztói illeték, 
közönségesen trosa), piszár (írnok), policija (rendörség), résénye (határo- 
zat), uverénye (bizonyítvány), pozív (idézés), potpísz (aláírás), gradszka ku-
tya (városháza), póreszkó zványe (adóhivatal), szreszki szúd (járásbíróság) 
stb. Bogner szerint „magukat a hivatalos személyeket és a hivatalok vezetö- 
it sem a magyar rang- és címjelzéssel, hanem az eredeti szerb szóval nevez- 
ték még a magyarlakta vidékeken is" (II. 199.), így a polgármester helyett a 
gradszki nácselnik, a föszolgabíró jelentésében a szreszki nácselnik járta, 
nem hivatalnokot, hanem csinovnikot vagy csinovnicát mondtak, a községet 
és a községházát egyaránt opstinának nevezték. A'hirdetmény' jelentésú 
oglász szóról a szerzö megállapítja, hogy „még a legutolsó magyar faluban 
is közhasználatú volt" (II. 200.). 

A szerzö sorra veszi a postai, a bírósági, az egyházi szóhasználatot, rész- 
letesen foglalkozik a balkáni ételekkel, a szerb szokásokkal, a mesterségne- 
vekkel, a családi életre vonatkozó szavakkal, tárgyalja a köszönéseket és az 
egyéb, tárgykörökbe nem sorolható szavakat. Több ízben utal arra a tényre, 
hogy a nyelvhasználat mennyire kötött volt. A postai értékeket például nem 
volt szabad más nyelven kérni a tolóablaknál, mint szerbiil, tehát 
dopísznicát, uputnicát, postanszka márkát kellett mondani. Persze számos 
teriileten mégsem lehetett kötelezövé tenni a szerb nyelv használatát. Hiába 
voltak egynyelvúek a cégtáblák, a mesterségneveket leginkább róluk tanul- 
ta meg ugyan a„magyar közönség", de „közhasználatúak nem lettek, csak 
tréfából szötték bele" öket a magyar beszédbe (II. 208.). A családi életre vo- 
natkozó szavak köziil „aránylag nagyon kevés jutott át a magyar köznyel- 
ve"— mondja Bogner —„és csakis azokon a vidékeken" éltek, amelyek „fel- 
tétleniil kétnyelvúek voltak" (II. 210.). 

A diáknyelvi szavakkal kapcsolatban a szerzö megállapítja, hogy a har- 
mincas években már a magyar iskolába járó gyerekek is kétnyelvúvé váltak. 
Szerinte „az egyes délvidéki városok középiskolásai kiilönbözö mértékben 
használták a szerb kölcsönszavakat", hiszen a városok „népességi összeté- 
tele" is teljesen kiilönbözö volt. A szerb nyelvi hatás kifejezettebbnek bizo- 
nyult, ahol szerb tömegek éltek (Újvidéken, Pancsován, Zomborban), mint 
ott, ahol magyarok voltak többségben (Zentán, Szabadkán, Nagybecske-
reken). Mai szemmel elmondhatjuk, hogy a Bogner József által említett di- 
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áknyelvi szavak zöme napjainkban is használatos a kétnyelvúek körében, 
némelyikiik viszont nem él. Ilyen például a kajdanka (kottafiizet), a 
trezvenyák (a Józan Ifjúság Egyesiilet tagja), a hazena (kézilabda) stb. (II. 
215-221.). 

Amikor a katonanyelvvel foglalkozik a szerzö, kijelenti, hogy a nyelvész 
nem kertész, hanem botanikus (tehát a gyomok is érdeklik), úgyhogy a kii- 
lönféle káromkodásokat is tanulmányozza (III. 8-18.). Tárgyalja továbbá a 
helységnévtípusokat: 1. A névnek csak a hangalakja változott meg 
(Csantavír, Szenta, Szombor stb.), 2. A régihez hasonló hangalakú új név 
(Doroszlovo, Odzsaci, Mol stb.), 3. Lefordított nevek (Máli Igyos, Doline, 
Gornyi Brég stb.), 4. Teljesen új név (Nadrlyan, Bácsko Gradiste, 
Petrovgrád stb.). Némelyik hivatalos névnek népi változata is kialakult: 
Pecelló (Bácskopetrovoszéló), Bogoja (Bogojevó) stb. Az utcanevekröl 
szólva sajnálattal állapítja meg, hogy Szabadka 300 utcájából mindössze 
19-nek volt magyar vonátkozású neve. A személyneveket sokáig csak szerb 
alakban volt szabad használni, a 30-as években viszont visszatértek az ere- 
deti keresztnevekhez, hogy meg lehessen kiilönböztetni a magyarokat a 
szerbektöl (pl. Dánielkovics Sándor) (III. 64-70.). 

Bogner a szerb nyelvböl átvett szavak közt olyanokat is felismer, ame- 
lyek a szerbben is idegen eredetííek. Szerinte ilyen a séf (fónök), a kontakt 
(érintkezés), a diszciplina (fegyelem), a bioszkop (mozi), a galerija (kakas- 
iiló), a garderoba (ruhatár, hagyományosan gardrób) stb. (II. 206.) Észreve- 
szi, hogy a magyarban jelentéstapadás néven ismert jelenségre (pl. tokaji), 
a szerbben is akad példa: turszka (turszka kafa), isztrazsni (isztrazsni szudi- 
ja) stb. (II. 204.) 

A szerzö a szavak használatával kapcsolatban néha sajátos észrevétele- 
ket is tesz. A boza szóval mind a köznyelv, mind a diáknyelv tárgyalásakor 
foglalkozik. Az elöbbinél megállapítja, hogy a magyarok nem kedvelik kii- 
lönösebben az erjesztett kukoricalisztet, míg az utóbbiban elmondja, hogy 
„a magyar diákok nem voltak olyan kényes gyomrúak, mint a felnöttek vagy 
talán az ð gyomrukat már a balkáni szellem kicsit átalakította, de tény az, 
hogy ök szívesen megitták mindig a bózát" (II. 222.). Olykor már a népraj-
zi leírás határát súrolja. Szerinte az egyik legelterjedtebb népszokást ószer- 
biai hatásra az itteni szerbek szlávának mondják szvecsár helyett (a családi 
védöszent iinnepéröl van szó). A szlatkóról elmondja, hogy a cukorba tett 
gyí.imölcsnek ez a megnevezése a magyarok körében is közhasználatú, és 
hogy csupán egyszer illik belöle venni. 

Végezetiil Bognernak egy érdekes szótörténeti fejtegetését szeretném 
idézni. Azt mondja, hogy a szerb köznyelvben és diáknyelvben laff a neve 
az iigyes, talpraesett, csinos és minden feladatot jól megoldó fiatalember- 
nek. Ez a szó hasonló utat járt be, mint a magyar arszlán. A múlt század har- 

13 



mincas éveiben vették át „tudományos múnyelviink megalkotói" a modern 
oszmán-török nyelvböl. Sajátos módon L á köznyelvben terjedt el, nem a tu- 
dományosban, mert a francia lion mintáját követték (amely oroszlánra és gi- 
gerlire is utalhat). Belgrád is folyton a franciákat utánozza, így vette fel a 
lav v. laf szó a már említett jelentést is. A bácskai szerb diákoktól ezt a ma-
gyarok is átvették, bekeriilt a köznyelvbe és a katonai szóhasználatba is 
('kiváló ember', ill. 'pompás katona' jelentésben) (II. 221.). 

A PIONEER RESEARCHER INTO OUR 
BILINGUALISIVI 

József Bogner was an accomplished Hungarian linguist in Yugoslavia in 
the period between the two World Wars. In his doctoral thesis he studied the 
influence of the Serbian language on Hungarian and thus did pioneering 
work in this field. His main concern was in the sphere of lexical influences, 
and his thesis was published in the journal Nép és Nyelv. He observes the 
words according to conceptual ranges taking into consideration their impor- 
tance and prevalence. He deals with the language of administration, student 
and military terminology in different sections. Many of his observations 
remain true even today. 
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ETO: 809.451.1-06(0.064) 	 CONFERENCE PAPER 

RAJSLI ILONA 

EZREDVÉG - „GYORSKULTÚRA" - NYELV 
(Töprengések a mai nyelvröl, nyelvhasználókról) 

Témám címadása tudatosan szétdarabolt, olyan, mint maga az az életér- 
zés, amely eluralkodott a ma emberén: nincs idö a szabatos mondatalkotás- 
ra, inkább szerkezetekbe, túl hosszú összetételekbe, vagy még inkább csak 
szavakba zsúfolni az egész mondanivalót — ha kell, az egész köriilöttiink le- 
vö világot. 

Akár a kultúra egészéröl, akár a nyelvröl van szó, a mindenkori jelen 
megragadása általában nehezebb feladat, mint egy leiilepedett, letisztult 
korszak mérlegelése. A szinkron leírás, illetve minösítés közelröl érinti a 
kommunikáló embert, felfedheti a nyelvi megnyilatkozás hátterét, a verbá- 
lis magatartás rugóit is. 

Nyelviink történetében ismeriink több sikeres újítást, gazdagítást: az 
1770 utáni nyelvújítás, vagy a 20. század elsö felében lezajlott sportnyelv- 
újítás jó példák erre. Itt, az ezred végén az informatikai forradalom nyel- 
vi hatása (a megváltozott kommunikációs létformák, a mindennapi élet 
beszédzavarai) hihetetleniil gyors és hathatós beavatkozást igényel. Nyo- 
mon követhetö ugyan egy spontán módon történö ún. „digitális nyelvújí- 
tás"; de ahogyan a szúk szakmabeliek öszintén bevallják: rengeteg a kér- 
dés, amelyre nem adhatunk még választ; mint pl. Milyen ponton válik az 
információgazdagság a személyiség elszegényesítöjévé? Meddig nyomul- 
hat be a médiák reklámterrorja az egyén legbensöbb szféráiba? Hogyan le-
het kikúszöbölni az ezredforduló tipikus kommunikációs zavarait; pl. a 
szóhiányt, a gyorsbeszédet, a nyelvi környezetszennyezést, a nyelvi elide- 
genedést stb. 

A címbeli „gyorskultúra" kifejezés Balázs Gézától való. Az életritmus 
gyorsulását mindennap tapasztaljuk. A beszédben ezt a fonetikusok le is 
mérték: „A huszadik század vége felé a beszédtempó jelentösen felgyorsult; 
ez azonban több, mint száz évre visszavezethetöen fennáll. Ami például 40 
éve a leggyorsabb beszédprodukciónak számított, az tekinthetö ma az átlag- 
nak." (Gósy Máriát idézi Balázs 1998; 182) 
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A kultúra gazdagodik a felpörgetett kommunikációs tempóhoz: itt van- 
nak p1. a videoklipek — egyesek szerint ez az „agresszív közlésrövidítés 
múfaja" — egyben a„gyorskultúra építökockái"; ahogyan Almási Miklós 
megállapította: „a klipkultúra a modern ember mozaiktudatára épít, ahol az 
asszociációk írják a képet — egy életérzés zenevíziója nem más, csak frag- 
mentum, csak foszlány, amihez a véletlen tart névsorolást." (idézi Balázs 
1998; 183) 

A gyorskultúra jellemzése kiegésziil, ha megfigyeljiik az utóbbi évtize- 
dek gyors- elötagú összetételeit; p1. gyorsbiifé, gyorsfagyasztott, gyorshír, 
gyorsítósáv, gyorsmásoló és még sok más. 

Emellett a szó kitíínöen fedi jeleniink átlagemberének felszínes, sekélye- 
sedö kultúrigényét. Szimfonikusok helyett kapunk Lagzi Lajcsit, igazi fil-
mek helyett amerikai szirupos Armagedon-hösöket; ellepnek benniinket az 
újraéledt ponyvatermékek, a cseperedö gyermek a demokrácia vívmánya- 
ként alvilági stílusú és színvonalú szennylapokhoz juthat (pl. a Kretén, 
Morbid címúek, hogy ne soroljuk a többi vulgáris, ám pazar kivitelíí színes 
lapot). Arról kapunk hírt, hogy „kipusztuló múfajokká" válnak a médiában 
a gyenmekmúsorok, a míívészet, az ismeretterjesztés, mert mindent csak 
szórakoztató músorként lehet eladni. Elgondolkodtató adat, miszerint 1994- 
töl a magyar rádióban és a televízióban a néprajzi músorok megszúntek 
(legújabban ismét hallani kezdeményezésekröl), a nyelvi míísorok aránya 
50%-kal csökkent. 

Itt az ezredvég, s ennek megfelelöen — nyilvánvalóan stílusosan — halad- 
ni kell a korral, a sokat emlegetett globalizáció áthatja az élet minden terú- 
letét. 

Hankiss Elemér az RTL Klub egyik kontaktmúsorában ezen túlmenöen 
a„hibridizáció" jelenségével számol, miszerint az eltérö kultúrák egy ún. 
„mixet" eredményeznek, s ahogyan Hankiss vallja: amelyik nép tud ehhez 
valamit hozzáadni, az továbbfejlödik. 

Nyelviinkben ez kétségteleniil az elsziirkiilés, az uniformizálódás veszé- 
lyét hordozza. A globalizációval (az egységesiilð világ fenoménjával) 
egyiitt jár az amerikai angol nyelv (és nemcsak a nyelv) terjesztése, miszti-
fikálása, amely az anyanyelvek, helyi kultúrák leértékelésével, helyi dialek- 
tussá való degradálásával fenyeget — mindez a kisebbségi környezetben 
újabb erös szorítás mind az anyanyelvi oktatást, mind pedig a beszélöközös- 
ség önazonosságát illetöen. 

Mit tehet a nyelvész? 
Kontra Miklós szerint a magyar nyelvészeknek a közgondolkodás alakí- 

tásában játszott szerepe szinte észrevehetetlen a szociológusok, történészek 
stb. szerepéhez viszonyítva. (Kontra 1999; 17) 
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Elgondolkodtató továbbá a már polémiává duzzasztott „örökzöld" kér- 
dés aktualitása: mennyire veszélyeztetik az idegen szavak nyelviink tiszta- 
ságát. Vajon nincs nekiink égetöbb, nagyobb gondunk a magyar nyelv iigyé- 
ben, mintsem a gyakran rövidéletíí, divatszámba menö szórétegre koncent- 
rálni annyi eröt? Rengeteg kérdés meriil fel a nyelv köriili tíínödésiink so- 
rán; a növekvö funkcionális analfabétizmus, a nyelvi elöítéletek és tabuk to- 
vábbélése — mint amilyen pl. a Hol beszélnek legszebben magyarul vagy Ki 
tud jól magyarul? — mind-mind olyan komplex dolog, mely túlmutat a nyelv 
körén. A közös, a kulcsfogalom mindezekben a témákban az általános em-
beri (csoport, társadalom), a nyelv (beszéd), valamint a környezet, amelyre 
az utóbbi évtizedek nagyon differenciált nyelvtudományában többek között 
az antropológiai nyelvészet' alapozódik, de említhetjiik itt még az elméleti 
nyelvészettöl élesen elkiilöniilö szociolingvisztikát is. 

Ez a megközelítési irány fokozottan érvényes a mi széttöredezett valósá- 
gunkra. A Képes Ifjúság írásaiban a fiatalok peremlétröl beszélnek, bizal- 
matlanságról, elátkoiott világról — határoktól fiiggetleniil, amibe szigeteket 
szeretnének teremteni, ahol meglesz az esély arra, hogy „ember az ember- 
rel szót tudjon érteni, hogy egy fiatal számára fontos legyen végiggondolni: 
van-e dolga az életben, van-e köze a másikhoz..." (Képes Ifjúság 1998. 
febr. 4.) 

Alapvetö dolog tehát, hogy a mi tájainkon is legyen normális, zavartalan 
és tartalmas nyelvi érintkezés. Csak ezután gondolkodhatunk a nyelvek 
alapkritériumainak sorából a nyelvi tisztaság, vagy akár a nyelv eredetiségé- 
nek a kérdéseiröl. 

Mint ahogyan fent megállapítottuk, a szinkron nyelvállapot nem látható 
át teljességében; még az avatott megfigyelö is csak hatásokat, tendenciákat 
észlelhet, gyakran igen bonyolult ok-okozati viszonyban. A vajdasági ma- 
gyar nyelvre gyakorolt hatások közúl kiemelhetjiik az anyaországi nyelvál- 
lapotbeli változások kisugárzását. A közelmúltban és manapság is az aktuá- 
lis köriilmények közepette mind többen követték/követik a magyarországi 
médiákat. Igen erös a kereskedelmi csatornák, rádió és TV míísorok divat- 
teremtö, ízlésformáló hatása. 

Sokan megállapították már, hogy a média hatását nem szabad túlértékel- 
ni, de ebben a konkrét élethelyzetben (az itteni magyar nyelvú hírforrások 
adásidejének megrövidiilése, valamint a gyakran megszúnö egyetlen napila- 
punk köriili helyzet) egészen újszerö megvilágításba keriilnek a magyaror- 
szági földi és mííholdas televíziós csatornák, rádióállomások. 

Az anyaországi nyelvi hatások a személyes kontaktusok útján is idesu- 
gároznak. Nagyszámú2  ingázó diákunk van, középiskolás, egyetemista egy- 
aránt — de nemcsak diákok. Sok-sok eltérö profilú iizletember vált át a ma- 
gyarországi magyar iizleti zsargonra minden útja alkalmával, s kénytelen 
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megtanulni a közigazgatás, államapparátus biirokratikus, hivatali nyelvét, 
ha boldogulni akar, s hogy ezek föbb jegyeiböl: a személytelen fogalmazás- 
ból, a nyakatekert ködös nyelvezetböl mi kerúl át, nyilván felmérést igé- 
nyelne. Mindenesetre idekívánkozik egy halovány feltételezés: az itt emlí- 
tett intenzív kapcsolat nem fogja mégiscsak segíteni nyelviink egységesiilé- 
sét? 

Csak érintem e kérdést, hiszen az utóbbi évek — hozzánk is eljutó — nyel- 
vészvitáinak egyik sarkalatos kérdése mindvégig a magyar nyelv egységét, 
oszthatatlanságát érintö pro és kontra elméletek voltak és maradtak is. An-
nak a nagyszabású szociolingvisztikai kutatásnak az elemzése, amelyet az 
összes magyar nyelvterúleten elvégeztek, még folyik, s Kontra Miklós leg- 
újabb könyvében (Kontra 1999; 58-63) találni is lehet egynéhány olyan 
nyelvi ítéletet, formát, amit tájegységenként eltérö módon mondanak: pl. 
légtér — légi tér, hegediil — hegedún játszik,• stb. Számomra rejtély, miért kel- 
lene ezért kiilön regionális szótárt készíteni minden „kontaktusváltozatra", 
vagy ha kodifikáljuk is a sztenderdtöl eltérö nyelvhasználatot, fel tudjuk-e 
mémi ezeknek a nyelvpolitikai döntéseknek a nyelvi és egyéb következmé- 
nyeit. 

Beszélhetnénk y a köznyelv „szlengesedéséröl" is, hiszen lépten-nyomon 
tapasztaljuk a szleng elemek felfelé haladását, a bizalmas társalgási stílus 
szókincse egyre jobban terjed a spontán beszélt nyelvben, de terjed a médi- 
ák kötöttebb szövegviszonyai közepette is, pl. tipikus példa a TV2 híradója, 
amelyben elöfordulhatnak ilyen kifejezések: hablattyol — egy bécsi tiintetés- 
re vonatkoztatva; vagy a vihar a biliben frazéma — egy nemzetközi konflik- 
tusra értve. A kereskedelmi rádiók és televíziók ktilönösen kitúnnek hatás- 
vadász, egyénieskedö beszéd- és magatartásmódjukkal, olyan nyelvi gesz- 
tusok is elöfordulnak, amelyekkel megkérdöjelezik az egységes nyelvi nor- 
ma létét, értékeit. A tömegtájékoztatásra általában jellemzö, hogy már nem- 
csak besziiremlik, hanem áramlik az utcaiság, olykor az „útszéliség". De 
nemcsak a tévés, rádiós újságírók szóhasználatában, hanem a közéleti sze- 
mélyek; politikusok, tanárok, munkahelyi vezetök, valamint a sziilök köré- 
ben is terjed a szleng, a bizalmas stílus. 

A magyar nyelvészeti szakirodalomban az alacsonyabb presztízsíí argó- 
nak a felfelé áramlását eddig föleg az ifjúsági és a diáknyelv ngyeként ke- 
zelték, a bizalmas/bizalmaskodó, söt „lezserkedö" társalgás nyelvhasznála- 
ta javarészt feltáratlan maradt. Periferikusnak túnhet a bizalmas nyelvhasz- 
nálat terjedésének a jelensége, ám mozgatórugói, okai, szocioligvisztikai 
köriilményei mélyebb, összetettebb hatásokat sejtetnek. 

Földrajzilag igen bonyolult a bizalmas stílus terjedésének a félmérése, 
hiszen egyértelmú a nagyobb városok központi szerepe a jelenségben, s 
megtörténhet, hogy egy-egy argó vagy bizalmas eredetri szó megnövekedett 
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presztízzsel jut el vidékre, s ott már feliilröl terjed lefelé, magasabb társadal- 
mi állású rétegek segítségével. (vö. Kis 1997) 

A nyelvúnkben ma érezhetö tendenciák nagy része a kor követelménye- 
ivel, az ún. „digitális-információs forradalom" betörésével kapcsolatos. 
Mint Kiefer Ferenc írja: „ A nyelvnek a kultúramegörzö és -teremtö szere- 
pén kíviil van (...) egy technikai oldala is. A kettö (...) elválaszthatatlan 
egymástól: a nyelvi technikák fejlesztése nélkiil a nyelv kulturális hivatását 
sem tudja betölteni és alkalmatlanná válik a korszerú kommunikációra." 
(Kiefer 1994; 631) 

Nos, ilyen értelemben már folyik a magyar nyelv felkészítése, felzárkóz- 
tatása is. Megjegyzendö, hogy vannak olyan hangok is, miszerint a legutób- 
bi évek informatikai forradalmával kapcsolatos nyelvészeti teendökre a ma-
gyar nyelvészek mintha kicsit késön ébredtek volna rá. (Balázs 1998; 141) 

Mindenesetre óriási lehetöségeket nyújt a modern technika. Új kommuni- 
kációs létformák jelennek meg, újszeríí verbális viselkedés- és magatartás- 
formákat alakítva ki maguk után. Az emberi civilizáció nagy kommunikáci- 
ós váltásait Balázs Géza így foglalja össze: „Az emberi kultúra során megfi- 
gyelhetjiik, hogy a beszélt kultúra fokozatosan átalakul írott kultúrává, amely 
a nyomtatással válik uralkodóvá. Ennek sajátos formája a vizuális (látható) 
költészet, amely a verbalitás zeneisége helyett annak képiségével foglalko-
zik. De az írott kultúra a 19-20. században fokozatosan visszatér a beszélt 
kultúrához, annak variánsát hozva létre."(Balázs kiemelése 1998; 129) 

Az internet nyelvhasználata a megállapítások szerint „újfajta beszélt- 
nyelviség — beszédközeli nyelviség" —, míg az E-mail tipikusan átmeneti ka-
tegória. Elgondolkodtató, hogy az új kommunikációs létformák megjelené- 
sével mennyire megváltozik a nyelv- és kommunikációelmélet által gondo- 
san felépített, kidolgozott kategóriarendszer, föleg a beszélt és írott nyelv- 
változatok szembenállását taglaló elmélet: e két pólus között — mint Wacha 
Imre osztályzásában3  látjuk — a spontán beszédtöl a félkötöttön, interpretál- 
ton át az írásosságig, az írottig tartó átmenetet találjuk. A már említett új 
múfajok még inkább árnyalják ezt az átmeneti sávot, összemosva ezzel az 
elválasztó vonalakat. 

A hálón még nem érvényesiil a tömegtájékoztatásból ismert átlaghaszná- 
lói/befogadói viszony, itt a kasztbéliekhez szólunk, akik még mindig nincse- 
nek túl sokan (Balázs Géza fel is teszi a kérdést: mennyien lehetnek/lehe- 
tiink?) Így fennállhat a zsargonszeríí nyelvi belterjesség kialakulása, hiszen 
eleve nem mnködik az ún. „nyelvikapuör-funkció" (Balázstól átvett termi- 
nus). 

Igen szuverén nyelvhasználatuk van a honlapoknak, amelyek egyben az 
önmegvalósítás eszközei a virtuális világban. A honlapokon a leírt informá- 
ciókat audiovizuális — gyakran meglepetésszeríí hatású — élmény segíti; itt a 
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korlátlan lehetöségek újdonságával számolunk, nyelvi hatását még nehéz 
felmérni. 

Az internet-rajongók szerint a hálózatos kultúrában a nyelv létkérdés, söt 
lételméleti kérdés. Ebben a kommunikációs formában ugyanis mindenki a 
saját maga által megalkotott szövegben fejezi ki magát, a szó legszorosabb 
értelmében is, azaz ebben létezik. Személyisége (pontosabban a virtuális vi- 
lágban felvett, kialakított személyisége) csak a szövegben valósul,hat meg. 

Új verbális lehetöség az internet-grafitti is, mely a visszaszoruló filozo- 
fikus városi folklórt képviselö falfirkának részben átveheti a helyét. A sze-
miotika úgy is értelmezi a grafittit, mint a primitív jelhagyás módját, e szö- 
vegtípus az internetre jutva újszerú teret kapott, ami lényegében változtat- 
hatja meg a mtifaj jellemzöit (pl. nem hivatalos, tiltott, söt biintetett kommu- 
nikációs mód, revoltszerííség, tolerancia stb.) 

Továbbhaladva az új verbális kommunikációs világban, itt (pillanatnyi- 
lag) a legújabb az ötletesen „megfagyott akusztikumnak" nevezett SMS — 
vagy GSM-távirat: a rövid iizenetkiildés új technikája, a„gyoskultúra" leg- 
újabb vívmánya. Eleve tömörítést igénylö múfaj, rákényszeríti a szöveg- 
szerkesztök világában böbeszédúséghez szokott egyént arra, hogy célratörö 
és rövid információt alkosson. 

Ugyanez a követelmény vonatkozik az iizenetrögzítön hagyott informá- 
cióra is, noha a hangzósság itt más jelegyi.ittest is továbbít. 

Számos nyelvi újdonságot hozott a mára már teljesen hétköznapivá vált 
drótposta gyakorlata. Terminológiáját fokozatosan anyanyelvivé teszik, er- 
re a sokrétíí és módszerekben gazdag szómagyarítási munkára — mely az 
egyéni akcióktól a bensöséges „nyelvújító" közösségekig, s természetesen 
az intézményes módozatokig terjed — itt most nem térhetiink ki. 

Nyilván semmi értelme sincs az E-mailezést összehasonlítani a klasszi- 
kus levelezés stílusával; ez is tipikus terméke felgyorsított világunknak; 
nem hiába nevezik „turbónyelvnek" (egy holland nyelvész leleménye) az E- 
mailek nyelvét. Föbb jellemzöi: elnagyolt forma (megszólítás, bekezdések 
ritkán), a célszerúség mindenekelött, síírítés a mondanivaló átadásakor; de a 
gyorsaság sí.íríín felszínességhez vezethet, a gondolatok vég nélkiilisége 
gyakran írásjelhiányt mutat, ami viszont a szabályoktól való felszabadultság 
érzését kelti. 

Érdemes egy kicsit elidözni annál, hogyan áll szemben az E-mailek nyel- 
vében a beszélt és az írott nyelviség. 

Említettiik az írásjelhiányt, mellette gyakori az ékezetek elhagyása, 
amely jobbik esetben valamiféle ötletességhez, humoros kétértelmííséghez 
vezet, legtöbbször mégis az igénytelenség eredménye, hiszen ez eleve nem 
tartós forma, (ritkán és csak indokolt esetben nyomtatjuk ki), egy mozdulat- 
tal kitörölhetö, nincs hagyományozó szerepe. Másrészt az élöbeszéd gaz- 

20 



dagságával ellentétben az íráskép — még ez a pillanatnak/alkalomnak ké- 
sziilt rövid szöveg is — vizuális többlettel rendelkezik: pl. a kis- és nagybe- 
túk kiilönös jelentéssel, mágikus funkcióval való felruházása. (Közismert 
többek között a NAGYBETLJK 'kiabálás' jelentése.) Ide tartozik továbbá a 
szójátékok, humoros rövidítéesk gazdag tárháza: p1. 6ás, Lhúz, vagy az x-jel 
felhasználása. Balázs Géza az „internet-folklór" kialakulásáról ír könyvé- 
ben: ez egy ötletszerú, elég nagy személyi szabadságot eltúrö kódcsoport, 
tekintélyes számú (több száz) eleven szó, kifejezés, tréfás és komoly, gyak- 
ran ironikus hangulatú szóalkotással, amelyböl Nyírö András Internetto 
zsargon címmel 1997-ben már készített gyííjteményt 

A nonverbális kifejezések köziil legismertebbek az ún. „mosolykódok" 
(fekvö mosoly vagy sírásra görbúlö száj) és társaik. A Smiley Dictionary 
egyre gyarapodik, ezt azzal az igénnyel hozzák létre, miszerint a szavakból 
építkezö virtuális társadalomban is sziikség van a kommunikációt finomító 
gesztusokra. 

Az „intemetfolklór" kialakulása azt is mutatja, hogy jelen van egy nyelv- 
teremtö közösség, mely egy új közeget, kódot hoz létre. „Az internetezök (a 
csatizók, hálórágók, szörfözök) megélik, kiforgatják, de egyszersmind meg 
is újítják a nyelvet. Nem kell ettöl sem félni, sem mintának tekinteni." — ír- 
ja Balázs Géza. (Balázs 1998; 146). Megjegyzendö, hogy az ötletesen 
Netikettnek nevezett Internet-illemtan megadja a minimális irányelveket, 
amelyeket mindenki szabadon módosíthat. (Bájos az útmutatás régi száza- 
dokra emlékeztetö tegezö hangneme: Pl. „Vésd jól az eszedbe, hogy amit 
írsz azt egy széles közönség olvashatja. Ebben éppenséggel a jelenlegi vagy 
a jövöbeli fónököd is benne lehet." vagy „Ne kószálj el a témától. Ne be- 
szélj össze-vissza, és soha, de soha ne írj olyan levelet, ami csak valaki gé- 
pelési vagy helyesírási hibáira mutat rá.") 

Az internethasználók magatartásában észlelhetö egy újszerú interaktivi- 
tás, mód van bekapcsolódni társalgásba, vitafórumok munkájába, szövegal- 
kotási folyamatba. Található már kollektív szótárkészítésre való felhívás is. 

Az internet kétségtelentil kihat úgy az olvasásra, rádióhallgatásra, mint a 
tévénézésre: „egyelöre azt jósolják, hogy az internet nem fogja kiszorítani a 
»hagyományos« tömegközlési formákat. Ahogy a rádió sem szorította ki az 
újságot, a televízió sem az újságot és a rádiót." (Balázs 1998; 184) 

Az internetes csevegés részben pótolhatja a személyes kontaktust, hiszen 
egy virtuális világot alkot meg, de nem kínál fel megoldást a valódi élet- 
helyzetekre, s nem helyettesíti a személyes kapcsolatot. 

Mindaz, ami szédiiletes gyorsasággal fejlödik, változik a hálón, lecsapó- 
dik az egyén mindennapjain, életvitelén is, Ha még a dolgok folyamatában 
nem is tudunk mindent feldolgozni/értékelni, — egy biztos: a gyors változást 
az életben is számos dolognak nyomon kell követnie. 
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Összegezés 
Miközben az egyik Képes Ifjúságban a fatalok peremlétröl beszéltek, 

az új kommunikációs létfonnák — a maguk mozgékony, gazdag variabilis le- 
hetöségeivel — dacolva mindenféle valós és virtuális zárlattal és korláttal he- 
lyet követelnek mindnyájunk életében. 

Befogadásukra a nyelv mellett az ember felkészítése is fontos, kiilönö- 
sen a kisebbségi köniyezetekben. S ennek — ellentétben a magát a nyelvmú- 
velés tevékenységét is megkérdöjelezö nyelvészek véleményével — változa- 
tos módozatai vannak: az emberközpontú nyelvészet lényegét, a kommuni- 
káció alapjait már az általános iskola felsö osztályaiban, de a középiskolá- 
ban a megfelelö szinten mindenesetre ismertetni kell. S tudatosítani azt: a 
nyelvi ismeret minden további ismeret alapja. 

Nyelvtörvény, száraz szabályrendszer helyett olyan nyelvi nevelés sziik- 
séges — állította Fábián Pál az egyik rádiómúsorban — , amelyben a nyelv 
megbecsiilése, anyelvi ízlés fejlesztése, afenntartható nyelv gondolatának a 
tudatosítása a fontos. A presztízsnövelö intézkedések, az ún: hungaropesz-
szimizmus lekiizdése mind-mind egy pozitív attitííd kialakítását segítik, 
amellyel esélyesen szembe lehet szállni a nyelvi imperializmussal, a reklá- 
mok okozta nyelvi/nyelvhasználati környezetszennyezö hatással, a mind ve- 
szélyeztetöbb nyelvi igénytelenséggel, a verbális terror minden válfajával; 
hogy legyen idö a »gyógyító beszédre«, s alkalom a vágyott csendre. 
Hamvas Béla szerint volt valaki, aki kiszámolta, hogy a »csend köre éven- 
ként 13,5 km-rel szííkiil. Balázs Géza ezt továbbgondolta: »ha ez igaz, s ezt 
partikuláris tapasztalataink is bizonyítják, akkor a Föld hamarosan egy óri- 
ási kiáltássá válik (...). Ahogy ezt a jelenséget a mai reklám mutatja: kék 
égen csodálatosan úszó bárányfelhöket látunk. És az aláírás: „Ön itt 30 000 
telefonbeszélgetést lát." (Balázs 1998; 71) 

Jegyzetek 

1 Kiilönféle terminusok voltak és léteznek a diszciplína megnevezésére: etnolingvisztika, 
folklórlingvisztika, nyelvi antropológia. Gyakran szinonimaként használják a kulturális 
antropológia terminussal, noha ez utóbbi szélesebb fogalom. 

2 Nem hivatalos adatok szerint 900-950 középiskolás diák, és legalább 700 ösztöndíjas egye- 
temista — ide még nincsenek beszámítva a tandíjasok, a levelezök, a PhD-sek stb. 

3 Wacha Imre: A nyelvi rétegezödés kérdéseihez. In: Hagyomány és újítás a mai magyar 
nyelvi kutatásban és oktatásban, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Nyelvtudományi Dol- 
gozatok 38. Budapest, 135-141.1. 
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END OF THE MILLENNIUM - „FAST-CULTURE" - 
LANGUAGE 

This paper deals with the relation between culture and language at the 
turn of this millennium or, to be more precise, how the ever increasing pace 
of living influences language and language usage. Amongst other linguistic 
tendencies, it also focuses on the permeation of slang into standard 
language, and the linguistic influence of the media; finally, it discusses the 
types of the new communicational modes and draws up their characteristic 
features. 
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PAPP GYÖRGY 

A MAGYAR HELYSÉGNÉV-HASZNÁLAT 
GONDJAI, NYELVÉSZETI FELADATAI 

A magyar helységnevek használata Jugoszláviában legalább két dolgot 
feltételez: Azt is, hogy már használatának a kisebbségi jogot is érintö érvényt 
szereztiink, de azt is, hogy a használt nevek alaki kérdéseit már letisztáztuk. 

Mindez korántsem csak nyelvészeti, de a nyelviség közegében megjele- 
níthetö kérdéskör, amelynek hallatlanul gazdag nyelvmíívelési, publiciszti- 
kai irodalma van, és legalább hetven éves nyelvpolitikai múltja, amemnyi- 
ben 1919-et mérföldkönek tekintjiik, de számos ma is ható jelenség sokkal 
régebbre nyúlik vissza. Ami ez idö alatt történt, át most címszavakban sem 
fogható: a királyi Jugoszlávia drákói intézkedései, amelyek kizárták a nem- 
zetiségi nyelvi változatot, az eröteljes betelepítési lépések, amelyek a lefor- 
díthatatlan, behelyettesíthetetlen neveket gazdagították (Višnji ćevo, 
Dušanovo); az 1945 utáni rendezési kísérletek, amelyek soha sem érlelöd- 
tek törvéiryerejíí helységnévtárrá, tehát a kisebbségi névváltozatokat egyér- 
telmúen soha sern engedélyezték, nem tették rendelkezéssé, legfeljebb meg- 
túrték a szabályozatlan nyelvhasználat szintjén; Hogyan léptek az egyetlen 
rendezési elv helyére a lokális, regionális, mindig ideiglenes megoldások 
egyes községek statútumaiban (Kanizsa, Kishegyes, Zenta, Topolya, rész- 
ben Szabadka) némi helyi hivatalosságot teremtve, érvényre juttatva. Egy- 
séges elvet csak a tabuk, tilalomfák jelentettek, a régebbi politikai vonatko- 
zások kizárása (Tiszakálmánfalva, Kossuthfalva), az új tartalmak kizáróla- 
gossága (Zrenjanin, Aleksa Šanti ć) állapotilag is, a változásokban is 
(Verbász — Titoverbász — Verbász). 

Kár lenne most — mert már annyiszor tettGk — az 1991. évi Nyelvhaszná- 
lati törvényt is hánytorgatni, amelynek révén rég tovat.únt elvek váltak ismét 
hatályossá: a cirill írás elsöbbsége, arnelyen — egy nyelvközösség belsö iigye 
lévén — nincs mit kifogásolnunk, a„hivatalos nevek" átírásának, „átbetiízé- 
sének" sugallatát, kényszerét (Novi Szád) már annál inkább. Azért is, mert 
a tulajdonnevek jelentésének vonatkozásában is állást foglalt, mert a hely- 
név által jelölt földrajzi fogalom felségteriileti hovatartozását a komplex je- 
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lentés, a névalak nyelvi szervessége (Az Újvidék, Elemér, Dunacséb a ma-
gyar nyelvek éppolyan elidegeníthetetlen része, mint az ember és a szerelem 
szavak) rovására hangsúlyozta. 

Ebben a helyzetben csak a hivatalos és az informatív, belsö névhaszná- 
lat elkiilöniilése következhetett be: elszakadása és iitközése, amelynek pél- 
dái az „útszélen hevernek", vagy hírlapjaink címeiböl iizennek. 

„Útszélen" láthatók a nyelvészkedö piktorok iizenetei a névtáblákon: A 
Mohol — Mol, majd ismét Mohol, a Coka — Csóka nyíló vagy fogyatkozó át- 
meg átfestett formái. „Máli Pészak" — hirdette Kanizsa határában egy tájé- 
koztató tábla nemrégiben, valamiröl, Kishomokról tájékoztatva, valamiröl 
pedig árulkodva: Hogy valaki a szerb névalak és a magyaros helyesírás ösz- 
szeszelídítésével fából vaskarikát akart csinálni. 

A határon inneni vagy túli magyar sajtóban idönként felmeriilnek a má- 
sik szélsöség példái: „Szendrót és Szabácsot is támadás érte" — tudósított a 
szomorú események idején a Magyar Televízió, Mátyás jó királyunk idejét 
idézve Smederevo és Šabac vonatkozásában. 

A magyar alakoknál sem minden egyértelmíí: „Adorjánba keriilt a fönye- 
remény — újságolta örömmel a Magyar Szó — belviszonyú raggal illetve 
észak-bácskai falunkat, amelynek lakosai Adorjánon laknak. Újabb gond te- 
hát a magyar forma szövegbe, közleménybe illesztése. 

Az igen változatos, tarka megoldások ismeretében meglepetésnek számí- 
tottak a hírek, hogy lehetövé vált Szabadka községben, körzetben, de akár 
máshol is a magyar névalakok hivatalos szerepeltetése. A késöbbiekben in- 
terjúk sorjáztak dr. Stevan Vrbaški polgármesterrel, illetve Kern Imrével, a 
szabadkai VB elnökével, amelyben eljött az akkori lelkesedésnek az apálya, 
a lehetöségek tényleges terjedelmében is, a„közegellenállás" egyre erötel- 
jesebb felszínre törésében is. 

Röviddel ezután szinte teljesen eliilt a témávál kapcsolatos politikai hul- 
lámverés, maradtak a korábbiakhoz hasonló félmegoldások, a tanácstalan- 
ság: 

Mit jelent a„magyar helyesírás szerinti kiírás"? A magyar nyelv és ha-
gyományok szellemét-e mondjuk Felsóhegy esetében, vagy a Gornji Breg 
„átbetíízését" Gornyi Brég formában? 

Amint a nyilatkozatokból kideriilt, szó sem lehet a magyar alakok 
használatának „automatizmusáról". Minden egyes esetben kiilön kérelmet 
kell benyújtani, a döntést kivárni, söt a teriileten élö más nyelvközösségeket 
is ugyanilyen kérelemre kell buzdítani. Felmerúl a névtáblák cseréjének a 
kezdeményezö önkormányzatokat sújtó költségvonzata is. A hivatalos nyi- 
latkozatok hátterében mintha valamilyen konvenció is felderengett volna, 
amelyet aláírt Jugoszlávia is. Talán az 1996. június 6-án elfogadott barcelo- 
nai Nyelvi Jogok Egyetemes Nyilatkozatáról lenne szó, amellyel Kontra 
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Miklós tanulmányában (1999: 76)' foglalkozik? Ennck III. szakaszában a 
32. cikk 2. pontja így szól: 

„Minden nyelvi közösségnek joga van eredeti helységneveit meghonosí- 
tani, megörizni és módosítani. Ilyen helységneveket nem lehet önkényesen 
eltörölni, vagy átalakítani, sem helyettesíteni, bármilyen változások történ- 
nek a politikai helyzetben, vagy bármilyen más típusú változás következik 
be." 

Egy nyilatkozat, politikai deklaráció természetesen sokféleképpen értel- 
mezhetö, például a használati szintezödés tekintetében, a használható nyelv 
vonatkozásában is. A Nyilatkozat ezt is tisztázza, egyrészt az I. cikkelyben: 

„Az a kifejezés, hogy egy teriiletre jellemzö nyelv, egy történelmileg lét- 
rejött közösség nyelvére vonatkozik egy ilyen térségben". 

Illetve a III. szakasz 32. cikkének 1. pontjában: 
„Minden nyelvi közösségnek joga van a helységneveket a teríiletre jel- 

lemzö nyelven használni mind szóban, mind írásban, a magán-, a nyilvános 
és a hivatalos szférában egyaránt." 

Valójában ezeknek a problémáknak a mélyén nem is a nyelvpolitikai, 
hanem az ún. nyelvökológiai szempontok a legfontosabbak, a terinészetes 
nyelvi környezet, amely hallgatólagosan, írásképben is jelen van az utca-, 
helység- és intézménynevekben, a többnyelvííség, anyanyelvúség tényei- 
ben. Az az inkább hiányában szembetúnö szerves kapcsolat, amelynek vi- 
szonylataiban a név nem csak jelöl, de informál, a közösséget történelmé- 
hez, múvelödéstörténeti értékeihez köti, bármilyen teriileti szuverenitás su- 
gallata nélkiil. 

Ebben a vonatkozásban látszólag más megítélés alá esnek a személy- és 
a helynevek, lévén az elöbbi jelöltjének döntéshozatali alanyisága a megne- 
vezésével kapcsolatban, a másodiknak pedig nincs, mondjuk a Vince vagy 
Vićentije, illetve a Kis-rét vagy Mali rit esetében. A telepiilésnevek azonban 
már átmenetet képeznek, mert egyrészt terGleti, földrajzi fogalmak, másrészt 
azonban egy közösség identitásának, jogi személyi jellegének is hordozói. 

A használati jogállási, helyzeti kérdései mellett a névtannak az alaki, 
állományi kérdésekkel is kell foglalkoznia. Meg kellene már alkotnunk egy 
minden részletében tisztázott, a veliink élö nyelvközösségek változataihoz 
is viszonyított helységnévtárat, amelyet minden érintett, helyi, regionális 
használó elfogad. 

Ennek a vállalkozásnak már számos kezdeménye, elözménye van, de le-
tisztult végeredménye hiányzik. A hazai adattárak vagy didaktikai céllal 
késziiltek2, vagy a népszerúsítés, tudománynépszerösítés szándékával 3 , tel- 
jességre csak a magyarországi névtárak vállalkoztak 4  váltakozó eredmé- 
nyességgel, miközben évtizedes kétségeket, gondokat görgetnek kompiláci- 
ós eljárásaikkal tovább. 
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4.1. Megoldásra várnak a szinkron és a történeti névanyag egyeztetésé- 
nek szempontjai, és még a történetiség is bonyolult belsö rétegezettséget 
mutat. A ma ajánlott Péterréve mellett a múlt században is használták a 
Pecelló formát, a Bácskertes mellett a Kupuszinát, az Ó-Kanizsa helyett 
1913-ban hivatalossá tett Magyarkanizsát a korabeli sajtó is nehezen fogad-
ta el, évtizednyi használati szóródással. 

Még bonyolultabb a kép a középkorban kialakult, mára az eredeti jeltár- 
gyukat elvesztett neveknél. Ahogyan a Homokrévböl lett a Mokrin, a 
Harangából a Zlatica közvetítésével az Aranka, a mai Kispiac terúletén lé- 
vö Vastorokból az Oštorak révén az Ostorka — Ustorka, a Pusztaegyházból 
a Stara Torina révén a Szalatornya. Ehhez a szinkron—diakrón rendezéshez 
jó alapot nyújthat Györffy Györgyék korszakalkotó adattára 5, vagy Iványi 
István6  a néhai Bács—Bodrog megyére vonatkozólag, sajnos csak a teriileti 
teljesség igénye nélkiil. 

4.2. Egyszerre kell a helyi és regionális névváltozatok differenciálását 
és egymásravetítését is elvégezni. Nincs jogunk a Kanizsa — 
Magyarkanizsa — Törökkanizsa, Topolya — Bácstopolya — Töröktopolya, 
Becse — Óbecse — Törökbecse párhuzamainak egyik elemét sem a magyar 
szövegkörnyezeti használatból kizárni, legfeljebb a használat teriileti érvé- 
nyét meghatározni. Az adott telepiilés ]akossága lakhelyét a rövidebb alap- 
elemmel nevezi meg, nagyobb összefiiggésekben viszont a megkiilönböz- 
tetö elötag is sziikséges. Egyébként mindkét megoldás lehet magyaros és 
magyartalan egyaránt. 

4.3. Természetesen egész más a helyzet a„megfélemlített nyelvhaszná- 
lat" nyomán kialakult, megköviilt formákkal, mint a Tresnyevác (Oromhe- 
gyes), Noviknézsevác (Törökkanizsa), amely esetekben a helyi úzusra nem 
lehet tekintettel a rendezés. 

4.4. Igen-igen próbára teszik az elözöekben megfogalmazott szabályt a 
régi idegen átvételek, vagy a politikai indíttatású névváltozások. Valószíníít- 
lennek látszik, hogy újra általános lesz a Bácskertes Kupuszina helyett, a 
Torontálvásárhely a Debelyacsa helyett, és még kevésbé az, hogy 
Budiszavát kiszorítja a Tiszakálmánfalva, Telecskát a Bácsgyulafalva, noha 
Zrenjanin esetében a Becskerek egyre gyakoribb. Ezeket a szocio- 
lingvisztikai tényeket a magyarországi névtárak nem szokták figyelembe 
venni, sokszor az 1913 utáni változásokat sem'. 

4.5. A telepiilés jogállás, a telepiiléstípus minösítése, amint a közelmúlt 
eseményei is bizonyítják 8, igen bizonytalan kritérium, ezért egy igen rugal- 
mas típusértelmezésre van sziikség, például a jelenlegi ún. kataszteri közsé- 
gek nevének adattári beépítésére is, mert ezekben, mint a Csóka határában 
levö Terján esetében is, régi magyar telepiilésnevek rejlenek. 
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4.6. Alapos vizsgálatra lenne a magyar névalakok esetében is sziikség, 
amint ezt a korábbi Tótfalu esetében is elvégeztiik, amikor Tóth József egy- 
kori falualapító nevének alapján Tóthfalura változtattuk. 

Ez a feladat hosszú, gondos munkát igényel, bizonyságul álljanak az 
alábbi példák: Muzsla vagy Muzslya, Aradi vagy Aradác, Bácsszölös vagy 
Királyhalom, Gombos vagy Bogojeva, Bácsújfalu vagy Szelencse, Majdán 
vagy Majdány, Cérnabara vagy Feketetó, Jázova vagy Hódegyháza; Ha van 
Nagykikinda, lehet-e a Basahíd helyett Kiskikinda, a Nagybecskerekek mel- 
lett a mai Romániában levö Kisbecskerek? 

5. Ami kétséget az Adorjánban vagy Adorjánon kettössége felvetett, 
az már a közleménybe, szövegkörnyezetbe illesztés gondja, amely meg- 
fogalmazható a magyar, belsö keletkezésú névalakoknál is, a délszláv 
eredetú változatoknál is, tehát a Šabacban vagy Šabacon dilemmáinak el- 
döntésénél. Ennek eldöntése kiilön tanulmányt igényelne, igényelt is 
már9 . Most csak a leglényegesebb szempontot kell hangsúlyoznunk a már 
említett „teriiletre jellemzö nyelv" használati szokásait, vagyis a miénket, 
itt élökét. 
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PROBLEMS AND PHILOLOGICAL TASKS 
RELATED TO THE USE OF HUNGARIAN PLACE- 
NAMES 

Both the favourable and unfavourable policies regarding the use of 
Hungarian place-names ask for clarification of the following scientific 
issues: how sociolinguistics considers the problem, then, what kind of 
attempts have been made to solve the question in our regions and elsewhere 
in the world, and further, what kind of linguistic issues are involved in the 
compilation of a reliable multilingual register of place-names: the marked 
settlements' names and their allonyms, a cross-reference system, and cross- 
check of allonyms. Another problem involved is the suffixation of the 
names, i.e. their placing into a context. These are the issues that this paper 
is concerned with and endeavours to find a solution for stimulated by cer- 
tain changes in current policy regarding language use. 
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ETO: 809.451.1(497.1)-06(0.064) 	 CONFERENCE PAPER 

CSORBA BÉLA 

A NYILVÁNOSSÁG ÉS A MAGYAR 
, 	 , 

NYELVHASZNÁLAT ÖSSZEFÚGGESEINEK EGY 
ASPEKTUSÁRÓL 

Dolgozatomban a nyilvánosság és a magyar nyelv kapcsolatának egy 
olyan kérdésével foglalkozom, amely valószínúleg szokatlan: a cég- és rek- 
lámtáblák és egyéb — többé-kevésbé állandó jellegú — közérdekú vizuális 
úzenetek feliratozásának problémáival, ám nem a nyelvmúvelés, hanem el- 
sösorban a bilingvizáció oldaláról, egy adott kisközösség, a dél-bácskai 
Temerin példáján. 

Mindenekelött pár szót a mintául választott közösségröl. Temerin község 
(a magyarországi szóhasználatban: járás) közigazgatásilag három telepiilés- 
böl szervezödik. Két túlnyomórészt szerbek lakta faluból (Szöreg = Sirig és 
Járek = Bački Jarak), valamint a község székhelyéböl, a magyar többségú 
Temerinböl. A második világháború óta gyakorlatilag folyamatos betelepíté- 
sek hatására a községben (járásban) ma már mindössze 40 százaléknyi a ma- 
gyarság részaránya, viszont a vizsgálatunk tárgyát képezö magyar többségíá 
helyi közösségben ez az arány eléri a 70 százalékot. (A mindennapokban 
mindezt módosítja a nagy számú krajinai és horvátországi szerb menekiilt, 
akik ugyan ideiglenesen tartózkodnak a telepiilésen, de nyílt titoknak számít, 
hogy többségiik elöbb-utóbb tartósan berendezkedik mostani szálláshelyén.) 

Szociolingvisztikai kérdéseket tárgyalva nem keriilhetjiik meg a választ 
arra a kérdésre sem, hogy milyen az adott közösség nyelvpolitikája. Ennek 
alapját — a hatályos alkotmányos és törvényes rendelkezéseket itt most nem 
említve, sem bírálva — a község statútumának 12. szakasza — összhangban 
az alkotmánnyal — így fekteti le: 

„Temerin község teriiletén hivatalos használatban van a szerb nyelv és a 
cirill betús írás. 

Mivel községi.ink teriiletén magyarok is élnek, a törvénnyel összhangban 
egyidejúleg hivatalos használatban van a magyar nyelv és írás is."' 

A községi igazgatás még mindig rendelkezik kellö számú magyar anya- 
nyelvú, vagy magyarul is tudó hivatalnokkal, így a megfelelö eljárások, az 
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írás- és szóbeli kommunikáció az iigyfelekkel magyarul is lefolytatható. En-
nek ellenére ez koránt sincs mindig így, ami olykor a hivatalnokok, máskor 
az iigyfelek kényelemszeretetének, közömbösségének, opportunizinusának, 
vagy a legkiilönfélébb jellegíí (megalapozott és megalapozatlan) félelmei- 
nek számlájára írható. A magyar nyelvú hivatalos kommunikációt gátló té- 
nyezök egyike, hogy a község évek óta csak egyetlen szakfordítót alkalmaz 
föállásban. 

A községi bíróságon jóval rosszabb a helyzet. A vizsgálóbírón kíviil 
egyetlen magyar bírája sincs a testiiletnek, ennélfogva magyar nyelven le-
hetetlen teljes értékíí, színvonalas eljárást lefolytatni. Ugyanez vonatkozik a 
szabálysértési bíróságra is. 2  

A község szerb vezetése, noha érdemben semmit sem tett a magyar nyelv 
helyzetének javítása érdekében, valójában — más községektöl eltéröen — két 
esetet kivéve, nem intézett rohamokat a magyarság korábban szerzett nyel- 
vi jogai ellen sem. 3  Temerinben ilyen szerzett jognak tekinthetö a magyar 
írókról és történelmi személyiségekröl elnevezett utcák és a nyelvhelyessé- 
gi szempontból is szinte teljesen hibátlan kétnyelvú utcanévtáblák sokasága 
is. 4  

* * * 
A kisebbségi társadalmakat gyakran szokás zárt társadalmaknak tekinte- 

ni, többnyire a„kisebbség-többség ellentétek okád'. Söt, vannak, akik úgy 
vélik, „ezen állapotok fenntartására a kisebbségeket legföképpen az ösztön- 
zi, hogy a veliik egyiitt élö többségben nincs meg a hajlandóság a kisebbsé-
gi jogok elismerésére, megfelelö jogszabályokba foglalására, parlamenti e]- 
fogadására és akadálymentes alkalmazására", ezért aztán a kisebbségi társa- 
dalomban „szekértábor szindróma" alakul ki. 5  Én magam, noha a látlelettel 
és az okokkal részben egyetértek, a konklúzióval egyáltalán nem. Úgy vé- 
lem, a kisebbségi társadalmakat sokkal kevésbé a zártság, a bezárkózottság 
siindisznóállása, mintsem az elzártság, söt a bezártság tudatosan fenntartott 
állapota jellemzi. Az én felfogásomban (és tapasztalataim alapján) a kisebb- 
ségi társadalmak nem zárt, hanem bezárt, elzárt társadalmak. Ezt igaznak 
vélem a vajdasági magyarságra nézve is, mindenekelött a jogérvényesítés és 
az esélyegyenlöség (illetve annak hiánya) tekintetében. S mindez természe-
tesen meghatározza a magyar nyelvhasználat kis-és nagyobb köreit, lehetsé- 
ges határait, egyszóval a magyar nyelv társadalmi státusát. 

Vizsgálódásaim, melynek eredményeit most önök elé tárom, vélemé- 
nyem szerint meggyözöen bizonyítják a fentiek igazságát, beleértve azt is, 
hogy a„zárt társadalom" stigmája teljesen elhamarkodott, annál is inkább, 
mert a bezárkózásnak mindenekelött nyelvi konzekvenciái kéne hogy legye- 
nek. A valóságban viszont éppen ezzel ellentétes folyamatokat figyelhetiink 
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meg, amely részben a többségnek a kisebbségi nyélvvel szembeni közöm- 
bösségében, részben határozott elutasító magatartásában ölt testet. Ezzel 
párhuzamosan a nyelvi elszigeteltségböl — amit a kisebbségekkel szembeni 
elöítéletek csak tovább növelnek, egyenes arányban a politikai élet naciona- 
lista hisztériáival — a magyar kisebbség téves stratégiákat alkalmazva kísé- 
rel meg kitörni. Helyzetét túlkompenzálva az emancipáció technikái helyett 
az asszimiláció technikáit alkalmazza. Ami, ugyebár, nem ugyanaz. 

Hogyan tiikrözödik mindez egy tizennégyezer lelket számláló, magyar 
többségú telepíilés mindennapi gyakorlatában, ezt fogjuk a továbbiakban 
olyan banális példákon bemutatni, mint a cég- és reklámtábla-használat 
nyelvi vonatkozásai. 

* * * 
A „módszerról". 1999. december elején munkatársammal — egy helyi 

önkormányzati képviselövel6  — több napos talpalás és kerékpározás során 
bejártuk a telepiilést, és összeírtuk a számításba jövö példákat. Adattárunk- 
ba összesen 458 felirat keriilt. Ennek majdnem a fele a kiskereskedelemmel, 
a vendéglátóiparral, a szolgáltatásokkal és az iigyvédi magánpraxissal kap= 
csolatos iizenet. Az adatokat két szempont szerint rendeztiik: a) a felirat 
nyelve és b) a feliratozó társadalmi/jogi státusa szerint. Emellett — a kiske- 
reskedelmi, vendéglátóipari, magánvállalkozói szférára vonatkozóan — fi-
gyelembe vettiink egy alszempontot is: a tulajdonos nemzeti ill. anyanyelv 
szerinti hovatartozását („magyar" — „nem magyar"). 

A feliratok nyelvét vizsgálva eredetileg csupán magyar—szerb relációban 
gondolkodtunk, és három kategóriába soroltuk az adatokat: csak magyar, 
csak szerb és kétnyelvú feliratok. Hamarosan rájöttiink azonban, hogy pon- 
tosítani kell a felosztást, egyrészt a más nyelvíí (pl. angol, francia), másrészt 
a szerb nyelvú, de magyar elemeket is tartalmazó feliratok miatt. 

Utóbbiaknál az ilyenekre gondolok, mint: 
Str. Jancsi Vl. Farago Rozalija, 

vagy: 
Sveže meso 	 Petefi 

Mesne prerađevine 	Dragstor 
Suhomesnati proizvodi 	Húsbolt. 
Az „iizenet" „feladójának" társadalmi státusát értékelve összesen tizen- 

két kategóriát alakítottunk ki: 
államigazgatási, 
önkormányzati és helyi közösségi, 
az önkormányzat által létrehozott közvállalati, 
országos és regionális hatáskörú nagyvállalati, 
helyi nagyvállalati, 
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bank- és biztosítókirendeltségi valamint állami sorsjátékirodai,  
egyházi,  
tanintézeti,  
egyesGleti,  
párt- és szakszervezeti,  
kiskereskedelmi, kisipari, vendéglátóipari,  
egyéb (magánszemélyek többé-kevésbé állandó jellegú közérdekú  

vagy kereskedelmi nzenetei).  
Ez utóbbira három példa:  

Harapós kutya,  
Jarac za parenje,  
Hizo csibe malacz.  

ó 
r  

s 
z 
á 
m  

A felirat nye lve 

A felirato- 
zó státusa 

ma  
gyar gY 

szerb 

ma- 
gYar 
és 

szerb 

szerb 
ma-  

~ 

ar  

ele- 
mekkel 

más 
nyelvú 

valamint 
nemzet- 

közi  
márkanév  

1. államigazgatási - 7 4  - - 

2. önkormányzati, stb. - - 4  - - 

3. önk. közvállalati - 3 6  - - 

4. orsz. és r. nagyv. - 4 - 2  - 

5. helyi nagyvállalati - 5 12 2  - 

6. banki, biztosítói... - 9 5  - - 

7. egyházi 1 - 3  - - 

8. tanintézeti - - 4  - - 

9. egyesiileti - 3 4 -  - 

10. párt- és szakszerv. 1 1 2  - - 

11. 
kisker. 	magyar 8 55 54 8 20  
kisipari. nem 

 

stb. 	magyar  
141 13 2 17  

12 
egyéb 	magyar 10 15 10 10  - 

nem magyar 1 8 4  - - 

összesen (458) 21 251 125 24 37  

Milyen következtetések vonhatók le a fenti táblázat alapján? Mindenek-  

elött az, hogy az adott közösségben, melynek 70 százaléka vallja magát ma-  

gyarnak, a cég- és címtáblák valamint a reklámtáblák világában a magyar  

nyelv messze alulreprezentált: a magyarul és szerbiil egyenrangúan megfo-  

galmazott feliratok (125, vagyis 27 százalék) és a csak magyar szövegú fel- 
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iratok (21, vagyis 4,5 százalék) egyúttesen sem érik el az összes felirat egy- 
harmadát. 

Egyértelmúen dominál a szerb nyelv kizárólagos használata mind a kis- 
vállalkozói, mind a vállalati és pénzintézeti szférában. Mindenképpen ki 
kell emelni az államigazgatási szervek meghatározó szerepét, hiszen etalon- 
jellegiik aligha szorul bizonyításra. Mint látjuk, rossz példával járnak elöl, s 
a rendörségtöl a munkaközvetítöig — feliratozás tekintetében — az államnyel- 
vi monolitizmus jellemzi öket. De ugyanezt mondhatjuk el az országos és 
regionális nagyvállalatok kirendeltségeiröl (vasút, posta, áramszolgáltató- 
vállalat stb.) Mintha az utasok és a fogyasztók volnának öértiik, és nem for- 
dítva! (Ez valószínííleg így is van!) S akkor a biztosítóintézetekröl, bankok- 
ról és egyéb pénzintézetekröl nem is szóltunk. Márpedig ha a társadalom- 
nak, a gazdasági- és pénzvilágnak a hatalmasságai és helyi meghatározó 
szereplöi nem szorgalmazzák az egyenrangú nyelvhasználatot, söt, szinte 
hivalkodóan utasítják vissza, akkor biztosak lehetiink abban, hogy példájuk 
követökre talál. 

Sokan — elsösorban magyar nemzetiségúek, de szerbek is — a nyelvhasz- 
nálati dilemmát úgy oldják meg, hogy a kúlönben egynyelvú környezetek- 
ben is terjedö sznobizmus mintájára angol, francia vagy más idegennyelvú 
cégmegjelölést alkalmaznak. 

Elgondolkodtató a magyar kisvállalkozók, kiskereskedök és kocsmáro- 
sok nyelvhasználati magatartása: a 145 feliratból, mely töliik származik, 
csupán 54 kétnyelvíí, 8 a magyar és 55 a kizárólag szerbiil megfogalmazott. 
Ezzel szemben a 173 zömmel (de nem kizárólag) szerb kisvállalkozó köziil 
mindössze 13-an tartották fontosnak iizenetiiket a szerb mellett magyarul is 
megfogalmazni. 

Elgondolkodtató jelenség ugyanakkor az is, hogy a magyar tulajdonosok 
többsége — mimikriböl vagy közömbösségböl — család- és keresztnevét nem 
magyar változatában, hanem a szerb helyesírásnak megfelelöen írja ki, még 
akkor is, ha egyébként cégtáblájának nyelve példamutató. 

Mindez semmiképpen sem az adott kisebbségi közösség önelégiiltségét 
és zártságát bizonyítja, hanem sokkal inkább valami mášt, valamit, ami kö- 
vetkezményeiben sokkal súlyosabb. 

Temerinben a magyarok többsége kétnyelvú. Az idösebb (s elsösorban 
nöi) korosztályokat és az iskoláskor elötti nemzedékeket leszámítva lénye- 
gében mindenki beszél valamilyen szinten szerbiil. A magyarok körében te- 
hát eröteljes bilingvizáció figyelhetö meg, veliik ellentétben viszont a helyi 
szerbség túlnyomó többsége egynyelvíí, a magyar nyelv elsajátításának bár- 
milyen késztetése nélkiil. Mindez szociolingvisztikai szempontból már ön- 
magában is tiinetértékú, s jelzi a népcsoportok közötti tényleges, gyakorlati 
egyenlötlenséget, amely részben objektív, s nem speciálisan szerbiai jelen- 
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ség, hanem olyan szociológiai tény, amit a világ számos más táján is megfi- 
gyelhetiink. (Pl. Kanadában a kétnyelvííség inkább a franciák körében gya- 
kori, s az angolok körében ritkább.) Azonban a nyelvek kapcsolatát megha- 
tározó tényezök köziil nem hagyhatók figyelmen kíviil azok sem, amelyek- 
re többek között H. Kloss német kutató is felhívta a figyelmet. P1. „a nyel- 
vek hivatalos helyzete (státusa), elterjedtségiik, az egyéni kétnyelvúség fo-
ka és a nyelvek társadalmi presztizse."' Itt kell rámutatnunk arra a közismert 
de eléggé sohasem hangsúlyozható tényre, hogy a kisebbségi anyanyelv- 
használat köre az elmúlt tíz évben az egész országban tovább szúkúlt. S 
amiröl a kutatók igen gyakran képesek megfeledkezni: egy-egy nyelv presz-
tizsét nem lehet önmagában, magát a nyelvet hordozó, azt használó közös- 
ség létfeltételeinek vizsgálata nélkiil megérteni. Enélkiil p1. sohasem fogjuk 
tudni értelmezni, hogy a temerini magyar kiskereskedök és kisiparosok több 
mint fele miért nem használja cége feliratozásakor az anyanyelvét, noha 
tudja, hogy vásárlói döntö mértékben továbbra is a helyi magyarok köréböl 
fognak kikeriilni. Vagy p1. hogy milyen attitííd húzódik meg a család- és ke- 
resztnév nem-magyaros használata mögött? 

Nyilvánvalóan az, amit a szociológia (pl. Aronson) az egyenlótlen pozí- 
ció alapján folytatott érintkezés kategóriájával ír le. Adott esetben nemcsak 
a politikai közeg, az általános rossz közérzet, a kisebbségek veszélyeztetett- 
sége nem hagyható figyelmen kívGl , de egy fontos gazdasági mozzanat sem, 
nevezetesen, hogy tényleges piacgazdasági viszonyok helyett a maffiagaz- 
dálkodás és a maffiakereskedelem íratlan törvényei uralkodnak, s ebben az 
egyenlötlen versenyben a legtöbb magyar kisvállalkozónak és kereskedönek 
csak akkor van keresnivalója, s akkor tud használható kapcsolati tökére 
szert tenni, ha mindenben — még nyelvhasználatában is — alkalmazkodik a 
többség vélt vagy valós elvárásaihoz. 

A mimikri és a rosszul értelmezett lojalitás számtalan félelmetes vagy 
éppen nevetséges példát sziil. Mert másként hogyan is minösíthetnénk p1. a 
magyar többségú telepiilés piactéri kocsmájának alábbi feliratatát (magyar 
megfelelö nélkiil): 

Kafana Šarga čiko. Vl. Varga Ištvan. 
De vajon nem tévediink-e, amikor a bilingvizmus nyelvszociológiai és 

az akkulturizáció antropológiai jelenségeivel párhuzamosan megjelenö etni- 
kai mimikrit, ideiglenes nyelv- és névfeladást mint hamis stratégiát, mint az 
aszimilációhoz — és nem az emancipációhoz — vezetö út elsó lépését írjuk 
le? Nem keriiliink-e szembe azzal a Jiirgen Habermas-i gondolattal, amely a 
modern társadalmak „én-struktúráinak" fejlödését a legalitás, a moralitás és 
a szuverenitás egyetemes érvényre juttatásában látja, s a hagyományos iden- 
titások és „csoportpartikularizmusok" (így a nemzeti identitás) visszaszorí- 
tását tételezi és tartja kívánatosnak az . emberiséghez tartozás meglehetösen 
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absztrakt, iires általánosságával szemben? Nyilvánvaló, hogy az egyirányú 
(a kölcsönösséget tagadó vagy azt kizáró) akkulturáció esetében szó sincs 
semmiféle globális, univerzalista értékekhez kapcsolódó „én-struktúra"-fej- 
lödésröl, sokkal inkább egy homogenizáló, mások identitásával szemben in- 
toleráns, hegemón etnocentrikus társadalmi struktúra belsö mozgásáról és 
kihatásairól a mindennapi életre, amely már puszta önmozgásánál fogva is 
a kisebbségek elgyökértelenítésének, kisebbségi érzésiik fokozásának irá- 
nyába hat. Az adott társadalmi viszonyok között azután a mindennapi élet 
számtalan megpróbáltatásainak kitett kisebbségi ember számára „a saját 
`mi' identitás elértéktelenedésével a`mások' uralkodó nemzetidentitásához 
tartozás természetszerííen értékesebbnek, hasznosabbnak fog tíínni."g A 
minden kisebbségi által ismert alaphelyzetet Guy Héraud strasbourgi pro-
fesszor találóan így jellemzi: „Az emberek sziikségszerúen megkúlönbözte- 
tettek, mihelyt azoknak, akik a többséghez tartoznak, nem kell nyelvet, kul- 
túrát és értékeket váltaniuk ahhoz, hogy sikereket érjenek el az életben. A 
kisebbségek viszont kényszerítve vannak arra, hogy megtanuljanak egy ide- 
gen nyelvet, megismerkedjenek egy olyan kultúrával, amely nem az övék, 
és ahhoz, hogy ne gyanúsítsák öket illojalitással, úgy kell tenniiik, mintha a 
felvett nyelvet s kultúrát jobban szeretnék a sajátjukénál.'" 

Ezt a magatartást természetesen nem lehet megváltoztatni sem meggyö-
zéssel, sem rábeszéléssel, sem nyelvi vagy politikai propagandával, egyszó- 
val az attitúdök megváltoztatásával, hiszen az a kisebbségi komplexus, a fé- 
lelem, és természetesen a karriervágy sokféle szálából van összeszöve. Az 
elöítéletekröl nem is szólva, hiszen ennek a tényezönek a magyar nyelv hát- 
térbe szorításában a jogi, politikai és gazdasági alávetettség mellett nem cse- 
kély szerepe van. Változás csak akkor állhat majd be, ha az áhitott jog- 
egyenlöség mellé gazdasági esélyegyenlöség is társul, hiszen enélkiil nem 
jöhet létre a kölcsönös fiiggöség állapota. Márpedig a szociálpszichológia 
tanítása szerint az elöítéletek lekiizdése még mikrotársadalmi szinten sem 
képzelhetö el a kölcsönös fiiggés bonyolult viszonyrendszere nélkiil.' 0  
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PUBLICITY AND THE USE OF THE HUNGARIAN 
LANGUAGE 

In his paper the author considers the question of publicity and the use of 
the Hungarian language from an aspect which has not been given attention 
until now, and that is the use of language or languages (Hungarian, Serbian 
or both) on the sign and advertisement boards of firms. His research area 
was the town of Temerin in the Southern Bácska region where he compiled 
a corpus of 458 examples. His conclusion is that, as far as the Hungarian 
population goes, the use of bilingualism prevails, whereas the same is not 
characteristic of the Serbian population and can only be found in few cases. 
Bilingualism and aculturalization into one direction is often a screen which 
hides assimilational processes and, according to the findings of sociolin- 
guistics and sociology, a change to this can only follow once a system of 
complicated reciprocal interdependence has been achieved, which is indeed 
most desirable. 
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SILLING ISTVÁN 

A VAJDASÁGI MAGYAR ARCHAIKUS NÉPI 
IMÁDSÁGOK NÉHÁNY NYELVJÁRÁSI 
SAJÁTOSSÁGA 

Amikor a vajdasági magyar archaikus népi imádságok nyelvjárási sajá- 
tosságait vizsgáljuk, tudnunk kell, hogy az adatközlök a nyelv teriileti és 
társadalmi tagolódása szempontjából mely csoportból valók. A folklór al- 
kotások hagyományos örzöjeként leginkább a falusi, a paraszti közösséget, 
annak tagjait szokás számontartani. Valóban: leginkább. A népi imádságo- 
kat máig tudó s mondó idösebb személyek, föleg asszonyok ehhez a társa- 
dalmi réteghez tartoznak, tudásuk is innen eredeztethetö. Ugyanakkor a 
kisvárosi lakosság már más környezetben, kiilönféle nyelvi, gazdasági, kul- 
turális stb. hatásoknak kitett miliöben él, ami ismereteit, világnézetét, 
nyelvhasználatát kifejezetten befolyásolja. Azonban a vajdasági városok 
magyar nyelvú lakosságának jó része falusi származású, illetve egy-egy vá- 
ros maga sem szakadt el teljesen az adott régió paraszti hagyományaitól. 
„A falu-város megkiilönböztetés helyett pontosabb uybanizációs folyamat- 
ról, annak kiilönbözö állomásán lévö telepiilésekröl beszélni" (Kapitány 
Á.—Kapitány G. 1995:592). Ezek az okai annak, hogy városainkban (Sza- 
badka, Zenta, Nagybecskerek, Újvidék, Zombor, Kikinda stb.) a múfaj is 
éppúgy fellelhetö, mint a nyelv teriileti tagolódásának eredményeként lét- 
rejött nyelvjárások jegyei. Ilyen szempontokat tartva szem elött nein kell 
teljesen elválasztanunk a városban gyújtött szövegeket a faluban találtak- 
tól. Csakhogy a vajdasági magyarság telepítéstörténetét isinerve tudjuk, 
hogy az itt élö magyarok nem égyidðben és nem egyazon vidékröl érkez- 
tek a vizsgált teriiletre. Ennek kapcsán Penavin Olga mégis a következöket 
állapítja meg: „A nyelv konzervatív jellegéböl adódik, hogy napjainkig 
megörzödött — kiilönbözö mértékben — a kibocsátó nyelvjárás szinte min- 
den jellemzö tulajdonsága. Az eltelt több mint 200 év az eredeti tájszólás 
színeit, ízeit legfeljebb csak némileg halványította, de nein tiintette el" 
(Penavin 1995:93). Ezért az anyanyelvjárások elemeinek megmaradásából 
például nagy kiilönbség mutatkozik a doroszlói, a székelykevei, a kupusz- 

38 



inai vagy a magyarcsernyei adatközlök nyelvhasználata között. De az itt el- 
töltött közös századok, a szorosabb egyiittélés, a mi századunk második fe- 
lében végbement eröteljes nyelvi egységesiilés egyre közelebb hozza a haj- 
dan kiilönbözö nyelvjárástípusokhoz tartozó vajdasági magyar dialektuso- 
kat. A kialakuló regionális köznyelv nyelvi normaként való elfogadásának 
tendenciája pedig jócskán elérte már a zárkózottabb falvak lakosságát is. 
„Napjaink nyelvhasználatát a nyelvjárások pusztulásának és a köznyelv 
térnyerésének eredményeként a regionális köznyelviség jellemzi" — írja Ki- 
rály Lajos (Király 1997:521). Varga József szerint is „a három Murán in-
neni régió (Göcsej, Hetés, Örség) dialektológiai jellemzöi között ma már 
nagy eltérések nincsenek, eléggé összemosódtak, egységesGltek..." (Varga 
1998, 175 Jómagam most až archaikus népi imádságmúfaj egységes erede-
te és terjedésmódozatai ismeretében egy egészként vizsgálom a gyííjtemé- 
nyemben levö imádságokat, ami azonban, Penavin Olga figyelmeztetése 
szerint „csak a sok nyelvjárássziget interdialektális tulajdonságait véve ala- 
pul tehetö meg" (Penavin 1988:160). 

A Bácskába és a Bánságba telepiilt magyarok tájszólásainak sajátos, 
esetleg sok évszázados ízeit mind meglelni, tetten érni már az imaszövegek 
összefiiggö tartalma miatt sem lehet. A bármennyire is családi szóhagyo- 
mányban örökített imádságok mégiscsak másodlagos oralitás eredményei, s 
azok, habár csak töredékeiben, de megmaradt kötött formája, szóanyaga, rit- 
musa, stílusa, a kifejezett tartalom nem engedte szabadon a beszélöt, s így 
egyéb nyelvjárási „ismeretei" nem keriilhettek felszínre. Az ilyen imamon- 
dás nem spontánul létrejövö kommunikáció (esetleg spontánul történö), s 
még az apokrif szövegek is (nyelvileg és tartalmilag) erösen szabályozottak. 
A gyújtés közbeni beszédhelyzet erösen témaorientált (Keszeg 1993), s 
nincs mód a kijelölt témától való elhajlásra, az egyiittmííködési alapelv 
kényszeríti az adatközlöt a beszélgetés céljánál maradásra (Keszeg i.m.). A 
kötött népköltészeti szövegek pedig teljesen kordában tartják a szóhasznála- 
tot, a mondatszerkesztési lehetöségeket. Mindezek irányt szabnak a nyelv- 
járási sajátosságok megnyilatkozásainak, lehetséges elöfordulásainak. 

Tudnunk kell azt az örök nyelvjáráskutatói igazságot is, hogy imádkozó- 
ink nyelvjárását a megszólalás pillanatának hangulata, a beszélö szerep, ez 
a számukra szokatlan beszédszituáció, amikor a csendes magányukban hal- 
kan, illetve hangtalanul elrebegett fohászaikat egy más nyelvjárást beszélö 
idegen elött kell hangosan elmondaniuk, igencsak befolyásolhatja. A vajda- 
sági magyar falu nyelvhasználatára is érvényes Király Lajos megállapítása: 
„A mai falu nyelvére a ketttisnyelvúség (diglosszia) jellemzö. A nyelvjá- 
rásban beszélök többsége a helyi nyelvjárás mellett általában ismeri a regi- 
onális köznyelvet is, és mindig a beszédhelyzettöl fiigg, hogy éppen melyi- 
ket használja" (Király 1997:524). 
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A nyelvjárási sajátosságok köziil most csupán néhány kirívó példára hív-
nám fel a figyelmet. 

A névszói toldalékok köziil a többes szám jele olyan fónévhez is járul, 
amely általában nem használatos többes számban. Ilyen a páros testrészek 
többes számban történö elöfordulása: kezejit mégkötöszték; a te szent keze- 
idet iszonyuan két felé huzták; kettó a lábaimnál; bocsáss álmot a szemeink-
re; Örizz Uram minket, mind szemeid fényét; Világosízsd meg, Uram, az én 
szemeimet; megnyitotta búnös szemeinket; szent szemeit lehunyván; szent 
térdein térdepelni; szent térgyein térbetyiil. Ide tartozik a testeink többes 
számú fönév is: Hogy testeink nö fertézzenek. 

Ugyancsak ilyen a vér fönév többes számban való használata: csöpögnek 
Szent vérei; csepegtek az ó szent vérei; csöpögnek a szencséges szent vérei; 
csöpégnek az é szencségés vérei; csöpögtek a szentségés szent véreji. 

Hasonló eset a hála fönév többes számú használata is: hálákat adok; há- 
lákat adunk; hálákat az Istenek; vedd jó két hálákat adok néked jó Istenem. 

A nap fónév többes számú és ragozott alakjához járuló mai kijelölö jel- 
zö: mai napokon is a számbeli egyeztetés hiányára utal. 

Archaikus többes számú alakok a következök: ablakimba, látásink, 
érzésidet, kinszenvedésiért. S. Hámori Antónia szerint a kései ómagyar kor- 
ban „gyakran nem válik el egymástól a személyre utalás és a birtok többsé- 
gének megkiilönböztetése: a két funkciót csak egyetlen jel tölti be, amelyre 
egyaránt ráértik a személyjel és birtoktöbbesítés szerepét is..." (S. Hámori 
Antónia 1995. In: Benkö L. fószerk. 1I/2:370). Ilyen régi vonatkozásai is le-
hetnek fenti szóalakjainknak. 

Ide sorolható, s a köznyelvi használatban, liturgikus imádságokban is 
elöforduló menny fönév többes száma is:fölvitték a mennyekbe; felviszem a 
lelkét a mennyekbe; mennyekbe lész jutalma; vélem lészen mennyeknek or- 
szágában; föltekintek a mennyégbe; mennyégbe lész jutalma. Két utolsó 
példánkat akár szóösszetételnek is nevezhetnénk, ahol a menny + ég kap- 
csolódhatott össze az azonos jelentés alapján. S ahogy a menny fönévnek, 
úgy az ég fönévnek is, ismét a köznyelvhez hasonlóan, használatos a többes 
száma: nyizsd meg az egeket, széttekinték az egekre. 

Az igei toldalékok köziil , nyelvjárási volta miatt említésre méltó a kö- 
vetkezö: 

a) A feltételes mód egyes szám 1. személyben népi imádságainkban csak 
ritkán szerepel az ún. -nákolás: 

Urat akarnák hozzám venni; 
Hogyne sírnák, keseregnék. 
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Kijelentö mód egyes szám 3. személyben -n ragot találtam a vagyon 
és a leszen igén. Imádságainkban igen gyakori ez a rag: a vagyon több alka- 
lommal is jelentkezik: 

abba vagyon szép Sziiz Mária; 
azon vagyon három angyal; 
fejem vagyon nékem; 
nököm vagyon három órzó óranygyalom; 
ot vagyon ety szent keresztfa, 
azon vagyon félfeszítve; 
uram teremtém it vagyon két lélek. 

A lesz igén (leszen, lészen, lészön, löszön) pedig még gyakrabban fordul 
elö az említett -n igerag, p1. 

vélem leszen a paradicsom ker jében; 
anak nyitva leszen Menyország Kapuja; 
Paradicsomkerbe lészen véllem éggyiitt; 
és semmi fogyatkozás házánál nem lészen; 
Ne sirj, ne ríjj, édesanyám, 
Mer az igaz lészen; 
velem lészén az örök dicsósségben stb. 

Benkö Lorándék az ösmagyar kori változások utolsó fázisaként tartják 
számon az -n rag kijelentö módú egyes szám 3. személyií igéken való meg- 
jelenését: ,,... ez az -n rag, mely kizárólag határozatlan tárgyú vagy tárgyat- 
lan paradigmában szerepelt, átkeriilt néhány mindig intranzitív igére: va- 
gyon, mégyén" (Benkö L. föszerk. 1991-1995. I:129). 

Ugyanakkor ez a Király Lajos szerint tipikus kelet-magyarországinak 
tartott nyelvjárási jelenség (Király 1997:537), mint látható, nem bizonyult 
ritkának a vajdasági magyar népi imádságokban sem. 

Kálmán Béla szerint „-n ragot kap egyes déli és keleti peremvidéke- 
ken néhány ige a múlt idö egyes sz. 3. személyében: (Dél-Somogy és Or- 
mányság) öttiin, kaptun, jártun (evett, kapott, járt); (Csanádapátfalva) . 

hosztin, vittin, beszéltin (hozott, vitt, beszélt); (csángó, Szabófalva) hosztán 
(hozott)" (Kálmán 1971:54). Valószínúleg ugyanezt a ritka igeragot leltem 
meg az egyik csókai imádságban: 

piros hajnal hasadán, 
Mária benne nyugodán. 
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Erre engednek következtetni az ezeket követö sorok igéi is, melyek szin- 
tén múlt idö egyes szám 3. személyúek: 

Úr tiile sziiletött, 
V lág tiille támadott... 

Vajdasági dialektológiai szakirodalmunk eddig nem szólt erröl a ragról. 
A magyar nyelvtörténeti szakmunkák sem említik. 

Erdélyi Zsuzsanna a következöket jegyezte meg az ilyen igealakokról: 
„Pais Dezsöt haláláig foglakoztatta a 'Felelén a Szent Szííz...', a'S 
megkérdeztén...' ... s a számára kiilönösen érdekes 'Iha megalivan' (kieme- 
lések tölem, S. I.), mely már az Ómagyar Mária-siralom nyelvi világát hoz-
ta közelébe" (Erdélyi 1988:717). 

Pais Dezsö hozzászólásában viszont azt is megfigyelhetjiik, hogy ö tár- 
gyas igealakok sajátosságaként értelmezi az említett -n rag fölvételét a 
Felelén a szent sziiz, valamint az Eljöve Szent Világ Uristen és megkérdeztén 
moldvai (lécpedi és diószéni származású) imasorokban. Pais szerint „igen 
érdemleges adalék mind a kettö annak a jelenségnek a megvilágításához, 
hogy egyes 3. személyíí tárgyas igealakok némelykor még egy -n végzödést• 
is vesznek fel. Az 1515-i konstantinápolyi rovásfelirat egyik elemének irtán 
(ezt) olvasatával kapcsolatban hoztam napirendre a kérdést..." (Pais 
1971:366). Csakhogy a vajdasági imádságban nem tárgyas ragozású igékröl 
van szó: hasadán, aludán. Talán mégsem csak a tárgyas ragozás ritka (eset- 
leg ösi) eleme ez az igerag. További nyelvészeti kutatásokat igényel ennek 
az eldöntése és definiálása. Ez a két csókai ige is kevés adat ahhoz, hogy az 
-n ragot elfogadhassam a múlt idö paradigmasorába tartozó elemnek, de a 
Kálmán Béla által említett nyelvjárási sajátosságot két megörzött archaikus 
adattal mindenesetre bövíthetem, mint ahogy az Erdélyi Zsuzsanna gyújté-
sében elöfordulóakat is ezáltal gyarapíthatom. 

d) Néhány tárgyas ragozású igénél az illeszkedés nélkiili -i, -ik rag hasz- 
nálatos. Ilyen ragokkal találkozott Penavin Olga a Bánátban élö szegedi ki- 
rajzású ö-zök nyelvében (Penavin 1995:99), és az imádságokban magam is 
találtam hasonlót Szentmihályról: 

Egyik óróz egem 
másik bezári a szememet 
harmadik vári a lelkemet, 

és Kikindáról is: 

aki eztet este rögge elmondi. 
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A bácskai Ludas község telepesei is szegedi kirajzásúak, s náluk is hašz-
nálatos az effajta ragozás: 

:Éggyik éngöm mégóriz, 
másik a szömem zári, 
harmadik a bíínös lelkem vári. 

Egyik kupuszinai adatközlöm pedig hosszú idöt töltött Szlavóriiában, s 
valószínúleg az ottani magyar nyelvjárás hatásaként jelentkezik imádságá- 
ban ez a ragozás: 

dárdával dárdázik,... 
tövissel koronázik. 

Amint e néhány kiragadott példából is látható, az írástudatlan tömegek 
által átörökített népi imahagyomány nyelvezetét a nyelvjárási sajátosságok 
sokszíníísége jellemzi, és egy hosszabb tanulmány szinte magán ezen a nép- 
költészeti míífajon keresztiil is bemutathatná a vajdasági magyarok nyelvjá- 
rásairól eddig szerzett ismereteinket, illetve még bövíthetné is azokat. 
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ON SOME DIALECTIC TRAITS OF HUNGARIAN 
ARCHAIC FOLK PRAYERS IN VOJVODINA 

The Hungarian archaic folk prayers in Vojvodina have kept more archa-
ic elements in their spirituality than in their language. Nevertheless, these 
texts are well worth studying from the aspect of the history of language or 
dialectology, also. In the great variety of the Hungarian dialects in 
Vojvodina it is these archaic folk prayers that have retained the linguistic 
archaisms of the community in which they originated, the dialectic traits as 
regards to phonology, morphology and lexicology. It is rewarding to study 
the dialectic characteristics in inflection, the conjugation of verbs, or the 
archaic plural forms. 
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ETO: 800.6(0.064) 	 CONFERENCE PAPER 

LÁNCZ IRÉN 

MINDENNAPI BESZÉLGETÉSEINK 

1. Tanácskozásunk egyik témaköre: a magyar nyelv és nyelvhasználat 
helyzete. Én a nyelvhasználat kérdéseivel foglalkozom, de azt, amiröl az 
alábbiakban szó lesz, nem tekintem helyzetfelmérésnek, mert úgy gondo- 
lom, ehhez szélesebb köríí gyújtésre, megfigyelésre van sziikség. Mert bár 
napjaink nyelvészetében a kutatók gyakran folyamodnak ahhoz a módszer- 
hez, hogy szabadon konstruálnak példákat (mondatokat, mondatsorokat), és 
intuícióik alapján döntik el, hogy a példák elfogadhatók-e mint az adott 
nyelv mondatai, és ezek hogyan értelmezhetök, én Schegloffnak és azoknak 
a megközelítését követem, akik közvetleniil megfigyelt szövegeket elemez- 
nek. Módszerem tehát a spontán megfigyelés volt. A szövegek Vajdaságból 
valók, ezekból szemezgetek, és ezért kezdtem azzal, hogy nem helyzetfel- 
mérésre vállalkoztam. A példák alapján csak annyit állapítok meg, hogy így 
is beszéliink, ilyen beszélgetések is vannak közösségiinkben. 

Az elöadásokban a tervek szerint szó lesz/volt a nyelvi készségek befo- 
lyásolhatóságának elvi kérdéseiröl és a nyelvmúvelésröl is, mert a nyelv kö- 
riil mindig voltak és ma is vannak teendök. A mindennapi beszédben ugyan-
is sokan megszegik a nyelv szabályait. Ugyanis a nyelvi kompetencia alap- 
ján, vagyis a grammatikailag helyes mondatok létrehozására szolgáló képes- 
ség alapján olyan mondatokat létrehoz a beszélö, amelyeket a nyelvmíívelö 
nem néz jó szemmel. (Igaz, a szociolingvisták ezeket tényként fogadják el, 
és jelenlétiiket a beszédben egészen másként magyarázzák, mint a nyelvmíí- 
velók.) Nyelvmúvelésiink történetének ismeröi jól tudják, mely korokban 
mely jelenségek ellen kellett felvenni a harcot. S bár magának a nyelvi nor- 
mának a fogalma is vitára ad lehetöséget, a nyelvi normához való igazodást 
a nyelvmúvelök fontosnak tartják. 

Igen ám, de megnyilatkozásaink helyessége a nyelvi kompetencia mel- 
lett a kommunikatív kompetenciától is, azaz a nyelvhasználat és a nyelvi 
megnyilatkozások használatának képességétöl is fiigg. A kommunikatív 
kompetencia ugyanis az a képesség, amelynek segítségével a beszélö „kivá- 
lasztja a számára hozzáférhetö grammatikailag helyes kifejezések összessé- 
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géböl azokat a formákat, amelyek helyesen tiikrözik azokat a társadalmi 
normákat, amelyek a speciális találkozások alkalmával szabályozzák a vi- 
selkedést" — írja Gumperz.' Dell Hymes szerint nyelvhasználat kutatójának 
arra is választ kell adnia, hogy megfelelö-e a közlés a kontextushoz képest, 
amelyben használják és értékelik. 2  S ha nem megfelelö a közlés, ezen is vál- 
toztatni kellene. A kérdés csak az, hogy ez miként volna lehetséges. Elöször 
is rögzíteni kellene a nyelvhasználat társadalmi normáit. Ehhez azonban le 
kellene írni beszédszokásainkat, mint azt Hymes javasolta. 3  (Egyébként 
Hymesnak és más kutatóknak köszönve többet tudunk más nyelvközössé- 
gek beszédszokásairól — pl. egyes indián népcsoportokéról —, mint a sajá- 
tunkról.) 

Induljunk ki John Searle-nek egy gyakran idézett megállapításából: 
„Nyelvet beszélni annyit tesz, hogy az ember egy (igen bonyolult) szabály- 
rendszer által kormányzott viselkedésforma részévé válik"^, és abból, ami e 
megállapításból következik, hogy az ember viselkedésformájába beletarto- 
zik nyelvi kommunikációs tevékenysége is, és viselkedéskultúrájának része 
beszédkultúrája is. És ezzel hozhatjuk összefiiggésbe azt, amit Hankiss 
Elemér mondott a 80-as évek elején a magyarországi állapotokról és idéz 
többek között Bachát László is a Szépen magyarul — szépen emberiil c. 
könyvében5 : „Helyzetiink — röviden és erösen sarkítva — úgy fogalmazható 
meg, hogy kultúra tekintetében fejlett, gazdaságilag közepesen fejlett, a 
mindennapi kultúra vagy viselkedéskultúra terén fejletlen vagy akár elma- 
radott ország vagyunk." És mi — tehetjiik fel a kérdést —, milyenek vagyunk 
mi a viselkedéskultúra tekintetében? Milyen a mi nyelvközösségiink be- 
szédkultúrája? Erre nekiink is választ kellene egyszer adnunk. És lehet, 
hogy válaszunk — sajnos — összecsengene azzal, amit p1. Molnár Ildikó álla- 
pított meg a Nyelvör egyik 1993-ban megjelent számában, hogy ti. „bizony- 
talanság, zúrzavar a nyelvi érintkezésformák megválasztásában, beszéd- és 
nyelvhasználati eldurvulás jellemzi a mindennapi emberi kapcsolatokat". 6  

Az elsö kérdés, amellyel foglalkozom, a fatikus párbeszéd, amelyröl 
elöször Malinowski értekezett 1956-ban, és a többek között ezt mondja róla: 
„ismerösök gyakran csak azért szólalnak meg váratlan találkozáskor, hogy 
egymás szemében ne túnjenek udvariatlannak. Ez a látszólag negatív cél va- 
lójában nagyon is eredményre törö cselekvésmechanizmusokat tartalmaz: a 
közösségi kapcsolatteremtés úgynevezett fatikus, azaz a kapcsolatra irányuló 
funkciója."' Wardhaugh Szociolingvisztikában még azt is olvashatjuk a nyelv- 
nek erröl a funkciójáról, hogy „a fatikus kapcsolat olyan beszédfajta, amely- 
ben a kapcsolat kötelékeit a szavak puszta cseréje teremti meg. Az ilyen kap- 
csolatszavak nem hordoznak jelentést". 8  Tehát a kapcsolatteremtö párbeszéd 
nem közlö kommunikáció, mert nem tartalmaz tartalmi információt. Balázs 
János szerint a fatikus funkciót a konatív funkció sajátos változatának is lehet- 
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ne tekinteni, tehát a felhívásból is levezethetö, mert amikor fatikus kifejezé- 
seket használunk, azzal valaki figyelmét akarjuk felkelteni, ébren tartani. 9  

A nyelvi illemtanhoz tartozik, hogy ha két ismerös találkozik, iidvözlik 
egymást, mert a köszönés kötelezö érvényú kulturális elöírás, „a társadalmi 
érintkezés sziikséges formai eleme", „az udvariasság megnyilvánulása", — 
olvashatjuk a Nyelvi illemtanban'°. A kapcsolatfelvételnek tehát ez az elsö 
aktusa, és a kommunikatív kompetenciának része a köszönés formák adek- 
vát használatának képessége is. Ha nem indul be a kommunikáció, követ- 
keznek az olyan megnyilatkozások, melyek a kapcsolatfelvételt szolgálják. 
Pl. „— Hogy vagy? — Jól. És te? — Én is." És aztán vagy folytatódik a beszél- 
getés, vagy ezzel a néhány fatikus mondattal meg is szakad. 

De fordított sorrendet is megfigyelhetiink. A fatikus megnyilatkozást kö- 
veti a köszönés. P1. [A szituáció: a tornatanár egy nagy zsák labdát visz.] „— 
Magának kell ezt cipelnie? Nincs, aki segítsen? Jó napot. — Birom én ezt 
egyediil is. Szerbusz." ( Van, aki szerint a pusztán jó napottal való közlés 
nem illedelmes, mert hiányzik mellöle a kívánok. A Nyelvi illemtan szerint 
a kívánok nélkiili rövidebb alak bizalmas használatú, ezért csak egyenrangú 
jó ismerösök használhatják. Az én megfigyeléseim szerint mi gyakrabban 
éliink a rövidebb alakkal.) 

De sokszor a fatikus párbeszédet nem elözi meg a köszönés, nem is kö- 
veti, egyszeriíen elmarad. P1. 

— Má hazafelé? 
— Igen. 

— De megindút. 
Meg hát. 

(3) — De kiíítek. 
Most még lehet, szép az idö. 

(4) — Jó nagy esönk volt az éjszaka. 
Jó nagy, bizony. 

A köszönést egyik esetben sem helyettesítette non-verbális jelzés. 
Pedig a köszönés a tiszteletadás egyik nyelvi formája — a megszólítás 

mellett —, s mint Kiss Jenö írja a Társalom és nyelvhasználat c. könyvé- 
ben, mindkét tiszteletadási forma „viszonylag jól köriilhatárolható társadal- 
mi helyzetú, nemú, életkorú emberek között"" hangzik el, ám a folytatásban 
az is olvasható, hogy „a nyelvi tiszteletadás terén a hagyományos kisközös- 
ségekben is nött a bizonytalanság", és hogy ez „az emberek közti kapcsolat- 
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tartás, kapcsolatrendszer bizonyos fokú elbizonytalanodásának, a korábbi 
értékrendszer megbomlásának a következménye", és „nem használatukkal 
vagy egyetértiink, vagy nem, de vannak, és számba kell öket venniink"'Z. 

A fenti szövegek tipikus fatikus párbeszédek, nem közölnek semmit, de 
a beszélgetöpartnerek nem mennek el egymás mellett úgy, hogy ne szólná- 
nak egymáshoz. A megnyilatkozások megfelelnek a fatikus párbeszéd sza- 
bályainak, a partnerek felváltva beszélnek, aki másodikként megszólal, nem 
mond ellent partnerének, a párbeszéd résztvevöi ugyanannyiszor szólalnak 
meg, a mondatok rövidek, egyszerúek, hosszúságuk között nincsenek nagy 
kiilönbségek. Az (1) és (2) az éppen végzett cselekvésre utal, a (3) a talál- 
kozás színhelyére, a (4) az idöjárásra. 

Balázs Géza a fatikus elemekröl írt könyvében megállapítja, hogy a 
köznapi megfigyelések bizonyítják, hogy a kapcsolatrendszereknek a felé- 
nél nem a kodifikált köszönésformákkal éliink, hanem az ilyen párbeszé- 
dekkel. S míg a Nyelvi illemtan szerzöi szerint „a sziikséges köszönés el- 
maradása vagy meg nem felelö köszönésforma használata zavart kelthet a 
kapcsolatteremtés legérzékenyebb kezdeti pontján, mert akaratlanul vagy 
tudatosan udvariatlanságra vezet"'^, Balázs Géza tényként könyveli el, 
hogy az emberek nem mindig köszönnek egymásnak, s ebböl következhe- 
tett az, hogy a fatikus formákat köszönéspótló kifejezéseknek tekintse és 
nevezze is öket, pontosabban köszönéspótló kijelentéseknek, illetve 
kérdéseknek." A köszönéspótló kifejezés találó, és elfogadható azoknak á 
formáknak a megnevezésére, amelyeket nem elöz meg köszönés. De mi 
van akkor, ha elöbb köšzöniink, és aztán tesziink fel fatikus kérdést? Erre 
Balázs Géza nem tért ki, pedig voltak ilyen példái. A tanszéken többször 
hallhattuk ezt a párbeszédet, vagy voltunk magunk is részvevöi: 

— Jó napot, tanár úr! Hogy van? 
Nem olyan jól, mint maga. (Bori tanár úr szokta ezt mondani.) 

Ez fatikus párbeszéd, de nem köszönéspótló. 
A példák között vannak olyanok is, amelyben az egyik beszélö (a sza- 

bálytól eltéröen) ellentmond a másiknak, elutasítja az ajánlatot, mégsem tíí- 
nik udvariatlannak, sem barátságtalannak: 

(5) — Befelé? 
Gyújjön maga is. 
Most nem. 

(6) — Hazafelé? 
— Most már igen. 
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Gyújjön vissza. 
Nem lehet, még dógom van. 

Az (5)-böl az is látszik, hogy az elöször megszólaló még egyszer mond 
valamit. 

Vannak olyan párbeszédek is, amelyekkel kapcsolatban felmeriil, hogy 
tulajdonképpen fatikusaknak kell-e tekinteniink. Ilyenek a következök, me-
lyeket az autóbuszállomáson hallottam: 

(7) — Ti merre jöttetek? 
Mink elöbb elindútunk, mint te. 

(8) — Régóta vár má? 
— Elég régóta. 

Akkó maj gyiin má [ti. az  autóbusz]. 

(9) — Maga is utazik? 
Hát, megyek a városba. 

— Kiment má [az autóbusz a végállomásra]? 
— Még nem. 

(10) — Szabadkárú gyiissz? 
— Onnan. 

Nem láttad a Pistát? 
Ezz a busszá nem gyiitt. 

Persze ezek között a példák között is vannak kiilönbségek. S hogy 
fatikusak-e, arra beszédaktus-elmélet alapján kaphatunk választ, mert annak 
alapján, hogy milyen cselekvést hajt végre a beszélö a megnyilatkozással, 
elkiilöníthetó a fatikus párbeszéd a valódi, tartalmi kommunikációtól. És 
alapozhatunk a szemantikára is. 

A Tž merre jöttetek? valódi kérdés, a kérdezö tartalmi választ vár, mert 
nem érti, hogy értek elöbb társai az állomásra, tkp. azt kéri, erre adjonak ma- 
gyarázatot, s ez az implicit (sugallt) jelentése a kérdésnek. Tehát nem fatikus 
megnyilatkozásról van szó. Köszönés nem elözi meg, de ebben az esetben 
nem lehet szó udvariatlanságról, mert feltételezhetö, hogy a diákok már kö- 
szöntek egymásnak a nap folyamán, egész délután egyiitt voltak, és a köszö- 
nés érvényessége még tart. A (8)-ban a kérdésnek kétféle célja lehet, vagy 
kapcsolattermtö, vagy valódi kérdés, az utóbbi értelmezést az Akkó maj 
gyiin má válasz implikálja. A sugallt jelentés — amelyet nem mindig könnyíí 
meghatározni — talán az lehet, hogy Soká jön az autóbusz? Sokáig kell még 
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várnom? Ha így értelmezziik, ez sem köszönéspótló kérdés. A (9)-ben a 
Maga is utazik? viszont fatikus kérdés, mert magától értetödö tényre kérdez 
rá, és a (10) kérdése is ilyen, mert kicsi a valószínúsége, hogy a tanyavilág- 
ból jött a megszólított. A másik két szomszédsági pár kérdése azonban 
mindkét párbeszédben — azt hiszem — valódi kérdés. Tehát a párbeszéd má- 
sodik része nem fatikus. 

Ha a tartalmi szempont a kritérium, a (11) sem fatikus párbeszéd, a (12) 
és a (13) viszont annak tekinthetö: 

— Hol a kendöd? [Hideg szél fúj.] 
— Nem gondoltam, hogy ilyen hideg van. 

A kérdés sugallt jelentése: Miért nem öltöztél fel jobban? Meg fogsz fáz- 
ni. Valódi kérdésként értelmezi a partner is, és tartalmi választ ad. 

— Megvót a bevásárlás? 
Félig. 

(13) — Hova, hova? 
Befelé. 

3. Hogy a nyelvhasználat is szabályok irányította viselkedés, hogy való- 
ban szabályok múködnek, ha beszéliink, az akkor lesz nyilvánvaló, ha vala- 
ki megszegi öket. Mint a következö két párbeszédben. 

(14) — A Maris megvan? 
Megvan, de nagyon beteg. 
Hát akkó mit akarsz, megvan még. 
De mondom, hogy nagyon beteg. 

— Miket beszélsz itt, hát te mondod, hogy megvan még. 

A köszönés elmaradt, és nem helyettesítette köszönéspótló kifejezés 
sem. A párbeszédben a kommunikáció zavara figyelhetö meg. A zavar for- 
rása az, hogy a kérdezö a válasznak csak az elsö részét fogadja el, a máso- 
dikat nem veszi tudomásul. Hogy mi is történt tulajdonképpen, arra pragma- 
tikai magyarázat adható. Paul Grice fontos megállapítása volt, hogy a nyelv- 
használatot egy általános elv, a kooperációs elv irányítja: „Megnyilatkozá- 
soddal úgy járulj hozzá a párbeszédhez, amelyben részt veszel, ahogyan ezt 
a párbeszéd egy adott pontján a párbeszéd célja vagy iránya megköveteli." 15  
Ezt az elvet négy maxima részletezi. A fenti szövegben a válaszoló többet 
mondott, mint amennyit várnak töle, vagyis a kérdezö szempontjából meg- 
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szegte a Mennyiség maximáját, azt ti., hogy „Mondj annyit, amennyi éppen 
elegendö, ne légy túlságosan böbeszédíí." Vagy más fordításban: „Közlésed 
ne tartalmazzon több információt, mint amenyire sziikség lehet." 16  De azzal, 
hogy a kérdezö nem reagál a válasz második részére, maga is megszeg egy 
elvet, azt, amelyet Leech fogalmazott meg Grice koncepciójának mintájára, 
ti. az  udvariassági elvet (melyet erkölcsi elvek szabályoznak), s ennek ta- 
pintatmaximáját és jóváhagyásmaximáját. Nem tanúsít érdeklödést, tehát 
udvariassági stratégiája negatív." 

(15) — Nem ismer meg? 
— Nem. [Mimikája, gesztusai jelzik, tényleg nem tudja, ki fordul 

hozzá.j 
Maga xy ugye? 
Nem. 
Pedig xy-nak is ilyan szakálla van. Igaz, régen találkoztam vele. 

A párbeszéd nem folytatódott. Ebben a párbeszédben is megszegi a vá- 
laszoló az udvariaság elvét, annak rokonszenvmaximáját, elutasító, és nem 
tartja magát az egyiittmííködés elvéhez sem, megsérti a Mennyiség ma- 
ximáját, mert szííkszavú. A következö szomszédsági pár kérdése pedig a 
Minöség maximáját sérti meg, mert a kérdezö olyasmit kérdez, amivel kap- 
csolatban nincs megfelelö evidenciája (igaz, ö úgy gondolja, v,an). A Minö- 
ség maximája így szól: „Ne mondj olyasmit, amivel kapcsolatban nincs 
megfelelö evidenciád."'g E maxima megsértése nem szándékos, mert aki a 
beszélgetést kezdte, megpróbálja igazolni feltételezése helyességét. De kap- 
csolatot így se tudott teremteni, mert a megszólított ehhez nem járult hozzá. 
A kommunikáció tehát sikertelen maradt. Pedig Grice elmélete szerint ha 
megszegjiik is a maximák valamelyikét (mert sokszor megszegjiik, megsért- 
jiik, de annak célja, eredménye van), érvényben marad a kooperáció elve, 
ennek alapján értelmezziik partneriink megnyilatkozását. Abban a szituáci- 
óban, melyben a fenti szöveg elhangzott, nem így történt. Az elsö kérdés je- 
lentését persze másként is lehetne értelmezni: fatikus kérdésként, sugallt je- 
lentéssel, melynek célja, hogy beszélgetés induljon azzal, akihez a kérdés 
szólt. Csakhogy ezt a szándékot a megszólított nem ismerte fel. 

A beszélgetések során az egytittmúködést sok minden befolyásolja, a 
szituáció minden összetevöje hatással van a kommunikáció sikerére. A 
kommunikáló feleknek céljuk elérése érdekében stratégiát kell kidolgozni- 
uk. A stratégia hiány azonban nem mindig akadálya a sikeres beszélgetés- 
nek. Ha ugyanis az egyik fél felismeri a másik célját, ha hozzájárul a beszél- 
getéshez, a siker nem marad el. Alkalmam volt hallani ugyanis egy irányí- 
tottnak tervezett beszélgetést, melyre a kérdezö nem késziilt fel kellökép- 
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pen. Bizonytalanságát az ilyen kérdések mutatják, mint: „Jaj, mit is kérdez- 
zek?" Az adatközlö azonban tudta, mi a beszélgetés célja, mondanivalója is 
volt, s megmentette a kérdezöt. 
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EVERYDAY CONVERSATIONAL EXCHANGES 

The rules and principles of language use are often infringed in everyday 
conversation. This paper is concerned with deviations from the norms. 
Greeting somebody, for example, is one way of showing respect. 
Nevertheless, people often engage in a phatic dialogue instead of greeting 
someone, that is, they say something to avoid being regarded impolite. The 
author analyses such phatic dialogues heard around in our regions and tries 
to point out how they can be distinguished from real, meaningful commu- 
nication. The second question she focuses on is how violation of the Grice 
maxims can result in abortive communication. 
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KAKUJAY KÁROLY MAGYAR 
NYELVGYAKORLÓ- ÉS OLVASÓKÖNYVÉNEK 
NYELVTANI ANYAGÁRÓL 

Szent Ágoston Vallomásaiban egymással szembeállítva emlékezik saját 
anyanyelvének, a latinnak és a görögnek mint idegen nyelvnek a tanulásá- 
ra. Leírása szerint anyanyelvének elsajátítása a család óvó-segítö melegé- 
ben, szellemi és testi fejlödésével egybeforrottan és szinte észrevétleniil kö- 
vetkezett be, míg görögiil iskolában, kínosan, tanárai fenyegetö pálcaforga- 
tásai közben tanult meg. A kétféle nyelvelsajátítás közötti nagy kiilönbség 
ma is fenn áll, bár a Szent Ágoston leírta események óta sok idö telt el, és 
jelentös változások történtek az idegen nyelvek oktatásában is, amelyek 
nem csak abban mutatkoznak meg, hogy a nyelvtanárok megváltak egykor 
fö tanulásserkentö eszköziiktöl, a pálcától. Az idegennyelv-oktatás történe- 
tén beliil — érdekesmód — a grammatikai és a direkt módszer az a két okta- 
tási eljárás, amely a Szent Ágoston leírta kettösséget prezentálja, ugyanis az 
elöbbi az idegen nyelvet annak grammatikája révén látja elsajátíthatónak, 
ami szabályok, sémák kemény tanulása útján valósítható meg, míg az utób-
bi az anyanyelv elsajátítását tekinti követendö példának, s a grammatikát, a 
szabályokat oktatási tananyagából teljesen kirekesztve a tapasztalati dolgok 
útján való célnyelv-tanulást tekinti eredményesnek. A grammatikai módszer 
hívei a tanítandó nyelv szabályainak leírását, a célnyelvi grammatika elké- 
szítését, az adott nyelv célnyelvként való oktatását megelözö tudományos 
feladatnak tekintették, s ha ez a munka nem történt meg, vagy a nyelv- 
könyvírók megítélése szerint a meglévö grammatika nem volt megfelelö, 
akkor maguk igyekeztek olyan nyelvtant írni, amelyet a nyelvtanuló feltéte- 
lezéseik szerint sikeresen használhatott a célnyelv elsajátítása során. (Így 
járt el Bél Mátyás az elsö magyar nyelvkönyv, a Sprach Meister (1729), író- 
ja is.) A direkt módszer hívei nem keriilhettek ehhez hasonló helyzétbe: az 
ö esetiikben egy szöveggyújtemény, társalgó könyv vagy csak társalgási té- 
makörök jegyzéke is megfelelhetett, ha a nyelvtanár úgy ítélte meg, hogy 
nem kell használnia tankönyvet. 
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A tanítványok pedig, már akik nagyon akarták, elsajátították a megtanu- 
lásra kiválasztott nyelvet/nyelveket, de kívánnivaló egyik és másik módszer 
szerinti tanulás után is maradt. Így elöbb a két módszer elönyeinek egybe- 
vonását célzó kísérletek indultak be, majd más nyelvészeti vagy nyelvészet- 
re is vonatkoztatható tudományos eredményeket felhasználó idegennyelv- 
oktatási irányzatok keletkeztek, és keletkeznek e tanulás eredményesebbé és 
könnyebbé tételének szándékával. 

Kakujay Károly, temesmegyei másod tanfeliigyelö tankönyvírói vállal- 
kozásai a magyarnak mint idegen nyelvnek oktatástörténete szempontjából 
többek között azért is érdekesek, mert a direkt módszer egyeduralmának fel- 
adási idöpontját szinte dátumszeríí pontossággal mutatják ki. A szerzö Ma-
gyar nyelvgyakorló- és olvasókönyv Magyarország nem-magyarajku 
népiskolái számára címú tankönyveinek elsö, 1878-ban megjelent kiadá- 
sából, a direkt módszer követelményrendszerének megfelelöen, még teljes 
egészében kimaradt a nyelvtan ismertetése, tehát az oktatás során nem volt 
semmi az akkor esakis pejoratív kicsengésú nyelvtanozásból, így csak a ki-
jelölt témaköröknek megfelelö szövegek gyújteményei ezek a tankönyvek. 
Ellenben a második kiadás (1887) tankönyveiben már megtalálható a szer- 
zö szerint mégiscsak sziikséges nyelvtani anyag.' Oktatástörténeti szem- 
pontból azonban nem mellékes az a köriilmény sem, hogy a második kiadás- 
ban bekövetkezett változtatásokat nem, illetve nem csak a tankönyvíró szak- 
mai nézeteinek és tapasztalatainak változása eredményezte, hanem elsösor- 
ban azoknak a nyelvtanároknak a szakszerií és meggyözö észrevételezése, 
akik e tankönyvek elsö kiadását a gyakorlatban használták. Nem mellékes 
továbbá az a köriilmény sem, hogy Kakujay Károly, a tankönyvek írója és 
az oktatók munkájának feliilbírálója, nemcsak meghallgatta, de el is fogad-
ta a szakmai észrevételeket, noha megyei másodfeliigyelöként egészen ride- 
gen is reagálhatott volna a bírálatokra. A nyitottságon és egyiittmúködö 
készségen kíviil Kakujay Károly szakmai öszintesége tíínik ki viszont akkor, 
amikor tankönyveinek új kiadásáról szól. A következöket írja: „Tavaly 
»Magyar nyelvgyakorló- és olvasókönyv«-eim elsó és második évfolyamát 
dolgoztam át olyképen, hogy az eredeti terv legnagyobb kimélése mellett 
mégis megfeleljenek azon igényeknek, melyek a két évfolyam gyakorlati 
használatánál mutatkoztak. 

A harmadik évfolyam elsö részének átdolgozása csakis az elsó és máso- 
dik évfolyam átdolgozásának folytatása, a mennyiben az olvasmányokban 
elóforduló nyelvtani anyag könnyebb áttekintése céljából az olvasmányok 
után összefoglaltatott és gyakorlati feladatokkal láttatott el. 

Ezzel kiváltképen azon kartársak kivánalmainak akarok megfelelni, kik 
a magyar nyelvet magyar-német iskolákban az én múvem szerint kezelik. 
Kiilönben reménylem, hogy kitlönösen a feladványok által még oly kartár- 
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sak megelégedését is vívhatom ki, kik tiszta német tannyelvii iskolákban tan- 
itják a magyar nyelveP' (Kiemelte, B.F.). 

Az elmondottakon kíviil az idézettekböl kitúnik, hogy a tankönyvíró 
nem egy-egy évfolyam, hanem az adott iskolai fokozat oktatási és nevelési 
feledatait és célkitúzéseit szem elött tartva igyekszik megoldani feladatát: az , 

évfolyamok tankönyvei szoros egységet alkotva épiilnek egymásba és egy- 
másra. Így a szerzö tankönyvei révén a tanulók folyamatos, évfolyamonként 
fokozódó megterhelésének, valamint képességeik és készségeik fejlödésé- 
nek gondját is felvállalta. E célkitúzések megvalósításának módja is evi- 
dens: olyan leckeszövegeket kell írni vagy választani, amelyek változatos 
tematikájúak, új, a tanulók számára életiik során fontos ismereteket és erköl- 
csi-magatartásbeli mintákat nyújtanak, s ugyanakkor az elsajátításra kijelölt 
nyelvtani anyagot is tartalmazzák a tanuló számára elfogadható és befogad-, 
ható módon és szinten. 2  De hadd jegyezziik meg, hogy Kakujay Károly, ha 
ráérzett is feladatának összetettségére és sokrétúségére, nem fogadta azt el 
ennyire bonyolultnak és szövevényesnek. És azért nem, mert — minden bi- 
zonnyal kiváló intiúciójának köszönhetöen — a szöveget helyezte elötérbe, a 
szöveget, amely a nyelvet minden szerkezeti egységével egybetartozóan 
foglalja magába. Az viszont már más kérdés, hogy tankönyvíróként milyen 
grammatikai egységeket lát a megtanítás, illetve megtanulás szempontjából 
elengedhetetleniil sziikségeseknek ahhoz, hogy a tanuló jól végzett munká- 
jának eredményeként írni és megszólalni is tudjon magyarul, azaz, hogy ki- 
alakulhasson célnyelvi kompetenciája, mind az élöszóbeli, mind az írott 
kommunikációban. A nyelvkönyvírás e sarkallatos kérdésére a tankönyv 
nyelvtani anyagának áttekintése nyomán kapható meg a válasz. Mai termi- 
nológiával szólva Kakujay Károly minimális nyelvtanának kérdésében az 
elemzett harmadik évfolyam számára késziilt tankönyvröl az állapítható 
meg, hogy azt egyszerúen csak a szófajtani és ragozástani ismeretek képe- 
zik. (Azzal a megjegyzéssel, hogy a szófajtani kérdésekre, mint már ismer- 
tekre, csak hivatkozik, majd a fönévi igenevet Határozatlan módnak nevez- 
vén a névutókkal egyiitt a ragozás kérdésköréhez tartozó nyelvi egységek-
nek tekinti, viszont a melléknév fokozását már nem tárgyalja.) A tanítandó 
nyelvtani anyagot a leckeszövegek tartalmazzák, amelynek megismerése ta- 
nári útmutató elemzéssel szóbelileg, a példák alapján való begyakorlás pe-
dig írásban történik. Módszertani szempontból nézve e két múvelettel az is-
meret vétele és annak megerösítése biztosított. Hogy ez a két múvelet mi- 
lyen hatásfokú, s hogy az új ismeret mennyire vált a tanuló tudásává, azt a 
tanuló önálló ismeretfelhasználásából állapíthatja meg a nyelvtanár. Ennek 
érdekében a szerzö kiilönbözö feladványokat ír elö: a tanuló más szövegböl 
is lelje fel önállóan a tanult anyanyagot, transzformálja azt, fordítsa anya- 
nyelvére, szerkessze mondatokba, az adott szöveget mondja el fejböl, vagy 
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tankönyvhasználat nélkiil írja le magyarul annak tartalmát. Így pl. a szóban 
forgó tankönyv elsö olvasmányát követöen a fönévi viszonyragozás gyakor- 
latiaš megismertetése a feladat. A következök olvashatók a szöveget köve- 
tö nyelvtani ismeretéket nyújtó részben: 

„Ezen olvasmányban sok olyan fönév van, melyek nagyobb betiikkel 
szedett ragokkal vannak ellátva. Ezen ragok névragoknak neveztetnek. A 
fönév maga, melyhez ragot adunk, tószónak — a ragok töszó utáni fiiggesz- 
tését pedig névragozásnak mondjuk. 

Feladvány. Keressétek ki az I. olvasmányból a névragozott fóneveket s 
tegyétek hozzá azon kérdést, melyre azok feleletiil adatnak.` 

Feladat. Fordítsátok ezen fóneveket és kérdéseket németre." 
A továbbiakban összesen 16 névragot sorol fel, amelyek köziil9 helyvi- 

szonyt kifejezö viszonyrag, a tárgyrag (-at, -ot, -öt és -t alakváltozatban), a 
dativuszi -nak, -nek, ki-é, mi-é kérdésekre felelö viszonyragként, a birtok- 
viszonyt kifejezö -é, a kiért?, miért? kérdésre felelö -ért, valamint az -ul, -úl 
(hogyan?), a -vá, -vé (mivé?) és az eszköz- és társhatározó -val, -vel (Ki- 
vel?, Mivel?). 

A fónévi viszonyragok tárgyalása a második szöveg nyomán folytatódik, 
de ekkor már csak pontosító jelleggel: a rövid magánhangzóra végzödö fö- 
nevek hangzónyúlását ismerteti, valamint a -vá, -vé és -val, -vel ragok kap- 
csán jegyzi meg, hogy: ,,... a v betú olyan mássalhangzóvá válik, amilyen- 
re a fónév végzödik" (I. míí 9. o.). 

A szerzö a viszonyragok kapcsán csak alapfunkciójukról szól. A szöveg 
elemzése nyomán azonban kideriil: igen-igen nagy gondot fordított arra, 
hogy a viszonyragok alapfunkciótól eltérö, másod- vagy harmadfunkciói ne 
okozzanak gondot a tanulóknak, ugyanis a viszonyragozást új anyagként 
tárgyaló leckeszövegekben nem, vagy csak igazán elvétve, nagyon ritkán 
fordulnak elö e toldalékok az alapfunkciótól eltérö szerepkörben. (Csak a 
-ben viszonyrag esetében fordul ilyesmi elö, ezekben: „Eközben a nap 
alább-alább szállt..." és: „Végre félelmében elszunnyadott.") Hadd jegyez- 
ziik meg azonban mindjárt ehelyiitt, hogy ez a szemmel láthatóan tanuló-kí- 
mélö tankönyvírói gondosság csak a tankönyv elsö fejezetére terjed ki, mert 
csak e fejezetben taglalta a szerzö a tanítandó nyelvtani anyagot. A további 
fejezetek a tanulóra nézve fontosnak tekintett alapvetö ország-, mezögazda- 
sági és jogi ismereteket tartalmaznak, meg erköcsi példázatokat. Ezek a szö- 
vegek bár szándékoltan egyszerú közlésmódra törekvöek, a toldalékok- 
használat tekintetében már nem olyan tanuló-kímélöek. Itt már e szempont-
ból szövevényesebb a nyelv. A könnyen érzékelhetö kiilönbség alapján jog- 

* Jegyzet: Valamennyi feladvány elöször a tanitó segitségével szóbelileg gyakoroltatik be s 
csak ezután dolgozandó ki a tanulók által irásbelileg is. 
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gal fe]tételezlTetö, hogy Kakujay Károly maga is tisztában volt a jelzett kii- 
lönbségekkel, de a tanulóktól ezek észrevételét s megmagyarázásuk igényét 
várta el, tanáraiktól pedig, hogy a tanulói kérdésekre magyarázatot adjanak. 
A tanulók a toldalékok alapfunkcióit ismervén körvonalaiban-tartalmában 
megérthették az információ hordozta iizenetet, annak pontosításáért pedig 
tenniiik is kellett, és kell is valamit — vonható le a következtetés. Az aktív 
nyelvtanulás szerencsés megoldásaként is értelmezhetö a tankönyvíró eljá- 
rása. 

A névszói viszonyragozás után az igeragozás tárgyalása következik. A 
Határozatlan módról ezeket kellett tudni: „Ha az ige a cselekvést egysz- 
eriien csak megnevezi, akkor az határozatlan módban áll. A határozatlan 
módnak ismertetö jele ni (ani, eni.)" (I. míí, 10. o.). A jelentómód ragozásá- 
nak példái után az ikes és iktelen igékröl tesz rövid megjegyzést, a tárgyas 
ragozás kapcsán viszont áttekinthetö és könnyen használhatónak túnö sza- 
bályt ismertet: 

„Az ige tárgyas ragozásban használtatik: 
Ha a »tárgy«, melyre vonatkozik tulajdonnév. 
Ha a »tárgy« elött a vagy az, azon vagy ezen áll, vagy ha tárgy ezt, azt, 

ót, óket, magamat, magadat, magát stb. van kifejezve. 
Ha a »tárgy« birtokraggal van ellátva. 
Ha az ige egy egész mondatra vonatkozik." 

A feladványban természetesen a leírtak_begyakoroltatása következik, 
ami, az ismertetéssel nyújtottak alapján ítélve, didaktikai szempontból néz- 
ve minden bizonnyal mechanikusan folyhatott le, hiszen az ismertetés sem 
irányult a logikus megértésre. Ez viszont az aktív tanulással kapcsolatosan 
elmondottakkal szemben szerzöi követekezetlenséget mutat. 

Kissé váratlanul, a kijelentö mód múlt idejének tárgyalását követöen, tér 
ki a szerzö a magyar igék egy sajátosságának ismertetésére. Olyan mozza- 
natra, ami a tanulók anyanyelvében nincs meg, így didaktikailag jó érzék- 
kel, most a tanulók anyanyelvére ö fordítja példáit, habár az anyanyelvre va- 
ló fordítás feladványokban való elóírása csak egyszer bukkan fel, ami az 
anyanyelv magyar-tanításból való kizárásának vagy legalább is mellözésé- 
nek szándékát jelzi. Az, hogy a tankönyvíró fordít, az azért van, mert a ta- 
nuló ebben az esetben nem fordíthatott! Nem valószíníí ugyanis, hogy a 
magyar igeragozásnak erre a jelentéstartalmára a tanuló megtalálta volna 
anyanyelvében a magyar nyelvi fordulattal rokonítható grammatikai válto- 
zatot. A következöröl van szó: „A magyar igének egy sajátságos alakja van, 
mely a második személyt mint »tárgyat« foglalja magában, például: 

kérlek = ich bitte dich. 
kértelek = ich habe dich gebbeten. 
sajnállak = ich bedauere dich. 
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sajnáltalak = ich habe dich bedauert." (I. míí,14. o.). 
Hogy Kakujay Károly aprólékos munkával igyekezett a tankönyvét 

használó tanulók elöl elhárítani minden olyan nyelvi akadályt, amelyröl fel- 
tételezte, hogy problémát jelenthet a tanulónak, az, az eddig említettek mel- 
lett, a kijelentö mód jövö idejíí ragozásának ismertetéséböl is kitúnik, 
ugyanis nem mulasztja el annak megjegyzését, hogy: „A magyar nyelvben 
a jövó idö sokszor a jelen idö által fejeztetik ki, de akkor a jelen idöhöz 
gyakran a »majd« szócska járul" (I. míí, 19. o.). 

Az igeragozásból a kijelentö mód megtárgyalása után a segédige ugyan- 
'ezen módjának és három idejének tárgyalására tér át, de a birtokos ragozás- 
saT'egyetemben, mintegy az igeidök és birtokos-birtok viszonyok kiilönös 
párhuzámát sejtetve. Valójában a tanulók elözöekben megszerzett igerago- 
zási ismeréteit kiaknázva, idömegtakarítási szándékkal, választhatta ezt a 
megoldást az író. A birtokos viszonyragozás után tárgyalásra keriiló birto- 
kos névmások és alkálmazásuk gyakoroltatása azonban már, az említett idö-
takarékoság mellett, az anyagban rejlö fogalmi hasonlóságok céltudatos ki- 
használását is eredményezi. A felszólító mód ismertetése során is tapasztal- 
ható a j módjel változásaira és a kivételekre figyelemfelhívás összhangban 
áll eddigi' anyagismertetés-módjával, ám a kötmódnak nevezett feltételes 
mód tárgyalása csak fogalmi síkon keriil ismertetésre, példák nélkiil. Várat- 
lan ez a következetlenség, hiszen az utolsó nyelvtani egységet képezö Sze- 
mélyes jelen., azaz a fönévi igenév személyragozásának ismertetése, szabá- 
lyosan, példákkal folyik le. A jelzett két anyagrész tárgyalásában élesen 
megmutatkozó ellentmondás már egyrészt a grammatika túltengésétöl, más- 
részt viszont valami határidö-túllépéstöl való félelmet sejtet. Talán nem vé- 
letleniil. 

Ezek és a fentebb is jelezett bizonyos következetlenségek, a tankönyvíró 
útkeresö bizonytalankodásainak benyomását keltik. És nem is véletleniil! A 
direkt módszer minden grammatikai ismeret nyújtását kizáró dilemmamen- 
tesség után a grammatikai iskolát számos negatív oktatási tapasztalata foly- 
tán visszahozni nem kívánó tankönyvírót állandóan foglalkoztathatta a kér- 
dés, hogy: lehet-e még ezt és ezt a grammatikai tényt megtárgyalni, anélkiil, 
hogy a meghaladott grammatikai iskola a„feltámasztója" vádjával ne illes- 
sék? A módszerváltás dilemmája lehet ez egy olyan idöben, amikor az ide- 
gennyelv-oktatásban sziikségessé vált az újítás, de ugyanakkor még eleve- 
nen élhetett egyféle negatív tapasztalati emlékezet, amely ellenszenvvel vi- 
seltetett á meghaladott, eldobott grammatikai módszerrel szemben. Így 
Kakujay Károlynaknak szembe kellett néznie nemcsak a tanítandó nyelvta- 
ni anyag mennyiségének meghatározása, annak elrendezése és módszertani 
szempontú feldolgozása jelentette problémákkal, hanem magának a mód- 
szerváltás kérdésével is. Ezt az eléggé összetett helyzetet fokozta még az a 
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körGlmény, hogy a gyakorló tanárok siirgették is, várták is, rneg elözö ész- 
revételeik révén körvonalazták is a készGlö munkát, a szerzö viszont teljes 
becsvággyal szeretett volna helytállni, de úgy, hogy ne mondhassák rá, hogy 
újat és gyakorlatban eredményesen használhatót nyújtson kartársainak. 

Felhasznált irodalom 

Kakujay Károly: Magyar nyelvgyakorló- és olvasókönyv Magyarország nem-magyarajkú 
népiskolái számára. Hatodik kiadás. Budapest, Aigner Lajos. 1887. 

Jegyzetek 

1 Megjegyzendö, hogy ezt a megállapítást, sajnos, nem a két kiadás összevetésének alapján, 
hanem csak az Elöszó a második kiadáshoz címmel a népiskolák harmadik évfolyámá- 
nak írt tanköny hatodik kiadása elöszavaként is olvasható szerzöi elmondásból vontam le. 
Más megoldásom nem volt. 

2 A harmadik évfolyam leckeszövegeinek elemzésével az elözö konferencián elhangzott dol- 
gozatomban foglalkoztam Kakujay Károly nem magyar ajkú népiskolai tanulók számára írt 
Magyar nyelvgyakorló- és olvasókönyvének szövegeíröl címmel. In: HK, Újvidék, 
1999. 1-2. sz. 106-116. o. 

ON THE GRAMMAR EXERCISES IN THE 
READING AND PRACTICE BOOK BY KÁROLY 
KAKUJAY 

The textbooks by Kakujay, published in 1887 — and intended to be used 
by non- Hungarian elementary school children — were textbooks of 
Hungarian as a foreign language, to be more precise, for Hungarian as the 
language of the environment. As such, it will be of interest for the history 
of didactics, and may also have implications for the present. 

At the last Conference I analyzed the texts in his textbook for grade 
three, and my present paper is a continuation of the former work, with the 
difference that now I analyze the methods and the depth into which Kukujay 
goes in order to explain the linguistic material found in the texts. 
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ETO: 809.451.1(497.1)-06(0.064) 	 CONFERENCE PAPER 

PÁSZTOR KICSI MÁRIA 

ARTIKULÁCIÓS ÉS HANGSÚLYBELI 
INTERFERENCIA AZ ÚJVIDÉKI MAGYAR 
NYELVHASZNÁLATBAN 

I. 
Az itt következö gondolatok az elmúlt nyolc évben rajzolódtak ki ben- 

nem. Ez alatt az idö alatt ugyanis összesen három újvidéki általános iskolá- 
ban tanítottam olyan alsó és felsö tagozatra járó diákokat magyarul, akik 
vegyes házasságból származtak, vagy pedig valamilyen okból nem magyar 
tagozatra iratkoztak; majd posztgraduális stúdiumaim során ugyanebben a 
környezetben a magyar anyanyelvú diákok és felnöttek körében élönyelvi 
szövegeket kezdtem gyííjteni; végiil pedig „gyakorló sziilöként" alkalmam 
nyílt egy újvidéki magyar óvodai csoport 3-7 éves gyermekeinek beszédét 
több ízben is megfigyelni. 

Az így kialakult kép nem vészjelzö, de mindenképpen elgondolkodtató. 
Elgondolkodtató pedig azért, mert az újvidéki magyar nyelvhasználatban 

egyre gyakrabban és egyre markánsabban túnnek fel olyan artikulációs és 
hangsúlybeli eltolódások, melyek a környezetiinkben fokozott mértékben 
ható szerb hangsúly- és artikulációs rendszer ráépiilését sejtetik anyanyel- 
viink kiejtésére, dallamára és ritmusára. 

A konferenciát meghirdetö felhívás szellemében tehát feltehetjiik a kér- 
dést: rendszerbomlás vagy gazdagodás az, amivel szemben állunk. 

A válasz, természetesen, korántsem egyszerií. Mert adott egyrészt a min-
dennapi nyelvhasználat, melynek mindenkor megvoltak a saját törvénysze- 
rííségei, másrészt viszont adott a nyelvi norma, mely többek között azért is 
felelös, hogy ne történhessen meg a regionális nyelvváltozatok olyan mér- 
tékú szétfejlödése, mely az egymás közti kommunikáció kárára lenne, vagy 
magyarán: hogy a nyelvi egység ne töredezzen szét középkori állapotára. 

Aki dinamikus fejlödésében szemléli a nyelvet — s ezek közé tartozott 
Bárczi Géza is — , mindenképpen tisztában van azzal, hogy az egymás mellett 
élö népek (s így nyelveik is) kölcsönhatásba lépnek egymással, s ez a kölcsön- 
hatás elöbb-utóbb a nyelv kiilönbözö mélységú szintjein is megmutatkozik. 
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Így anyanyelviink magyarságát kutatva Bárczi megállapítja, hogy „nyel- 
viink jellegzetességeit semmiképpen sem valamely régebbi történeti szaka- 
szában kell keresniink, mint Révai túlzó követöi akarták, noha a nyelvi ha- 
gyomány e sajátos vonások kihámozásásban igen fontos tényezö. Messze- 
menö kitérést jelentene itt annak a fejtegetése, hogy a nyelvhelyesség kér- 
désébe a régi nyelv milyen mértékben és hogyan szól bele. Nyilvánvaló 
azonban, hogy ha nyelviink magyar jellegzetességeit kutatjuk, elsösorban 
mai nyelviinkre gondolunk, arra, amely számunkra a gondolatok és érzel- 
mek természetes kifejezésének eszköze, s egyszersmind irodalmunk múvé- 
szi anyaga"'. 

Mai nyelviinkben pedig benne foglaltatik mindaz, ami a nyelv belsö fej- 
lödésének eredménye, de az is, amit a hosszú fejlödés során öseink átvettek, 
átgyúrtak és végiil magyarként ismertek el, úgy a szókincsböl — mely tudva- 
levöen a legképlélkenyebb rétegét képezi egy nyelvnek —, mint a nehezeb-
ben idomuló morfológiai és szintaktikai szerkezetekböl, melyek végiilis 
ugyancsak képesek nyelvröl nyelvre vándorolni (gondoljunk itt pl. a latin és 
német hatásra, mely hosszú idön át jelentös mértékben befolyásolta nyel- 
viink szókapcsolatainak, vonzatainak és szintaktikai szerkezeteinek arcula- 
tát). 

Fejetegetésiink szempontjából azonban rendkíviil fontos, amit Bárczi 
Géza nyelviink hangállományáról mondott: 

„Igen lényeges része nyelviink alkatának hangállománya, s talán ennek 
lehet esztétikai értékét legtárgyilagosabban lemérni (noha a szubjektív meg- 
ítélés, söt egy egész nyelvi közösség kiilönleges kollektív esztétikai ízlése itt 
sem egészen mellözhetö tényezö). Kétségtelen, hogy a mai magyar hang-
rendszer nem ösi örökség, a finnugor alapnyelv hangrendszerétöl gyökere- 
sen eltér, de még az ösmagyar hangállomány is más volt, söt az Árpád-kor 
magyar beszéde is másképpen hangzott, mint a mai. Hiszen nyelviink törté- 
netének csak utolsó ezer esztendejébén gazdagodott az a, ö, 6, ó, ii, a c, dz 
és a dzs hangzókkal, s azóta vesztette el gazdag kettöshangzó-rendszerét 
(au, ou, eii, iii stb.), valamint az á, a x és a y hangot. Ám ha egy-két esetben 
idegen hatás rovására írhatunk egy-egy gazdagodást, így a c, dzs meg a zs 
hangot, a legtöbb módosulás a nyelvfejlödés belsö törvényszerúségei értel- 
mében, idegen hatás nélkiil jött létre"Z. 

További gondolatok Bárczitól: „Mai hangrendszeriink rendkíviil gazdag 
és változatos. Mind magán-, mind mássalhangzói tisztán artikuláltak, s e vo- 
nás esztétikailag határozottan elönyös. Nyelviink magánhangzó-rendszere a 
leggazdagabbak és legváltozatosabbak közé tartozik, s e változatosságot és 
a vele kapcsolatos kifejezöképességet még növeli a hosszú és a rövid ma- 
gánhangzók éles szembeállítása (korok, kórok, kórók). Sajnálatos azonban, 
hogy a nyílt meg a zárt e megkiilönböztetése a köznyelvben halványulóban 
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van [...], mert ez bizonyos nem kívánatós cgyhangúságot adhat a magyar 
dikciónak". Ezen kíviil: „Mássalhangz5-rendszeriink is a leggazdagabbak 
közé tartozik. Kb. basonló bös ćgú mássalhangzó-rendszeriik csak a szláv 
nyelveknek van, ám ezek magán;iangzói kcvésbé változatosak. [...] Kiilönö- 
sén szerencsés azonban a magyarban a magánhangzók és a mássalhangzók 
eloszlása, kapcsolásmódja. Kettönél több mássalhangzó torlódása, mely ne-
hezebb zökkenöt jelent, viszonylag ritka, másrészt két mássalhangzó gyak- 
ran találkozik, s ez színt és változatosságot visz a nyelv hangzásába, súríín 
meg-megtörve az e`,ry magánhangzó.— egy mássalhangzó egyhangúbb per- 
gését. Ezek a vonások (valamint a. hosszú és a rövid magánhangzók pontos 
megkiilönböztetése) teszik lehetövé az idömértékes verselést a legtökélete- 
sebb zeneiséggel, ami igen kevés európai nyelvben lehetséges, és sehol 
olyan könnyedséggel, mint a magyarban"'. 

A magyar hangrendszer tehát olyan tulajdonságok hordozója, melyek 
egyénivé teszik hangzásvilágát a környezö nyelvek hangzásvilágával szern- 
ben, intonációjával egyiitt, melyre egyrészt általában a fokozatos dallam-le- 
sodródás (illetve Deme László szavaival: ereszkedó vagy eliil-esó hanglej- 
tésforma), másrészt pedig a szavak elsö szótagjára esö erösebb-gyengébb 
hangsúly jellemzö. 

Bárczi Géza szerint „a hangsúly helye, s talán jellege is finnugor örök- 
ség. — A mondat melódiája eléggé változatos, noha idegenek gyakran egy- 
hangúnak ítélik. A nyelvjárások változatos hamglejtésforrnái azonban itt 
sok lehetöséget adnak, s.ezeket az irodalmi és a köznyelv is, megfelelö irá-
nyítással, kiaknázhatná"^. 

Számunkra azonban, akik nap mint nap két, genetikailag eltérö nyelv vi- 
szonylatában gondolkodunk és beszéližnk, nyílván sokkal fontosabb tudato- 
sítani hangrendszeriink és intonációnk jellegzetességeit — mégpedig a nyel- 
vi kontrasztivitás szellemében — , inert csak így keriilhetjiik el, hogy a ben- 
núnk é1ö nyelvek kölcsönhatása nemkívánt rendszerbomlást idézzen elö. 

Tekintsiik át tehát röviden a két hang- illetve hangsúlyrendszer legmar- 
kánsabb eltéréseit! 

II. 
A legszembetúnöbb eltćrés mindenképpen a magánhangzók rendszeré- 

ben észlelhetö. A magyar köznyelvi hangrendszer tizennégy (a zárt é hang- 
gal egyiitt tizenöt) magánhangzójával szemben a szerb standard köznyelv- 
ben öt magánhangzó található, mely izolált (nem hangsorba foglalt) formá-
jában mindenkor rövid idötartammal rcndelkezik. (A magánhangzók aktuá- 
lis idötartamukat egyébként a szavak akcentusától fiiggöen nyerik el.) A 
szerb magánhangzók azonban nemcsak mennyiségi szempontból térnek el . 
rnagyar megfelelðjiiktöl. Legjellemzöbb eltérésiik elsösorban nyíltsági fo- 
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kukban (tehát az állkapocs illetve a nyelv fiiggöleges mozgása szerinti el- 
rendezödésiik fokozataiban) ragadható meg. Így a magyar magánhangzó- 
rendszer négy nyíltsági fokával szemben a szerb magánhangzók csak három 
szintcn helyezkednek el: legalsó nyelvállású, tehát igen nyílt szinten (ahol a 
magyar hosszú nyílt á hang található), szerb köznyelvi magánhangzó nincs. 
A szerb a ellenben nyílt, illabiális, veláris hang, mely a magyar nyelvjárási 
rövid illabiáiis ú-tól egy árnyalatnyival zártabb és labiálisabb képzésmóddal 
keletkezik. 

A szerb o és u magánhangzók a nyelv vízszintes mozgása alapján velá- 
ris, az ajakmozgás szerint pedig labiális hangok. Nyíltsági fokuk szerint vi- 
szont ugyancsak kiilönböznek magyar megfelelöjiiktöl: a szerb o nyílt hang, 
mely a magyar a és o nyíltsági foka között helyezkedik el, közelebb a ma-
gyar a nyíltsági fokához, olyannyira, hogy szerb anyanyelviu személyek a 
magyar a-t rendszeresen o-ként érzékelik és írják le, még hosszabb nyelvta- 
nulás után is. A szerb u viszont középsö szinten, a magyar u és hosszú ó 
nyíltsági foka között foglal helyet (az ó-hoz közelebb), s a szerb anyanyel- 
vííek a magyar hosszú ó-t is általában félrehallják, u-t írnak helyette. 

A palatális magánhangzók közGl a szerb köznyelv csak kettöt használ. 
Mindkettö illabiális képzésú hang. A szerb e a középsö és az alsó szint kö- 
zött helyezkedik el, a magyar középzárt é és a rövid nyílt e képzési foka kö- 
zött, az i pedig a felsö és a középsö szint között, a magyar i és é hangok kö- 
zött, olyanformán, hogy a szerb anyanyelvííek rendszerint az é-t i-ként érzé- 
kelik és írják le. 

A mássalhangzórendszcrek között elsö hallásra, úgy túnik, nincsen ké- 
zenfekvöbb kúlönbség, ám itt is adódnak olyan képzésbeli eltérések, melyek 
„átiiltetése" a magyar artikuláció szempontjából idegeniil hangzik. 

Általában megjegyezhetjiik, hogy a szerb mássalhangzókat nagyobb 
képzési energiával képezziik. A zárhangok tehát keményebbek, a réshangok 
valamennyivel érdesebbek, az r hang több perdiiletet kap. 

Ezen kíviil azonban a szerb mássalhangzók képzési helye sem esik egy-
be magyar megfelelðjiik képzési helyével. Például a szerb posztalveoláris 
š/ž réshangok képzési helye a magyar (ugyancsak posztalveoláris) s/zs rés- 
hangjaihoz képest valamivel hátrébb esik; az affrikáták köziil a posztalve- 
oláris č/dž-t is valamivel hátrébb képzik a magyar posztalveoláris cs/dzs-töl. 
A legnagyobb eltérés azonban a ć/đ  illetve ty/gy affrikáták képzésében mu- 
tatkozik: a szerb ć/đ  képzési helye nem a palatális, hanem a palatális és a 
posztalveoláris teriilet közé esik, s úgyszólván a magyar es/dzs artikuláció- 
jával egyezik meg, csak valamennyivel lágyabb kiejtéssel. S éppen ez okoz-
za az egyik legfeltúnöbb artikulációs interferenciát az újvidéki magyar 
nyelvhasználatban, a„telepi dzserekek" már közhelyszámba menö jelleg- 
zetes kiejtését. 

63 



Az említett kiilönbségeken kíviil meg kell említeniink a mai magyar köz- 
nyelv mássalhangzó-rendszeréböl hiányzó szerb palatális likvidát, a j han- 
got, mely idönként feltúnik az újvidéki magyar beszédben is. 

Egyébként azonban a magyar nyelv laterális, prealveoláris teriileten kép- 
zett likvidájának, az l-nek sem teljesen azonos a képzési helye, mint szerb 
megfelelöjének. A szerb l képzése ugyanis egy árnyalattal hátrébb tolódik a 
magyar l hang képzési helyéhez képest, s ugyancsak befolyásolni szokta az 
újvidéki magyarok artikulációját. 

A felsoroltakból tehát világosan látható, hogy a két nyelv hangrendszere 
igen sok mozzanatban tér el egymástól. Mielött azonban konkrét példákkal 
is illusztrálnánk a nyelvi interferencia hangtani vonatkozásait, egy pár szót 
szólnék még a szerb és a magyar hangsúlyozási rendszer néhány jellemzð- 
jéröl. 

Ilyen szempontból pedig mindenek elött meg kell állapítanunk, hogy a 
szerb és a magyar nyelv prozódiai szempontból sem tartoznak ugyanabba a 
kategóriába. 

A szerb nyelvet ugyanis a tonális vagy politon nyelvek közé szokták so- 
rolni, a magyar nyelv viszont monoton. Monoton pedig olyan értelemben, 
hogy a hanglejtésnek a szavak szintjén nincsen értelemmegkiilönböztetö 
szerepe, pontosabban az intonáció a mondat szintjén funkcionál, a szavak 
pedig a mondaton beliili pozíciójuk alapján nyerik el szintaktikai funkció-
juknak megfelelö hangsúly- és dallammintájukat. 

A szerb nyelvben ezzel szemben a szavak a mondaton kíviil is jellegze- 
tes akcentussal (a hangsúly, az idötartam és a hanglejtés megfelelö kombi- 
nációjával) rendelkeznek, s ennek a kombinációnak értelemmegkiilön- 
böztetb szerepe is van. 

A szerb nyelv jellegzetes dallama négy alap-akcentusból épiil fel, me- 
lyek köziil két rövid tartamú (egy rövid esö és egy rövid emelkedö v. szökö) 
valamint két hosszú (egy ereszkedö és egy emelkedö) dallam kiilönböztet- 
hetö meg. A hangsúly helye viszont vagy az elsö szótagon van, vagy vala- 
melyiken a szó testén beliil, de semmiképpen sem keriilhet a szó záró szó- 
tagjára. Ilyen szempontból az elsö szótagra bármilyen akcentus juthat, a szó 
testén beliil viszont csak emelkedö, az egytagú szavak esetében pedig csak 
ereszkedö típusú akcentus jöhet számításba. 

De a hangsúly kapcsán még azt is meg kell jegyezniink, hogy a szerb 
hangsúlyra általában erösebb nyomaték jut, mint magyar megfelelöjére. A 
magyar nyelvben ugyanis a mondaton beliil kibontakozó hangsúlyok percep- 
ciójánál elsösorban a dallam, s csak másodsorban a nyomaték a mérvadó. 

Az elmondottakból pedig következnek azok az átfedések, melyek az új- 
vidéki magyar nyelvhasználatban a szerb artikulációs és hangsúly-rendszer 
hatására leggyakrabban észlelhetök. 
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III. 
Ilyen szempontból az interferencia kiilönféle fokozatai észlelhetök, nyíl-  

ván attól fiiggöen, hogy a korai gyermekkortól kezdve milyen mértékú szerb  

hatás érte a konkrét beszélöt. A hatás azonban közvetett is lehet: ha például  

a gyermek sok idöt tölt olyan személyek társaságában, akik magyarul be-  

szélnek ugyan, de szerb artikulációs és/vagy hangsúly-mintákat vegyítenek  

kiejtésiikbe.  
Így talán nem is túlzunk, ha azt mondjuk, hogy mára már kialakult egy  

jellegzetes újvidéki magyar artikulációs és hangsúlyrendszer, melynek föbb  

jellegzetességei a következök:  

a beszélök a mássalhangzókat általában kissé nagyobb nyomatékkal,  

képzési energiával képezik, ugyanakkor viszont a magyar hosszú mással-  

hangzók idötartamát lecsökkentik: koléga, álomás, befejezódöt stb.;  
— a mássalhangzók képzési helyét a megfelelö szerb mássalhangzó kép-  

zési helyére tolják el: ~epke, posta, kuta, iyúk, ~yer~k, é~  stb.;  
— gyakran megtörténik, hogy az írásban elöforduló Z kapcsolatot betííej-  

téssel mondják ki, vagy a magyar köznyelvben nem ejtett palatális lateráris  

likvidát (X) ejtenek hosszú j helyett: gondoljunk, bizniszakn stb.;  
a magánhangzókat is szerbes artikulációval ejtik, csökkentett idötar-  

tammal és a szerb magánhángzókra jellemzö nyíltsági fokon: sok, mulva,  

fiurol stb.;  
ami pedig a legtávolabb áll a magyar hangsúlytól, az a jelenség, hogy  

összetett szavak esetében a szóösszetétel határán erösebb nyomatékot és  

magasabb hangfekvést iktatnak be: kábél T šzakadás, `kompjutérT 'hálóza-  
tot, `transz'atlantikus 'kábélén stb.  

Mindez, természetesen csak ízelítö volt, s mivel ez itt most nem is olyan  

alkalom, amikor teljes áttekintést nyújthatnánk egy jelenségröl, ezen a pon-  

ton be is fejezném gondolatmenetemet.  

A fejtegetés kezdetén feltett kérdésre viszont — hogy a vizsgált interfe-
rencia rendszerbomlást vagy gazdagodást jelent-e nyelviink szempontjából  

—, ezt válaszolnám: rendszerbomlást talán még nem. De gazdagodást sem-
mi esetre sem. Ezért arra kellene törekedniink, hogy óvodás kortól kezdve  

minél több figyelmet fordítsunk a gyermekek artikulációjára, hangsúly-min-  

táira, iskolás kortól fogva pedig egyre fokozottabban tudatosítanunk kelle-  

ne benniik azokat a jellegzetességeket, melyek a két nyelvnek kiilön-kiilön  

sajátos zeneiséget biztosítanak, összetévesztésiik azonban olykor bántó, oly-  

kor viszont éppenséggel parodisztikus mellékzöngét kölcsönöznek a be-
szédnek.  

A hiteltelen dallamú beszédnek pedig meggyözöereje sem lehet hiteles.  
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ARTICULATION AND ACCENTUATION 
INTERFERENCES IN THE LANGUAGE USED BY 
HUNGARIAN RESIDENTS OF NOVI SAD 

In this paper I consider those phonetic manifestations traceable in the 
speech of Hungarians living in Novi Sad that can be described as influences 
of articulation and accent characteristic of the Serbian language. They are: 
formation of consonants with greater formative energy, reduction in the 
length of certain sounds, shift in the place and manner of sound formation, 
stronger stress marking the borders of compounds, etc. I also make an 
attempt to highlight the causes of the described phenomena. 
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ETO: 801.311 	 CONFERENCE PAPER 

HOVÁNY LAJOS 

A TISZA ÁLLAPOTI, VÁLTOZÁSI JELLEMZÖI A 
VÍZNEVEK TÚKRÉBEN 
(Kúlönös tekintettel a Miiller-féle határtérképen bemutatott Tisza 
menti bácskai és bánáti felszíni vizek feltárhatóságára) 

Johann Christoph Miiller (1673-1721) az 1696/9 és 1701 között szerzett 
helyszíni tapasztalatai alapján 1706-ban készítette el azt a déli tájolású, az 
áttekintölapon kíviil 39 szelvényböl álló határtérképét, aminek öt lapján a 
Tisza bácskai és bánáti árterét is részletesen feldolgozta.' 

A továbbiakban e vizek azonosíthatóságával foglalkozunk. 

* ** 

A szakirodalom, a földrajzi névgyújtemények, a térképek és a terepszem- 
lék segítségével kutatva a Horgos és Becse közötti felszíni vizeket, megálla- 
pítható, hogy e térkép, céljának megfelelöen, leginkább a Tisza közelében 
részletezi a felszíni vizek bemutatását. Elemzésiikkel leszögezhetö, hogy: 

a jelenlegi Horgos és Martonos (Martinos) között: 2  
— a bara- és mocsárként meghatározott Ladan bara, palus a már nem lé- 

tezö Láda vízrendszerének emlékét örzi, 
a fokok a Görbe-fokkal, az Ördög-likasnál volt fokkal és talán a Kis- 

rét farkával azonosíthatók, 
Kanizsánál (Veudvar, Fortalit, Test.): 3  

a Tiszába torkolló Körös-ér felirata Kiros bara, 
a Kanizsai-rét Dirlianski foka az Adorján melletti Drázsi-barának fe- 

lelhet meg, 
a jelenlegi Adorján és Zenta között: 4  
a Zentai-rétben, aminek déli részét a középkorban Csecs-tónak nevez- 

ték, a Krivi fok az Adorjántól délnyugatra levö, a 18. század közepétöl a 
Körös-ér egyik ágát képezö, fok jellegú mellékág lehetett, a Zenta melletti 
fok pedig a Csesztói-csatorna, 

— a Tisza kanyarulatát átvágó Tatalija a folyó jelenlegi fömedre helyén 
volt, 
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az újra nem telepített Bátkánál (Batka): 5  
— a zentai oldalon ábrázolt fok még az I. katonai felmérés 1783-as lapján 

is megfigyelhetö, 
— az Ada (Petrina) irányában jelölt folyókanyar átvágása a Tisza jelenle- 

gi föága helyén volt, 
Adánál: 6  

— a Budzsák-ér neve Petrina bara, 
a folyó Bessier bara feliratú mellékágát a szakirodalom gyakran a 

Peszérrel azonosítja, 
a Tiszában egy, már nem létezö sziget látható, 
Moholnál:' 
a jelenlegi helyétöl délebbre jelölt „Mohol" a Tatraska ada, Ins. fel- 

iratú szigeten volt, amit nyugaton a már nem létezö tiszai mellékág, a 
Morski fok határolta, 

a„Morski fok"-ra a Csanalas-völggyel azonosítható víz kapcso-
lód(hat)ott, 

— a„Petrina bara" és a„Morski fok" közötti tiszai ártér déli része a 
Moholska bara volt, illetve 

Péterrévétöl (Petroselo) délnyugatra, az Alsórét nyugati szélén, a 
Perleg-dombbal azonosítható „Berletzko" közelében a Berletzka barának 
nevezett Csík-ér kötödött a Tiszára. 8  

E térkép alapján olyan bácskai felszíni vizek is megismerhetök tehát, 
amelyek néhánya jelenleg már nem létezik. 

A Tisza font említett szakaszának bánáti ártere Gyála és Törökbecse kö- 
zött teriilt el. A Miiller-féle térképen ez is gazdag felszíni vizekben: 

a) a jelenlegi Gyála és Ókeresztúr tájékán: 
— Törökkanizsáig (Klein Kanisa. Fortalitium ex pacto pacis, destructum) 

a Jalay Bos, palg. feliratú tiszai mellékág nyúlott, 
e mellékágra északról az a Tzurko fok, patus feliratú mellékág kap- 

csolódott, ami a Tiszával a mocsárként meghatározott Jalay, palust, illetve 
Jalay, paludest zárta köriil, 

Törökkanizsa déli szélén az ártér felirata Bosina bara, 
a jelenlegi Szanádnál a Tisza kanyarulatát a Sanatzka bara vágta át, 
a jelenlegi Csóka és a jelenlegi Tiszaszentmiklóstól délnyugatra jelölt 

„Szentmiclos" között a középsö szakaszán elmocsarasodott Tzoganska 
bara feliratú tiszai mellékág volt, 

a jelenlegi Padénál a Badeska bara feliratú mocsaras teriiletet a 
Badesca fok kötötte a folyóra, 

az utóbbi fok közelében volt a Morutva bara tiszai torkolata is, ami- 
töl délre a Hagatzka bara feliratú mocsarat jelöli a térkép, 

a jelenlegi Moholtól délre: 
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— Törökbecséig (Becs. Castellum, ex pacto Pacis destructum) húzódott a 
Tisza Beke fok feliratú mellékága, 

Törökbecsétöl északnyugatra a„Beke fok"-ot a Sabin fok is összekö- 
tötte a Tiszával, 

— a„Beke fok"-tól keletre, a jelenlegi Beodra tájékán „Higinsk" telepii- 
lést jelöli a térkép, 

a„Beke fok", a Sabin fok" és a folyó a Higinska ada, Ins. feliratú szi- 
getet határolták, 

„Higinsk"-töl délre a Vintzai bara kötödött a„Beke fok"-ra, valamint 
a„Beke fok" kiágazásánál a Bekeska ada, Insula. feliratú sziget volt 

a folyóban. 
A bácskai felszíni vizektöl eltéröen a bánátiak azonosítása nehézségek- 

be iitközik — többek között azért, mivel a bánáti teriiletek földrajzi névgyííj- 
teményeit még nem adták ki. Néhány 1706 utáni térképen tekintjiik így át a 
fönt említett Tisza-szakaszt. 

Az I. katonai felmérés 1783-as lapjain: 
Martonostól (Dorf Martonyos) északnyugatra, ott, ahol a Miiller-féle 

térképen a„Tzurko fok, patus" és a„Jalay Bos, palg." tiszai mellékágak ta- 
lálkoztak Gyála (Gyala) puszta van, 

Kanizsánál (Markt fleck Kanischa vel Hungar: Kanischa) a Tisza ke- 
leti ága a szélesebb, 

Zentától (Zenta vel Szenta, Markt Zenta) északkeletre, a Miiller-féle 
térkép „Sanatzka bará" jánál Szanád (Szanat) látható, 

Bátka helyétöl (Batkay Hal:): 
északkeletre, a jelenlegi Tiszaszentmiklós közelében, felirat nélkiili 

fok kötödik a Tiszára, akárcsak 
délkeletre, a Miiller-féle térkép „Szentmiclos"-ának megfelelö „Meyer 

Hoff." mellett a„Tzoganska bara" déli részének helyén. 
1846. augusztus 27-én kezdték el a Tisza szabályozását. 9  
A III. katonai felmérés 1872-1884 között elkésziilt, majd 1894-ben fel-

újított lapján: 
a) Gyála mellett: 

a Tisza kanyarulatát a Neue Theiss (Uj-Tisza) feliratú szakasz vágja 
át, mégpedig a Miiller-féle térkép „Tzurko fok, patus" és „Jalay Bos, palg." 
feliratú mellékágainak a helyén, 

— a folyóban így a Nagy-rét feliratú sziget van, 
az Ókeresztúrtól (Szerb-Keresztúr) északra levö Kis rétet, és a Tisza 

melletti Gornji-ritet a keskeny, hosszúkás állóvíz, a Bara választja szét, 
Törökkanizsától (Török-Kanizsa) északra a Duga bara, az Ešieg, a 

Vok és az Ekenda alkotta felszíni vizek rendszere és a Tisza között a Preko 
voka, a Stare livade és a Sziget teriilnek el, 
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Kanizsánál (Ó-Kanizsa) a Nagy-sziget látható, 
Törökkanizsától délnyugatra a Miiller-féle térkép „Bosina bará" jának 

a helyén a folyóban egy szigetet és egy félszigetet mutat be a térkép, 
Adorján szomszédságában, a bánáti oldalon a Dolni rét és a láp-, il- 

letve nádasként meghatározott Jozefovaer-Ried teriilnek el, 
a Tisza Szanád és Zenta közötti két, 1855-ben rendezett kanyarulata 

köziil: 10  
a keleti ott fiízödik le a fömederröl, ahol a Miiller-féle térkép a 

„Tatalijá"-t jelöli, köriilzárva a Budzsák nevíí mocsaras teriiletet, 
— a nyugatit pedig úgy rendezték, hogy az átmetszés nyugatabbra keriilt, 

mint a„Sanatzka bara", kialakítva így a Pána nevíí szigetet, 
Csóka és a Tisza között a Nagy bara rét teriil el, 
Bátka helyétöl (Batkai ház) délkeletre, a Tisza-kanyarulatot 1856-ban 

átvágva" a Batkai rét feliratú sziget jött létre, amitöl: 
keletre á Kéra bara rét, 
délre pedig a Peszér rét teriil el, 
Padétól délre, a Miiller-féle térkép „Badeska bara" feliratú teriiletének 

helyén a Sulymos-földek vannak, valamint 
Ada és Mohol között megfigyelhetö az 1855-1856-ban átvágott 

Tisza-kanyarulat.' Z 
Vajdaság 1971-es talajtani térképén: 

a Martonostól (Martonoš) északnyugatra levö Veliki rit délkeleti ré-
sze a Gornji rit, aminek déli szélén az 1903-1905-ös rendezés folyán" a 
Stara Tisa feliratú holtág van, 

Ókeresztúrnál (Krstur) réti talajú az Ekenda, akárcsak a kiárkolt 
Duga bara is, amit a Novokneževački kan. feliratú csatornára kapcsoltak; 
az utóbbinak a Törökkanizsa (Novi Kneževac) melletti szakasza a III. kato- 
nai felmérés Vokának helyén van, 

a Törökkanizsa felé levö Siget talaja elszikesedett folyóhordalék és ré-
ti talaj, 

Kanizsa (Kanjiža) mellett két szakaszra oszlik a Tisza holtága, szom- 
szédja pedig a Nagy-sziget agyagos folyóhordalék talajjal, 

Adorján (Nadrljan) bánáti szomszédja a Dolnji rit, illetve a Rit, ame- 
lyek talaja agyagos folyóhordalék, 

Szanádnál (Sanad) ugyanilyen talajú a Budžak is, aminek a kelet szé- 
lén a mocsaras talajú Stara (mrtva) Tisa van, 

a bácskai oldalon levö Pánának agyagos folyóhordalék a talaja, 
Csókánál (Coka) a Velika bara réti talajú, 
agyagos folyóhordalékú a bánáti Batka, amitöl keletre a Kera, délre 

pedig a Pesir van, mindkettö réti talajjal, 
Padé (Padej) déli szomszédja a réti talajú Šulmoš, aminek déli részén, 
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nagyjából ott, ahol a Miiller-féle térkép „Badesca fok"-a és „Morutva 
bará" ja voltak egy-egy olyan csatornát jelöl a térkép, amelyek a Zlatica 
(Aranká)-ra kötödnek, 

k) Ada és Mohol (Mol) között a tiszai átvágás a folyó fö ága, ami a ke- 
leti, a Stara (mrtva) Tisa feliratú ággal egy agyagos folyóhordalék alkotta 
szigetet zár körtil, 

1) Moholtól délre, a Miiller-féle térkép „Bekeska ada, Insula." szigeténél 
a talajtani térképen a Tisza kissé elkeskenyedik és keleti kanyarulatot vesz, 

e szigethelytöl Törökbecséig (Novi Be čej) a Miiller-féle térkép 
„Beke fok"-ának és „Sabin fok"-ának helyén van a M. Begej feliratú csa- 
torna; az így köriilzárt teriileten rétek (Kerektov, Krivaja és V. rit) és szi- 
kesek (Konice és Matéj) teriilnek el, Törökbecse és a folyó között pedig az 
agyagos folyóhordalék talajú Ljitova; a Miiller-féle térkép ;,Vintzai bara" 
feliratú vizének a Kikindski kan. feliratú csatorna irányába nyúló felirat 
nélknli csatorna felelhet meg, valamint 

Becsétöl (Be čej) északra az 1860-1863-ban volt rendezéssel 14  a Tisza- 
kanyarulat a Stara (mrtva) Tisa feliratú holtág lett, amitöl a Tiszáig a rész- 
ben réti, részben agyagos folyóhordalék talajú Medenjača, illetve az agya- 
gos folyóhordalékú Karakter teriilnek el. 

A bánáti felszíni vizek felkutatásában Papp György úttörö munkája, A 
Tisza víznevei címú gyújteménye is segítségiinkre lehet. 15  „A Tisza jugo- 
szláviai szakaszának földrajzi jellemzését Branislav Bukurov végezte el 
Dolona Tise u Jugoslaviji címú, 1948-bán Belgrádban megjelent múvében 
— olvasható a gyújtemény bevezetöjében. — Munkájának a Tisza kanizsai 
szakaszára vonatkozó részéböl megtudhatjuk, hogy a folyót itt mellékágak, 
holtmedrek nagy száma jellemzi, és ezzel egyiitt a szigetképzödés, amelyek 
a mellékágak feltöltödésével szárazfölddé válnak." A Tiszára vonatkozó 
földrajzi nevek között a Papp-féle gyújteményben a következök is megtalál- 
hatók: Adorjáni görbe „a Tisza nagy kanyarulata Adorjánnál. Most folyik 
a part átvágása, amely a bánáti részt szigetté téve, kiegyenesíti a kanyart", 
Ásás „part- és mederszakasz. A Kisásás középsö része, halásztanya is", 
Élð-Tisza „a folyó fö ága, nevét a holtághoz viszonyítva kapta", Határi- 
Holt-Tisza/ Kárász-Tisza/ Grani čna mrtva Tisa „holtág , az országhatár- 
nál kezdödik, az egykori meder Horgos alá benyúlt. A Nagy-ásás sziintette 
meg", Kis-Tisza/ Mrtva Tisa/ Mala Tisa „holtág Kanizsánál, amely a 
mostani mederrel egyiitt a Nagyszigetet zárta körnl. Késöbb torkolati része 
feltöltödött, s csak áradáskor telt meg vízzel. Ma már gát zárja el a Tiszá- 
tól", Langó/ Langó-víz folyószakasz az Adorjáni görbétöl délre, ahol áll 
vagy éppen visszafelé folyik a víz", Majom-sziget/ Nagy-porond/ 
Majmunsko ostrvo „sziget Martonostól délre a Tiszán. 1945-ben kezdett 
kialakulni, fennakadt nagy fatörzseken. Ma már az 1 km hosszúságot is el- 
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éri. 1984-ben kiirtották növényzetének egy részét, és köriilbágerozták. A 
porod homokzátonyra utal, a Majom-sziget nevet gyerekek adták, akik ide 
jártak a Tarzan filmek hatására »tarzánozni« ", Nagy-ásás „folyószakasz az 
országhatárnál, amely a Határi-Holt-Tisza kanyarulatát vágta át", Nagy- 
Dudás „folyókanyar a törökkanizsai rév közelében. Itt adták le a gözhajók 
a második jelzést a révészeknek", Nagy-sziget/ Sziget/ Veliko ostrvo 
„földteriilet Kanizsa és Törökkanizsa között, amely valamikor sziget volt az 
Élö-Tisza és a Kis-Tisza medrei között" és Szanádi-ásás „folyószakasz, 
amely egy régi kanyarulatot vágott át". 

Mindezek alapján még az is megállapítható, hogy a Miiller-féle térképen 
látható: 

„Tzurko fok, patus" és részben a„Jalay Bos, palg." Gyála környéki ti-
szai mellékágak helyén késziilt el a Neue Theiss (Uj-Tisza)/ Nagy-ásás fel- 
iratú, jelenleg a Tisza föágának megfelelö folyószakasz; a Határi-Holt- 
Tisza/ Kárász-Tisza/ Grani čna mrtva Tisa holtággá válásával a Nagy-rét/ 
Veliki rit helyén volt „Jalay, palus" és a„Jalay, paludes" mocsaras tertilet a 
jelenlegi bácskai oldalon keresendö, 

a Martonostól északra volt tiszai kanyarulat átvágásával, a Kisásás el- 
késziiltével a Stara Tisa holtág lett, és így a Gornji rit is átkeriilt Bácskába, 

a Gyála környéki „Jalay Bos, palg." nyomvonalát a Bara, az Ekenda, 
az Ešieg, a Duga bara és a Vok nyomvonalának egy-egy szakasza örizhették 
meg, 

a Kanizsa melletti Kis-Tisza/ Mrtva Tisa/ Mala Tisa holtággá válása a 
Nagy-sziget/ Sziget/ Veliko ostrvo Bácskához való csatolódását eredmé- 
nyezte; a folyó keleti ága, a jelenlegi fömeder pedig az Élö-Tisza lett, 

Törökkanizsánál a„Bosina bara" a szigetet és félszigetet képezö tiszai 
mellékágakkal hozható kapcsolatba, 

Szanádnál a„Sanatzka bara", Zentánál pedig a„Tatalija" elözték meg 
azokat a kanyarulat-átmetszéseket, amelyek következtéken a Pána Bácská- 
ba, a Budzsák/ Budžak pedig Bánátba keriilt, holott ezek korábban szigetek 
voltak, 

a Csóka és Tiszaszentmiklós környéki „Tzoganska bara" mellékág ti-
szai kapcsolatát a Batkai rét/ Batka/ Botka déli szomszédságában volt, 
1783-as névtelen fok bizonyítja, 

a Padé környéki „Badesca fok" és „Morutva bara" emlékét a„Badeska 
bara" helyén elteriilð Sulymos-földek/ Šulmoš déli részén látható, az Aran- 
kával, illetve jelenleg a Tisza Stara (mrtva) Tisa feliratú holtágával kapcso- 
latban levö egy-egy csatorna jelent(het)ik, 

Moholtól délre Bácskába keriilt a Tisza „Bekeska ada, Insula." felira- 
tú szigete, 

a Törökbecsétöl északkeletre volt „Beke fok" legnagyobb része és az 
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északra volt „Sabin fok" nyomvonalán jelenleg a M. Begej csatorna van, a 
„Vintzai bara" nyomvonalán pedig az a névtelen csatorna, ami a Kikindski 
kan. irányába húzódik, 

a Törökbecsétöl északra volt „Higinska ada, Ins." feliratú, jelenleg is 
Bánáthoz tartozó sziget helyén Kerektov, Krivaja, V. rit, Konice és Matéj 
foglalnak helyet, valamint 

Becsétöl északra, a Tisza-szabályozás következtében Bácskába keriilt 
a Medenjača és a Karakter. 

A Miiller-féle térkép Tisza menti bánáti árterében volt felszíni vizek azo- 
nosításakor tehát lényeges tudni, hogy a vízrendezésekkel ezek egy része je- 
lenleg Bácskában, illetve az akkori bácskai vizek egy része jelenleg Bánát- 
ban vannak. 

* * * 
A Tisza rendezésével módosult Bácska és Bánát határa. Vizes teriiletek 

száradnak ki, a Tisza néhány kanyarulata holtággá vált vagy ki is száradt, 
néhány sziget Bácskába vagy Bánátba keriilt, illetve rendezték a patakok 
torkolatát is. A folyó árterének jelenlegi kezeléséhez sziikseges ismerni az 
itt volt felszíni vizeket. Azonosításukhoz hasznos lenne tehát, ha elkészGl-
ne: 

a Tisza rendezéseinek idörendi áttekintése, illetve 
a Papp-féle tiszai víznevek mintájára a Tisza bácskai és bánáti árteré- 

nek víznévgyújteménye is. 
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THE TISA REGION REFLECTED IN 
HYDRONYMS 

Johann Christopher Miiller (1673-1721), following the basis of his field-
survey carried out between 1696/7 and 1701, made the delineation charts of 
the Southem regions in which he gives detailed descriptions of the flood 
area of the river Tisa in both the Bacska and Banat region. By studying the 
maps we also come across surface waters in Bacska which do not exist any 
longer. As far as identifying the waters in Banat, the lack of a glossary of 
hydronyms for the region makes the task more difficult. 

With the regulation of the Tisa, which started on 27. August 1846, the 
border between Bacska and Banat became modified. Marsh lands dried out, 
several river bends were turned into dead channels or dried out, some islets 
ended up in Bacska others in Banat, and the outlets of the streams were also 
regulated. To be able to identify the surface waters, it would be useful to 
have: a) the chronological survey of the regulations of the Tisa and b) a 
György Papp type glossary of the hydronyms of both the Bacska and the 
Banat flood areas. 
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ETO: 809.451.11-52: 808.61(0.064) 	 CONFERENCE PAPER 

KATONA EDIT 

PREDIKATÍV VONZATOK A SZERB, ILLETVE A 
MAGYAR NYELVBEN 

A nyelvi rendszerben fellelhetö belsö rend, a beszédiinket irányító sza- 
bályszerúségek feltárását célzó kutatások az ehnúlt fél évszázad során álta- 
lában két síkon futottak. Habár nem lehet kétséges, hogy a nyelv formai és 
tartalmi oldala megbonthatatlan egységet alkot, a grammatikai és szemanti- 
kai irányultságú vizsgálatok nem tudtak gyiimölcsözö módon összefonódni, 
egymást erösíteni és kiteljesíteni. Ennek egyik legföbb oka, hogy a valóság 
és a nyelvi forma összefiiggései nincsenek kellö mértékben feltárva. Re- 
ményt keltö, de még bizonyításra vár Apreszjánnak az a szép hasonlata, 
hogy „amint az ember pszichikai állapotának megvannak a kiilsö jelei, úgy 
a nyelvi tartalmaknak is megtalálhatók a maguk szintaktikai kitevöi, vagyis 
a strukturális elemzés többé-kevésbé köriilhatárolt szemantikai osztályokat 
ad ki".' 

A modern nyelvészetben van egy olyan törekvés, hogy egy nyelv mon- 
datait egy korlátozott számú alapstruktúrával írják le, és meghatározott szá- 
mú szabályba foglalják a bövítési és kombinálási lehetöségeiket. A monda- 
tot számos nyelvész olyan szerkezetnek fogja fel, amelynek a csúcsán az ige 
áll. Annak tudatában, hogy az ige a mondat központi szervezöeleme, amely 
meghatározza a többi mondatrész szerepét, számát, megjelenését vagy el- 
maradását, figyelmiinket az ige kettös, a mondatban egységbe szervezödö — 
szemantikai és szintaktikai — funkcióra kell fordítanunk. Ehhez elsösorban 
az ige valenciájának a meghatározására van sziikség. A belsö, a szemantikai 
megközelítés szerint az ige értelmi kiegészítési szijkséglete attól fiigg, mi- 
lyen a viszony az ige jelentése s a jelölt szituáció között. A kiilsö: milyen 
kiegészítökre, vonzatokra van szúksége az igének ahhoz, hogy egy értelmes 
mondatot hozzunk létre. Vagyis: „mi egy jelentéses szerkezet szintaktikai 
minimuma?" 2  

A kutatók egy része, mikor igecentrikusságról beszél, hangsúlyozza, 
hogy az igére mint a mondat állítmányára gondol. „A mondat kétségteleniil 
állítmányisága által nyeri el érvényét, éri el célját, mivel az állítmány fejezi 
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ki a beszélö szempontját és viszonyát a valósághoz." 3  Rácz Endre kiilönvá- 
lasztja az igei és állítmányi bövítmény fogalmát, mondván: „ A vonzat nem 
a mondatrész, hanem a szófaj bðvítménye".' A valenciaelmélet hívei rend-
re igei kiegészítökröl szólnak. 5  A Leíró nyelvtani segédkönyv újítást hoz a 
magyar szakirodalomban az érvényben lévö nyelvtankönyveinkkel szem- 
ben, mert régebbi tankönyvíróink gyakorlatát követve igei szerkezetröl ol- 
vashatunk benne, tehát a szószerkezeteket alaptagjuk szófajisága alapján 
határolja el. 

Természetesen felmeriil a kérdés, hogy a rendszermondatból vagy a szö- 
vegmondatból kell kiindulni az elemi struktúrák felállításakor. Ugyanis bár- 
melyikhez ragaszkodunk, rá kell jönniink, hogy egyik sem ideális megoldás. 
A rendszermondattal látványos transzformációkat hajthatunk végre, a mon- 
datok végtelen és egyben ideális sorát hozhatjuk létre, ugyanakkor sohase 
lehetiink biztosak abban, hogy e tökéletesen jól formált mondataink a kom- 
munikációban valaha elhangzanak-e: A szövegmondat viszont gyakran el- 
liptikus, az ige is hiányozhat belöle, mégsem mondhatunk le arról, hogy 
olyan mondatokat vizsgáljunk, amelyeket már valaki kimondott vagy leírt, 
még ha eme mondatokat esetlegesen ki is kell egészítenúnk utólag. Az intu- 
íciónkra sajnos mindkét esetben sziikségiink van. 

Engel az igét tartalmazó, szövegböl kiemelt, ún. szubtextuális 6  mondatot 
tartja elemzési egységnek. Szerinte a mondat egy igeszerkezet, egy teljes je- 
lentésú igétöl fiiggö nyelvi elemek csoportja. Az ige nélkiil álló szócsopor-
tok, szókapcsolatok, ha a szövegben mondatértékúek is, a közlés kategóriá- 
jába tartoznak, és a szövegtan foglalkozik veliik.' Az ige fakultativitásával 
kapcsolatban pedig egyetérthetiink Pavica Mrzovi ćnak azzal a megállapítá- 
sával, hogy a közlésben is minden az igétöl fiigg, az is, hogy mi hagyható ki 
a mondatból. 8  

Ha az ige vonzatainak a számát kívánjuk meghatározni, közelebbröl kell 
tanulmányozzuk az ige szemantikai tulajdonságait. 9  Abból kell kiindulnunk, 
Rhogy minél általánosabb jelentésií, minél inkább kiiiresedett az ige, annál 
több kiegészítöre van sziiksége. Tesniére 10  (Elements, 1959.) a valenciael- 
mélet megalkotója a szemantikai és szintaktikai valencia összefiiggéseire 
inkább csak felfigyelt, de nem dolgozta ki. Így követöi is elsösorban a va- 
lencia strukturális vonatkozásait vették át és fejlesztették tovább. Az aktán- 
sok száma alapján Tesni čre avalens, monovalens, divalens és trivalens igé- 
ket kiilönböztet meg. Csak háromféle igei kiegészítö van a rendszerében 
(nominativusi, dativusi, accusativusi). Ezeknek szemantikai funkciót is tu- 
lajdonít. A noininativus a cselékvés hordozója (a hagyományos nyelvtan 
alanya) az accusativus elösegíti a cselekvés végbemenetelét, a dativus azt a 
tényezöt képviseli, amelynek a javára vagy kárára megy végbe a cselekvés. 
Meiner pedig egyszeresen és kétszeresen önállótlan igéket kiilönböztet 
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meg." Ezen a gondolatmeneten haladva felmeriil a kérdés, van-e önálló je- 
lentésii ige. 

Eme tulajdonságokat vizsgálva szembe találjuk magunkat a nem teljes 
(csonka) jelentésú, szintaktikailag önállótlan igékkel. A magyar szakiroda- 
lomban a segédigéról és a segédigeszeríí kifejezésekröl folytatott viták kör- 
vonalazzák a csonka jelentésú igék lehetséges csoportját.'Z A szerb szakiro- 
dalomban a csonka jelentésíí igék egy jelentös részét az ún. modális 
(modalni glagoli, pl. smeti, morati) és a veliik szoros rokonságban lévö 
modális jellegíí igék (modalitetni glagoli, pl. nameravati, znati) 13  teszik ki, 
amelyek tartalmát vagy egy másik igének 14  vagy az állítmány névszói részé- 
nek kell kiegészítenie. 

Vonzat vagy névszói állítmány? 
A szerb nyelvtani felfogás az állítmány névszói részének fogalmát sok- 

kal szélesebben értelmezi, mint a magyar. A magyarban az állítmány név- 
szói része nem kaphat névszói viszonyragokat, mert akkor már határozónak 
tekintendö (1-2). A szerb nyelvtanokban nem határozókban, hanem esetek- 
ben gondolkodnak, és a csonka igék mellett a nominativuson kíviil instru- 
mentalis és elöljárós accusativus is állhat az állítmány névszói részeként. 
Stevanović 15  ide sorolja pl. a valami lesz, válik belöle, a valaminek nevez, 
valamilyennek tart stb. szerkezeteket. Ezek közös jellemzöje, hogy a ben- 
niik szereplö ige a tartalom közvetítését rábízza a (szerbben az állítmány ré-
szének tekintett) kiegészítökre, amelyeket Komlósy „másodlagos állítmá- 
nyoknak" predikatív vonzatoknak nevez. 16  

„Elhatároztam, hogy végképp író leszek"  (József A. összes, 605). 

„Odluč io sam dapostanem  pisac" (Noć , 9). 

„Miris, toplota postaju  najzad neprijatnim"  (Stevanovi ć , II. 123). 

„A szag, a meleg  végiil kellemetlenné válik" (K. E. fordítása). -  
eredményhat. 

Ha az állítmány felöl közelítiink a fenti mondatokhoz, a két nyelvben a 
hagyományos eleinzés eltérö (a szerbben az állítmánynak nincs bövítmé- 
nye, a magyarban igen), de ha az ige felöl, akkor nincs kiilönbség. Az igék- 
nek ez esetben az alanyon kívnl van egy predikatív bóvítményiik: az 1. mon- 
datpárban az állítinány névszói része, a második mondatpárban a szerbben 
az állítmány névszói része, a magyarban egy eredményhatározó. 
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A predikatív vonzat 
A predikatív vonzat olyan igei bövítmény, amely a régens alanyáról vagy 

tárgyáról tesz állítást. Ily módon maga is azok régensévé válik. Tehát a 
predikatív vonzatot tartalmazó mondat alanya, illetve tárgya szemantikailag 
alanya a predikatív vonzatnak." 

Komlósy állításait a 2. mondatpár ágrajzával, és a vonzatok között fenn- 
álló predikatív viszony feltiintetésével (====) ábrázoljuk. 

postaju 	 válik 

miris, toplota =__= neprijatnim szag meleg ==_= kellemetlenné 

I a 	a  

A szerb nyelvtanban a szemantikai irányultság sokkal kifejezettebb az 
igékkel kapcsolatban, mint a magyarban, ezért nem is tartanak teljesnek egy ' 
olyan állítmányt, amely a mondat lényegi szemantikai vonatkozásairól szin-
te semmit nem tartalmaz. A szerb nyelvtani hagyomány névszói állítmány- 
nyal kapcsolatos felfogásának természetes folyománya volt Milka Ivi ć  
instrumentalisról írt munkájában 18, valamint nagy részben a Mrazovi ć-féle 19  
nyelvtanban a predikatív vonzatok meghatározása. 

A magyar nyelvben predikatív vonzatnak tekintendö: az eredményvon- 
zat, a sajátos jelentésú állapothatározók (praedicativus, nuncupativus, fac- 
tivus), az állítmány névszói része, a vonzatszerepú infinitivus. Mi ez alka- 
lommal az elsö két típus legjellemzöbb eseteire tériink ki. 

Az eredményvonzat 
A vonzat szemantikai alapfunkciói köziil a jelölt folyamat irányának, ob- 

jektumának kiinduló, illetve végpontjának megjelölése köziil az utóbbit fe-
jezi ki a véghatározók közé tartozó rezultatív vagy eredményvonzat. „Az 
eredményhatározó azt jelöli meg, hogy az alanyban, tárgyban megnevezett 
személy vagy dolog mivé vagy milyenné válik az alaptagban kifejezett cse- 
lekvés, történés eredményeképpen". 20  Itt természetesen csak a vonzatszere- 
púekkel foglalkozunk. Kötelezöen általában (-vá, -vé ragos vonzatként) né- 
hány szemantikailag kiiiresedett ige mellett jelenik meg: lesz, válik, tesz va- 
lamivé, de fakultatívan felvehetik más igék is, föleg -ra, -re, esetleg -ba, -be 
ragos vonzattal. Klasszikus nyelvtanaink vagy azt mondják az eredmény- 
vonzatokról, hogy egyben állandó határozók, vagy azt, hogy úton vannak az 
eredmény- és az állandó határozó között. 
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I. Tárgyatlan igék -vá, -vé ragos eredményvonzatainak szerb 
megfelelði 
a) nominativus vagy instrumentalis 
postaje nešto, postaje nečim 

A válik vmivé, vmilyenné, lesz vmi, ill. vmi lesz valamivé szerb megfe- 
lelöi a csonka jelentésiínek minösített postaje igével alkotott vonzatszerke- 
zetek: postaje nešto, posatje ne čim. A postaje pontosabb megfelelöje a lesz, 
mert mindkettöhöz két alakban kapcsolódhat a predikatív vonzat (3. és 3.1.). 
A magyarban elöfordul az eredethatározói és az eredményvonzat egyiittes 
jelentkezése (3.4) is. 

„U 19-oj godini je postao poznatim piscem (poznat pisac)." 
(Stevanović , II. 42). 

3.1.) 19 évesen lett ismert író/íróvá. 
3.2.) 	vált ismert íróvá. 
3.3.) 	lett/vált belöle író. 
3.4.) 19 évesen lett/vált diákból íróvá. 

Példaanyagom azt mutatja, hogy a magyarban a leggyakoribb forma a 
lesz valakiböl valami, ahol a logikai alany szerepét az eredetvonzat tölti be, 
alanya pedig a szerb mondat névszói állítmányi részének felel meg. A lesz 
ebben a szerkezetben 'válik' jelentésíí. „Ahol az állítmányi névszó kinetikus 
határozóval váltakozhat, ott nem a létezés, hanem a változás az ige alapje- 
lentése (lesz)".Z' 

„Társasági fú vált belöle"(Édes, 780). 
érédét 

„Postao_j_e  društven mladi ć"  (Ana, 93). 

„Miksából nem lett szabómester"(Boris,  6). 
eredet 

..Mikša niie postao maištór"  (Grobnica, 6). 

,,...kijelentette, hogy belölem, míg ö megvan, soha nem . lesz  
középiskolai tanár"(József A. 605). 

,,...izjavio je da ja dokle god je on živ ne ću_nostati srednjoškolski 

profesor"  (Noć , 9). 
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b) Válik jelentésí+ visszaható ige + u elöljárós acc 

„A vendégek ott álldogáltak körben, arcukon azzal a derGvel, mely 

most zavarrá bambult" (Édes, 764). 

„Gosti su stajali oko nje s ranijom vedrinom na licima koja se sada 

polako pretvarala u glupu zbunjenost" (Ana, 79). 

„A fiúk békává változtak" (Népmesei fordulat). 

„Dečaci su se pretvorili  u žabe" (D. Zvekić  fordítása). 

Vonzatszámcsökkenés 
A szerb ige belsö szemantikai argumentációja már tartalmazza a folya- 

mat eredményét. A szerb mondatokra itt is érvényes Tesniére-nek a dráma- 
hasonlata, miszerint a vonzatok a dráma szereplöit nevezik meg, tehát ahány 
szereplö van, annyi vonzat. A magyarban ez nem valósul meg, mert több 
vonzat van ezekben a mondatokban, mint szereplö. 

c) az eredményvonzatot szemantikai argumentumként tartalmazó 
visszaható ige 

„Úgy félt, hogy a szíve  jéggé dermedY' (Édes, 861). 

„Toliko se plašila da joj se srce sledilo" (Ana,169). 

,,.. . amely már szinte kðvé dermedt  rémiiletében" (Borisz,7). 

,,...koja se beše skamenila  od straha" (Grobnica,8). 

„A sntemény  szénné égett" (Komlósy, 423). 

„Kolač i  su se ugljenisali"(D.  Zvekić  ford). 

Mindhárom esetben lehetséges a magyarban is szintetikus igealakot lét- 
rehozni az eredményhatározós szerkezetböl (megjegesedett, megköviilt, el- 
szenesedett, bár ez utóbbi más valóságtartalmak kifejezésére van lekötve — 
elszenesedett a holttest). Mindegyik eredményvonzat egyben az igekötöt 
helyettesítö kiegészítök közé tartozik. Mondhatnánk azt, hogy: megder- 
medt, megégett. A magyar határozókból, így a rézultatív jelentésúekböl is 

81 



folyamatosan keletkeznek igekötök, amelyek azonban örzik eredeti jelenté- 
siiket, p1. az  eredethatározóit (12. mondat). 

,,... s ne engedje el mindaddig, míg leheletében ketté nem hasad- 
nak" (Édes, 804). 

,,... i da ih ne pusti sve dotle dok se u uzdahu ne pocepaju" (Ana, 115). 

A folyamatosságot az eredményhatározós szerkezetek a magyarban job- 
ban visszaadják, gyakran képszerúbbek is, mint a szintetikusak, olyan jelen- 
tést is ki lehet általuk fejezni, ami az ige jelentéséböl nem következik egye- 
nesen: pl. csonttá fagy. Tehát nem sziikségtelen a kettös forina, és nem is 
egyértelmííen lehet öket egymással felcserélni, legalábbis nem ugyanolyan 
stílusértékkel. 

II. Tárgyas igék -vá, -vé ragos eredményvonzatainak szerb 
megfelelöi 
a) instrumentalis 

,,...végsö soron talán ez az élmény tett gondolkodóvá" (J. A. 603). 

. možda me je on učinio čovekom koji razmišlja" (Noć , 603). 

b) u + accusativus 

14. ,,...ö azonban ezt önfegyelme folytán abban a pillanatban el is tudta 
leplezni, át tudta alakítani a közérdekért való rajongássá" (Édes, 771). 

,,... ali je on to putem samodiscipline istog trenutka mogao prikriti, znao 
je da to transformiše u oduševljenje za opšti interes" (Ana, 84). 

Vonzatvesztés (3 helyett 2 valenciájú igék) 
c) eredményhatározó helyett eredménytárgy 

15. ,,... és göz fölött súrú péppé fözziik"  (99 siit. 10). 

,,... na pari skuvamo  gustu masu"  (99 kol. 10). 

d) (névszóból képzett) igekötós ige (szemantikai argumentumában az 
eredményvonzat) 

16. „A homály bátrabbá tette" (Édes, 797). 
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ohrabrila je 

homály (öt) bátrabbá 	ttinina 

a 

tette 

„Tmina gaie ohrabrila” (Ana, 109). 

e) más tartalmasabb igekötós ige 

,,... s kezét Tatár Gábor vállára helyezte, hogy a közösséget még 

inkább testivé te_ne"(Édes, 770). 

,,... i stavio ruku na rame Gabora Tatara kako bi još više obelodanio  

zajednicu" (Ana, 84). 

Milka Ivićnél olvashatjuk, hogy a mai szerb nyelvben az instrumentalis 
kiveszöben van a'valalmivé válik' és a'valamivé tesz, választ' jelentésben 
is.ZZ 

III. Tárgyas igék -ra, -re ragos eredményvonzatainak szerb 
megfelelði 
a) módhatározószó 

„ A lány sáfrányt, gyömbért kap le az állványról, szeletekre 
hasogatja a hagymát" (Édes, 776). 
„Devojka dohvata šafran, đumbir sa stalka, sitno secka luk" (Ana, 89). 

,,...hanem apróra összecsukta, s a belsó zsebébe tette" (Égetö, 18). 
„Sad je novine nasitno savio i turio u unutrašnji džep" (Estera, 21). 

„A 3 tojássárgáját, a cukrot és a vajat habosra kikeverjiik" 
(99 siit. 7). 
„Penasto umutimo maslac sa še ćerom" (99 kol. 7). 

Az eredményhatározó mint az állapotféle határozók egyik típusa a ma-
gyarban a mondat alanyának vagy tárgyának az állapotát fejezi ki, a szerb 
megfelelök a cselekvés módját (18-20). 
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b) na + accusativus 

„...15 cm hosszúságú darabokra vágjuk" (99 sút. 5). 
,,...isečemo na komade dužine oko 15 cm" (99 kol. 5). 

,,...4x4 cm-es kockákra osztjuk" (99 siit. 18). 
„podelimo koru na kvadratiće oko 4x4 cin" (99 kol. 18). 

c) mellékmondat 

,,... közepesnél mérsékeltebb túzön világossárgára siitjiik" 
(99 snt. 6). 
„... na umerenoj vatri pe čemo dok ne dobiju svetložutu bojd' 
(99 kol. 6). 

„Egy mély tálba szitáljuk a lisztet, apránként hozzáadjuk a mézet, 
simára keverjiik" (99 sút. 6). 
„U dublju činiju prosejemo brašno i postepeno dolivaju ći med mešamo 
dok masa ne postane sasvim glatka" (99 kol. 6). 

Vonzatszámcsökkenés 
d) az eredményvonzatot helyettesít6 igekötó(s ige) 

„50 g lisztet, 20 g cukrot, a vaníliás cukrot és egy egész tojást 
simára keveriink 3 dl tejjeP' (99 siit. 10). 
„Posebno umutimo 50 g brašna, 20 g še ćera, kesicu vanil-še ćera i 1 celo 
jaje sa 3 dl mleka" (99 kol. 10). 

„Kati tisztára sikálta a kádat"(Komlósy, 422). 
„Kati je oribala kadu"(D. Zveki ć  ford). 

e) igekötós ige (szemantikai argumentumában az eredményvonzat) 

,,... a liszthez apránként hozzáadjuk a tejet, simára kikeverjiik, göz 
fölött súrúre fózziik"(99 siit. 21). 
„... u brašno polako dolivamo mleko i stalno mešaju ći nad parom 
zgusnemo masu"(99 kol. 21). 

„Akkor az igazi, ha szépen felfúvódik, rózsaszínre siil ..." 
(99 siit. 4). 
„Puslice su najlepše kad porastu, porumene..." (99 kol. 4). 
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A valóságot sííritettebb és részletezöbb formában is tudjuk tiikrözni. De 
minden nyelvben eltérö lehet, hogy mit tartanak sziikségesnek megnevezni 
kiilön vonzattal, kiilsö argumentummal. Itt lehet elgondolkodni 
Komlósynak azon állításán, hogy (a magyarban) minden olyan ige felvehe- 
ti az eredményvonzatot fakultatívan, amely olyan cselekvést ír le, amely ké-
pes elöidézni az alany vagy a tárgy állapotváltozását.Z' A szerb nyelvben ez 
nem ilyen egyértelmííen igaz. Egyes állapotváltozást kifejezö szerb igék 
mellett nem tiintetnek fel eredményvonzatot. Nem jellemzök az ilyen kife- 
jezések: tisztára mos, simára kever, szárazra töröl. A vonzatnak megfelelö 
tartalmat inkább összetett mondattal fejezik ki (23-24.) vagy igekötös igé- 
vel (hiszen az eredményvonzat maga is igekötöt helyettesít, 25-26.), illetve 
olyan igével, amely szemantikai argumentumában tartalmazza az ered- 
ményvonzatot (27-28). A fordítók tartalmi kifejtéshez, köriilíráshoz is fo- 
lyamodhatnak az ekvivalens mondanivaló visszaadása érdekében (29), vagy 
a magyar szövegben szereplö (3 vonzatos) igénél általánosabb jelentésú (2 
vonzatos) tárgyas igét választanak (30). 

„Most a Gellérthegy mögött derengett almazölden, most a királyi 

várpalotánál pirult ki rózsaszínre, most halványzöldre hamvadt" 

(Édes, 844). 

Na njemu se u prvom sutonu iza Gelertovog brda pojavila zelenkasta 

boja iza Kraljevske palate zacrvenelo ruži častom nijansom i kada se ta 

boja ugasila pojavila se bledosiva (Ana, 152-153). 

„A tésztát jól összegyúrjuk, s mintha nudlit készítenénk, ujjnyi 

vékony hosszú hengerekre sodoriúk, 5-6 cm-es darabokra vágjuk" 

(99 siit. 6). 

Izradimo testo rukama i kao da pravimo nudlice na činimo poput prsta 

debele valjke dužine 5-6 cm (99 kol, 6). 

A sajátos jelentésú állapothatározók 
Komlósy kimutatja, hogy vannak olyan igei szerkezetek, amelyekben a 

régens (szintaktikailag) nyit alanyi vagy tárgyi vonzathelyeket, de szeman- 
tikailag nem tart veliik kapcsolatot, nem gyakorol rájuk szemantikai szelek- 
ciót, a másodlagos állítmány, vagyis a predikatív vonzat, viszont igen. 24  
Ezek az ún. sajátos jelentésú állapothatározók. A hagyományos nyelvtanban 
is ráéreztek már erre a szerepre korábban, hisz eme vonzatok legnépesebb 
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csoportját praedicativusnak neveték el. „A praedicativus azt mondja meg, 
hogy valaki vagy valami minek vagy milyennek minösiil, minösíttetik". 25  

I. A tárgyatlan igék melletti praedicativus szerb megfelelöi 
a) intstrumentalis 

31. „A nagy és tiindöklö Bécs után ez a kis és szegényes Pest olyan 

meghittnek  tetszett"(Édes,844).  

„Posle velikog i raskošnog Be ča ova mala Pešta učinila mu se 

prisnijom" (Ana, 152). 

Ha az állítmányi funkció felöl közelítiink az elemzéshez, a két nyelvben 
a hagyományos elemzés szerint eltérés van a bövítmények számában, mert 
az instrumentalisi alakot az állítmány névszói részének tekintik. Ha viszont 
az ige kiegészítöit vessziik számba, teljes azonosságot állapíthatunk meg. A 
predikatív vonzat elnevezés pedig még inkább közelíti egymáshoz a két 
szerkezetet. 2ó 

b) (tárgyas ige +) accusativus 

32. „Most egész teste birtoklásánál is izgalmasabb gyönyörúségnek 

tetszett neki a megaláztatás...(Édes, 804). 

Sada je poniženje 	 uzbudljiviju divotu posedovanja... 

(Ana, 115). 

c) mellékmondat 

33. „Derék lánynak látszik" (Édes, 745). 
„Izgleda da je čestita devojka" (Ana, 61). 

II. Tárgyas igék melletti praedicativus szerb megfelelói 
a) instrumentalis 

34. „Mint falusi lány a csirkét madárnak tekintette" (Édes, 776). 
„Kao devojka sa sela sve pili će je smatrala pticama" (Ana, 89). 
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35. ,,...melyet már régen elveszettnek vélt" (Édes, 751-52). 
,,... koju je već  odavno smatrala izgubljenom" (Ana, 67). 

36 „S az ilyet te kommunistának tartod" (Majd, 290). 
„Je 1' ti to smatraš komunistom" (Daleko, 299). 

b) za+acc 

„Milyen hazugnak tartana"(Öz, 16). 
„Za kakvog lažova bi me on smatrao"(Srna, 13). 

Vad vágyak vad kalandorának tart talán (Ady, Krv, 46). 
Smatra me, valjda, za pustolova Svih želja zlih (Ady, Krv, 47). 

c) mellékmondat 

,,...melyet közönségesnek és sértönek talált" (Édes; 801). 
,,...za koji je nalazio da je prost i uvredljiv" (Ana, 113). 

„Okosnak és jónak tartja..." (Rokonok, 15). 
„Smatra da je pametna i dobra" (Rođaci, 17). 

III. A nuncupativus szerb megfelelöi 
A nuncupativus jelentése (valamilyen névvel illet valakit) közel áll a tár- 

gyas igék melletti praedicativuséhoz, viszonyragjaik (-nak, -nek) is azono- 
sak. 

instrumentalis 

41.,,... Az elsó huszonnégy órában minden cselédjét „derék lány"-nak 
nevezte" (Édes, 746). 
„U prva dvadeset četiri časa sve svoje služavke nazivalá je „valjanim 
devojkama" (Ana, 61). 

nominativus (tárgyas és visszaható ige mellett is) 

42. ,,... mert Öcsödön nevelösziileim Pistának hívtak (J. A. 603). 

,,... nego i zato što su me moji tutori zvali  Pišta (Noć , 7). 
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„Tegnap azt kérdezte tölem: „Anyám, mért  hívnak engem kis 

partizánnak"(Majd megvirr 30). 

„Juče me pita: „A što mamo, mene zovu partizanče?" (Daleko je 39). 

,,... míg be nem igazolódik, amit ö maga gondol, hogy Attilának 

hívják (J. A. 603). 

,,...sve dotle dok se ne potvrdi to što je i sam mislio, tj. da se zove 

Attila (Noć ,7). 

c) sa (+ elmaradt instrumentalis) + idézetszerú vocativus 

,,... hogy a ház gazdája még most is elvtársnak 	(Édes, 695). 

,,...što ga vlasnik zgrade još i sada oslovliava sa druže" (Ana, 13). 

Összegezés 
A folyamatosságot kifejezö magyar szintetikus eredményhatározói for-

ma helyett a fordítások tanúsága szerint a szerbben természetesebb az össze- 
tett igei-névszói állítmány. 

„Nagyon biiszkévé tett...(J. A. 605). 

Bio sam veoma ponosan (No ć , 9). 

,,... barátságosabbá tette a lemeriilést a maga világába" (Égetö, 5). 

„Prijatnije  joj bilo da utone u svoj svet (Estera, 7). 

A fordításokból gyakran ki is marad az eredményvonzat, vagy mert ne- 
hézkessé tenné a szöveget, vagy mert sziikségtelennek érzi a fordító. A 
szerb nyelvre jellemzöbb az a megoldás, hogy az eredményvonzatban sze- 
replö tartalmat a tárgyhoz kapcsolódó jelzöi szerepú (genitivusi) esettel (te- 
hát nem közvetleniil az igéhez kapcsolódó bövítménnyel, hanem az aláren- 
delés eggyel további szintjén) fejezik ki. 

,,..a tésztát késfok. vastagságúra nyújtjuk" (99 sút. 4). 
,,..od testa oklagijom razvijemo koru debljine tupe strane noža" 
(99 kol. 4). 
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tésztát 

a 

vastagságúra 

késfok 

razvijemo 

koru 

debljine 

strane 

/ \ 
tupe noža 

nyújtjuk 

A magyarban a praedicativus vonzáskörébe tartozó igék száma rendkí- 
viil nagy, formailag viszont a -nak, -nek rag grammatizálódott a látszólagos- 
ság, a helyettesítés jelentés kifejezésére praedicativusi szerepkörben épp-
úgy, mint logikai alanyként. A szerbben az instrumentalis tölt be hasonló 
szerepet a tárgyalt predikativusi bövítmények mindegyikében. Eme szerepet 
sok esetben oszthatja a nominativusszal, s mindkettö elöfordulhat állítmá- 
nyi funkcióban. A magyar predikatív vonzatban viszont csak a létige mel- 
lett képzelhetö el a nominativusi bövítmény. A szerbben a nem- és esetbeli 
egyeztetés is egyértelmúvé teszi a nominativusi alakú predikatív bövítmé-
nyek szerepét, szintaktikai kötödését. 

izgledala je takva, 
postala je takva 
osećala se takva 

„Nikad se nije osećala tako nezavisna" (Estera,ll). 
„Sosem érezte magát ilyen ftiggetlennek" (Égetð, 8). 

„Stevan je... izgledao zbunjen i uplašed' (Stevanović , II. 122). 
„Stevan zavarodottnak és riadtnak látszott" (K. E. fordítása). 

Semleges nemú mellékneveknél nem érzékelhetö a nembeli jelöltség a 
határozói és a jelzöi forma egybeesése miatt. 

„Sve mi to sad izgleda tako čudno i neverovatno" (Dnevnik, 12). 
„Mindez most annyira kiilönösnek és hihetetlennek tetszik" 
(Čarnojević , 13). 
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PREDICATIVE COMPLEMENTS IN SERBIAN AND 
IN HUNGARIAN 

The author studies and compares the use of two types of compulsory 
predicative complements in Hungarian, the adverbial of result and the 
adverbial of state or condition with specific meaning (praedicativus, nun- 
cupativus), and their realization in Serbian. There is a significant difference 
between the two languages with regard to what is considered to be part of 
the predicate, and what is considered to be a complement. In Serbian gram- 
mar the nominal part of the predicate has a much wider scope than in 
Hungarian. In Hungarian the nominal part of the predicate cannot be inflect- 
ed or it is then considered to be an adverbial. Serbian grammar thinks in 
cases instead of adverbials and, as a consequence, incomplete verbs can be 
complemented besides the nominative also by the instrumental and prepo- 
sitional accusative to form the nominal part of the predicate. 
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ETO: 809.451.11-52: 808.61(0.064) 	 CONFERENCE PAPER 

ANDRIĆ  EDIT 

A PASSZÍV SZERKEZETEKBEN ÉS A MEDIÁLIS 
IGÉK VONZATAKÉNT ELÓFORDULÓ 
OBJEKTUM A MAGYARBAN ÉS EKVIVALENSEI 
A SZERB NYELVBEN 

Jelen dolgozatom a tavalyi tanácskozáson elhangzott, A nominativusi 
esetben realizálódó mélyszerkezeti objektum a magyarban és a szerb 
nyelvben címú referátumom folytatását képezi. Ott ugyanis a létigés mon-
datokban, a birtoklásigét tartalmazó mondatokban, valamint a névszói-igei 
állítmányú mondatokban szereplö objektumot tárgyaltam. Van azonban az 
alanyesetben realizálódó másodlagos objektumnak »még két elöfordulási 
módja, éspedig a passzív szerkezetekben és a mediális igék mellett. Ezúttal 
ezeket venném számba. 

Objektum a passzív szerkezetekben 
A passzív szerkezetek másodlagosaknak bizonyulnak az aktívokkal 

szemben, mert olyan mondatokból transzformálódnak, amelyeknek cselek- 
vö személy az alanyuk. Az aktív mondatok passzívvá válása csak a felszí- 
nen manifesztálódik, a mély— vagy kiindulószerkezet nem változik. Tehát 
sem a szemantikai reprezentációt, sem az argumentumok számát, azok the-
matikus szerepét nem befolyásolja, csak a szintaktikai funkciójukra terjed ki 
és a vonzatok morfológiájára. A passzivizált ige elveszíti tárgyesetadó ké-
pességét, a mélyszerkezeti objektum eset nélkiil marad, az ágens pedig fö- 
löslegessé válik, ezért leginkább elhagyjuk a mondatból, bár sziikség esetén 
határozóként feltiintethetjiik. Az esetrag nélkiil maradt objektumot mozga- 
tással a megiiresedett alanyi pozícióba vissziik. Így tölti be a felszíni szer- 
kezet alanyi funkcióját a mélyszerkezeti objektum, amely az eredeti mondat 
tárgyát képezte. 

Amennyiben a fölöslegessé vált ágenset is ki akarjuk fejezni, ezt kétfé- 
leképpen tehetjiik meg a magyarban: 

— az által névutó kíséretében és 
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— ablativusi viszonyraggal ellátva; 
a szerbben pedig elöljárós szerkezetekkel (pomo ću /putem / od strane / 

od + genitivus): 

Anna átadja a levelet. 	 (Anna által/Annától) a levél átadatik. 
Ana predaje pismo. 	 Pismo je uručeno (pomoću/putem/od strane Ane). 

A szerb és a magyar nyelv között kiilönbség mutatkozik a passzív szer-
kezetek kifejezésének módja között is, föleg azonban alkalmazásának gya- 
korisága tér el. Papp György szavait idézem: „A kiilönbség mindenek elött 
abban mutatkozik meg, hogy a szerbhorvát nyelv sokkal könnyebben és 
gyakrabban tekint el a cselekvö személyétöl, mint a magyar, és jelentésétöl 
fiiggetleniil minden tárgyas (tárggyal kiegészíthetö) igéböl passzív szerke- 
zetet tud kialakítani, kifejezési módja szerint tehát ún. objektív nyelv, ame- 
lyen a nemzetközi terminológia szerint olyan nyelvet értiink, amely a cse- 
lekvö és cselekvés helyett a dolgot, tárgyat helyezi elötérbe, és azt, hogy 
ezekkel mi történik, azaz a cselekvés végeredményét, így szívesen él a szen- 
vedö, személytelen alakokkal, amelyekben a logikai alany hiányzik, vagy 
pedig nem esik egybe a nyelvtanival. 

A magyar nyelv túlnyomóan személyes, szubjektív kifejezésmódja az 
elözöektöl lényegesen eltér, s bár a cselekvés végeredményét, a történést is 
hangsúlyozhatja, ezt inkább a szórend hajlékonyságával és egyéb eszközök- 
kel éri el." (Papp György: A jogi, társadalmi—politikai szövegek szenve-
dö igés szerkezeteinek fordítási problémái. Hungarológiai Közlemények 
44. szám, 52. p.) 

A szenvedö szerkezetet a szerbben háromféleképpen fejezziik ki: 
az egyik az ún. igeneves passzívum, amikoris a biti, bivati és jesam se- 

gédigék megfelelö aktív alakja mellé az önálló ige szenvedö igeneves alak- 
ját rendeljiik, 

a második az ún. „se passzívum", ez egy (ál)visszahatós igeszerkezet, 
amelyben az illetö aktív igét ellátjuk a visszaható névmás rövidebb alakjá-
val, a se-vel, 

— a harmadik fajtát a szerb nyelvészek semleges passzívumnak nevezik. 
Olyan igék esetében fordul elö, amelyek nem egészúlhetnek ki accusati- 
vusszal, azzal a feltétellel, hogy a cselekvönek személynek kell lennie. 

A magyarban is többféleképpen képezhetiink cselekvö mondatból pasz- 
szív szerkezetet. 

Szenvedö igével kifejezett passzívum 
Cselekvö igéböl —at(ik)/—et(ik), vagy —tat(ik)/—tet(ik) igeképzövel alko- 

tunk szenvedö igét, oly módon változtatva meg annak jelentését, hogy már 
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nem valamely cselekvés végzését fejezi ki, hanem annak elszenvedését. A 
magyarban a passzívum és a kauzatívum morfémái megegyeznek, azonban 
lényeges kiilönbség van a két kategória között. Kauzatív igét képezhetiink 
tárgyas és tárgyatlan igéböl és ezek után is van, illetve lehet tárgya, szen- 
vedö igét azonban, csak tranzitív igéböl képezhetiink és már nem lehet tár-
gya. 

S-♦ A+ V(tr) + O(acc) 	S1-• Al + V(tr) + S2 (A2 + V(tr) + O(acc)) 
S3-■ Al + V(caus) + O(acc) + (A2(instr)) 
S4-►  O(nom) + V(pass) 

Anna átadja a levelet. 	Anna okozza, hogy a postás átadja a levelet. 
Anna átadatja a levelet a postással. (kauzativum) 
A levél átadatik. (passzívum) 

Ana uručuje pismo. 	 Ana čini da poštar uruči pismo. 
Pismo je uručeno. (passzívum) 
Pismo se uručuje. 

s-►  A + V(itr) + Loc 	s 1-►  A 1+ V(tr) + S2 (A2 + V(itr) + Loc) 
S3 -►  Al + V(caus) + A2(acc) + Loc 

Anna elszalad a boltba. 	Anna megparancsolja, hogy Olga szaladjon el a 
boltba. 
Anna elszalasztja Olgát a boltba. (kauzativum) 
* Olga elszalasztatik a boltba. 

Ana otrča do prodavnice. 	Ana nareduje Olgi da otrči do prodavnice. 
* Olga je otrčana do prodavnice. 

A szerbben a kauzativumot csak köriilírással lehet kifejezni, ezért nem 
okoz gondot a megkiilönböztetésiik. Jegyezziik meg azonban, hogy vannak 
olyan szerb nyelvtanok, amelyek az egyes kauzativ értelemmel bíró aktív 
alakú igéket passzívokként kezelik: „Aktivni oblici nekih glagola mogu 
znač iti, u stvari, pasiv: 

Perem kosu kod frizera (tj. frizer mi pere kosu). 
Šijem haljinu u krojačkom salonu. (tj. dajem ili dala sam da mi se sašije 

haljina u krojačkom salonu)". (Pavica Mrazović  - Zora Vukadinovi ć : 
Gramatika srpskohrvatskog jezika za strance, 139. p.) 

Említettiik, hogy a magyar nyelv nem igen kedveli a passzív szerkezete-
ket, kiilönösen vonatkozik ez a szenvedö igékkel képzettekre. A mai magyar 
írók inkább csak stíluseszközként, archaizálási szándékkal használják, a be- 
szélt nyelvben viszont már egyáltalán nem fordul elö a régen oly megszo- 
kott és elterjedt szerkezet. 
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Visszaható igével kifejezett passzívum 
A szenvedö igék korlátozott használata miatt, a magyarban részint a 

visszaható szufixumot tartalmazó igék veszik át a szenvedö szerkezetek 
funkcióját. A két lehetöség között a kiilönbség abban van, hogy a szenve- 
dö ige utal arra, hogy személy végzi a cselekvést, a visszaható ige viszont 
nem. 

S —►A + V(tr) + O(acc) 
	

S --►  O(nom) + V(pass) + A(abl) 
S --►  O(nom) + V(refl) 

Anna becsapja az ablakot. 	 * Az ablak becsapatik (Annától). 
Az ablak becsapódik (magától, a széltöl). 

„A szenvedö árnyalatú —ódik/—ödik képzös igékben a szenvedö értelem 
visszaható igei értelemmel párosul: a szenvedö igék cselekvése azért sze- 
mélytelen, mert ezt egy másik (ismeretlen, meg nem nevezett) vki, vmi vég- 
zi; ellenben az —ódik/—ödik képzös igék esetében a személytelenség mozza- 
nata inkább a cselekvö hiányából adódik." (MMNyR. 358. old) 

...senki sem kérdezte hogy oldódott el egy csónak... (C 788) 

...niko nije pitao kako se jedan od čunova odrešio... (C 382) 

A legenda azonban megállíthatatlanul folytatódik... (C 772) 
Legenda se međutim nastavlja. (C 366) 

Ezzel a kopogással kezdödik történetimk következöfejezete. (C 41) 
Tim kucanjem u ta vrata otpoč inje iduće poglavl e ove pri če. (C 21) 

Az égbolt vizfestékje rétegenként oldódott mind tisztábbra. (OG 97) 
Vodena boja neba rastvarala se sloj po sloj postaju ći sve čistija. (OG 113) 

Ennek a formának, amint láthatjuk a szerbben is az (ál)visszahatós szer- 
kezet, az ún. „se passzívum" felel meg. A„se passzívum" gyakran homoním 
alakú a valódi visszaható igékkel, ezért ha élö jegyti bövítményröl van szó, 
csak a kontextus alapján lehet kideríteni az ilyen mondatok jelentését, azt 
ugyanis, hogy vajon ágens vagy élö jegyú objektum, illetve kontraágens for- 
dul-e elö benntik: 

Beba se hrani pet puta dnevno. 
Ptice se hrane zrnevljem. 

Studenti se hrane u studentskoj 
menzi. 

A kisbabát naponta ötször kell etetni. 
A madarak magvakkal táplálkoznak. 
A madarakat magvakkal etetjúk. 

Az egyetemisták az egyetemi menzán 
étkeznek. 

A magyarban a kiilönbség evidens, hisz más igéket használtunk. 
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A„se passzívumot" tartalmazó mondatokban a modális igék csak egyes 
szám harmadik személyben fordulnak elö, igei bövítményiik pedig vagy 
infinitivus, vagy pedig a da kötöszavas jelen idejú ige, a magyarban is az 
ilyen „segédigeszerií elem" kiegészítéseként fönévi igenév fordul elö s mi 
ezúttal nem bocsátkozunk bele annak fejtegetésébe, hogy vajon összetett ál- 
lítmányról vagy pedig tárgyi vonzatról van-e szó. Jegyezziik meg azonban, 
hogy a magyarban ez nem számít passzívumnak, csak személytelen szerke- 
zetnek, amellyel szemben a személyragos fönévi igenévi alakok állnak: 

Mora se raditi. 	 Dolgozni kell. 

Mora da se radi. 

Határozói igeneves szerkezettel kifejezett passzívum 
A szenvedö alanyra (mélyszerkezeti objektumra) irányuló cselekvést, 

történést, vagy a cselekvés következtében létrejött állapotot határozói igené- 
vi és létigés szerkezettel fejezhetjiik ki. A ma is gyakran használatos köriil- 
írásos szenvedö szerkezet, kiilönösen a hivatalos nyelvre jellemzö, de a be- 
szélt nyelvben sem számít ritkaságnak. 

Az igenévvel kifejezett cselekvés objektuma közvetleniil a mondat igei 
állítmányának van alárendelve mint alany. A passzív jelentés feltétele tehát, 
hogy az igenévhez objektum tartozzék, ez azonban a szerkezetben nem köz- 
vetleniil az igenévnek alárendelt mondatrészként jelenik meg, hanem az igé- 
nek, illetve a határozói igeneves szerkezetnek. 

Ezek az ablakok most be voltak deszkázva... (C 756) 
Ti prozori su bili, sad, zakovani... (C 350) 

A számyas ajtók ki voltak tárva... (OG 80) 
Dvokrilna vrata behu širom otvorena... (OG 93) 

Valamennyi ablak a szomszédságban ki volt világítva. (C 53) 
Svi su prozori u susedstvu bili osvetljeni. (C 33) 

A díványon szét volt dobálva az ágynemú. (OG 81) 
Po otomanu razbacana poste jina. (OG 95) 

A szemétszállító egykerekú taliga a padnak volt támasztva. (C 676) 
Kolica za smeće, sa jednim, malim točkom, bila su prislonjena na tu klupu. (C 
269) 

Amint látjuk, a magyar határozói igeneves passzívumnak a szerbben is a 
szenvedö igeneves forma felel meg. Jegyezziik meg, hogy a szenvedö ige- 
név és a mondat alanyát egyeztetni kell, és hogy az igenév minden igeidö- 
ben, valamint feltételes és felszólító módban is állhat. Emlékeztetöiil, a 
szerbben csak az ilyen alakú passzív mondatokban lehet kifejezni az ágen- 
set a már említett módon (od strane / od + genitivus). 
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A modális igéknek nincs kiilön passzív formájuk, de elöfordulhatnak 
szenvedö fönévi igenévi alakban levö igék mellett (pontosabban a biti + az 
önálló ige szenvedö igeneve szerkezet formájában), azzal, hogy a biti segéd- 
ige infinitivusi alakját a da + prezens konstrukció helyettesítheti. 

Ja želim biti prisutna. 	 Én jelen akarok lenni. 
Ja želim da budem prisutna. 

Említettiik, hogy a szerbben van még egy kifejezési formája a passzí- 
vumnak, a semleges passzívum, amely csak az accusativusszal ki nem egé- 
szíthetö önálló igék esetében fordul elö, a személytelen szerkezetek egyik 
fajtájaként. Az ilyen mondatok kiinduló szerkezetében nem található meg az 
objektum. Olyan mondatokra kell itt gondolni, mint: 

Ovde se spava a ne igra. 	 Itt aludni kell, nem játszani. 
Kod nas se ustaje rano. 	 Mi korán szoktunk kelni. 
Nedeljom se ide u crkvu. 	 Vasárnap templomba szokás menni. 

A magyarban amint látjuk nem passzív, csak személytelen szerkezetek 
fordulnak elö ilyen esetben, éspedig fönévi igenévvel kiegésziilö modális je- 
lentésú igék formájában. 

Mediális igék 
A mediális ige alanya a nem mediális igepár tárgyának felel meg, az 

utóbbi ige alanya pedig a mediális ige mellett vonzatként jelenhet meg. A 
mediális / nem mediális igepár viszonya tehát erösen emlékeztet az aktív / 
passzív viszonyra, ezért kvázipasszívumként tartjuk öket számon. Egy kikö- 
tést azonban fontos megemlíteni, azt tudniillik, hogy az alannyal váltakozó 
szerepjelölt vonzat nem ágensi jellegíí, tehát csak természeti erö, vagy inst-
rumentum lehet. 

A mediális igepárok több faját kiilönböztetjiik meg. Áz elsö csoportba 
tartoznak azok az példák, amikor kiinduló tranzitív igéböl képzök segítsé- 
gével intranzitív igét képeziink, s ez magával vonja a tranzitív ige alanya 
kommunikatív jelentöségének csökkentését, o1y mértékben, hogy teljesen 
fakultatívvá válik jelenléte, s ezzel az alanyi funkciója más vonzatszereppé 
alakul. A megiiresedett alany szerepét az objektum tölti be. Ide tartoznak a 
már fent említett álvisszaható igék. 

S TE/A(nom) + V(tr) + O(acc) 	S—• O(nom) + Vitr[Vtr+képzö]+ (TE(abl)) 

A szél becsapja az ablakot. 	Az ablak becsapódik a széltöl. 
Vetar je zalupio prozor. 	 Prozor se zalupio od vetra. 
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A ruhám összegyúrödött az iiléstöl.  
Haljina mi se izgužvala od sedenja.  

A Duna vízállása emelkedik a sok esötöl.  
Nivo Dunava se pove ćava od čestih kiša.  

A mediális igék második csoportjába tartoznak az olyan igepárok egyi-  

két képezö igék, amelyeket nem egymásból képeztiik, hanem egy harmadik  
elemböl, egymástól fiiggetleniil alakult ki (úgymond párhuzamosan) a tran-  

zitív és intranzitív alak. Ez a harmadik elem, amelyböl deriválódott a két  

igefajta, önállóan nem létezik, a belöle képzett két ige viszont önálló lexikai  

tételt képvisel. A deriváció alapját képezö elem csak ezeken beliil létezik, s  

morfológiai lebontással, elemzéssel juthatunk el hozzá, rekonstruálhatjuk a  

ma már nem produktív képzési mintát.  

S~ O(nom) + Vitr[tö+képzö] + (TE(abl)) S-P-(TE(nom)) + Vtr[tö+képzö] + O(acc)  

Afalak száradtak. (C 769) 
	

afalakat a levegö szárította  
...zidovi su se sušili. (C 363) 

	
zidove je sušio vazduh  

Még hallották, hogy levállik a 	leválasztja a deszkát  

deszká... (A 39)  
Čuli su još kako se odvajaju 	 odvajao je daske  

daske... (A 37)  

Ahogy a kezébe vette, a könyv magától kinyitotta a könyvet  

kinyílt... (C679)  
A kad je, opet, uzeo tu knjigu... knjiga 	otvorio je knjigu  

mu se otvorila... (C 272)  

Az ajtó önmúködöen bezárult 	bezárta az ajtót  

mögötte... (C 784)  
Vrata su se automatski zatvarala 	zatvorio je vrata  

za njim... (C 378)  

Amennyiben tehát a tranzitív igét választjuk, az objektum tárgyesetben  

jelenik meg, az alany szerepében pedig természeti erö fordul elö, ha pedig az  

mediális ige variánsát vessziik elö, az objektum tölti be az alany szerepét.  

A harmadik csoportba tartozó igék sok hasonlóságot mutatnak az elöbbi  

csoport igéivel. Szintén nem egymásból, hanem egy harmadik elemböl, egy-  

mástól fiiggetleniil képzett lexikai tételekröl van szó, de az elöbbiektöl ab-
ban térnek el, hogy a képzés alapjául szolgáló szavak is önálló lexikai téte-  

lek, az igepár létrehozásának mintája pedig ma is produktív.  
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S —+ O(nom) + Vitr[tö+képzö] + (TE(abl)) S — ►  (A/TE) + Vtr[tö+képzó] + O(acc) 

...a gerincek kiegyenesednek, a mell 
nekifesziil... (A 32) 
...kičme se ispravljaju, grudi nadimaju... 
(A 32) 

...a markom beszúkGlt, lassanként... 
(DT 46) 

šaka mi se stisla, lagano... (DT 68) 

...teljesen megkékiilt az arca a 
folytogatástól... 
lice mu je poplavelo od gušenja 

kiegyenesítik a gerinciiket 

ispravljaju kičme 

beszííkítem a markom(at) 

stisnula sam šaku 

megkékíti az arcát a 
folytogatás 
gušenje mu je poplavilo lice 

Végiil, a mediális igék negyedik csoportjába tartoznak az olyan intranzi- 
tív igék, amelyek töve alapul szolgál a tranzitív alakok képzésének: 

S —►  O(nom) + V(itr) + (TE(abl)) 

Elállt a lélegzete. (C 661) 
Dah mu je zastao. (C 661) 

Egy facsoport alá értem, melynek már 
minden levele lehullt... (DT 36) 
Stigoh pod drveće čiji su svi listovi 
bili otpali... (DT 60) 

Az a hír terjedt el...(C 53) 
Proneo se bio glas... (C 33) 

A kalács reggel indul Varsóból... 
(C 704) 
Kolač  bi polazio ujutru iz Varšave  

S -♦ (A/TE) +Vtr[Vitr+képzö] + O(acc) 

elállította a lélegzetét 
zaustavio je dah 

lehullasztotta a leveleit 

sve je listove odbacilo 

terjeszti a hírt 
proneo je glas 

reggel indítják a kalácsot Varsóból 

kolač  bi ujutru slali iz Varšave (C 298) 

A szerb nyelvben a magyar mediális igéknek, amennyiben tranzitív alak- 
kal is rendelkezö intranzitív formáról van szó, a„se passzívum" felel meg. Ha 
azonban, mint ahogyan azt az utolsó csoport példái is szemléltetik, a szerbben 
az intranzitív igének nincs tranzitív párja, akkor az intranzitív mediális ma-
gyar igének a szerbben az egyik aktív ige felel meg, az ebböl képzett magyar 
tranzitív ige ekvivalenseként pedig a szerbben egy másik aktív ige fordul elö. 
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OBJECTS IN PASSIVE CONSTRUCTIONS AND 
ASSOCIATED WITH MEDIAL VERBS IN 
HUNGARIAN AND THEIR EQUIVALENTS IN 
SERBIAN 

This is a continuation of the paper called 'Deep Structure Objects in the 
Norninative • Case in Hungarian and Serbian' which was published in 
Hungarológiai Közlemények, 1999. number 1-2, p.87-97). 

In the former paper the author dealt with the object in sentences with 
verbs which mean existence or being as well as in sentences with nominal- 
verbal predicates. The secondary object in the nominative can also appear 
in two other constructions: in passive sentences and with medial verbs. This 
paper deals with these cases. 

The author specifies the various ways in which the passive can be 
expressed in Hungarian and Serbian (i.e. passive verbs, reflexive verbs, par- 
ticiples and the so-called neutral passive in Serbian). The medial verbs in 
Hungarian can also be divided into four groups, and on this basis we study 
the object which goes with them, and the equivalent constructions in 
Serbian. 

The author has reached the conclusion that in Serbian the equivalent to 
the nominative in the role of secondary object in passive constructions and 
with medial verbs is also the nominative, as in Hungarian. 
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ETO: 809.451.1-55(0.064) 	 CONFERENCE PAPER 

CSEH MÁRTA 

A BEFEJEZETT MELLÉKNÉVI IGENEVEK RA- 
GOZHATÓSÁGÁRÓL 

Amikor két évvel ezelött (1997. nov. 19-én) elöször beszéltem az Egye- 
temi Nyelvészeti Napok hallgatósága elött igenevekröl — pontosabban arról, 
hogy Ács Károly Ráklépésben címú kötetének verseiben milyen igenevek 
találhatók, arról a néhány esetröl, amely mostani mondanivalómat érinti, 
úgy beszéltem, mint igenév-igékröl, hiszen mértékadó leíró nyelvtanaink 
(pl. a MMNyR.) is így nevezik öket. Amikor az említett konferencián el- 
hangzottakat (illetve ezeknek a számomra legérdekesebb vonatkozásait) 
cikké formáltam, e cikk címében sem változtattam még meg ezt a megneve- 
zést (Igenév-igék Ács Károly verseiben, HK, 1997. 4. sz. 73.1.). Csak a szö- 
vegen beliil tettem többször is idézöjelbe az igenév-ige terminust (i. h. 75., 
76., 78. 1. ), ugyanis már akkor az volt a véleményem, hogy nem igazán sze-
rencsés azt a szótípust, amelynek az igenév-ige nevet adták nyelvtanaink, 
kiilönválasztani attól a szótípustól, amelyhez mondatba ágyazódását tekint- 
ve meghökkentö módon hasonlít, azaz a melléknévi igenévtöl. Az említett 
dolgozatban le is írtam, hogy „érdemes volna megvizsgálni, nem lenne-e 
célszerú ezeket az »igenév-igei alakulatokat« [...] a befejezett melléknévi 
igenév személyragos alakjainak tekinteni". (i. m. 78. 1.) 

Ezt a témát egy másik dolgozatomban is érintem. (A befejezett mellék- 
névi igenévröl, Híd 1999. 9-10: 635-640.) 

Közben megismertem Károly Sándornak egy 1957-ben publikált tanul- 
mányát (Az istenadta-féle szerkezetek személyragos alakjainak szófaji 
jellegéröl, NytKözl. 1957: 130-150.1.), amely ugyan — érzésem szerint — 
forrásértékúnek tekinthetö olyan szempontból, hogy az „igenév-ige" ter- 
minus bevezetésében meghatározó szerepet játszhatott, de amely — furcsa 
módon annak ellenére, hogy alapos érveléssel áll ki az igenév-ige minösí- 
tés jogosultsága mellett — engem abban a hitemben erösített meg, hogy az 
a nyelvi alakzat, amelyet igenév-igének nevez a szerzö és öutána sokan 
mások is, ugyanúgy megmarad befejezett melléknévi igenévnek a szótö- 
höz tapadó -a vagy -e (stb.) toldalékkal való böviilése után is, ahogyan 
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változatlanul igenév marad például a személyraggal bövített fönévi igenév 
is. 

Ezúttal azt a vélekedést szeretném alátámasztani, amelyet Simon Györ- 
gyi A szófaji felosztás problémái cúníí tanulmányában a következöképpen 
fogalmazott meg: „Az igenév-igei szóalakulatot a befejezett melléknévi ige- 
név egyik fajtájának tekinthetjiik, annak személyragozott alakja. A mondat- 
ban csak jelzö lehet. Ma már nem nagyon használják, s ha igen, akkor is a 
teljes paradigmából az egyes számú alakokat. Az összetett szavak utótagja 
örizte meg öket: vízmosta stb." (L. Rácz Endre és Szathmári István szerk. 
Tanumányok a mai magyar nyelv szófajtana és alaktana köréböl, Tan- 
könyvkiadó, Bp, 1989., 49.) 

Azokkal az esetekkel, amelyeket korábban már leírtam, itt nem 
foglalkoznék. Ezúttal sajtónyelvi példákon szeretném bemutatni, hogy ezek 
a szóalakok a mondatban valóban melléknévi igenevek módjára viselked- 
nek, azaz Simon Györgyinek igazat kell adnunk idézett gondolatait illetöen. 

Példáim a Magyar Szó 1999. július 29-i számából valók: 

(1a) „A legutóbbi elnökségi ižlésen például napirenden szerepelt a csapa- 
dék- és a magas talajvíz okozta tetemes kár is." (6. lap) 

(lb) „Nagyon fontos, hogy a fertözéssel gyanúsított állat által megharapott, 
megkarmolt polgár mielöbb [...] jelentkezzen nálunk." (8. lap) 

(lc) ,,.. a bíróságnak nincs egyetlen megalapozott vádja sem." (16. lap) 
„Meggyözö példája ennek az 1996-ban szervezett választások..." (4. 
lap) 
,,... Kathleennek egy édesapjától kapott levél a legkedvesebb családi 
emléke (2.lap) 
„Az újjáépítés feliigyeletével megbízott Európai Bizottság és Világbank 
képviselöi a konferencián két elözetes jelentést nyújtanak be a 
Kosovóban végzett pusztításról, és egyben megkezdödtek a szeptem-
berre kitúzött második értekezlet elökésziiletei." (1. lap) 
,,...lesem, hogyan nyit a magasságokra [...] Raimondi a Karajan vezé- 
nyelte Bohéméletben." (10. lap) 	 _ 
„Elutazása elött adott nyilatkozatában az orosz kormányfö kijelentette, 
hogy elégedett tárgyalásainak eredményeivel." (3. lap) 
„A belgrádi sajtóértekezleten Nikoli ć  elmondta, hogy a Nezavisnost és 
a Jugoszláv Akció szervezte »össznépi referendumon« 157 410 szerbi-
ai polgár válaszolta azt, hogy nem akar a Slobodan Miloševi ć  vezette 
Szerbiában élni. . ." (16. lap) 
,,... a nagy portfelvert esemény után deriilt ki..." (5. lap) 
„A lap keddi és szerdai számában közölt írásaiban emlékeztetett arra, 
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hogy a hároinszintíí autonómia ötlete már néhány éve felmeriilt, de a 
közelmúltban nyilvánosságra keriilt új változatot »május közepén fog- 
lalta írásba a VMSz«." (16. lap) 

(3d) „Az újjáépítés feliigyeletével megbízott Európai Bizottság és Világ-. 
bank képviselöi a konferencián két elözetes jelentést nyújtanak be a 
Kosovóban végzett pusztításról, és egyben megkezdödtek a szeptem-
berre kitúzött második értekezlet elökésziiletei." (1. lap) 
„A belgrádi sajtóértekezleten Nikoli ć  elmondta, hogy a Nezavisnost és 
a Jugoszláv Akció szervezte »össznépi referendumon« 157 410 szerbi-
ai polgár válaszolta azt, hogy nem akar a Slobodan Miloševi ć  vezette 
Szerbiában élni. . ." (16. lap) 
„A lap keddi és szerdai számában közölt írásaiban emlékeztetett arra, 
hogy a háromszintú autonómia ötlete már néhány éve felmeriilt, de a 
közelmúltban nyilvánosságra keriílt új változatot »május közepén fog- 
lalta írásba a VMSz«." (16. lap) 
,,...az újjáépítésre szánt pénzt rajtunk keresztiil folyósítsák." (1. lap) 

(5a) „A lap [a Ve černje novosti] ...idézte Józsa László VMSz-alelnök kije- 
lentését, amely szerint ezúttal a terúleti autonómiára helyezik a hang- 
súlyt a többségében magyarok lakta térségekben." (16. lap) 

Ebben az egyetlenegy napilapszámban, noha találomra választottam ki, 
öt „igenévi-igei" szóalakot találtam, többet, mint amennyit reméltem. Tehát 
kétségteleniil jelenvaló jelenségnek tarthatjuk ezeket a szavakat napjaink 
nyelvhasználatában is, bár több nyelvtanunk megállapítja rólunk, hogy a 
mai magyar nyelvben igen ritkán fordulnak elö. Tény, hogy lényegesen rit- 
kábban használatos alakzatok, mint akár ragozatlan melléknévi igeneveink 
( az -an—en és az toldalékot ezúttal sem sorolom a ragok közé), akár 
a ragozott fönévi igenév. A toldalék nélkiili befejezett melléknévi igeneve- 
ket tartalmazó és böséggel sorjázó mondatok köziil, amelyek napilapunk jel- 
zett számában olvashatók, olyanokat válogattam, amelyeknek szerkezeté- 
ben a befejezett melléknévi igenévnek hasonló a mondatbeli helyzete, mint 
az „igenévi-igei" szóalakként emlegetett -a—e végú szavaké az öket hordo-
zó mondatokban. (Az 1-sel jelzett mondatokban az alanyi rész bövítményei, 
a többiben pedig az állítmányi részben állnak az állítmányt közvetleniil 
vagy közvetve bövítö tárgy vagy határozó bövítményeként.) 

A személyragos igenevek az (a)-val jelölt mondatokban fordulnak elö. 
Ezek a mondatok abban is kiilönböznek a többitöl, hogy azok a jelzös szer- 
kezetek, amelyekben az -a—e végú szó determinánsként megjelenik, ez 
olyan névszót, illetve a névszók olyan csoportját köti, amelyen (ill. amelye- 
ken) testes rag nem jelzi a szerkezeti viszony jellegét. (L. a dólt betítkkel 
nyomtatott szavaktól balra, közvetleniil mellettiik álló szót, ill. szavakat.) A 
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többi példamondatban a dölt betús befejezett melléknévi igenév bövítménye 
— ha van ilyen, mert nem kötelezö, hogy legyen — többnyire határozóragos " 
vagy névutós névszó. 

Az -a, -e végú igeneveket tartalmazó szerkezetlánc vonatkozásában kii- 
lönösen az (lb) mondat érdemel figyelmet, amelyben az által névutós fö- 
név éppen olyan köriilményre utal, mint az (1 a)-val jelölt mondatokban a 
dölt betúkkel szedett szavak közvetlen bövítménye. Az (la), (2a), (3a), (4a) 
és (5a) mondatokba akár be is illeszthetö az által névutó a ragtalan névszó 
és a jelzö értékú -a--e végú szó közé, azzal, hogy ez utóbbi ezáltal árulko- 
dó alakváltoztatásra kényszeriil: a szóvégi magánhangzó eltíínik, és eseten- 
ként a szótö is megváltozik; akár így, akár úgy: „szabályos" alakú befejezett 
melléknévi igenévvé alakul át. Az alakváltozás ugyanakkor nem jár egyiitt 
funkcióváltozással, ezért azt gondolom, hogy ezeknek a mondatoknak a 
szóbanforgó szerkezeteit volna okunk határozós szintagmáknak tartani. A 
tárgyas igealakokkal azonos alakú igenévi alaptag szóvégi morfémája arra 
szolgál, hogy csökkentse annak veszélyét, hogy összetévessziik a determi- 
nánsa végéröl hiányzó — ill. zéró alakú — viszonyító elemet a nominati- 
vus zéró-ragjával, azaz mintegy jelezze, hogy odaértendö az által névutó, 
ill. a -tóh-tól viszonyrag. 

A befejezett melléknévi igenévi tön megjelenö -a--e morfémában annak 
az -a--e, illetve esetenként ja— je alakban használatos igei személyragnak 
a mássalhangzó nélkiili változatát kell fölismerniink, amely igei tövekhez 
járulva, azaz igealakokon az egyes szám 3. személyú alanyra vonatkoztatott, 
határozott tárgyra irányuló cselekvésre utal. Az igenévi tövön is pontosan 
ezt jelöli, azaz azt, hogy a tulajdonságként megnevezett cselekvéstartalom- 
nak határozott, de morfolóiailag jelölhetetlen (mert transzformálódott) tár- 
gya van. A személyrag az igenévvel kifejezett cselekvéstartalom okvetleniil 
jelölendö, megnevezett tárgyra irányultságának a jelzésére szolgál. Hogy a 
cselekvö 1. vagy 2. személyú-e amellett az igenévvé átalakult igei állítmány 
mellett, amelyet határozott tárggyal is bövíteni sziikséges ahhoz, hogy a ki- 
fejezni kívánt tartalom teljes értékíí legyen, azt rendszerint nem az igenév 
ragozásával jelezziik (bár nyelvi akadálya ennek sincsen) hanem más mó- 
don. Tehát ritkábbak, szokatlanabbak az ilyen szerkezetek: az én okoztam 
kár a te okoztad kár a mi okoztuk kár és a ti okoztátok kár, mint az azonos 
értelmú és természetesebb ilyen szerkezetek mint: az általam/általad/ál- 
lalunk okozott kár. 

A kár fönév jelzöi, az okoztam, okoztad, okozta, okoztuk, okoztátok, 
okozták szóalakok megegyeznek az okoz ige múlt idejú határozott ragozású 
alakjaival, ez az alaki azonosság azonban semmit sem változtat azon, hogy 
az úgynevezett „igenévi-igei alakulat" tulajdonságtartalmat fejez ki, mint 
minden melléknévi igenév. Semmivel sem „igeibb", mint azok a jelzö érté- 
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kíí igei származékok — azaz pl. a melléknévi igenevek általában —, ame- 
lyeknek alakja nem egy határozott (tárgyas) ragozású, hanem egy általános 
(alanyi) ragozású igealakkal azonos. (Ugyanolyan joggal állítható mindkét 
típusról, hogy a közvetlen környezetiinkben álló valamelyik szóval „mon- 
datsáint alá siillyedt" predikatív viszonyban állnak. (L. pl. az (lc), (2b), 
(3b), (3c) stb. mondatokban a kiemelt szavakat.) 

Számbeli egyeztetésröl viszont a„mondatszint alá siillyedt állítmány" 
esetében gyakorlatilag nem érdemes beszélni; akkor is egyes számot jelez, 
ha „mondatszint alá siillyedt alanya" többes számban áll (pl. az (5a)-ban). 
Véleményem szerint ez is azt jelzi, hogy a bövítmény, noha zéró-toldalékos, 
mint a nominativus, nem alanya, hanem határozói bövítménye az igenévi 
alaptagnak, azaz ezekben az igenévi alaptagú szerkezetekben a bövítmény 
szóvégi morfémája zéró-viszonyrag, amely a -tól--tól rag, ill. az  által név- 
utó alternánsa), s a(köriilmény-)határozói funkció itt a jelöletlen. Az igené- 
vi alaptag személyragja egyrészt (bal felé) ezt a viszonyt segít fölismerni, 
másrészt pedig (jobb felé, mint egy másik szintagma determinánsa) a tár- 
gyasságotjelzi. 

A determináns kötelezö volta alkalmassá teszi az ilyen szerkezeteket ar-
ra, hogy szóösszetételekké zsugorodjanak. Nyelviink szép számmal ismer 
ilyen lexémákat. A Helyesírási kéziszótárból valók pl. az alábbiak: eszem- 
adta, hóborította, hófödte, istenadta, istenáldotta, istenverte, madárlátta, 
molyrágta, molyette, napszítta, napsiitötte, ördögadta, szélfútta, szé járta, 
szúette, szúrágta, vízmosta stb. Az elmondottak alapján nyilván fölvethetö a 
gondolat, hogy ezek az összetett szavak — mert elö- és utótagjuk között alá- 
rendelt a viszony — nem alanyos szóösszetételeknek tekintendök, hanem an-
nak tarthatjuk öket, amik: jelöletlen határozós összetételeknek. 

ON THE INFLECTION OF PAST PARTICIPLES 

Those past participles which, on the basis of their semantic function and 
semantic content — taken together with a word or a morpheme in their 
context — function as attributives, constituting a predicative structure which 
functions beyond sentence level, and can be regarded as the predicative 
parts of such structures. The participial-verb, which is considered in the 
Hungarian traditional descriptive grammar as a separate morphological 
class, has the same characteristics as the above. In this paper the author 
offers a solution to the immanent contradiction, which in the grammatical 
system of the present-day Hungarian language treats the type of words 
marked as participial-verbs differently to the participles. 

105 



ETO: 372.46:809.451.1 	 CONFERENCE PAPER 

SZIKORA JUDIT 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI NYELVTANITÁS 
NEHÉZSÉGEI EGY FÖLMÉRÉS ALAPJÁN 

Az elmúlt évben a középiskolai tanárokhoz hasonlóan az általános isko- 
lai tanárok számára is készítettiink a nyelvtan és a nyelvészet oktatásának 
köriilményeivel kapcsolatos kérdöívet. A két kérdöív néhány kérdésében 
van eltérés. Ezek a következök: 

Az elsö kérdés a középiskolai tanárok esetében az iskolatípusra vonat- 
kozott. Mivel iskolarendszeriink jellegéböl adódóan általános iskoláink azo- 
nos típusúak (nyolc osztályosak), az általános iskolai magyartanárok eseté- 
ben a kérdés az anyanyelvtanítás jellegére vonatkozott (anyanyelv és/vagy 
anyanyelvápolás). 

A negyedik kérdésnél az általános iskolai tanároktól nem kérdeztiik, 
hogy hány tanterv szerint dolgoznak, hiszen ott egy évfolyamra egyféle tan- 
terv létezik. 

a 14. kérdés, amelyben a középiskolai tanárokat arról kérdeztiik, hogy-
ha nem elegendö az évi óraszám, akkor mit kellene tenni, tulajdonképpen 
részkérdése a 18. és 19. kérdéseknek'. A középiskolai tanárok feleleteit ol- 
vasván arra az álláspontra jutottunk, hogy az ismétlések elkeriilése végett a 
14-es kérdés fölösleges. Így az általános iskolai magyartanárok kérdöívében 
egy kérdéssel kevesebb van. 

A 20-as kérdésben tananyag módosítási javaslata kértiik az adatköz- 
löket. Az általános és középiskolai ismeretanyag jellégét, a tantervi elvárá- 
sokat és a tanulók életkori sajátosságát figyelembe véve itt is változtattunk. 
A középiskolai tanároknak fölajánlott válaszlehetöség köziil kihagytuk a 
pszicholingvisztikát, a szociolingvisztikát és az általános- és modern nyel- 
vészetet, viszont a hangtan, a szótan meg a mondattan tanításának 
lehetöségét kiilön lehetöségként ajánlottuk föl. 

Mivel más tankönyvet használnak az alap- és a középfokú oktatásban 
résztvevök, ezért a 23-as (a középiskolai tanárok kérdöívén a 24-es) kérdés- 
nél is található eltérést. A c válaszlehetöség 2  az általános iskolai kérdöívben 
így hangzik: részben felelnek meg, át kellene dolgozni, bövíteni öket 3. A 
középiskolai tanárok számára készúlt kérdöívben a d válaszlehetöség, mely 
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szerint minden osztálynak kiilön tankönyvre és munkafdzetre lenne sziiksé- 
ge, nem volt fölajánlható az általános iskolai tanárok számára, ugyanis az 
általános iskola minden osztálya részére van kiilön tankönyv. Ugyanennél 
a kérdésnél az általános iskolai tanároknak fölajánlottuk a„nincs vélemé- 
nyem" lehetöséget, míg a középiskolai tanárok kérdöívéböl ez kimaradt. 

A adatközlö, válaszadó, válaszoló, megkérdezett, szaktanár, tanár min- 
den esetben a kérdöívet kitöltö személyt jelöli. 

Az általános iskolai tanárok számára készGlt kérdöívet meg sem próbál- 
tuk hivatalosan eljuttatni a tanintézményekbe. A magyartanárok öszi to- 
vábbképzésén kértiik meg az ott jelenlévö általános iskolai magyartanáro- 
kat, hogy töltsék ki. A mintaválasztás a kérdöív esetében is véletlenszerú, 
tehát csak részben adhat pontos képet az alapfokú anyanyelvi oktatásunk és 
annak köriilményeinek tavalyi helyzetéröl. Harminc tanár adatait analizál- 
juk az alábbiakban. 

Kérdöív kérdéseit több csoportra bontottuk: 
A szaktanár munkaköriilményeit taglaló kérdések: 1-5. 
Kiegészítö taneszközök: 6-12. 
A tantervvel és óraszámmal kapcsolatos kérdések: 13-19. 
A tanórára való késziilés, számonkérés és a tankönyv: 20-27. 
A nyelvtantanítás hatékonyságáról szóló: 28-31. 

I. A szaktanár munkaköriilményei 
Az elsö kérdés alapján megtudtuk, hogy a kérdöívet kitöltö tanárok kö- 
huszonketten (73%) anyanyelvet, heten (23%) anyanyelvet és anya- 

nyelvápolást is tanítanak, egy adatközlö pedig nem válaszolt. Adatközlöink 
munkakor szerinti megoszlása igen változatos. 

A munkaévek száma 
A középiskolai 
tanárok száma 

Az általános 
iskolai tanárok 

száma 

Kezdö 1 6 
5 éve tanít 3 4 
10 éve tanít 2 6 
15 éve tanít 3 4 
20 éve tanít 5 7 
25 éve tanít 4 1 
Több mint 25 éve tanít 1 2 
Osszesen 19 30 

1. táblázat 
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A táblázat szerint a tanárok majdnem fele 10 éve vagy ennél kevesebb  

ideje dolgozik, heten 15, illetve húsz munkaévvel rendelkeznek, s csupán  

15%-uk (hárman) tanítanak huzamosabb ideje. Érdekes összehasonlítást vé-  

gezhetiink, ha összemérjiik a középiskolai és általános iskolai adatközlök  

adatait. Ezek alapján kitúnik, hogy a megkérdezettek köziil a középiskolai  

tanárok esetében többen esnek a 15-25 éve dolgozók kategóriájába (12-en,  

azaz 53%), míg az általános iskolai tanárok fele a kezdö — 10 éve dolgozik .  
sávba tartozik (ha ehhez hozzávessziik a 15 éve tanítók számát, akkor az ál-  

talános iskolai magyartanároknak 66%-a tartozik ide).  

Az általános iskolában tanító adatközlök mindegyike egy iskolában dol-  
gozik. Jobb helyzetben vannak középiskolai kollégáiknál, akiknek 16%-a  

két iskolában dolgozik. Az általános iskolai tanárok közii121 (70%-uk) tel-  

jes óraszámmal anyanyelvet tanít, hárman nem teljes óraszám ~nal tanítanak,  
hatan pedig más tantárgyat is tanítanak. A középiskolai adatközlök köziil  

13 egy vagy két iskolában dolgozva csak anyanyelvet tanít (63, 42%), nem  

teljes munkaidövel 3 tanár dolgozik (15, 79%), más munkát is végez vagy  

más tantárgyat is tanít 3 tanár (15, 79%).  

Az általános iskolai adatközlök zöme 4 osztályban tanítja tárgyát (19-  

en), néhányan 5 vagy 6 osztályban dolgoznak. A nem teljes óraszámmal  
dolgozók 2 osztályban oktatnak. A kapott adatok megfelelnek a tantárgyra  

vonatkozó kötelezö óraszámnak, vagyis a legtöbb tanár heti 16-18 magyar-  

órát tart.  
Mindezek befolyásolják a tanári munka minöségét. Ugyanis az egy isko-  

lában dolgozó, a kötelezö óraszámot meg nem haladó óramennyiséget tartó  

tanár könnyebben, s bizonyára pontosabban és alaposabban végzi a munká-  

ját. Mindebben segítheti öt a megfelelöen ellátott szaktanterem, amennyiben  

van ilyen. A megkérdezettek szerint 14 iskolában van magyarterem, vagyis  

a 47%-uk optimális köriilmények között dolgozhat. Tíz iskolában (33%) né-  

hány szakterem van (magyarterem nincs), négy iskolában nincs szaktermi  

oktatás (13%), ketten nem válaszoltak a kérdésre. A középiskolák szakter-
mi ellátottsága sokkal rosszabb a kapott adatok alapján, csupán 4(18%) is-  

kolában van minden tantárgyhoz szaktanterem, 9(41%) iskolában csak né-  

hány szakterem van (kémia, fizika, biológia); a többiben nincs szakterem  

(41%). Leszögezhetjiik, hogy e szempontból az általános iskolai adatközlök  

jobb munkahelyi köriilmények között tanítanak.  

II. Kiegészítð taneszközök  
A kiegészítö vagy segédtaneszközök terminus alatt mindazon eszközö-  

ket értjiik, amelyek lehetövé teszik a tanórákon való bármilyen jellegú  

szemléltetést. Az adatközlöktöl számszerú adatokat kértiink a szemlél-  

tetöeszközökröl.  
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Kiegészítö 
taneszközök 
megnevezése Igen 

Rendelkezik-e vele az iskola? 
Középiskola 	 Ált. iskola 

% 	Nem 	Igen 	% Nem 
Grafoszkóp 14 73,68 5 29 97 1 
Episzkóp 8 42,11 11 12 40 18 
Magnetofon 15 78,95 4 28 93 2 
Képmagnó 11 57,90 8 23 77 7 
Lemezjátszó 9 47,37 10 20 66 10 
CD-lejátszó 1 5,26 18 8 26 22 
Filmvetítö 2 10,53 17 3 10 27 
Diavetítö 7 36,84 12 22 73 8 
Számítógép 18 94,47 1 25 83 5 
Fénymásoló 16 84,21 3 28 93 2 

2. táblázat 

Az adatok tíikrében megállapíthatjuk, hogy a legtöbb iskolában grafosz-
kóp és fénymásoló, valamint magnetofon és számítógép áll a tanárok rendel- 
kezésére. Képmagnó, lemezjátszó és diavetítö az általános iskolák felében 
van. Fihnvetítö, CD-lejátszó és episzkóp néhány iskolában áll a tanárok ren- 
delkezésére. Az általános iskolai adatközlök számszeríí adatokat is közöltek a 
meglévö szemléltetöeszközökröl. Van néhány jól ellátott iskola, de találtunk 
olyan zárójeles megjegyzéseket, hogy az iskolában van ugyan magnetofon, 
képmagnó stb., de nincs územképes állapotban, s így a tanár a sajátját viszi be 
az iskolába, ha használni akarja. Ezeket a kiegészítö taneszközöket nemcsak 
a magyartanárok használják, így arról, hogy mennyire állnak ezek a segéd- 
eszközöket a magyartanárok rendelkezésére, nincsenek adataik. Ha ismét vi- 
szonyítani akarjuk az általános iskolai és középiskolai adatközlök adatait, ki- 
deriil, hogy az alapfokú oktatási intézmények jobban ellátottak a középfokú- 
aknál. Csupán a számítógépek aránya nagyobb a középiskolákban . 

A kiegészítö taneszközök legfontosabbika mindenképpen a fénymásoló. 
A feladatlapok, egyéb tanórára szánt szövegek sokszorosítását sokkal 
egyszerúbb (és olcsóbb) az iskolában megoldani. Általános iskolában dol- 
gozó adatközlöink kétharmada használhatja az iskola fénymásolóját. A fen- 
tiek alapján megállapíthatjuk, ismét az általános iskolák biztosítanak jobb 
munkafeltételeket tanáraiknak, hiszen a középiskolai tanárok 35 %-ának 
áll rendelkezésére fénymásoló, vagyis kétharmaduk saját költségén fénymá- 
soltathatja a magyarórára szánt feladatlapokat, szövegeket. 

A jól szervezett tanintézménynek szerves részét képezi a megfelelöen 
múködó iskolakönyvtár. Adatközlöink vélekedése szerint szinte minden is- 
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kolában van könyvtár. Egy adatközlö állította, hogy náluk nincs könyvtár, 
egy megkérdezett pedig nem válaszolt a föltett kérdésre. A könyvállomány 
nagyságára vonatkozó kérdésre viszont nyolcan nem adtak választ. 

A legtöbb iskolakönyvtárban 1000-5000 kötet könyv van (a válaszadók 
fele szerint), egy adatközlö hatezres, egy megkérdezett pedig hétezer-ötszáz 
kötetes könyvállományról számolt be. A középiskolai könyvtárak ellátottsá- 
ga is hasonló, bár közöttiik akad néhány nagyobb könyvtár is. Föltúnö, hogy 
az általános iskolai magyartanárok köziil milyen sokan nem számoltak be az 
iskolájuk könyvtárának nagyságáról, míg a középiskolában csak egy 
adatközlö nem válaszolt erre a kérdésre, viszont állítása szerint abban a két 
iskolában, ahol dolgozik, nincs iskolakönyvtár. 

Az adatközlök mindegyike válaszolt viszont az iskolakönyvtárak állo- 
mányának összetételére vonatkozó kérdésre. (Még az is, aki szerint nincs 
könyvtáruk). A következö adatokat kaptuk: 

Az iskolakönyvtárak állománya 

házi olv., 

szépirodalomy 
lexikon, 

szaldcön 

40% 

házi olv., 

szépirodalom, 

lexikon 

20% 

házi olvasmány 
15% 

háziolvasrr§ny 

szépirodalom 

25% 

1. ábra 

Az iskolakönyvtárak állománya változatos, szakkiadványok, lexikonok a 
tanárok 40%-nak rendelkezésére állnak. A szakkönyvekkel kapcsolatos 
kérdésiinkre az adatközlök több mint fele nem válaszolt (ott, ahol az iskola- 
könyvtárakból hiányzanak a szakkönyvek), hét válaszadó szerint vegyes 
témakörú szakkiadványok állnak a tanárok rendelkezésére, míg ketten úgy 
vélekedtek, hogy iskolakönyvtárukban csak egyes témákhoz kapcsolódó 
szakkönyvek vannak. 

Megállapíthatjuk, hogy nyelvi, nyelvészeti kézikönyv tizenkét iskola- 
könyvtárban van mindössze, tizenhat adatközlö ezt a kérdést megválaszolat- 
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lanul hagyta. A számszeríí adatokból kitúnik, hogy pár darabtól száz könyv- 
ig találunk nyelvészeti szakkönyveket. 

Levonva a következtetéseket megállapítjuk, hogy az általános iskolában 
dolgozó adatközlöink valamennyivel könnyebben jutnak szakteremhez, 
szemléltetöeszközökhöz és sokszorosítási lehetöséghez, mint a középisko-
lákban dolgozók. Az iskolakönyvtárak mind az általános-, mind a középis- 
kolákban rosszul ellátottak, kevés (?) szakkönyv, tanításhoz használható ki-
advány található benniik. Ha a tanárok tájékozódni szeretnének, akkor sa- 
ját költségiikön vásárolhatnak szakkönyveket és szakfolyóiratokat. 

III. A tananyag, tanterv és óraszám 
Ebben a kérdéscsoportban tantervi módosításokat, ajánlatokat kértiink 

az adatközlöktöl. A tanárok véleménye megoszlik arról, hogy elegendö-e az 
évi/heti óraszám a tananyag maradéktalan elsajátíttatásához. Tizennégyen 
úgy vélekedtek, hogy elegendö, tizenhárman nem tartják elegendönek, hár- 
man nem válaszoltak a kérdésre. Vagyis szinte azonos az elégedettek és az 
elégedetlenek száma. Míg az alapfokú képzésben tanítóknak csak 46%-a 
elégedetlen a tanterv által elöírt óraszámmal, addig a középfokú oktatásban 
dolgozók 74%-a keveselli a tantervben meghatározott magyarórák számát. 

Ez az eltérés az oktatási fokozatok eltérö nevelési céljainak és oktatási 
feladataiknak következménye. Az általános iskolai magyartanítás nem iro- 
dalomtörténet-központú, nem áttekintö jellegíí és nem rendszerezö, így az 
az ismeretanyag, amelyet a tanterv elöír, könnyebben beilleszthetö az 
évi/heti órakeretbe. Míg a középiskolai tananyag bösége és jellege miatt ne- 
hezen adható át heti 2, 3 vagy 4 órában. 

Szintén óraszámmal kapcsolatos a következö kérdés is: hogyan aránylik 
egymáshoz az irodalom- és a nyelvtanórák száma. Az általános iskolában 
tanító adatközlöknek kicsit több mint a fele (53%-a) szerint fele-fele arányú, 
tizenkét adatközlö szerint több az irodalomóra, egy adatközlö szerint több 
az nyelvtanóra, egynek pedig nincs véleménye. A középiskolában dolgozó 
adatközlök szerint a középiskolában több irodalomórát tartanak. Ez az elté- 
rés a két iskolafokozaton tanított ismeretanyag, valamint a kitúzött nevelé- 
si célok és az oktatási feladatok jellegéböl származik. Az alapfokú képzés- 
ben az alapfogalmak kialakítása, a készség- és képességfejlesztés a legfon- 
tosabb, míg az alapképzésre épiiló középiskolai oktatás feladata ismeretek 
bövítése, rendszerezése, több szempontú megközelítése stb. 

Egy-egy általános iskolai évfolyamon a szaktanár évente általában 60 
nyelvtanórát tart (a középiskolában ez a szám 30 köriil mozog). A szórás 
40-80 közötti, vagyis leginkább a tanártól fiigg az évi nyelvtanórák száma. 

A következö kérdésben megkértiik az adatközlöket, értékeljék diákjaik- 
nak a nyelvtanórákhoz való viszonyát. Az általános iskolások többnyire 
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(12) vagy részben (11) szeretik a nyelvtanórákat — tanáraik véleménye sze-  

rint.  
Az elözö kérdés kérdöíviink egyik igen fontos kérdését készítette elö.  

Ugyanis alapállásunk szinte legfontosabb hipotézise: ha szétválasztanák az  

irodalomórákról a nyelvtanórákat, akkor eredményesebb lenne az anya-  

nyelvoktatás. Mind az általános iskolában, mind a középiskolában dolgozó  

adatközlök álláspontja alátámasztja véleményúnket. Szinte azonos száza-  

lékarányban voksoltak a szétválasztás mellett a megkérdezettek:  

Szétválasztható-e a nyelvtan- és az irodalomtanítás  

o Qgen  
~ iNem  
o iNincs véleménye  

2. ábra  

Az általános és középiskolai tanárok kétharmada véli úgy, hogy szétvá-  

lasztható az irodalom- és a nyelvtantanítás. Indokaik szerint:  

részletesebben lehetne tanítani mindkettö;  
alaposabb tudást kapnának a tanulók;  
mert akkor nem állna be törés a tananyag folyamatában;  

behatóan foglalkozhatnának a tanulók a tárgyakkal;  

felsöbb osztályokban igen, a helyesírásra kellene a fó hangsúlyt tenni;  

hatékonyabb lenne a nyelvtantanítás;  

így a diák elöre tudná, mi az óra célja;  

azért, mert nem állna be törés a tananyag folyamatosságában.  

Az általános iskolai tanárok fele nem indokolta meg döntését. A föltett  

kérdésre nemlegesen válaszoló tanárok köziil csak ketten fejtették ki  

bövebben nézeteiket. Szerintiik azért nem választható szét az irodalom és a  

nyelvtan tanítása, „mert ha irodalmi alkotásokon szemléltetiink, könnyeb-  

ben elfogadják (t.i. a diákok), hogy a nyelvtant is tanulni kell."; illetve „a  

nyelvtani anyagot irodalommal kell alátámasztani, abból kell meríteni a pél-  

damondatokaY'. Mindazt elmondták adatközlöink, amit mi is elmondhatunk  

a kérdéssel kapcsolatban. Véleményeik birtokában jogosan állíthatjuk, hogy  

a tantárgybontás hasznos és célszerú lenne. Legalább kísérleti jelleggel meg  

kellene próbálni, s utána újabb fölmérést készítve válhatnának teljes mér-  

tékben bizonyíthatóvá állításaink.  
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Szerves része ennek a kérdéskörnek a nyelvtantanítás hatékonysága. 
Mind a tizenhárom adatközlö, aki jónak tartotta a tantárgybontást, úgy véle- 
kedett, hogy sikeresebb lenne a nyelvtan- és nyelvészetoktatás, ha kiilön 
tantárgy lenne. Hatékonyabb lenne, mert: 

nyilvánvalóvá válna fontossága, a szórt figyelmet egy helyre irányíta- 
ná. 

mert csak arra a részre kellene koncentrálni; 
mert a tanulók akkor csak a nyelvtani anyagra összpontosítanának, s 

az anyagban nem okoznának törést a közbeiktatott irodalomórák; 
több idö lenne begyakorlásra, rögzítésre, alkalmazásra; 
több idöt lehetne fordítani a nyelvtan és helyesírás tanítására, s ugyan- 

akkor az irodalmi ismeretek bövítésére és az olvasói igény kialakítására is; 
a részletesebb feldolgozás mellett több idö jutna gyakorlásra, ismét- 

lésre, nyelvi játékokra. 
Az elmondottak önmagukért beszélnek, nem sziikséges kommentárt 

fíízni hozzájuk. 
A harmadik kérdéscsoport utolsó kérdése konkrét, az általános iskolai 

nyelvtan- és nyelvészetoktatásra vonatkozó tantervi javaslatokat, módosítá- 
sokat kért a magyartanároktól. A kérdésre az adatközlök 70%-a a kért for- 
mában válaszolt (megjelölték azt is, hogy melyik osztályban kellene taníta- 
ni a témakört). Hatan csupán a tanítandó témákat jelölték meg, két meg-
kérdezett nem válaszolt, teljes választ 22-en adtak. 

A témakör 
megnevezése 

Tanítandó-e? 
V.oszt. VI.oszt. VII.oszt. VIII.o. 

Igen Nem 
Hangtan 25 3 17 5 5 9 
Szótan 26 2 13 15 2 2 
Mondattan 25 3 7 5 18 12 
Helyesírás 27 1 22 22 20 19 
Stilisztika 24 4 5 6 13 14 
Szövegtan 20 8 6 6 9 17 
Komm.-elmélet 17 11 2 1 5 13 
Nyelvtörténet 15 4 2 1 4 17 
Retorika 22 6 2 3 5 15 
Dialektológia 19 9 6 6 3 13 
Nyelvhelyesség 27 1 22 22 21 21 
Logopédia 1 18 1 1 1 1. 

3. táblázat 
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Ha osztályok szerint bontjuk le a fölmérés eredtnényeit, akkor a követ-  

kezöket kapjuk:  

V. osztályos ismeretanyag  

16 1  
14  
12 t  
10~ 
8  

6-  
4 - 

21  

0 -- 	 
Nyh He Ha Szó Mo Szö  

3. ábra  

VI. osztályos ismeretanyag  

16 - 

14 - 

12  
10 - 

8 - 

6 - 

4 - 

2  
0  

  

Di Re Nyt KE  

He Nyh Szó S Ha Szö Di Mo Re KE Nyt  

4. ábra  

VII. osztályos ismeretanyag  

16  
14  
12  
10  
8  
6  
4  
2  
0  
Nyh He Mo S Szö Ha Re KE Nyt Szó Di  

S. ábra  

He = helyesírás; NyH = nyelvhelyesség; Szó = szótan; S = stilisztika; Ha = hang-  

tan; Szö = szövegtan; Di = dialektológia; Mo = mondattan; Re = retorika; KE =  

kommunikációelmélet; NyT = nyelvtörténet  
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VIII. osztályos ismeretanyag 

16 
14 
12 
10- 
8 - 

6 
4 
2 
0 

Nyh He Nyt Szö Re Mo S Di Ha KE Szó 

6. ábra 

Az ismeretanyag sorrendje, fontosság szerint mind a négy osztályban a 
nyelvhelyesség és a helyesírás áll vezetö helyen. A továbbiakban már vál- 
tozik a témaközök sorrendje. Ötödik osztályban a hangtan, szótan és mon- 
dattan tanítását javasolja a tanárok többsége. Hatodik osztályos tananyag a 
szótan, a többi témát nagyon kevés tanár ajánlotta kötelezö ismeret gyanánt. 

Hetedik osztályban a mondattan, a stilisztika a tanítandó témakör. Nyol- 
cadik osztályban nyelvtörténetet, szövegtant, retorikát, stilisztikát és dialek- 
tológiát lehetne oktatni a nyelvtanórákon. Érdekes, hogy a nyolcadikos is-
meretanyag a legváltozatosabb, a hatodik osztályra pedig alig néhány témát 
láttak elö a szaktanárok. Egy tanár javasolta, hogy logopédiával foglalkoz- 
zanak a diákok, valószínúleg arra gondolt, hogy beszédtechnikai gyakorla- 
tokat lehetne tartani az általános iskolásoknak. Az érvényben lévö tanterv- 
ben nem szereplö témákat érdekes módon nagyon kevesen javasolták álta- 
lános iskolai tananyagnak. Az általános iskolában dolgozó adatközlök ala- 
posabban áttekintették a tanterv-módosítási javaslattal kapcsolatos kérdést, 
hiszen szinte mindannyian meghatározták, hogy melyik témakört melyik 
osztályban kellene tanítani. 

IV. A tanórára való késznlés, számonkérés és a tankönyv 
Az itt fölsorakoztatott kérdések már a nyelvtanórán folyó munkára vo- 

natkoznak. Indításképpen a nyelvtanórára való késziilésiik mikéntjéröl fag- 
gattuk adatközlöinket. A tanárok zöme (26-an) nemcsak a tankönyvek segít- 
ségével késziil a nyelvtanórára. Egyetlen adatközlö késziil fel csak a tan- 
könyv alapján. Hárman nem nyilatkoztak. Arra a kérdésre: hogyán késziil 
nyelvtanórára, minden tanár felelt. A legtöbben a tankönyvek és szakköny- 
vek alapján késziilnek föl tanóráikra. 
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Hogyan késziil az adatközlö a 
nyelvtanórára 

tankönyv 

tankönyv, 
szakkönyv 
szakkönyv, 
szakfolyóirat 

m mástankönyv, 
szakkönyv 
más 

  

7. ábra 

A nyelvtanórákon a tanárok tankönyveket és feladatlapokat használnak, 
kisebb mértékben alkalmaznak tankönyveket és szakkönyveket. 

Az általános iskolai tankönyvszerzök sikeresebb munkát végeztek, mint a 
középiskolai könyveket írók. A vélemények alapján leszögezhetjiik, hogy a 
meglévö olvasó- és gyakorló könyvekböl az általános iskolai tanárok szíve- 
sebben dolgoznak, mint a középiskolai tanárok. Az általános iskolások tan- 
könyveit át kellene dolgozni, ki kellene bövíteni az adatközlök 83%-a szerint. 

A kiegészítö taneszközökre vonatkozó kérdésre adott válaszokból 
kitíínik, hogy igen sokféle „segítséget" igényelnének a tanárok. Leginkább 
azonban a kész feladatlapokat és a tanári kézikönyveket hiányolják. 

A számonkérési szokásaikról három kérdésben faggattuk az adatköz- 
löket. Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a tanárok zöme írásbelileg is szá- 
monkéri a nyelvtant tanulóitól; az írásbeli számonkérés tollbamondásból és 
feladatlapok kitöltéséböl áll; s a tanárok igen lelkiismeretesen átnézik tanu- 
lóiknak minden írásbeli munkáját. Valószínúleg árnyaltabban válaszle- 
hetöséget kellett volna fölkínálni a kérdöívben, mert igen egyöntetúen vála- 
szoltak a tanárok. 

V. A nyelvtantanítás hatékonysága 
Végezetiil szóljunk a tanári inunka hatékonyságáról. Vajon mennyire 

megfelelö a tanárok által kifejtett munka, mennyire tartják maguk a tanárok 
hatékonynak a nyelvtanóráikat? 

A fölmérés alapján a tanárok 17%-a (5 adatközlö) hatékonynak tartja sa- 
ját munkáját, 60%-uk (18 adatközlö) részben elégedett a tanórákon elért 
eredményekkel, míg félig vagy kevésbé hatékonynak az adatközlök 13%-a 
gondolja a nyelvtanórákat. Hárman nem kívánták kinyilvánítani vélemé- 
nyiiket. Leszögezhetjiik, hogy a megkérdezettek kéthannada megfelelönek 
tartja a jelenlegi munkaformákat és eredményeket. 
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Viszont az utolsó három (nyitott) kérdésre, melyben a tanárok ötletei, ja- 
vaslatai felöl érdeklödtiink, az adatközlök egyharmada nem válaszolt. 

Azok az adatközlök, akik kinyilvánították a véleményiiket, szinte min- 
dent elmondtak, ami miatt sziikségesnek tartottuk ezt a fölmérést elvégezni. 
Kiemelték, hogy a nyelvtanórákat érdekes, játékos, versenyszeríí feladatok- 
kal, több gyakorlással, állandó odafigyeléssel, javítással, ellenörzéssel le-
hetne hatékonyabbá tenni. Egyik adatközlö kifejtette: „A nyelvhasználattal 
kell összekötni a nyelvtan tanítását." Valóban fontos lenne, hogy a nyelvtan- 
órákon ne a nyelvtani szabályok elméleti tudását értékelnék a tanárok, ha- 
nem azok gyakorlati alkalmazását. 

Számos konkrét tantervi javaslatot is tettek az adatközlök. Válaszaikból 
kicseng: több idöre lenne sziikségiik az igényesebb nyelvtantanításhoz. Ezt 
vagy az óraszám növelésével, vagy a tananyag csökkentésével érhetö el, vé- 
leményiik szerint. Még néhány használható és megfontolandó ötlet: 

„Tematizálnám a nyelvtan oktatását, nem mindig mindent tanítani." 
„Át kellene dolgozni a tankönyvek feladatgyújteményét." 
„A gyakorló pedagógusokat is be kellene vonni a tantervkészítésbe." 

Az igényesebb nyelvhasználat kapcsán a tanárok a közvetlen környezet 
(az iskolában a többi tantárgyat tanító tanár, illetve a család, valamint a 
kommunikációs eszközök) hatásának fontosságát emelték ki. „Ne csak a 
magyarórán legyen fontos a helyes beszéd" — mondják a tanárok. A nyelvi 
igényesség legyen minden magyar nyelven tanító pedagógus elvárása. „Meg 
kellene a magyarul oktató tanárokat tanítani beszélni magyarul, hogy ne 
csak az anyanyelvi órákon halljanak helyes beszédet." — vélekedik egy má- 
sik adatközlö. A kérdéssel kapcsolatosan legsommásabban a következö 
adatközlö fogalmaz: „Magyar nyelven biztosítanám a tanárképzést minden 
tantárgyból, magyar nyelven írt tankönyveket, nem pedig fordítás útján lét- 
rejött magyar nyelvú tankönyveket kellene biztosítani a tanároknak." Ehhez 
nem sokat tudunk hozzátenni. 

A válaszolók szerint színházi elöadások, irodalmi estek, igényes televí- 
zió- és rádiómíisorok megtekintésével, meghallgatásával, minél több olva- 
sással lehetne mélyíteni a tanulók nyelvi igényességét. 

Ezenkíviil fölhívják a tanárok a figyelmet a beszéd, a tanulók beszélteté- 
sének fontosságára. Szituációs gyakorlatokkal, drámapedagógiai foglalko- 
zásokkal is hatékonyabbá tehetö a nyelvtanoktatás. 

Összegzés 
Megállapíthatjuk, hogy a kérdöívet kitöltö harminc tanár fontosnak tar- 

totta a fölvetett kérdéseket, s válaszaikkal igazolták hipotéziseinket. A 
nyelvtan tanítása — és nem csak azé — megújításra vár. Jobb köriilményeket, 
alkalmasabb tankönyveket kellene biztosítani a hatékonyabb oktatáshoz. 
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Megoldásokat is fölkínáltak a tanárok, hiszen precízen meghatározták, mit 
és hogyan, melyik osztályban kellene tanítani, hogy a nyelvtanórák számát 
növelni kellene, ha lehetséges, a nyelvtan- és irodalomtanítás szétválasztá- 
sával, tanári kézikönyvekkel. S leginkább azzal, ha a társadalom jobban 
odafigyelne és megbecsiilné a pedagógusok munkáját. 

Mindenképpen tenni kellene valamit a hatékonyabb oktatás érdekében. 

Jegyzetek 

I 18. Ha lehetöség lenne a nyelvtan- és az irodalomórák szétválasztására a tantervben és az 
órarendben, jónak tartaná-e ezt?; 19. Hatékonyabb lenne-e a nyelvtanítás, ha kiilön tár- 
gykénttanítanák? 

2 Minden osztálynak kiilön tankönyv kellene. 
3 A kérdöív készítésekor sajnálatos hiba történt, a c felelet helyesen: részben felel meg, át 

kellene dolgozni öket (ti. a tankönyveket); így a d (részben felelnek meg, ki kellene 
bövíteni öket) válaszlehetöség tulajdonképpen benne van a c-ben. 

DIFFICULTIES ENCOUNTERED BY HUNGARIAN 
TEACHERS TEACHING GRAMMAR IN PRIMARY 
SCHOOLS - FINDINGS BASED ON A 
QUESTIONNAIRE 

The author sets forth her findings, which are based on a questionnaire 
filled in by teachers of Hungarian in primary and secondary schools. The 
questions were so designed as to yield information on the teaching of gram- 
mar and linguistics. The survey has shown that, as things are, instruction in 
the mother tongue needs to be reformed. More usable textbooks together 
with workbooks and handbooks were listed as primary requirements. The 
informants were unanimous in stating that linguistic education should not be 
looked upon as solely the task of the Hungarian teacher: it must be the con- 
cern of the whole school, and of the whole environment in the broad sense 
of the word. 
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Látjátok, feleim, mik vagyunk, milyen a sorsunk! 
Öröknek hittiik mosolyát, lényét, bölcs munkálkodását, és most azon a 

szombatra virradó éjszakán minket, hozzátartozóit, barátait, tisztelöit örök- 
re elhagyott. Doktor Vajda József, a tanár úr elment köziiliink. Mert az volt 
ó minekiink, a sok kisdiáknak, középiskolásnak, egyetemi hallgatónak, 
akiknek megadatott, hogy József Attila-i „párnás" szép szavai nyomán a vi- 
lágra nyíljon a lelkiink, hogy töle hitet, tartást, emberséget tanuljunk. Tanár 
maradt, marad ð minden ízében, nem a parancsoló, de meleg szeretetben 
megjelenített tekintélyében, csendes bölcsességében. Tanárként marad meg 
mindörökre bennnnk, pedig nem „csak" az volt, hanem tudós, nyelvész, 
szakíró, szótárszerkesztö, harcos nyelvmúvelö, sokunknak kollégája, barát- 
ja is. 

Május 20-án jött a szíviinkbe markoló hír, nem bírta már, legyúrte öt a 
betegség, a szenvedés. Elhunyt, és már csak így térhet vissza hozzánk, a 
sziilöföldhöz, amelyböl vétetett, amelytöl lélekben soha el nem szakad, 
amelybe — mint majd mi mindannyian — most fölföldobott köként visszahul- 
lik. Itt van még egy kicsit veliink, hogy töle, de már nélkiile — búcsút ve- 
gyiink. 

Vajda József 1919. február 14-én Kanizsán sziiletett, iskolába azonban 
már Adorjánon indult, amelyet második sziilóföldjének tartott, majd ismét 
Kanizsára keriilt, hogy aztán középiskolai tanulmányait Zentán folytassa. 
Érettségi után 1940-ben a belgrádi egyetemre keriilt a magyar egyetemisták 
Bolyai Klubjában is tevékenykedve. Aztán jöttek a háború viharai, és már 
szíilövárosában él, dolgozik az önkormányzatnál segédfogalmazóként s 
közben Kolozsvárott is tanult. Aztán jöttek az újabb emberpróbáló, embert 
örlö idök. 1945-ben már taniigyi munkásként, magyar- és némettanárként 
dolgozik, 1953-ig a belsö, aztán a tóparti iskolában. Ki feledhetné a táblára 
írt gyöngybetííit, igazságos atyai szigorát, ahogyan Petöfinek a Farkasok da- 
lát tanította, kristálytiszta módszerességét. Az ó szavai nyomán hitte sok ta- 
nítványa, még a szegény mezítlábasok is, hogy tehetséggel, kitartással ne- 
kiink minden sikeriil. 

Utána 1957 táján pályája elvált Kanizsától, követte és formálta sorsát. A 
Magyar Tanszéken megszerezte az oklevelet, Szabadkára keriilt a Techni-
kumba és lett ott is sok gyereknek kedves tanára. Aztán egyre sorjáztak pá- 
lyájának újabb állomásai: Elöször a Szabadkai Pedagógiai Intézet szakfel- 
iigyelöje, aztán a Tartományi Tankönyvkiadó Intézet szerkesztöje, késöbb 
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pedig a szabadkai Tanárképzö Föiskola tanára, söt igazgatója is. Innen ke- 
riilt utolsó munkahelyére az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar 
Tanszékére, miután Bölcsészdoktori oklevelet szerzett az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetemen, filológiai doktori címet pedig — 1978-ban — Újvidé- 
ken. 

Tanított egyetemiinkön szókészlet- és szóalaktant, ö volt a Fordítói Szak 
egyik alapító tanára szerb-magyar viszonylatú kontrasztív nyelvészetet ok- 
tatva, egészen 1982. évi nyugállományba vonulásáig. 

Nyugdíjba vonult, de nem elzárkózó nyugalomba. Ö azelött sem, azután 
sem ismert megállást, mint ahogyan soha sem fogadott el semmilyen meg- 
alkuvást. Írt egyediil vagy társszerzöként majd húsz tankönyvet, amelyek 
köziil több még ma is használatban van, tanított a Jugoszláv Hadsereg nyel- 
vi kurzusain, alkotott frazeológiai és vonzatszótárakat, fö munkatársa volt 
az öt nyelvíí Katonai Szótárnak, a most is késziilö magyar-szerb nagyszótár- 
nak, a háborúk miatt megszakadt Jugoszláv Enciklopédia magyar kiadásá- 
nak, és még az elmúlt évig a belgrádi magyar lektorátuson is tanított. 

Szerzöje volt sok tanulmánynak, szakdolgozatnak, könyvnek. Kiilönö- 
sen a többnyelv{íség iskolai, szociolingvisztikai köriilményeinek a 
szerb—magyar viszonylatú nyelvi összevetésnek volt avatott, egyszerre el- 
méletben és gyakorlatban gondolkodó tudósa. A magyar—szerbhorvát kont- 
rasztív nyelvészeti fiizetek negyedik köteteként megjelenö A hely- és idöha- 
tározó szerkezetek címíí múve, valamint A magyar és szerbhorvát lokális 
esetrendszer kontrasztív elemzése címú doktori disszertációja összevetö 
nyelvtudományunk egyik alapozó, alapjaiba, rendszerébe már beépiilt ered- 
ménye, az is marad még sokáig. 

A végsö búcsúnál azt sem hallgathatjuk: lélekben, tudományos érdeklö- 
désében soha sem szakadt el Kanizsától. Mindig tudta, nálunk, veliink mi 
történt. Ö volt Kanizsa Monográfiájának lektora, lelkiismeretes nyelvi gon-
dozója. Tavaly március 24-ére még kanizsai nyelvmúvelö napot terveztiink, 
amelyen ö is szerepelt volna elöadásával. Aztán jött ismét a háború, de még 
közösen hittiik, hogy mindez pótolható. 

Ma már tudjuk, az az elöadás, az az elöadó, ember, személyiség pótolha- 
tatlan. Már csak szava, iizenete szól át az elmúlás lélekkel járható messze- 
ségeiböl. Szava és példája: Hogy amihez nyúlt, azt eredmény nélkiil el nem 
engedte, amihez hozzáfogott, annak lett aranyfedezete, tudományban, neve- 
lésben, emberségben, mindenben. 

Elvesztése miatt érzett fájdalmunkban csak egy lehet vigasztaló: Nem 
hal meg az, aki ennyi ifjú lélekben munkálva egy közösségért, a mi magyar 
nyelvközösségiinkért ennyit tett, alkotott. Tanár Úr , kollégánk, barátunk, 
emlékedet megqrizziik, Isten Veled! 

Papp György 
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EGYÉB KÖZLEMÉNYEK 

BALÁZS PIRI ALADÁR 

A TITOKZATOS M- A MAGYAR MINK ÉS A 
SZLÁV MI 

I. rész 
Már évtizedekkel ezelött fölfígyeltem arra, hogy mind a magyar, mind a 

szerb nyelvben van egy m egyes szám elsö személyíí igei személyrag. Ma-
gyar: dolgozom; szerb: radim. 

Ettöl kezdve, ha valamit találtam ezzel kapcsolatban, vagy valami 
eszembe jutott, akkor följegyeztem, hogy majd egyszer írok belöle valamit. 
Aztán jött a hosszú betegség, vele egy súlyos míítét, úgyhogy most legyen- 
giilve és öregen öriilnöm kell, ha a meglevö anyagból össze tudok állítani 
egy kis dolgozatot. 

Természetesen, felvetödik a kérdés, jelenthet-e az említett egyezés vala- 
mi messzebb nyúló kapcsolatot a két nyelv között, mert ha igen, akkor an-
nak nagyon réginek kell lennie. A kapcsolat csak úgy lehetséges, ha mind a 
két nyelvben kimutatható az egyes szám elsö személyú személynévmásnak 
m kezdetú alakja, ugyanis az m személyrag etimológiailag összeftigg az 
egyes szám elsö személyú személyes névmással. 

Vizsgáljuk meg elöször az én személyes névmást! Ismerjiik azt a nyelvi 
jelenséget, hogy ha egy olyan szóhoz, amelynek az alakja a nyelvtörténet fo- 
lyamán megváltozott, ösi toldalék (-t tárgyrag, -s melléknévképzö stb.) já- 
rul, akkor a toldalék elött a szónak régebbi alakja jelenik meg, p1. ló, lovat; 
tó, tavak: kó, köves; hó, havon. Ezzel a módszerrel az én szavunk régi alak- 
ját is felidézhetjiik, s a tárgyragos alak helyett ezt a szóalakot nyerjiik: en-
gem. Ez nem az a szó, amelyet mi keresiink. 

A TESz. az  én névmásról többek között a következöket mondja: „A 
rokon nyelvi megfelelök a magyar és a vogul kivételével m kezdetííek. E 
két nyelvben az egyes szám elsö személyú névmással etimológiailag ösz- 
szefiiggö egyes szám elsö személyú birtokos személyrag (m), valamint a 
többes szám elsö személyú személyes névmás (magy. mi vog. T. men) 
azonban azt bizonyítja, hogy az én jelentésú névmás eredetileg ezekben 
is m kezdetíí volt." Ezt a szót kell tehát megkeresniink. — De térjiink még 
vissza az én szóhoz! Az én szó vitatott eredetíí. Az egyik vélemény sze- 
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rint uráli eredetíí. Ha eredetileg m kezdetíí szó volt az egyes szám elsö 
személyú személynévmás, akkor talán az volt uráli eredetú, nem az én. A 
másik vélemény szerint magyar fejlemény. Ezzel sem érthetiink egyet. 
Valószínúnek látszik, hogy a magyarok és a vogulok még érintkeztek 
egymással, amikor ez a nyelvi változás végbement náluk, ezért úgy gon- 
doljuk, hogy az ugor kor vége felé történt. Ez a kor i.e. I. évezred köze- 
péig tartott. 

Az m kezdetíí én jelentésíí magyar szó nem veszhetett el. Az eröteljes 
fejlödésben levö nyelv inkább gazdagítani igyekszik szókincsét, nemhogy 
kidobna magából olyan szavakat, amelyekre sziiksége van. Egyébként is a 
személyes névmás nem viselkedik úgy, mint egy divatszó, amely bizonyos 
idö után elavul. 

Akkor talán fel akarták használni valamire; ok nélkiil nem távolították 
el a helyéröl. — De mire!? — A régi írásokban látjuk, hogy szinte sorozatban 
sziiletnek a többes szám elsö személyú ragok az egyes szám elsö személyú 
m rag és a k többesjel összekapcsolásából, s ebböl arra következtethetiink, 
hogy az m kezdetií, én jelentésú szó arra kellett, hogy belöle megalkossák 
a többes szám elsö személyíí személyes névmást. Nem kell ezen csodál- 
kozni, más nyelvekben is megtörtént ez; egyébként is a régi einber (a na-
gyon régi) úgy nevezte meg a többes szám elsö személyt: „ több én ". Ha 
ezen a nyomon indulunk el, akkor olyan szót kell keresniink, ameíy meg- 
felel bizonyos követelményeknek. Jelentése szerint többes szám elsö sze- 
mélyú személyes névmásnak kell lennie, s meg kell találnunk benne az el- 
veszettnek hitt m kezdetú, én jelentésíí szót és a -k többesjelet. Ilyen, ter- 
mészetesen, csak egy van, s több nem is lehet: a mink. Ez a szó minden 
szempontból megfelel a követelményeknek. Elsösorban is többes szám el- 
sö személyú személyes névmás, mégpedig az eredeti, változatlan formájá- 
ban. Alapszava, a min, a magyar nyelv elveszettnek hitt m kezdetú, én je- 
lentésú szava, amelyet érdemes összevetni a rokon nyelvek megfelelö sza- 
vaival. Megtaláljuk öket a TESz. I. kötetében az én címszó alatt. Végiil a - 
k többesjel. — Rekonstruálva a magyar nyelvben a régmúltban történt vál- 
tozásokat, a következöket mondhatjuk: A min volt eredetileg a magyar 
nyelvben az én jelentésú szó. Ebböl alkották meg a -k többesjel hozzátol- 
dásával a többes szám elsö személyíí személyes névmást. Így sziiletett meg 
a mink. Olyan ez, mintha ma az én névmáshoz toldanánk hozzá a -k töb- 
besjelet; mivel azonban ez nem jól hangzik, inkább a következö kifejezés- 
sel éliink: több én. 

A névmás azonban nem viselkedett úgy, mint a személyrág. Az m sze- 
mélyrag bármikor ledobja magáról a többesjelet, a min azonban úgy hozzá- 
forrt a -k-hoz, hogy többé semmi másra nem lehet használni. Ezért kellett a 
helyére hozni az én névmást. 
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Sokan úgy tartják, hogy mink szavunk nem szalonképes annak ellenére, 
hogy tárgyragos alakját (minket) mindenki kénytelen használni, mivel meg- 
csonkított alakja (mi) ragozhatatlan. 

Nem kell szégyellniink a mink szót; egyik-másik szótárszerkesztö is fö1- 
vette kétnyelvíí szótárába, az Értelmezð Szótár pedig költöi idézettel is 
kedveskedik: 

Játsszunk, játsszunk... 
Méhcsoportot, rózsafát... 
ink is, mink is raj lesziink, 
Andalogva és dönögve 
Ágról ágra röppeniink. Vör. 

A mink, illetve a minket szóval kapcsolatban még egyszer meg kell em- 
líteniink azt a nyelvi jelenséget, hogy bizonyos szavak hangalakja bizonyos 
toldalékok elött megváltozik. Dr. Klemm Antal, az én nyelvészprofesszo- 
rom a Pécsi Erzsébet Tudományegyetemen törvényszerGnek mondta azt, 
hogy ilyenkor a szónak korábbi, esetleg eredeti alakja idézódik fel. Ezt szán- 
dékosan is elöidézhetjiik; pl. tudni akarjuk, hogy milyen volt a daru szónak 
a korábbi hangalakja, akkor hozzátoldjuk a -k többesjelet, s ezt a szóalakot 
nyerjiik: darvak. Nem férhet hozzá kétség, hogy a -k többesjel által felidé- 
zett darv alak a korábbi. Nem is lehet ez másképpen. Olyan ez, mintha a 
nyelv saját magáról beszélne, saját magáról pedig csak azt mondhatja el, 
amit átélt, s amire emlékszik. Éppen ezért, ha a mi személyes névmás tárgy- 
ragos alakja helyett azt az alakot kapjuk: minket, akkor el kell fogadnunk 
azt, hogy a kettö köziil a mink a korábbi, söt az eredeti. Ezzel szemben a 
TESz: ben a mi cím alatt a következöt olvassuk: „A tárgyragos forma sze- 
repét betöltö minket alakban a névmás személyjellegét nyomosító -nk sze- 
mélyrag elözi meg a tárgyragot." — Ez a megállapítás téves, mert az újabb 
alakból származtatja a régebbit; a mi alakból a mink alakot. Ezekröl még 
szólunk a szerb nyelvvel kapcsolatban. A minket szó nk eleme nem sze- 
mélyrag, mert ha az volna, föl lehetne ismerni, hogy milyen személyrag. 
Végiil, a nyelvben történt, fentebb ismertetett változások több ezer évvel ez-
elött mentek végbe; ehhez képest az -nk személyrag elég késön fejlödött ki, 
hiszen még a Halotti Beszédben is csupa -mk van (pl. uromc), mutatva azt, 
hogy a többes szám elsö személyú személyrag az egyes szám elsö személyú 
személyragból és a -k többesjelböl alakult ki. 

Most, hogy a magyar nyelvröl ebben a kérdésben mindent elmondtunk, 
amit akartunk, az elmondottakat röviden a következökben foglalhatjuk ösz- 
sze. — Több ezer évvel ezelött a magyar nyelvben még nem volt többes szám 
elsö személyíí személyes névmás, de már sziikség lett volna rá. Az egysze- 
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ríí ember úgy látta, hogy erre a funkcióra megfelel a min egyes szám elsö 
személyú személyes névmás, ha megtoldja a -k többesjellel. Így sziiletett 
meg a többes szám elsö személyú személyes névmás: a mink. Ezért veszett 
el az m kezdetíí, én jelentésú névmás; szerencsére más szerepben megtalál- 
tuk. Ezek után, természetesen, be kellett tölteni az egyes szám elsö szemé- 
lyú névmás megiiresedett helyét, s így keriilt oda az én. 

Ezek után sorra vehetjiik a szerb nyelvet. Az m kezdetú, én jelentésíí szó 
a szerb nyelvben sincs meg, hanem ott találjuk helyette aja szót. Szerencsé-
re, a veszteség csak a nominativusra terjed ki, a többi esetben az m kezdetú 
szót találjuk. Aja (én) accusativusa: mene, me (engem); dativusa: meni (ne-
kem). Megvan tehát az m kezdetú, egyes szám elsö személyú személyes 
névmás, söt még majd az is kideríil, hogy hova lett a nominativusa. 

Nem hagyhatjuk szó nélkiil azt sem, hogy milyen nagy hasonlóság van a 
két nyelv többes szám elsö személyú személyes névmása között. Ennek a ha- 
sonlóságnak leglényegesebb eleme az, hogy mind a kettö m kezdetú; szerb: 
mi; magyar: mi, ill. mink. Ez onnan származik, hogy a szerb nyelv is az egyes 
szám elsö személyú személyes névmásból alkotta meg a többes szám elsö 
személyú személyes névmást. Az teljesen kizárt dolog, hogy ezekben a vál- 
tozásokban az egyik nyelv hatott volna a másikra. Ezek a változások a két 
nyelvben egymástól teljesen fiiggetleniil mentek végbe. Ellenben az lehetsé- 
ges, hogy sokkal késöbb, a Kárpát-medencében a téritések idején a szláv 
nyelvek hatására alakult ki a mink szó rövidebb változata, a mi, amelytöl a 
szláv mi legfeljebb abban kiilönbözik, hogy a magánhangzója hosszú. Tárgy- 
ként azonban továbbra is a régi szót használták, s használjuk még ma is: min- 

ket. De sokan használják tárgyrag nélkiil is a mink névmást. 
Munkánk elején azt mondtuk, hogy a két m személyrag alapján csak ak-

kor lehetséges a kapcsolat a két nyelv között, ha mind a két nyelvben ki tud-
ja mutatni az m kezdetíí egyes szám elsö személyú személyes névmást, mert 
az m személyrag etimológiai viszonyban van az én jelentésú személyes név- 
mással. Nos, ez sikeriilt, tehát a kapcsolat lehetséges. 

Ezzel tulajdonképpen el is végeztiik volna kitíízött feladatunkat, mivel 
azonban munka közben megismertiik a fmnugor, ill. uráli rokon nyelvek m 

kezdetíí, én jelentésú szavait, s azt láttuk, hogy a rokon nyelvek a tárgyalt kér- 
désben felsorakoznak a magyar nyelv mellé, a szerb nyelvet sem hagyhatjuk 
egyediil; legalább néhány indogermán nyelvet oda kell állítanunk melléje. 

Amikor kisgimnazista koromban a latin én névmás deklinációját magol- 
tam, egyáltalán nem tíínt fel nekem, hogy az ego után csupa m kezdetíí szó 
következik. Itt is csak az m kezdetú szó nominativusa veszett el, a többi 
esetben megmaradt az m kezdetú szó, pl. az acusativusa: me (engem), a 
dativusa: mihi (nekem). A latin nyelvben tehát megvan az m kezdetíí, én je- 
lentésú személyes névmás. 
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A franciában, habár indoeurópai nyelv, amint mondják, kiveszöben van- 
nak az esetek. Ezzel szemben két én jelentésö szava van. Az egyik a je, 
amely ige elött áll. Van egy esete, a me, amely accusativusnak fogható fel, 
mert a jelentése: engem. Magánhangzó elött gyakran elveszti „ e" elemét, s 
ilyenkor aposztrofot (hiányjelet) kap: m'. a másik én jelentésú szó a nyoma- 
tékos moi. Idézziik az ismert francia mondást: L' état c'est moi. (Az állam 
én vagyok.) 

A németben az ich az én jelentésú névmás; accusativusa mich (engem), 
dativusa mir (nekem). Tehát az m kezdetú, én jelentésíí szónak csak a nomi- 
nativusa veszett el. 

Az angolban ott találjuk az én jelentésú I személyes névmást, mellette az 
m kezdetíí me névmást, amelyet jelentésénél fogva (engem v. nekem) accu- 
sativusnak vagy dativusnak is fel lehet fogni. 

Reméljiik, az m kezdetú én jelentésú szavak révén szövödnek majd a 
fínnugor és az indoeurópai nyelvek között bizonyos rokonságszerú szálak, s 
idövel más teriiletekre is kiterjednek. 

Az elmondottakhoz, befejezésiil, csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy 
ez a munka nem befejezett, inkább csak a kezdete valaminek, ezért folytat- 
ni kell. Bizonyára még sok olyan nyelv van, amelyben ki lehet mutatni az m 
kezdetíí, egyes szám elsö személyíí személyes névmást. A kutatást azonkí- 
viil arra is ki kell terjeszteni, hogy a titokzatos m hány ezer éve szövi a ro- 
konságszerú szálakat a világ nyelvei között. Ez azonban már az ifjabb nem- 
zedék dolga. Az én idöm lejárt, elfáradtam, s hálát adok a Mindenhatónak, 
hogy kilencvenedik életévem kiisžöbén ennyi szellemi munkára képessé 
tett. 

II. rész 
A titokzatos m címíí írásomban lehetségesnek tartom, hogy a mink sze- 

mélyes névmás rövidebb alakja, a mi, a honfoglalás után a hazai szláv nyel- 
vek hatására alakult ki. Ezt a véleményemet a következöképpen változtatom 
meg: az a miv szó, amely már a Halotti Beszédben elöfordul, nem a mink 
szó származéka, hanem valamelyik hazai szláv nyelvböl iiltették át a ma- 
gyar nyelvbe. Erre egyrészt abból következtetek, hogy a miv szó olyan ma-
gyar írásban jelent meg, amely jól meg van túzdelve szláv szavakkal, más- 
részt abból, hogy a két szó között rendkíviil furcsa viszony alakult ki, amely 
ellenségesnek is nevezhetö. Ez a furcsa viszony kizárja azt, hogy bármelyik 
is a másikból származzék. A mi pártiak ki akarták szorítani a használatból a 
mink-et, de nem sikeriilt, mert a mi semmilyen ragot nem vesz fel, s ezért 
nehezen használható szó. A köztiik levö furcsa viszony abban csúcsosodik 
ki, hogy valahányszor a mi tárgyragos alakjára volna szúkség, kölcsön kell 
kérni a minket szót. Ez a helyzet még ma is. 
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Azt mondhatná valaki, ha megvolt a magyar nyelvben a mink szó, miért 
vették volna át a szláv mi szót. Nos, erre elég frappáns választ adhatok. — 
Nézziik meg a Halotti Beszéd szláv szavait! — A milost szó, kegy, kegyelem 
jelentésben keriilt a magyar nyelvbe. A kegyelem szó többször is elöfordul 
magában a Halotti Beszédben: urome if ten kegilmet; ur uvt kegilmekel. Író- 
ja így is fogalmazhatott volna: Menyi kegilmben terumteve eleve miv i femu- 
cut adamut. Tehát a milost szó nem sziikségböl keriilt a Halotti Beszédbe, 
jobban mondva a magyar nyelvbe. 

Azt mondja a szakirodalom, hogy a munka szó kín, gyötrelem jelentés- 
ben keriilt a magyar nyelvbe. Aki a következót meg tudta fogalmazni: pucul 
kinzotviatwl — az a munca szót sem sziikségböl használta. Hogy a munka 
szóra kín, gyötrelem jelentésben a magyar nyelvben nem volt szúkség, az is 
mutatja, hogy jelentése megváltozott. A mostani jelentése eredetileg, termé- 
szetesen, az a munka volt, melyet a földesurak által emberteleniil kizsákmá- 
nyolt jobbágyoknak kellett végezniiik. 

A bratym helyett itt is éppen úgy megfelelt volna a feleym, mint a szö- 
veg elején. A brat (barát) szó jelentése is azért változott meg, mert eredeti 
jelentésében nem volt rá sziikség. — Ezzel a néhány példával arra akartam 
rámutatni, hogy bizonyára sok szláv szó nem sziikségböl keriilt a magyar 
nyelvbe, hanem azért, hogy magyar szavakat szorítson ki onnan. Ilyen a ka- 
lász szó is. A kalász és a búzafó harca sokáig tartott, de végiil is az idegen 
szó gyözött. A XVI. században még élt a búzafó szó. Károli Gáspár Bibliá- 
jában a tanítványok búzafejet szaggatnak (Lukács ev. 6. r.). A késöbbi for-
dításban azonban már kalászokat tépdesnek. Horger Antal írja egy tanulmá- 
nyában, hogy iinnep szavunk régibb alakja iinnep, innap, idnap, igynap, s 
ennek elötagja a„szent" jelentésú ösi magyar így szó, melyet azonban idö- 
vel kiszorított a használatból a szláv eredetíí szent szó. Az embernek az az 
érzése, hogy a szláv szavakat valahonnan támogatták a magyar szavak ellen. 

A következökben arra szeretnék rámutatni, hogyan alakul a helyzet attól 
fiiggöen, hogy melyik véleményt fogadjuk el. — Ha elfogadjuk a TESz. vé- 
leményét (mi ' szócikk), hogy a mink szó úgy keletkezett, hogy a mi szóhoz 
-nk személyragot toldottak, akkor nincs meg az m kezdetíí, én jelentésú ösi 
szavunk, amely feltétleniil megvolt, de két-háromezer évvel ezelött átadta 
helyét a mai én szónak, s nincs is rá reményiink, hogy valaha is megtalál- 
juk. Pedig nagyon sziikséges volna, hogy megtaláljuk, mert vele kellene iga- 
zolnunk a magyar nyelv egyes szám elsö személyú -m személyragját. Sze-
rencsére, a mink szavunk megjelenése legalább ezer évvel megelözi az -nk 
személyrag megjelenését, úgyhogy az -nk személyragnak a mink szó létre- 
jöttében nem lehet szerepe. — Ha viszont a mink szóból származtatjuk a mi 
szót, megvan az ösi m kezdetú, én jelentésíí min szavunk, de még mindig 
nincs magyarázat arra, hogy miböl táplálkozott évszázadokon keresztiil, s 
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táplálkozik magyar ma is az ellenszenv a két szó között; jobban mondva, 
miért akarta és akarja a mi névmás kiszorítani a használatból a mink név- 
mást. Minden csak abban az esetben rendezödik el, nyer magyarázatot és 
válik világossá, ha a mi személyes névmást a szláv jövevényszávak közé so- 
roljuk. Hogy ez miért volna helyes? — Íme! — Nagyon csekély a valószíníí- 
sége annak, hogy a magyar nyelv a meglevö mink szava mellé létrehozott 
egy másik többes szám elsð személyíí személyes névmást, a mi névmást. El- 
lenben láttuk, hogy átiiltettek a magyar nyelvbe olyan szláv szavakat is, 
amelyeknek már volt a magyar nyelvben megfelelójiik. Söt arra is láttunk 
példát, hogy a szláv jövevényszó kiszorította a használatból az eredeti ma-
gyar szót. Ha tehát elfogadjuk azt, hogy a mi személyes névmás szláv jöve- 
vényszó, akkor magyarázatot nyer az is, hogy honnan ered a köztiik levö 
furcsa viszony. 

Végiil szeretném elmondani, mi okozta azt a nagy tévedésemet, amelyet 
munkám elsö részében elkövettem. — Amikor a mink szóból származtattam 
a mi szót, megtévesztett engem az, hogy a mi tárgyragos alakja helyett a 
minket szó jelentkezik. Azt hittem, itt is arról van szó, hogy a rag felidézi a 
szó régebbi, esetleg eredeti alakját. Tévedtem. Nem közös eredetíí ez a két 
szó. A mink szót a magyar nyelv hozta létre a maga m kezdetú, én jelentésíí 
min szavából, hozzátoldva a -k többesjelet. A mi többes szám elsö személyú 
névmást pedig a szláv nyelvek hozták létre szintén a maguk m kezdetíí, én 
jelentésú szavából. Éppen ezért a mi személyes névmást abban az esetben is 
szláv eredetíínek kellene tartanunk, ha belöle származtatnánk a mink szemé- 
lyes névmást, mert az megdönthetetlen tény, hogy a. mi többes szám elsó 
személyú személyes névmást a szláv nyelvek hozták létre. 

Munkám elsö részét azzal zártam, hogy sikeriilt mind a két nyelvben ki- 
mutatnom az m kezdetú, én jelentésú szót, tehát a közös -m személyrag 
alapján a két nyelv között lehetséges az ösi rokonságszerú kapcsolat. Most 
mégis visszatérek az m kezdetú, én jelentésú névmáshoz, mert egyrészt nem 
árt ezt a kérdést minél több oldalról megvilágítani, másrészt, ha ki tudom 
mutatni, hogy a mink névmás második eleme nem az -nk személyrag, hanem 
a -k többesjel, elsö eleme pedig nem a mi névmás, hanem az m kezdetíí, én 
jelentésú ösi min szavunk, vagyis hogy a magyar nyelv a mink szóban a szo- 
kásos módon alkotta meg a többes szám elsö személyú személyes névmást, 
akkor egyúttal az is világossá válik, hogy a mi névmás idegen. 

Az alábbiakban két oldalról világítom meg a kérdést. 
1. Nyelviinknek az a változása, hogy az ösi m kezdetú egyes szám elsö 

személyú személyes névmásunk átadta helyét az én névmásnak, kétségkíviil 
nagyon régen történt. Hiszen akkor jött létre a többes szám elsö személyú 
személyes névmás, s ez is csak az igen távoli múltban történhetett. Bár az 
-m személyragnak már az m kezdetíí egyes szám elsö személyú személyes 
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névmás idejében létre kellett jönnie, a belöle származó -nk személyrag 
olyan késön jelent meg, hogy semmi esetre sem lehetett szerepe a mink név- 
más létrejöttében. 

2. Több példa azt mutatja, hogy a magyar a személyragok és a személyes 
névmások többes számát az egyes számból és a -k többesjelböl alkotja meg. 
Így alakult az -m személyragból az -mk (uromc), amely késöbb -nk-ra vál- 
tozott. — Egészen világos ez a harmadik személyú személyes névmás eseté- 
ben is, mert az egyes számú 6, fölvéve a -k többesjelet, többes számúvá vá- 
lik. — A többes szám második személyíí ti névmásról elöször is el kell mon- 
danunk azt, hogy nem ez az eredeti alakja. A népnyelvben így hangzik: tik, 
tikteket. Egyik-másik szótárunkban is benne van a tik, pl. Burián János 
Latin—magyar szótárában azt találjuk: vos ti, tik, titeket, benneteket... 

A tik személyes névmás -k eleme azt jelenti, hogy a többes szám máso- 
dik személyú személyes névmás úgy keletkezett, hogy az egyes számú ti 
névmáshoz hozzátoldották a -k többesjelet. Mikor ez a változás megtörtént, 
a ti megiiresedett helyét elfoglalta a te. — Van-e okunk feltételezni, hogy ez 
nem így történt az elsö személy esetében is? — Nincs! — Akkor hát a mink és 
a mi közúl melyik a mienk; melyik a magyar nyelv alkotása? Kétségkíviil 
az, amelyikhez -k többesjel járul, vagyis a mink. 

(Azoknak, akik nem ismernek legalább egy szláv nyelvet, nehéz lesz el- 
fogadniuk, hogy a mi többes szám elsö személyú személyes névmás szláv 
eredetú, de elöbb-utóbb be kell adniuk a derekukat.) 

Az én feladatom tulajdonképpen az m kezdetú, én jelentésú ösi magyar 
szó felkutatása volt. Mennyire megöriiltem, amikor a -k többesjel elött meg- 
láttam a min szócskát: hiszen ez valóságos ikertestvére a finn minii szónak. 
Amikor pedig összehasonlítottam a többi m kezdetú, én jelentésú finnugor 
szóval, akkor világossá vált, hogy a min oda tartozik közéjiik. 

A sokat emlegetett két szóról el kell még mondanom valamit. 
A mink és a mi közti alaki hasonlóság, amely munkám elsö részében za- 

varólag hatott, onnan származik, hogy közrejátszott a finnugor és az indo-
európai nyelvek közti rokonságszeríí kapcsolat, amelyet éppen közös ösi 
egyes szám elsö személyú személyes névmásuk jelent, élén a titokzatos m 
mássalhangzóval, amely úgy sugározza magából az én fogalmát, mintha 
önálló szó volna, és tízezer éve vagy még hosszabb idö óta szövögeti a ro- 
konságszerií szálakat a világ nyelvei között. 

Befejezésiil még csak annyit szeretnék elmondani, hogy amikor mun- 
kámnak ez a második része is elkésziilt, le kellett volna Glni és átdolgozni 
eggyé az egész mondanivalót, s közben rendezni az anyagot, csiszolni a stí- 
lust. Erre azonban már nem keriilhetett sor, mert belölem végképp elszállt 
az erö; többre már nem vagyok képes. Remélem, aki elolvassa, így is meg- 
érti, mit akarok mondani. 
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PENAVIN OLGA 

A NÉPNYELVI ÉS NÉPRAJZI GYiJJTÉS 
KÖRiJLMÉNYEIRÖL 

Emlékeim tárházából 
Nem egy tudományos kérdésröl szeretnék pár szót szólni, inkább a tudo- 

mányos munka alapját képezö gyííjtésrðl, gyújtðmunkáról szólnék pár szót, 
arról az alapvetö tevékenységröl, annak módozatairól, amelyröl csak ritkán 
írunk, ha beszéliink is, csak magunk között. 

Az aszkétikus munkáról nem szívesen vallunk, hisz egyesek nem értik, 
miért is tessziik. Kiilönösen mi, kispénzú kutatók, gyííjtök mondunk le sok 
mindenröl, lelkességiink, „megszállottságunk" segít benniinket a távoli cél 
felé. 

Tél van, téli sziinidð a gyújtés ideális ideje. Ilyenkor indultunk éveken át 
gyújtöutunkra. Vártak az adatszolgáltatók, a falusi házak tisztaszobái, va- 
cogtató hömérsékletiikkel. 

Tudott dolog, hogy a gyújtés, az anyaggyújtés a népnyelvi, a dialektológi- 
ai és a néprajzi tanulmányok alapja, meg sem lehet moccanni nélknle. Mivel 
a fentebb említettek nem spekulatív tudományok, a gyújtött adatok a munka 
hitelességének biztosítékai. Gyöjteniink kell tehát, gyújteni, gyújteni!!! 

Pályafutásom kezdete óta (1941) gyújtöm vidékeinken a szólásokat, köz- 
mondásokat, azaz egy jugoszláviai magyar közmondásgyújtemény lebegett 
a szemem elött. Évtizedeken kereszt.iil gyújtöttem és gyújtöttem rendiiletle- 

Évek során gyííltek a cédulák. Már annyi van, hogy lassan elöntenek. 
Cédulák szólásokkal, közmondásokkal találhatók az íróasztalon, kötegek- 
ben alatta, mellette, dobozokban a szekrények tetején. Cédula, cédula min- 
deniitt! Már mozdulni sem lehet tðliik! 

Mi lesz veliik, ha egyszer magukra maradnak? Kidobják öket a szemét-
re. A szeméttelepen a vajdasági szél felkapja, görgeti, repíti öket, míg egy 
szemétguberáló fel nem emeli, elolvasva undorral dobja a szélbe. Így folyik 
ez az „örökkévalóságig". Elgondolkozott-e valaki azon, mi lesz a papírko- 
sárba vetett cédulák sorsa? Nem hiszem. 

Hogyan jutottam ehhez a cédulatengerhez? Vagy magam gyújtöttem, 
vagy másokat kértem, ihlettem a gyújtésére. Mások gyí.íjtéséröl nem szólha- 
tok, nem vettem benne részt tevékenyen, csak mögöttes személyként moz- 
gattam a munkát. 
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Hogy felvillanthassam az én munkámat, a népnyelvi, néprajzi gyújtése- 
im kezdetéig kell visszamennem, az 1950-es évekig, tanárképzö föiskolai 
tanárságom gyííjtöakciojaig, az elsö terepi kiszállásig. Jártam egyediil, jár- 
tam 1-2 diákkal, jártam csoportosan. Ebben a nagyon ösi idöben „apostolok 
lova" szolgált közlekedési eszközként. Egy-egy falu, egy nagyobb teriilet 
bejárásakor soha sem voltak fényes köriilményeink. A falu jóindulatú em-
berei segítettek esetleg parasztkocsijukkal. „Az apostolok lovai" azonban 
mindig készen álltak. Muravidék 23 faluját pl. feliilröl Hódostól kezdve las-
san lecsurogva Hármasmalomig a posta úton gyalog jártam be, mókusok, 
vaddisznók, nyulak rejtekét žörrentve meg. Útközben gyönyörködtem a ter-
mészet szépségeiben, az állat- és növényvilágban, a régi népi építészetben. 
Az adatszolgáltatók jóvoltából a mindennapi élet apróságaira is felfigyel- 
tiink. Gyúltek az adatok a jegyzöfiizetben, a magnetofonszalagokon. 

Nagy segítségnek számított, ha parasztkocsit, szánt adtak kísérövel, mint 
Baranyában. Természetesen mindig akadt valami, aminek nem kellett volna 
lennie; pl. szélfújta hóbuckával takart gödör. Egy téli napon pl. gyalog köz- 
lekedve a mezön át beleestem egy nagy gödörbe, csak úgy tudtak kiásni be- 
löle. Hja, de akkor még fiatalok voltunk, csak nevettiink a dolgon! 

Mivel csak a nyári és téli sziinidöben végezhettem gyújtést, nemcsak a 
tél, de a nyár kellemetlenségei is nehezítették a munkát. Nemcsak a közle- 
kedésben, hanem a táplálkozásban is. Ritkán kínálják meg a gyújtöt, legfel- 
jebb csak akkor, ha hosszabb idöre telepszik a háziak nyakára. Ilyenkor 
megismerhetjiik a népi étkezést is. Viszont arra is volt példa Baranyában, 
hogy a nagy almafa tövében heverö hullott almára fanyalodott más híján 
gyííjtö, mert bevett szokás szerint elkészített szendvics nem lapult a tarisz- 
nyában, de kocsma, csárda sem húzódott meg a közelben. 

A szegény gyííjtönek általában nem valami kényelmes az élete. A meg-
szokott hazai kényelem nélktil kell tengetnie napjait riéha 10 napig is. Alkal- 
mas közlekedési eszköz híján — mint már említettem — sokat kell gyalogol- 
nia sárban, hóban, fagyban „nagyszájú" szélben. Kiilön öröm, ha ökrös sze- 
kér, traktor kerúl a társaság alá! Kényelemröl szó sem lehetett. Legfény-
íízöbb kiszállásunk 1972 telén esett meg, amikor is egy elöadó kollégánk sa- 
ját autójával szállított ki benniinket Vojlovicáról a környezö községekbe. 

Jugoszlávia kisebbedésével késöbb sem lett kényelmesebb a terepjárás. 
Csak annyiban, hogy amikor a gyújtési terep közeledett, közelebb esett bá- 
zisunkhoz, egyszerúbb lett a kiutazás. A közlekedési eszközök köziil a vo- 
riat és az autóbusz lépett elö fö közlekedési eszköziinkké. Mi sohasem vol- 
tunk „úri", autós gyííjtök. Legutolsó gyújtöutunk is hagyományosan esett 
meg a Báčskában és Bánátbán: vonat — autóbusz — apostolok lova. Egyetlen 
könnyebbség akadt csak: nem kellett cipelnúnk a hajdani nagy és súlyos 
magyar magnetofonokat, amelyeket kézröl kézre adogatva kézben, vállon 

134 



cipeltiink. Lelkesedésben azonban akkor sem volt hiány, éppen úgy, mint az 
elsö alkalmakkor. 

Nemcsak a közlekedés, az alvás és étkezés köriil is akadtak gondok. Ha 
jó adatközlöre akadtunk, megfeledkeztnnk az evésröl is. Ha hosszabb idöre 
„kvártélyoztuk" be magunkat valahová, alvóhelyiil a megtiszteltetést jelen- 
tö télen jéghideg, fútetlen tisztaszoba órákig felmelegíthetetlen, fog- 
vacagtató, szahnazsákos, dunyhás ágya szolgált. Azóta is gyí.ílölöm a tiszta- 
szobát a fekvöhelyével egyiitt! Egyediil Kórógyon éreztem jól magam, mert 
évek óta ismertem minden porcikáját a vendéglátó ágynak. 

Gyújtés során sok kedves történet is megesett. Sok kedves pillanatot öriz 
emlélkezetiink, mint pl. a nyári szlavóniai szölöörzés, pudárkodás alkalmá- 
val a szalonnasiitések, mesélések, vidám heccelések, a baranyai vidámsá-
gok, a muravidéki kóborlások stb. Olyan élményben azonban errefele nem 
volt résziink, mint Moldvában, ahol éjjel a bolhák az új marni való pácienst 
teljesen kikészítették. 

Az adatközlökkel sohasem volt bajunk, mindig a legnagyobb készséggel 
álltak rendelkezésiinkre nemre, korra, foglalkozásra való tekintet nélkiil, 
amit bizonyítanak a nyelvatlaszok, szótárak, mesekötetek, balladagyújtemé- 
nyek, névgyí.íjtések, földrajzi nevek gryííjteményei, tanulmányok stb. 

135 



SZEMLE 

NYELVI STRTUKTÚRÁK ÉS AZ AGY 
Neurolingvisztikai tanulmányok 
Szerkesztette: Bánréti Zoltán, Bp. Corvina, 1999. 467 1. 

A kilencvenes éveket az „agy évtizede"-ként aposztrofálják, írja V.A. 
Fromkin, ugyanis a kognitív tudománnyal, nyelvelmélettel, pszichológiával 
foglalkozó tudósok olyan kérdéseket vizsgáltak, melyek a nyelv és az agy, 
az elme kapcsolatát érintették: milyen a nyelv és a gondolkodás kapcsolata 
(még mindig van mit mondani erröl a kérdésröl, pedig már sok száz éve fog- 
lalkoznak vele!), hogy múködik egyiitt az agy és a nyelvi rendszer. Az egyik 
központi kérdést Noam Chomsky fogalmazta meg, ez pedig az, hogy „me- 
lyek azok a mechanizmusok, amelyek a nyelvi tudás rendszerének, valamint 
a nyelvtudás használatának fizikai alapját képezik". Erre a kérdésre is és 
még egyebekre is a neurolingvisztika keresi a választ. A neurolingvisztika 
a nyelvészet, a neurológia, az agykutatás és a pszichológia metszéspontján 
kialakult határtudomány. A Bánréti Zoltán szerkesztette tanulmánykötet, 
mely az Egyetemi Könyvtár Altalános nyelvészet sorozatában jelent meg 
tankönyvként, e tudományteriilet elméleteit, kutatási módszereit és leg- 
újabb eredményeit mutatja be. A tanulmányok (kettö kivételével) a 90-es 
évek második felében, 1995 és 1997 között késziiltek, tehát valóban a leg- 
frissebb eredményeket ismerhetjiik meg a kötetböl. 

A bevezetö tanulmányban Bánréti Zoltán a következöképpen foglalja 
össze a neurolingvisztika lényegét: „A neurolingvisztika az emberi agy 
szerkezete és az emberi nyelv nyelvtanának szerkezete közti összefiiggése-
ket, az agy múködése és a beszédprodukció, beszédértés megszervezödése 
közti összefiiggéseket kutatja." Többek között arra keresi a választ, hogy 
milyen szerkezetíí a nyelvtan reprezentációja az agyban, milyen kapcsolat 
van a nyelvtan moduljai és az agy szerkezete között, milyen sajátságai van- 
nak a neuropszichológiai machanizmusoknak, mentális programoknak, 
amelyek a nyelvtani reprezentációkat aktiválják a beszédprodukció és be- 
szédértés folyamatai számára, mi teszi lehetövé, hogy az elvileg korlátlan 
lehetöségeket tartalmazó nyelvtant használni tudjuk az emberi munkame- 
mória korlátozott kapacitása mellett. 

A nyelv és az agy kapcsolatával már a múlt században is foglalkoztak, és 
figyelemre méltó eredmények is sziilettek. A francia Paul Broca és a német 
Carl Wernicke megállapításainak nagy része a mai napig elfogadott. Az ö 
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neviikhöz Fiízödik az agyteriilet egy-egy részének és az általuk lokalizált 
agyteriilet károsodása következtében keletkezett beszédzavar elnevezése 
(Broca teriilet, Broca afázia, Wernicke teriilet, Wernicke afázia). A nyelvtu- 
dás agyi reprezentációjának kutatásában jelentös változás azonban száza- 
dunk második felében történt Chomskynak köszönve. Chomsky javaslata 
szerint a nyelvtannak az emberi nyelv általános elméletének kell lennie, és 
választ kell adnia arra, hogy miként képes az ember szinte végtelen számú 
mondatot létrehozni és megérteni. A generatív modell a nyelvtudás modell- 
je, az emberben reprezentált nyelvtudás modellje. A nyelvész — Chomsky 
szerint —„a nyelvet absztrakt módon, az elme szintjén vizsgálja... azt remél- 
ve, végiil megérthetjiik, hogy azon absztrakt konstruktumok, tulajdonságok 
és elvek, amelyek a nyelvet irányítják, vajon miként magyarázhatók az agy 
tulajdonságaivaP'. A nyelvészt tehát az érdekli, milyen neurológiai alapjai 
vannak a nyelv elsajátításának és használatának. 

A neurolingvisztikai kutatások egy részének alapját az elméleti nyelvé- 
szet elvei irányítják, egészen pontosan Chomsky modelljei, a Kormányzás 
és Kötés elmélete, valamint a késöbb sziiletett Minimalista Program. De 
nem minden vizsgálat származik a nyelvelméletböl. Mint Sheila E. 
Blumtein írja, „az afázia kutatása maga is fontos adatokkal szolgálhat a 
nyelvelmélet számára. Egyfelöl bizonyítékokkal igazolhat nyelvészeti el- 
méleteket. [...] Ezenkíviil az afáziás nyelv vizsgálata döntö érvekkel szol- 
gálhat a nyelvészeti elméletek közötti kiilönbségtételhez: olyan adatokkal 
állhat elö, amelyek megerösítik az egyik elméletet, míg cáfolják a másikat. 
[...] Másfelöl olyan elméleti magyarázatokat sugallhat, amelyek a mai elmé- 
leti modellekbe eddig nem voltak formálisan beleépítve". 

A neurolingvisztikában többféle elmélet alakult ki, ezek lényegét és a 
legfontosabb alapfogalmakat ismerteti a Megjegyzések a neuro-
lingvisztikáról címíí bevezetö tanulmányban a szerkesztö, valamint bemu- 
tatja a magyar nyelvi anyagon végzett neurolinvisztikai vizsgálatok eredmé- 
nyeit. 

A könyv négy nagyobb egységre tagolva tartalmazza a tizenöt tanul- 
mányt. 

Az elsó részben V. A. Fromkinnak Gondolatok az agy, az elme és a 
nyelv közti kapcsolatokról és D. Caplannak A neurolingvisztika és a 
nyelvészeti afáziakutatás címíí tanulmányai kaptak helyet, melyekben a 
szerzök a neurolingvisztika problematikáját foglalják össze. Mindketten a 
lokalizációs elméletekre hivatkoznak. Ezek az elméletek „a nyelv tárolásá- 
ért és mííködéséért felelös agyi terúletekre" vonatkoznak. 

A második részben a kapacitás elméleteken alapuló tanulmányok van- 
nak, olyan kutatásokat ismertetnek a szerzök, amelyek az afáziás nyelvi za- 
varok magyarázatára a múveleti idö, a szinkronizáció és. munkamemória 
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korlátozását vizsgálják a szintaktikai, a lexikai és a fonológiai információ- 
kat feldolgozó vagy produkáló mentális programokban. N. Biassou, L. 
K.Obler, J. N. Dordian és K. S. Harris A nyílt és zárt szóosztályok kettós 
feldolgozása c. tanulmányban a két szóosztályba tartozó elemek fonológi- 
ai/fonetikai feldolgozási mechanizmusainak lehetséges múködését vizsgál- 
ják. Abból a feltevésböl indulnak ki, hogy a két szóosztályhoz való hozzá- 
férést egy kettös mechanizmus teszi lehetövé, s ezt az elemzések egyértel- 
múen bizonyítják is: „a lexikai hozzáférés kiilönbözó mechanizmusok útján 
történik". J. Haarinann és H. Kolk tanulmányának címe A Broca afázia va- 
lós idejíí (on-line) érzékenysége az alany-ige egyeztetés megsértésére: a 
szintaktikai komplexitás és az idö szerepe. A szerzök szókövetési vizs- 
gálatokat végeztek, és arra következtetésre jutottak, hogy a mondattani ösz- 
szetettség negatívan hat az egyeztetésre, és hogy „a gyors szintaktikai akti- 
válás egyiittesen fordul elö a gyors szintaktikai elhalással". Kolk Az agram- 
matikus beszédprodukció idó-alapú megközelítése c. tanulmányában a 
nyelvi megértés és produkció bonyolult folyamataival foglalkozik. Az idö 
alapú megközelítés jónak bizonyul, mert többek között lehetövé teszi az 
agrammatikus teljesítmény mögött meghúzódó kapacitásbeli korlátozottság 
leírását és a hibák keletkezésének modellezését. P. A. Prather, E. Zurif, T. 
Love és H. Brownell tanulmányának címe A lexikai aktiváció sebessége a 
nonfluens Broca afáziában és a fluens Wernicke afáziában. A vizsgála- 
tok, amelyek eredményeit ismertetik a szerzök, a lexikai aktiváció idöbeli 
lefolyására vonatkoznak. A lexikai feldolgozással kapcsolatos a következö 
két tanulmány is: T. Shallice és E. Saffran Lexikai feldolgozás az explicit 
szóazonosítás hiányában; bizonyítékok egy betúzve olvasó beteg telje- 
sítménye alapján és A. Caramazza Hány feldolgozási szint van a lexikai 
hozzáférésben? c. tanulmánya adatokat tartalmaz többek között a szavak 
szemantikai feldolgozásáról, a toldalékok feldolgozásáról, valamint arról, 
hogy a lexikai hozzáférés kétlépcsös, vagyis az elsö szakaszban a szemanti- 
kailag és szintaktikailag meghatározott modalitásspecifikus formák szelek- 
tálódnak, a másodikban pedig a lexéma specifikus fonológiai (ortografikus) 
formáját keressiik elö. 

A harmadik rész tanulmányainak kiindulópontjai a nyelvtani alapú elmé- 
letek, amelyek az afáziás tiinetek nyelvi magyarázatát a nyelvtan egyes mo- 
duljainak elvesztésében vagy korlátozottságában látják. L. S. Shapiro és H. 
N. Nagel a Lexikai tulajdonságok, prozódia és szintaxis: az ép és sériilt 
nyelvi feldolgozás c. tanuhnányban a mondatfeldolgozó mechanizmusok 
mííködését vizsgálja, a vizsgálatok során többck között az ige arguinentum- 
szerkezetére és a thematikus infonnációra alapoznak. Az egyik megállapí- 
tásuk az, hogy az egészséges embereknél „az adott igéhez tartozó összes le- 
hetséges thematikus háló (thematikus információ) aktiválódik, amely poten- 

138 



ciális elemzési útvonalakat nyújt a humán elemzö számára". Ha a the- 
matikus információk elérhetövé válnak, a mondatszerkezetbe a legpreferál- 
tabb thematikus konfiguráció integrálódik. Ha a szerkezet nem felel meg a 
ténylegesnek, a mondat újraelemzésére keriil sor. A kezdeti elemzéskor az 
ige összes lexikai jellemzöje aktiválódik. A nyom-törlödés következtében 
az afáziásoknál azonban a thematikus szerepek továbbítása sikertelen. D. 
Swinney és E. Zurif is a szintaktikai feldolgozás kérdéseit dolgozta fel a 
Szintaktikai feldolgozás az afáziában c. tanulmányban. A vizsgálatokat 
e két szerzö is a nyom-kitöltés köré szervezte. Y. Grodzinsky Az agramma-
tikus beszédmegértés megszorított elmélete c. tanulmányában a nyomtör- 
lödés egyik változatát mutatja be. Fontos következtetése, hogy az agramma-
tikusok szintaktikai reprezentációjából a théta pozícióban levö nyomok tör- 
lödnek. A funkcionális kategóriák viszont nem sériiltek, vagyis az agram-
matikus afázia hagyományos elméleteinek magyarázatai szerinte nem fo-
gadhatók el. N. Friedmann és Y. Grodzinsky az Idð és egyeztetés az 
agrammatikus produkcióban: a szintaktikai fa metszése c. tanulmány- 
ban új bizonyítékokkal szolgál arról, hogy miért nem fogadható el az az el- 
képzelés, hogy az agrammatikus afázia olyan nyelvi korlátozottság, amely 
minden funkcionális morfémát egyaránt érint. A két szerzö vizsgálatának 
nyelvészeti alapja, elméleti kerete a kettévágott inflexió és a jegyellenórzé- 
si elmélet. Az utóbbi elméletet Chomsky dolgozta ki a Minimalista Prog- 
ramban, s I. J. Pollocknak a kettévágott inflexióról kialakított gondolatát fej- 
lesztette tovább. Chomsky elméletének lényege, hogy „a szintaktikai szer-
kezetbe illesztés pillanatában az ige már hordozza az idöi és egyeztetési inf- 
lexiókat — minden affixum megtalálható rajta". Az inflexiós fejek ellenörzé- 
si pontok, vagyis „az inflexió mechanizmusa egy jegyellenörzési mechaniz- 
mus". A fastruktúra megépítésekor az egyeztetéshez sziikség van az ige fel- 
felé mozgatására, s ez bizonyos csomópontokon keresztGl történik. Az 
agrammatkus beteg viszont nem tudja helyesen elhelyezni a mondat össze- 
tevöit a szintaktikai fastruktúrában, mert valamelyik csomópont sériilt. Sh. 
E. Blumstein tanulmányában, melynek címe Fonológiai korlátozottságok 
afáziában: elméleti megközelítések, azt •mutatja be, hogy „az afáziás nyel- 
vi zavar elemzése hogyan segítheti és szorithatja meg az ép nyelvi feldolgo- 
zásra vonatkozó elméleteket". A tanulmányban a fonológiai összetevökre 
összpontosított. A fonológiai jegyek a kiilönbözö modellek mindegyikében 
döntö fontosságúak, de eddig még nem fogalmazták meg, mondja a szerzö, 
hogy a fonetikai jegyek között szoros viszonyok vannak. Belsö szervezett- 
ségiiket újabban kezdték vizsgálni, s kideriilt, hogy a jegyek nem egy tenge- 
lyen helyezkednek el. Az újabb elméletek szerint a szavak fonológiai repre- 
zentációja nemcsak szegmentális szerkezeteket és fonetikai jegyeket tartal- 
mazza, hanem szótagszerkezetiiket is. S megcáfolható az is, amit annak ide- 
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jén R. Jakobson és maga Chomsky is állított, hogy a fonológiai jegyek egy- 
mástól el nem kiilöniilve, jegycsomagokban fordulnak elö. S fontos az is, 
hogy a beszéd prozódiája a nyelvtan fonológiai összetevöjének kiilön al- 
rendszerét alkotja, s ez magában is károsodhat. 

A negyedik rész szerzöi két alapvetö jelentóségíí neuropszichológiai ku- 
tatásról számolnak be. A. D. Friederici A szintaktikai aktiváció idöbeli le- 
folyása a nyelvi feldolgozásban: neuropszichológiai és neurofiziológiai 
adatokon alapuló modell c. tanulmányában olyan modellt mutat be, 
„amely a beszédmegértés közben zajló szintaktikai feldolgozás idöi és neu- 
rotopológiai szerkezetét írja le". A kötet utolsó tanulmányának hét szerzöje 
van, a tanulmány címe pedig: Neurológiai szétválás nyelven beliil: bizo-
nyítékok arra, hogy a mentális szótár a deklaratív memória része, a 
nyelvtani szabályokat pedig a procedurális rendszer múködteti. 

A neurolingvisztikai vizsgálatok alapján a kutatók a fentiekben ki- 
emelt néhány következtetés mellett számos, a nyelvész számára fontos tényt 
állapítottak meg. Például az eredmények alátámasztották, hogy a nyelvtan 
és lexikon önálló komponens, és ellentmondanak azoknak az elméleteknek, 
amelyek minimálisra csökkentik vagy kizárják a kettö elkiilöniilését; meg- 
erösítették azt a feltevést, hogy a szemantikai és szintaktikai jelenségek a 
nyelvi képesség két kiilönbözö alrendszerét alkotják; hogy a lexikonban a 
szavak szemantikai kategóriájuk szerint rendezödnek el, illetve állnak egy- 
mással kapcsolatban. Adatokkal bizonyították (amit már eddig is tudtunk), 
hogy a nyelvi és nem nyelvi képességek elkiilöniilnek egymástól, azaz a 
nyelvtani és a kognitív tudás között óriási kiilönbség lehet. A nyelvi képes- 
ség nem a kommunikatív képességböl származik, és nem ennek sžolgálatá- 
ra fejlödik ki. S a bal agyfélteke nem a beszéd, hanem a nyelv központja, 
azon kognitív rendszeré, ami a beszédnek és a jelekkel való élésnek is az 
alapja. Fromkin írja, hogy az afáziás zavarok egyre pontosabb magyaráza- 
tát adják, „és idövel, ki tudja, még azt a kiilönös, nyelvért felelös gént is fel- 
fedezhetjiik, amely a nyelv neurobiológiájának kielégítö modelljéhez vezet- 
het". 

LÁNCZ Irén 

VARGA JÓZSEF: NYELVHASZNÁLAT, NÉVDIVAT 
Lendva, Lendvai Magyar Nemzetiségi Míívelödési Intézet, 1999, 1381. 

A Mura mentén élö magyarság nyelvállapotáról, nyelvhasználati viszo- 
nyairól Penavin Olga 1960-ban megjelent A szlovéniai nyelvatlasz tanul- 
ságai c. dolgozata óta nem olvashatott átfogó jellegú múvet az érdeklödö. 
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Tanulmánykötetekben, évkönyvekben találhatók rövidebb szocio-
lingvisztikai ihletésíí írások; p1. Molnár Zoltán Miklós élönyelvi vizsgálódá- 
sa a Lendva-vidéken, melyet maribori lektori megbízatása alatt végzett, ide 
sorolható Szabó Géza, Guttmann Miklós Szlovéniát is érintö nyelvjárásku- 
tató tevékenysége is, akik a valamikori Örség, Hetés teriileteként szerves 
egységben vizsgálják a nyugati régiót. 

Varga József sem vállalja most megjelent könyvében a muravidéki 
nyelvhasználat teljes leírását, de több szempontból mégis más és hangsú- 

lyos ez a kis könyv. 
A maribori Magyar Nyelv és Irodalóm Intézet tanszékvezetö tanára év- 

tizedek óta vizsgálja a muravidéki magyarság nyelvét, s ha nem is anya- 
nyelvjárása, mégis szinte ezen a fokon ismeri a régió nyelvhasználatát, ami 
a dialektológiai kutatások egyik alapfeltétele. Másrészt a szerzö benné él a 
vizsgált közösségben, így tehát eleve hiteles, ellenörizhetö nyelvi adatokhoz 
juthat. 

Varga József a muravidéki szlovénok, magyarok és horvátok nyelvhasz- 
nálati stratégiáit elemzi könyvében, valamint a kiilönbözö életszituációkban 
érvényesiilð nyelvhasználati szokások leírásán, mérésén kíviil a névdivat 
alakulását mutatja ki statisztikai adatokkal. 

Az elsö, nagyobb terjedelmú tanulmány a szerzönek a négy muravidéki 
helységben (Csentén, Felsölakoson, Göntérházán, Hosszúfaluban) végzett 
kérdöíves vizsgálatát tartalmazza, melynek során a vegyes házasságon belii- 
li nyelvhasználatot elemezte, a magyar, a szlovén és a horvát nyelv alkalma- 
zását ötven család életében. Elsösorban az érdekelte, hogy a magyar nyelv 
a szlovén mellett hogyan, milyen közegekben, társadalmi, családi és egyéni 
értékrendszerben jut érvényre. 

A kérdöív összeállításakor igyekezett felölelni mindazokat az egyéni és 
közösségi — formális (pl. bank, hivatalok, posta stb.) és informális (család, 
bolt, piac stb.) — szintereket, amelyek szorosan összefiiggnek a mindenna-
pi élet szerteágazó tevékenységeivel. 

A felmérés eredményeit — melyeket az adatközlök saját bevallása alap- 
ján gyújtött — alapos, sok szempontú táblázatok fedik fel. Ezekbðl tulajdon- 
képpen a két-, illetve többnyelvGség hatásait, a bilingvizmus gyakorlati 
megvalósulását, következményeit olvashatjuk ki, valamint azt, hogy melyik 
nyelv szegényedik el ezáltal. 

Kiemelhetiink néhányat az eredmények köziil: p1. azt, hogy az anyanyelv 
tiszta használata háttérbe szorul a„kétnyelvíY' kommunikációval szemben, 
itt a szlovén—magyar nyelvhasználat a domináló, ami azt is jelentheti, hogy 
a nyelvi érintkezés jóformán csak szlovénul folyik, de mellette ott szere-
pel(het) a magyar nyelv is. A családon beliil kimutatható, hogy az anyanyelv- 
használat tudatosabban van meg az anyák gyakorlatában, mint az apáknál. 
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A statisztikák sora után izgalmasabbnak bizonyulnak a 7. fejezet kérdés- 
körei: a magyar nyelv tudásának fontossága, ismeretszintje, valamint jövö- 
je a Muravidéken. A várható feleletekböl az adatközlök állásfoglalása, ér- 
tékszemlélete, a magyar nyelvvel kapcsolatos magatartása, s nem utolsósor- 
ban identitástudata is kifejezödik. A kérdéskörre adott válaszok pozitív, de- 
rúlátó tónusát nyilvánvalóan bizonyos fenntartással kell fogadnunk: hiszen 
nemcsak a magyarok, hanem a szlovénok zöme is úgy érzi, hogy nagyon 
fontos az anyanyelv (esetiinkben a magyar nyelv) ismerete. Mint Varga Jó- 
zsef meg is jegyzi, a gyakorlat nem mindig igazolja ezt a mindennapok va- 
lóságában. Úgyszintén jól pontozták a magyar nyelv sziikséges ismeret-
szintjét is, 80%-ban úgy vélik, hogy illik az anyanyelvet köznyelvi szinten 
ismerni. Kevesen fogadják el, hogy elég azt a megértés szintjén tudni. A 
„Meddig él még a magyar nyelv a Muravidéken?" kérdésre is optimista vá- 
laszok érkeztek. Az adatközlök zöme szerint nincs ok a félelemre, nagy ál- 
talánosságban így fogalmaztak: addig, amíg itt magyar él. 

Az elsö részt összefoglalás zárja, ami igen helyeselhetö, hiszen a bonyo- 
lult táblázatokból néha nehéz kihámozni a lényeget. A szerzö egy fontos 
megjegyzése is itt található, amelyet a gyújtés során volt módja megtapasz- 
talni: néha eltér a kérdésre adott válasz kívánalma és maga a gyakorlat. 

A könyv szerkezetileg és tematikailag is elkiilöniilö második része a név- 
használatról ad képet. Varga már az 1980-as évek óta foglalkozik ono- 
masztikával, az így összegyúlt negyvenezer adatnyi korpuszból az itt vizs- 
gált ötven vegyes házasságú család névanyagát elemzi. A vezeték-, kereszt- 
és becenevek hivatalos bejegyzési formáit és a gyakorlatban alkalmazott va- 
riánsait egyaránt adatolja, valamint a gyakoriságot, tehát a divatjelenségeket 
is kimutatja. Már a vezetéknév-változatok felsorolásakor kitúnik, hogy csak 
négyet anyakönyveztek belöliik magyarul, itt a következtetések helyett ma- 
guk az adatok szólnak. 

A könyv végén megtaláljuk a gyújtés során használt kérdöívet is. 

A szerzötöl megtudjuk, hogy 1991-ben kezdte a gyííjtést, így a munka 
idöigényessége iniatt a végsö feldolgozásig, majd a kézirat elkészítéséig 
(1999) több jelenség, pl. a, xjugoszlád' jelzö, mint nemzetiség-meghatározás 
elveszítette aktualitását. 

Varga József jelen könyve a muravidéki öshonos szlovén és magyar la- 
kosság nyelvhasználati stratégiáit és névválasztását dolgozza fel; bízunk 
benne, hogy elkésziil az ottani magyar nyelv teljes, átfogó leírása is, annál 
is inkább, mert ez a teriilet nem keriilt be (mint ahogyan a horvátországi 
magyarlakta teriiletek sem) abba a tervbe, melynek során a magyarországi 
és határon túli nyelvészek az elmúlt években elkészítették a kisebbségi ma-
gyar nyelvhasználat történeti, szociolingvisztikai elemzését. A volt Jugosz- 
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lávia magyarok által (is) lakott teriiletei köziil csak Vajdaság keriilt be a ter- 
vekbe. 

Varga József tanulmányainak kiilön értéke, hogy mind a gyííjtéskor, mind 
pedig a feldolgozáskor a szociolingvisztika korszerú kvantitatív mérési ten- 
denciáit érvényesíti. Elsöként végzi el a jelzett vizsgálatokat ebben a régió- 
ban; s végiil még ki kell emelniink a nyelvi adatok korrekt, pontos kezelését, 
ami mindvégig szavatolja következtetéseinek tényszerúségét és hitelességét. 

RAJSLI Ilona 

JEZICI PODUNAVSKIH ZEMALJA (I RUSKI) 
Szerkesztette Stanoje Jovanovi ć , 
Beograd, YU Marketing press és Verzalpress, 1999, 381 1. (Za svako- 
ga u svakoj prilici) 

A„mindenkinek minden beszédhelyzetben" sorozat második kiad- 
ványaként jelent meg tavaly a Duna menti országok nyelvei címú szótárjel- 
legíí könyv, amelynek mottója „A nyelvek összekötik és közelebb hozzák 
egymáshoz az embereket". A sorozat címe és a mottó már elárulja, mi volt 
a célja Stanoje Jovanovi ć  szerkesztönek, ezért nem tartotta fontosnak hogy 
expliciten is kifejtse azt, valamilyen elöszó vagy utószó formájában. 

A könyv a Duna menti országok nyelvein kíviil (szerb, német, szlovák, 
magyar, román, bolgár, ukrán) az orosz nyelvet is felöleli, mert az a Dunai 
Hajózási Bizottság egyik hivatalos nyelve. Tehát egyfajta nyolcnyelvú 
szótárról van szó, amelynek felépítése kissé szokatlan. A szócikkek ugyanis 
nincsenek ábécé rendbe szendve, hanem az egész szó-, illetve kifejezésál- 
lomány tematikus egységekre van osztva, s ezek is tovább, még kisebb rész- 
egységekre bomlanak. 

A könyv végén azt olvashatjuk, hogy a magyar fordítás és a korrektúra 
Mezei Zsuzsanna munkája. Ezúttal nem szeretnék belebocsátkozni az 
elvégzett munka értékelésébe, az kétségtelen, hogy nagyon nagy feladatot 
vállalt. A hibák ilyenkor szinte elkeriilhetetlenek, talán jobb lett volna, ha 
a korrektúrát más végezte volna el (a több szem többet lát elve alapján 
legalább a durva nyomdahibákat ki lehetett volna kiiszöbölni), de reméljiik 
a következö kiadásban ezeket már kijavítják. 

Az egész szótárszerú részt egy igen rövid, egyoldalas, táblázatos tájékoz- 
tatás elözi meg az illetö nyelv beszédhangjainak kiejtéséröl. Itt meg kell 
azonban jegyezni, hogy a magyar nyelv esetében az 'u' betú után nyomdahi-
ba csúszott be, elmozdultak a sorok, ezért az idegen nyelvúeknek nehéz 
kideríteni hogy az 'ú', valamint 'ii'/'ú' hangot hogyan ejtjiik. 
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Maguknak az oldalaknak a felépítése a könyvben úgy alakul, hogy a 
szerb címszó, illetve példamondat mellett következik párhuzamosan a 
német, majd a szlovák, utána a magyar, ezt követi a román, a bolgár, az 
ukrán s végiil az orosz ekvivalens kifejezés. A szerb nyelvíí szöveg cirill 
írásmódban van, de utána zárójelben a latin betús változat is megtalálható. 
A többi nyelv (így a magyar) esetében is az az írásmód érvényesiil, amely 
az adott nyelvben elfogadott, hivatalos. A célnyelvi megfeleltetések után 
zárójelben következik a kiejtés módja szerb latin ábécével. Ilyen szempont- 
ból kivételt az orosz képez, ott a transzkripció is cirill betúkkel történik. 
(Érdekességként jegyezziik meg, hogy a bolgár és az ukrán fordításnál a ci- 
rill betíík szerepelnek, zárójelben az olvasatuk pedig latin írásmód szerint 
van feltiintetve). 

A címek és alcímek világosan ki vannak emelve, ez a forma 
áttekinthetövé teszi a szótárt, és nagyon könnyen eligazodhatunk benne, 
gyosan megtalálhatjuk a benniinket érdeklö fogalmakat. Mondhatjuk azt, 
hogy számunkra, vajdasági magyarok számára nem is a magyar-szerb 
megfeleltetések az érdekesek és fontosak (egyrészt azért, mert két- 
nyelvúségiinkból adódóan olyan szinten már ismerjiik környezetiink 
nyelvét, hogy az nem nyújthat új információkat számunkra, másrészt van- 
nak sokkal részletesebb szóráraink, amelyek nagyobb segítségiinkre lehet- 
nek — bár az állandósult kifejezéseket és a mondatértékú megfeleltetéseket 
mi is haszonnal olvashatjuk), hanem inkább, a többi, számunkra idegen 
nyelvek alapfokon való elsajátítását segítik elö. Sokkal nagyobb jelentösége 
van ennek a kiadványnak a szerb anyanyelvííek számára, az esetleges mag- 
yarul (és más nyelveket) tanuló szerbek számára, akik az eddig ismert 
kisszámú kétnyelvíí szótár mellett éppen azért vehetik nagy hasznát, mert a 
mindennapi kommunikációban leggyakrabban elöforduló fordulatokat, 
mondatokat is tartalmazza. Tegyiik ehhez hozzá még azt is, hogy nyelvszo- 
ciológiai információkat is szolgáltat, az is kideriil például, hogy mit mon- 
danak másként, vagy esetleg mit egyáltalán nem mondanak, fejeznek ki 
egy-egy nyelvben. Nem kevésbé fontos kézikönyv lehet a magyarországi 
olvasóközönség számára is, mivel a szótár felépítése, szerkezete lehetövé 
teszi, hogy azok is használhatják, akik nem beszélik a szerb nyelvet. Meg 
kell itt még jegyezniink azt is (ami ugyan a magyar nyelvet konkrétan nem 
érinti), hogy a sorozat elsö kötete a balkáni országok nyelvét (szerb, görög, 
román, albán, bolgár, török, macedón), s ezenkíviil az angolt felelteti meg 
ugyanilyen módon. A könyv fedölapján arról is értesiiliink, hogy hamarosan 
megjelenik a harmadik kötet is, amely a földközi-tengeri országok nyelvét 
(a szerbet, görögöt, franciát, olaszt, spanyolt, törököt, arabot), valamint az 
angol nyelvet tartalmazza majd. Tehát, ha a második és harmadik könyv bir-
tokunkban van, mintegy 15 ország nyelvén igazodhatunk el a világban. 
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Persze csupán alapfokú tudást szerziink általuk, de sokszor ez is ele- 
gendönek mutatkozik. 

Lássuk most, hogy milyen tematikus egységekre oszlik a szóállomány. 
Erröl a tartalomból értesiilhetiink. Mindjárt az elején a bevezetö rész talál- 
ható, majd az alábbi fejezetek következnek: család és otthon; társadalom és 
természet; iizletelés, biznisz (?'); turizmus, közlekedés; kultúra, míívelödés, 
sport és végiil az egészség. A bevezetö rész továbbá, az alábbi címszavakat 
tartalmazza: köszönések és udvariassági kifejezések; nyelvi kifejezések (?) 
— értve ezalatt a nyelvtani fogalmakat); névmások, kérdöszók; világtájak, 
helyzet és irány; nap (?), a hét napjai; hónapok; évszakok, év (?); idö, 
idöjárási viszonyok; nyilvános feliratok; fontos telefonok; igenlés-tagadás; 
színek; számok (kúlön a sorszámok); állapot (?). 

A család és otthon fejezet a megszólítás és bemutatkozás; a dokumen- 
tumok; az emberek, a test; a rokonság; az iinnepek és iinnepségek; a 
gyengédség, szerelem; az eszközök, kellékek; a ház-lakás; a bútorok és az 
edények címmel közöl kifejezéseket, sokszor mondatba foglalva öket. 

A társadalom és természet tematikus egység a következö címeket tartal- 
mazza: Balkán; Duna menti országok; Európa; más földrészek országai; 
állami szimbólumok; hadsereg, rendörség; föld és ég (?); földrészek; 
hegyláncolatok és folyók; óceánok, tengerek, tavak; gyi.imölcsök; zöld- 
ségfélék; gyógynövények; fák; háziállatok; vadállatok; madarak. 

Az iizletelés, biznisz rész (jegyezziik meg, hogy a megnevezés nem 
köznyelvi, használhatnánk helyette a kereskedelem, kereskedés, iizlet, 
iizletkötés, bevásárlás kifejezéseket) a következö témakörökröl nyújt infor- 
mációkat: iizletemberek; iizleti kapcsolatok; az iizleti nyelv kifejezései; a 
bankban; a postán; a pénzváltónál; ipar; mesterségek; fémek és nemfémek; 
grafika; számítógépek; mértékegységek. 

A turizmussal kapcsolatos címszók az alábbiak: a vámon; a városban; a 
tengeren-tavon; a hegyekben; a folyón; a sátortáborban; a fiirdöben; falun; 
vadászat és halászat; a szállodában; az iizletben; nöi ruházat; férfi ruházat; 
a virágiizletben; érzelem (inkább: érzelmi élet); evöeszközök; reggeli; ebéd- 
vacsora; fííszerek; dezert (helyesen: desszert); italok. 

A közlekedés címú fejezet az utazás; a jármíívek; az úton; a közúti jelek; 
a benzinkúton; az autó részei; szerszámok és kellékek; felelösség és baleset 
kérdéseivel kapcsolatos, valamint az autóbuszállomáson; a vasútállomáson; 
a repiilötéren használatos szavakat sorolja fel. 

A kultúra, múvelödés, sport tematikus egység az alábbi alegységeket tar- 
talmazza: koncerten; rádió és tévé; a képtárban; a könyvesboltban; a 
szerkesztöségben; oktatásiigy; rang-hivatás; foglalkozások; matematika; 

* Helytelen megfeleltetés 
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geometria; vegytani kifejezések; tömegsportok; gimnasztika (torna); atléti- 
ka; boksz; labdajátékok; téli sportok; vízi sportok; egyéb sportok. 

Az utolsó, az egészségiiggyel kapcsolatos fejezet, a következö alcímeket 
tartalmazza: elsösegély; a rendelöben — poliklinikán; a kórházban; a szem- 
orvosnál; a fogorvosnál; a gyógyszertárban és az idösek védelme. 

A szerkesztön múlik természetesen az, hogyha esetleg valamilyen 
témakört kihagyott, nem tartott érdemesnek felölelni, vagy következetleniil 
járt el az egyes témák kiemelését illetöen, esetleg az, hogy bizonyos al- 
egységeket miért éppen abba a fejezetbe sorolt be (pl. a megszólítás és 
bemutatkozás nyugodtan keriilhetett volna a bevezetö részbe, a köszönések, 
udvariassági kifejezések mellé), de egészében véve nagyon nagy projek-
tumnak bizonyult ez a vállalkozás, s ezért talán el lehet nézni az ilyen 
hibákat. 

A magyar ekvivalens kifejezések megadásában jobban oda kellene 
figyelni az anyaországi és a vajdasági magyar nyelv lexikájában mutatkozó 
kiilönbségekre, azzal a megszorítással, hogy az utóbbi ugyan benne marad- 
hat, az elöbbit viszont semmiképpen sem szabadna kihagyni belöle. A 
megkérdöjelezett fordításokra nyilván megfelelöbb kifejezéseket kellett 
volna használni, még akkor is, ha az eredeti szójegyzék sokban korlátozza 
lehetöségeinket, választásunkat. 

Végiil el kell mondani, hogy a kiadvány valóban megfelel a sorozat 
címének, mindenki minden beszédhelyzetben hasznát vehetné, ha... 
Reméljiik a világtól való elszigeteltségiink nem fog örökké tartani, 
késziiljiink föl arra, hogy legalább alapvetö szinten meg tudjuk magunkat 
értetni Európával, söt még azon is túl. 

ANDRIĆ  Edit 
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ERRATA 
ETO: 809.451.1-06 	 CONFERENCE PAPER 

GÖNCZ LAJOS 

HOL BESZÉLNEK LEGSZEBBEN MAGYARUL* 
A kárpát-medencei magyar beszélöközösségek anyanyelvi 
sztereotípiái 

1. Bevezetés 
A nyelvi attitúdök valamely nyelvvel illetve nyelvjárással szemben ki- 

alakult értékelö jellegú véleményre utalnak. Vizsgálatuk, kiilönösen kisebb- 
ségi helyzetben, fontos ismereteket szolgáltathat egy beszélöközösség azo- 
nosságtudatáról (Gereben 1996, 1998; Borbély 1995). A nyelvi attitíídöket 
a csoportviselkedés és az attitúdvizsgálatok kapcsán tanulmányozzák, elsö- 
sorban a szociálpszichológiában. Csoporton kisebb vagy nagyobb számú 
olyan egyén értendö, akiket valamilyen közös sajátosság köt össze, mig az 
attitúdök tapasztalaton keresztiil szervezödö tartós viszonyulási módok, 
hogy egyes jelenségekre, személyekre vagy tárgyakra akár pozitívan akár 
negatívan reagáljunk. Az utóbbiak egyik formája az elöítéletek (nem kellö- 
képpen indokolt, tartós, érzelmektöl kísért attitíídök). Ezekhez sorolhatók a 
sztereotípiák is, egyes embercsoportokról, azok valamely tulajdonságáról 
alkotott, leegyszerúsített, néha alaptalan állítások. Az attitíídök hármas fel- 
építésúek: értelmi, érzelmi és cselekvéses összetevöjiik van. A sztereotípiák 
leginkább az attitúd kognitív komponensével rokoníthatók, mivel benniik 
tiikrözödik egy egyén tudása, észlelése, meggyözödése egy csoport vagy je- 
lenség sajátosságairól. A nyelvi sztereotípiák az embereknek egy olyan le- 
egyszeríísített elképzelésére és meggyözödésére épiilnek, hogy a nyelvek 
vagy nyelvváltozatok rendelkeznek bizonyos belsö tulajdonságokkal (pl. 
"szépség", "dallamosság", "erö", "árnyaltság"), amelyek alapján értékelhe- 
tök, hierarchizálhatók, rangsorba állíthatók. 

* A dolgozat az 1999/1-2 számban technikai okok miatt hibésan jelent meg; a szerzö és az 
olvasók elnézését kérjiik. 
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2. A kutatás tárgya 
Kutatásunkban' csoporton a Kárpát-medence kúlönbözö országaiban élö 

magyar beszélöközösségeket értjiik, a kutatás tárgyát pedig e munkában a 
csoportok nyelvi attitúdjeinek egyik vonatkozása, a kiilönbözö régiókban 
beszélt magyar (anya)nyelvi nyelvváltozatokkal kapcsolatos nyelvi sztereo- 
típiák képezik. 

3. Módszer 

3.1. Minta 
Az adatközlök száma összesen 846, ebböl a Felvidéken 108, Kárpátalján 

144, Erdélyben 216, a Muravidéken 67, Ausztriában 60, Magyarországon 
107 és a Vajdaságban 144 személy vett részt a kutatásban. Minden ország- 
ban a mintákat négy szempont (telepiiléstípus, nem, végzettség és életkor) 
szerint összeállított kvótaminta képezte, leszámítva Magyarországot, ahol a 
telepiiléstípust (szórvány- illetve tömbtelepiilés, falu illetve város) nem va- 
riáltuk. Így a minták alanyainak fele városlákó, fele falun él, fele szórvány- 
fele pedig tömbhelyzetben, valamivel több mint a fele alsó- és középfokú-, 
a többi pedig föiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezik. A férfiak 
és a nök aránya mindenhol megközelíti az 50%-ot, de e szempont szerint a 
vajdaságiak kivételt képeznek 2 . 

3.2. Kérdöív és eljárás 
A terepkutatásban egy 75 kérdést tartalmazó, három részböl álló 

kerdöívet alkalmaztunk3 . Az egyik feladatnál az adatközlöknek a kilenc fel- 
kínált helyszín köziil meg kellett jelölniiik egyet, ahol szerintiik a legszeb- 
ben beszélnek magyarul. 

Az eredmények statisztikai feldolgozása a MiniStat programcsomag 
(Vargha 1997) alkalmazásával történt. A fiiggetlen illetve összefiiggó min- 
tákra alkalmazott x2  (khi négyzet) teszttel meghatározható, hogy eltérnek-e 
statisztikailag jelentösen egymástól az egyes régiók disztribúciói vagy mu-
tatkozik-e jelentös eltérés egy régión beliil az egyes kategóriákban kapott 
gyakorisági eloszlások között. 

4. Eredmények éš diszkusszió 
Az eredményeket az 1. táblázat tartalmazza, a könnyebb áttekinthetö- 

ség miatt egy tizedesre kerekítve. Minden négyzetben a felsö szám azt 
mutatja hogy a megfelelö minta adatközlöinek hány százaléka választotta 
a jelzett helyszínt, az alsó pedig az adatközlök számát jelzi. Az egyes ré-
giók eredményei mellett megadtuk az összes vizsgált kisebbségi régió ösz- 
szevont eredményeit és az egész . Kárpát-medencére vonatkozó eredmé-
nyeket is. 
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A 2. táblázatban láthatók a x 2-teszt eredmények páronkénti összevetés- 
ben, vagyis ezekböl leolvasható, hogy mely régiók között mutattunk ki sta- 
tisztikailag jelentös kiilönbségeket. 

1. táblázat 
A kárpát-medencei magyar beszélöközösségek anyanyelvi sztereotípiái 

(Kérdés: Hol beszélnek a legszebben magyarul?) 

Régiók' 

Helyszín V M F K E Mu A 
F+K+E 
+1VIu+A 

Eki- 
sebbs. K-m 

1.Budapest 
31,9 
37 

19,6 
20 

42,4 
39 

24,3 
33 

13,8 
28 

56,9 
29 

24,1 
13 

26,5 
142 

27,5 
179 

26,4  
199 

2.Magyaro.- 
vidékivárosok 

26,7 
31 

33,3 
34 

29,3 
27 

13,2 
18 

8,4 
17 

19,6 
10 

18,5 
10 

15,3 
82 

17,3 
113 

19,5 
147 

3.Magyaro.-falu 
3,4 
4 

28,4 
29 

4,4 
4 

1,5 
2 

1,5 
3 

2 
1 

16,7 
9 

3,5 
19 

3,5 
23 

6,9 
52 

4.Kárpátalja 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

55,9 
76 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

14,2 
76 

11,7 
76 

10,1 
76 

5.Erdély 
10,3 
12 

18,6 
19 

17,4 
16 

5,1 
7 

75,9 
154 

13,7 
7 

38,9 
21 

38,3 
205 

33,3 
217 

31,3 
236. 

6.Felvidék 
1,7 
2 

0 
0 

6,5 
6 

0 
0 

0,5 
1 

0 
0 

0 
0 

1,3 
7 

1,4 
9 

1,2  
9 

7.Vajdaság 
25,9 
30 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1,9 
1 

0,2 
1 

4,8 
31 

4,1 
31 

8.Burgenland 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

9.Muravidék 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

7,8 
4 

0 
0 

0,8 
4 

0,6 
4 

0,5 
4 

' V= Vajdaság M=Magyarország F=Felvidék K=Kárpátalja E=Erdély Mu=Muravidék 
A=Ausztria Ekisebbs.=V+F+K+E+Mu+A K-m=Kárpát-medence 

Megjegyzés: A hiányzó válaszok számát nem vetttik figyelembe, így a teljes minta ezek 
összességével csökkent. 
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2. táblázat 
Régiók közötti kiilönbségek: fiiggetlenség-vizsgálat és páronkénti 

összehasonítás 

x2  df 
Fiiggetlenség-vizsgálat 948,52** 42 
Vajdaság — Magyarország 57,06** 8 
Vajdaság — Felvidék 30,54** 8 
Vajdaság — Kárpátalja 112,78** 8 
Vajdaság — Erdély 144,28** 8 
Vajdaság — Muravidék 30,10** 8 
Vajdaság — Ausztria 38,26** 8 
Magyarország — Felvidék 31,69** 8 
Magyarország — Kárpátalja 110,57** 8 
Magyarország — Erdély 113,47** 8 
Magyarország — Muravidék 37,59** 8 
Magyarország — Ausztria 12,63 8 
Felvidék — Kárpátalja 83,09** 8 
Felvidék — Erdély 90,92** 8 
Felvidék — Muravidék 14,00+ 8 
Felvidék — Ausztria 22,01 ** 8 
Kárpátalja — Erdély 206,69** 8 
Kárpátalja — Muravidék 55,76** 8 
Kárpátalja — Ausztria 78,71** 8 
Erdély — Muravidék 79,59** 8 
Erdély — Ausztria 40,67** 8 
Muravidék — Ausztria 24,43 * * 8 

**=az eredmény P<0,01-es szinten szignifikáns, vagyis mindössze 1%-a a valószíntisége, 
hogy tévediink, amikor azt állítjuk, hogy a csoportok jelentösen ktilönböznek. 

+=P<0,10 
df—szabadságfok, az az érték, amelynek segítségével a statisztikai táblázatokból leolvasható, 

hogy a kapott eredmény szignifikáns-e. 

E munkában részletesebben a vajdasági adatközlök eredményeit elemez- 
ziik és hasonlítjuk össze a magyarországi és más régiókbeli, valamint az 
összevont eredményekkel (ezért ezeket félkövérrel kiilön kiemeltúk), de 
ugyanilyen elemzés bármely vizsgált beszélöközösségre elvégezhetö. 
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A válaszok egyenletes eloszlását tesztelö eljárás (feltételezés: ha nem lé- 
tezne nyelvi sztereotípia, minden felkínált kategóriában egyforma számú 
választást kellene kapni) arra utal, hogy a felkínált lehetöségek köznl vajda- 
sági adatközlöink statisztikailag jelentösen gyakrabban jelölték Budapestet, 
a magyarországi vidéki városokat és Vajdaságot (e három lehetöség között 
a válaszok 37, 31 és 30-as gyakorisági eloszlással nem kiilönböznek egy- 
mástól: x2=0.38 af=i, n.sz. a két szélsö eredmény között), vagyis szerintiik e 
három helyen szebben beszélnek magyarul a többi helyszínhez višzonyítva. 
Erdélyt 12-en jelölték, míg a Magyarországon falun és a Felvidéken kate- 
góriák elhanyagolhatóan alacsony gyakorisággal jelentkeznek (4 illetve 2). 
Kárpátalját, Burgenlandot és a Muravidéket senki nem választotta. Érdekes 
megfigyelni, hogy mostani adatközlöinknél sem jelentkezik az általuk be- 
szélt kontaktusváltozat leértékelése. Ugyanis már egy nyolcvanas évek kö- 
zepén végzett felmérés (Göncz 1985) eredményei is azt mutatták, hogy a 
magyar nyelv képviselöit (és egyben az akkor vizsgált szerb nyelvi csoport 
képviselöit is) a vajdasági magyarok pozitívan értékelik, ellentétben egyes 
kisebbségi csoportokkal, akik anyanyelviiket a többségi nyelvhez viszonyít- 
va leértékelik (Lambert et al, 1960) 4 . Úgy tíínik, hogy a kisebbségi csopor- 
toknál gyakran jelentkezö önleértékelési tendencia az anyanyelv változata- 
in beliil sem érvényesiil a vizsgált vajdasági magyar beszélöközösségnél. 

A vajdasági magyarságnak a magyar nyelvváltozatokkal kapcsolatos 
nyelvi sztereotípiái jelentösen kiilönböznek a magyarországi csoport ered- 
ményeitöl (x2=57,06 af=s P<0,01). A magyarországi mintánál, (megközelí- 
töleg azonos gyakorisággal egy-egy kategórián beliil), a válaszok három 
csoportja kiilöniil el: a legszebb magyart, vélik magýarországi adatközlöink, 
a magyarországi vidéki városokban és falvakban beszélik (a gyakoriság 34 
és 29), ezektöl jelentösen elkiilöniil Budapest és Erdély (20 és 19), míg a 
többi régió köziil egyet sem jelöltek. 

A vajdaságiak eredményeit összevetettiik a többi Kárpát-medencei ki-
sebbségi magyar beszélöközösség összevont eredményeivel is. A x2=181,99 
df=32, P<0,00 arra utal, hogy a kiilönbségek erösen szignifikánsak. A felvi- 
déki, kárpátaljai, erdélyi, muravidéki és ausztriai magyarok egyiittes vála- 
szai alapján a legszebb magyart Erdélyben beszélik (a válaszadók 38,25%- 
a szerint, kGlönösen az erdélyiek és az ausztriaiak véleménye alapján), majd 
jelentösen kevesebben választották Budapestet (26,49% — ez leginkább a 
muravidéki és a felvidéki magyarok véleménye), még kevesebben a ma- 
gyarországi vidéki városokat (15,30% — leggyakrabban a felvidékiek), de 
Kárpátalja (kizárólag az ottani magyarok szavazatai alapján) szintén hason- 
ló helyezést ért el (14,18%-ot). A többi régiót szignifikánsan kevesebben 
választották. Az ausztriaiak, a felvidékiek és a muravidékiek saját kontak- 
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tusváltozatukat a többi magyar nyelvi változathoz képest leértékelik, mig a 
kárpátaljaiak, és kiilönösen az erdélyiek felértékelik. A vajdaságiak becslé- 
sei e két csoport között helyezkednek el. 

A 2. táblázatból látszik, hogy a vajdasági magyarok válaszai minden más 
régióbeli csoport eredményétöl jelentösen eltérnek. Ez azonban nemcsak a 
vajdasági minta becsléseire jellemzö. Ugyanis már a teljes mintára elvégzett 
fiiggetlenség-vizsgálat eredménye (1. a 2. táblázat elsö sorát: x 2=948 af a2, 
P<0,00) is arra utal, hogy az egyes csoportok között igen jelentös eltérések 
vannak. A páronkénti összehasonlítás (amelynek segítségével kimutatható, 
hogy mely csoportok eredményei között vannak a jelentös kiilönbségek) 
egyértelmúen megerösíti, hogy az egyes régiók anyanyelvi sztereotípiái na-
gyon kúlönböznek. Csupán az ausztriai és a magyarországi minta közötti el- 
térések tulajdoníthatók a mintavételi ingadozásnak, vagyis e két csoport kö- 
zött nincs szignifikáns eltérés (x 2=12,63 aFS, n.sz.), valamint a felvidékiek 
és a muravidékiek eredményei is alig kiilönböznek (x 2=14,00 af s, P<0,10). 

Az összes vizsgált magyar beszélöközösség eredményeit fgyelembe vé- 
ve a következö rangsor alakult ki arra vonatkozóan, hogy hol beszélnek a 
legszebben magyarul: 1. Erdély (31,3%), 2. Budapest (26,4%), 3. magyar- 
országi vidéki városok (19,5%), 4. Kárpátalja (10,08%), 5. magyarországi 
falvak (6,9%), 6. Vajdaság (4,1%), 7. Felvidék (1,2%), 8. Muravidék (0,5%) 
és 9. Burgenland (0%). Természetesen a vizsgált .csoportok nagysága, illet- 
ve az, hogy hány %-át adják az összmintának, erösen befolyásolja a kapott 
rangsort. Ez az eredmény alátámaszatni látszik azt, amit Kontra (1997:114) 
nyelvi mítoszaink egyikének nevez és amely szerint az "igazi, szép, romlat- 
lan, ösi és tiszta magyar nyelvet Erdélyben beszélik". Ez a sztereotípia a 
Kárpát-medencei magyar beszélöközösségek körében, régiók szerint ugyan 
nem egyforma erösséggel, de továbbra is él. 

5. Következtetések 
A Kárpát-medencei magyar beszélöközösségek anyanyelvi sztereotípi- 

ái (egyetlen kivétellel) statisztikailag szignifikánsan kiilönböznek egymástól. 
Az összesített eredmények szerint legszebben Erdélyben, Budapesten 

és a magyarországi vidéki városokban beszélnek magyarul. 
Az ausztriaiak, a felvidékiek és a muravidékiek saját kontaktusválto- 

zatukat a többi magyar nyelvi változathoz képest leértékelik, mig az erdé- 
lyiek és a kárpátaljaiak felértékelik. A vajdaságiak becslései e két csoport 
között helyezkednek el. 

Jegyzetek 

1 Jelen kutatás egy nagyobb vállalkozás részeredményeit tartalmazza. 1995 és 1997 között 
egy munkaközösség, amelynek tevékenységét Kontra Miklós, a MTA Nyelvtudományi In- 
tézetének tudományos fömunkatársa koordinálta, feltérképezte a Kárpát-medencei magyar 
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beszélöközösségek anyanyelvi nyelvváltozatainak állapotát, szociolingvisztikai és pszi- 
cholingvisztikai megközelítésben. A munkacsoportban szerzödéses munkatársként Kontra 
Miklóson kíviil Csernicskó István (Ukrajna), Lanstyák István (Szlovákia), Péntek István és 
Szilágyi N. Sándor (Románia), Szépfalusi István (Ausztria), Vörös Ottó (Magyarország) és 
e munka szerzöje (Jugoszlávia) dolgozott. E vállalkozás része volt egy 1996-ban lefolyta- 
tott terepkutatás is, ennek részeredményeit tessziik közzé ebben a dolgozatban. A vajdasá- 
gi adatfelvétel köriilményeit és az adatközlök sajátosságait 1. részletesen Göncz 1999. 
2 Az azonos mintaválasztási szempontok miatt az egyes csoportok viszonylag jól összeha- 
sonlíthatók. Statisztikailag nem kiilönböznek szignifikánsan végzettségben és foglalkozás- 
ban, de a vajdasági csoportban több a nö és kevesebb a férfi mint a felvidékiek, kárpátal- 
jaiak és az erdélyiek mintájában, és úgyszitén a vajdasági csoport fiatalabb az összes töb- 
bi régió adatközlöinél. Mivel azonban az adatközlök neme sem a teljes mintán beliil sem 
Vajdaságban nincs korrelációban a sztereotípiákat ttikrözö válaszokkal (ezt igazolja a tel- 
jes mintán beliili nembeli ktilönbségeket tesztelö x 2=13,31, df=8 , illetve a vajdasági nök 
és férfiak közötti eltérésekre kiszámított x 2=8,88, df=5, amelyek nem szignifikánsak), nem 
valószíníí, hogy a válaszadók neme befolyásolja a kapott eredményeket. Az életkori kti- 
lönbségeket illetöen a vajdasági minta átlaga megközelíti a 40 évet, a többi csoport átlaga 
pedig közelebb áll a 45 50-ik életévhez, ami statisztikailag ugyan jelentös eltérés, de a va- 
lóságban nem valószínú, hogy nagyobb jelentöséggel bima. Ezt bizonyítja az is, hogy sem 
az egész mintát sem a vajdasági válaszokat illetöen, az életkori variációk nincsenek össze- 
fiiggésben az adott válaszokkal (x 2=23,33, df=16, n.sz., illetve 17,22, df=68, n.sz.). A szte- 
reotípiákra vonatkozó válaszokkal a teljes minta színtjén a végzettség és a foglalkozás mu- 
tat jelentös összefiiggést, ezekben a releváns változókban azonban az egyes minták egyen- 
értékííek. Mindez arra utal, hogy a csoportok összehasonlítása lehetséges. (Más bizonyíté- 
kok is alátámasztják az összehasonlítások indokoltságát, ezekröl részletesebben 1. Göncz 
1998a, megjelenés alatt Göncz 1998b, megjelenés alatt). 
Az egyes mintákra jellemzö az értelmiség túlreprezentáltsága, illetve kisebbségi helyzet- 
ben a kérdöív kitöltését elsösorban azok vállalták, akikhez a magyar nyelv közelebb áll. 

•Ennek következményeiról 1. Gereben 1996:9192. 
3 A kérdöív elsö része általános adatok (életkor, nem végzettség, foglalkozás, felekezeti ho- 

vatartozás stb.) felvételére szolgált. A második részben az adatközlök nyelvtudására, a 
nyelvelsajátítás forrásaira, a magyar és a többségi nyelv használati színtereire, a tömegtá- 
jékoztatási eszközök fogyasztási mértékére, a teriileti és a nemzeti kötödés erösségére stb. 
kérdeztiínk rá. Ez a rész tartalmazta azt a kérdést is, amelynek eredményeit jelen munkánk- 
ban dolgoztuk fel. A harmadik, nyelvészeti részben kiilönbözö nyelvi változók változatai- 
nak elöfordulási gyakoriságát vizsgáltuk. A nyelvi változók olyan nyelvi jelenségek, ame- 
lyeknél ugyanazt a jelentést két- vagy többféle változat formájában fejezik ki. A változa- 
tok egyike sem agrammatikus, de más a társadalmi megítélésiik, mert az egyik változat ko-
difikált sztenderd, a többi pedig ettöl eltér. A feladatokban olyan nyelvi elemek vagy szer-
kezetek elfogadhatóságát kellett megítélni, amelyekben a kétnyelvtisági helyzetben élök 
feltételezhetöen ktilönböznek egyrészt az egynyelvú magyaroktól, másrészt az egyes régi-
ók elsönyelvi változatai között is, mivel a magyar kiilönbözö nyelvekkel van kapcsolatban, 
kiilönbségek várhatók. 

4 Lambert et al 1960 pl. kimutatták, hogy a kanadai franciák nemcsak az angol nyelv beszé- 
löit értékelik pozitívabban mint saját nyelviik képviselöit, hanem még az angolajkú válasz- 
adókhoz viszonyítva is negatívabban értékelik a saját (francia) nyelv képviselöit. 
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