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ELŐSZÓ
1
 

 

 

Monográfiánk a 2015/2016-os tanévben 3. és 4. osztályos magyar tannyelvű 

gimnáziumokba és szakiskolákba járók szerb és angol nyelvvel szemben kialakított 

véleményét, nyelvi attitűdjét tartalmazza. A kérdőíves felmérés során segítségünkre 

voltak az iskolaigazgatók, osztályfőnökök, valamint az egyes tagozatokon tanító 

magyartanárok. Köszönjük közreműködésüket! 

 

                                                           
1
 A tanulmány a Szerb Köztársaság Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési 

Minisztériuma 178017, valamint 178002 számú projektumainak keretében készült. 





1 BEVEZETÉS 

A Kárpát-medencében a magyar országhatáron kívül élő magyarok nyelve 

kontaktusváltozatnak számít, ezért beszélhetünk a magyar nyelv 

többközpontúságáról (Lanstyák 1995a, 1995b). A Vajdaságban élő magyarok 

nyelvében megjelenő szerb nyelvi hatás attól függően nyilvánul meg elsősorban, 

hogy a tömbben vagy a szórványban élnek-e a magyar közösségek (Kovács Rácz 

2011), valamint jelen kutatások nyomán kijelenthetjük, hogy az egyes településeken 

belüli ún. kulturális csoportviselkedési modell (városi/kisvárosi tömb, falusi tömb, 

kisvárosi/városi szórvány, falusi szórvány) döntően befolyásolja a szerb nyelvi 

hatás mértékét és minőségét (Barlai–Gábrity Molnár 2008: 53–54). Gábrity Molnár 

Irén infunkcionális kétnyelvűségről szól a szerbnyelv-használatot illetően azon 

vajdasági magyar fiatalok szerb nyelvtudását említve, akik homogén többségű kis 

falvakban élnek (Gábrity Molnár 2007: 135–136). 

A szerb nyelv mellett az iskolai tantárgyprogramok, valamint a világháló 

révén a vajdasági magyar tannyelvű fiatal középiskolások nyelvére igen erőteljes 

hatást gyakorol az angol nyelv is. Amíg a szerb nyelv iskolai tanterve azonos 

Vajdaság középiskoláiban
2
 (de két változata van, a tanulók környezetétől, valamint 

anyanyelvétől függően, l. alább), addig az angol nyelv vonatkozásában igen eltérő 

programokkal találkozunk a gimnáziumokban, attól függően, hogy általános, 

természettudományi vagy pedig nyelvi szakkal állunk-e szemben. A vajdasági 

magyar tannyelvű szakközépiskolákban azonos tantárgyprogram szerint tanulják az 

angolt a magyar tannyelvű diákok.  

Jelen kötetünkben a Vajdaságban 2016-ban magyar tannyelvű tagozatokon 

tanuló 3. és 4. osztályos gimnáziumi és szakközépiskolai tanulók angol és szerb 

nyelvi attitűdjét mutatjuk be, melyről a kérdőíves felmérés során 1087 középiskolás 

nyilatkozott. A kutatást az a Vajdaság-szerte elterjedt nyelvi tévhit indokolta, amely 

                                                           
2
 A szakközépiskolákra vonatkozóan l. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 6/90, 

Službeni glasnik - Prosvetni glasnik 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 

2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 

1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010, 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 

(http://esn.edu.rs/wp-content/uploads/2015/11/pravilnik-zajednicki-predmeti.pdf), valamint 

a gimnáziumokra vonatkozóan Službeni glasnik SRS - Prosvetni glasnik 5/90, Službeni 

glasnik RS - Prosvetni glasnik 3/91, 3/92, 17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/2002, 5/2003, 

10/2003, 11/2004, 18/2004, 24/2004, 3/2005, 11/2005, 2/2006, 6/2006, 12/2006, 17/2006, 

1/2008, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 2/2010, 7/2011, 4/2013 (https://mpb.edu.rs/wp-

content/uploads/2018/02/PRAVILNIK-o-nastavnom-planu-i-programu-za-Gimnaziju-

objedinjen-vazi-od-2013.pdf) 
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szerint az angol nyelv vonatkozásban pozitívabb a nyelvi attitűd, mint a szerb 

nyelvet illetően, valamint az is elterjedt vidékünkön, hogy az angolt szívesebben 

tanulják a magyar ajkú tanulók, mint a szerbet. Mindezek bizonyítását, illetve 

elvetését tűztük ki célul, amikor a kutatást megterveztük és elvégeztük. Ezenkívül a 

felmérés célja az is, hogy a kapott eredmények felhasználhatók legyenek az iskolai 

tantárgyprogramok kidolgozásához, utat nyissanak a funkcionális-szituatív 

kétnyelvűség irányában, valamint rámutassanak a Vajdaságban szórványban és 

tömbben magyar tagozatokon tanuló diákok angol és szerb nyelvi attitűdje kapcsán 

tapasztalható különbségekre. Kitérünk továbbá a szakiskolák és a gimnáziumok 

vonatkozásában tapasztalt eltérések elemzésére is. 

Jelen felmérésünk részben folytatása a vajdasági magyar iskolások körében 

a szerb nyelv vonatkozásában egyéb szerzők által végzett magyar–szerb nyelvi 

attitűdvizsgálatoknak (vö. Andrić 2002, 2003, 2004a, 2004b, 2005, 2006, 2007a, 

2007b, 2008, 2009a, 2009b, 2010, 2012; Bene 2012; Čudić 2003; Gábrity Molnár 

2007; Göncz 1985, 1991, 1995, 1999, 2004; Grabovac 2005, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014; Láncz 1996; Mikes 1995; Mirnics 2003; Molnár Csikós 1974, 

1995, 1998, 2000; Papp 2004; Rajsli 1995, 1996; Takács 2011; Vukov Raffai 2009, 

2012), részben pedig folytatása saját előzetes felmérésünknek (Kovács Rácz 2011a, 

2011b, 2012, 2015). Mindemellett jelen kötetünk egyes részleteit számos előző 

tanulmányunkban is taglaltuk (Kovács Rácz–Halupka-Rešetar 2017a, 2017b; 

Halupka-Rešetar–Kovács Rácz 2019, 2020a, 2020b).  

1.1 A nyelvi attitűd 

Amióta Stephen Krashen nyelvész 1985-ben a második nyelv elsajátításával 

kapcsolatos monitormodell öt hipotézisének egyikeként bevezette az affektív szűrőt, 

az affektív jellegű egyéni tényezők nagy száma került az alkalmazott nyelvészek 

figyelmének középpontjába. Ezek azok a tényezők (pl. a szorongás, a motiváció és 

a nyelvi attitűdök), amelyek befolyásolhatják a második nyelv sikeres elsajátítását 

(Csizér–Dörnyei 2005; Dörnyei 1994, 2003; Gardner 1985; Gardner–MacIntyre 

1993; Horwitz 1986, 2001; Krashen 1982; Lambert 1984; MacIntyre–Gardner 

1994; Skehan 1991; Tremblay–Gardner 1985 és mások). Más szóval arra, hogy 

milyen sikerrel sajátítanak el a diákok egy második vagy egy idegen nyelvet, az is 

kihatással van, hogy milyen attitűddel bírnak a célnyelv iránt, a célnyelvet beszélő 

egyének és azok kultúrája iránt, a nyelv tanulásának társadalmi értéke iránt, 

valamint önmaguk saját kultúrájának tagjai iránt (Ellis 1994; Tódor–Degi 2016; 

Halupka-Rešetar et al. 2018). Amint Brown (2000) is rámutatott, az attitűdök 

kognitív és affektív jellegűek, korán kezdenek kialakulni, számos tényező hatására, 
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mint pl. a szülők, a barátok, a különböző társadalmi és kulturális háttérrel 

rendelkező emberekkel való interakciók stb. Így az attitűdök részét képezik annak a 

képnek, melyet magunkról, másokról és arról a kultúráról alkotunk, amelyben élünk 

(Brown 2000: 174).  

Kiss Jenő szerint a nyelvi attitűd egy nyelvhez vagy nyelvváltozathoz 

fűződő szubjektív vélemény, a beszélő nyelvi beállítottságát, a nyelvvel vagy 

nyelvváltozattal kapcsolatos pozitív vagy negatív jellegű vélekedését jelöli (Kiss 

1995: 135). Viszont annak ellenére, hogy az attitűdök szubjektívnek számítanak, 

objektív, nyelvi és nyelven kívüli okokra vezethetők vissza, hangsúlyozza Erb 

(2007: 61). Ryan és Giles a nyelvi attitűdöket „egy nyelvről, egy nyelvváltozatról 

vagy annak a nyelvváltozatnak a beszélőivel kapcsolatban kialakult értékelő 

vélemények összességének” tartja (Ryan–Giles 1982: 7), míg Dewaele és Pena Diaz 

(2018: 35) számára a nyelvi attitűd a nyelvhasználók egy nyelv kapcsán kialakult 

véleményét, ötleteit és előítéleteit foglalja magában. Garrett és munkatársai (2003: 

12) azzal érvelnek, hogy a nyelvi attitűdök minden szociolingvisztikai és 

szociálpszichológiai jelenségnek az alapját képezik: a csoportsztereotípiákat, 

amelyek alapján megítélünk más egyéneket, az egyes társadalmi csoporton belüli 

helyzetünket, hanem azt is, hogy hogyan viszonyulunk a saját csoportunkon kívüli 

egyének, illetve más csoportok iránt. A nyelvi attitűd tehát „a nyelvhez vagy a 

nyelvváltozathoz fűződő vélemény, amely pozitívan vagy negatívan értékel 

valamely nyelvet vagy nyelvváltozatot” (Kovács Rácz 2011: 11). Bár bőséges 

irodalom létezik a többnyelvű nyelvi attitűdökről két vagy több hivatalos nyelvvel 

rendelkező környezetben (Bernaus–Gardner 2008; Bernaus et al. 2004, 2007; 

Huguet–Janés 2008; Newman et al. 2008 Katalóniáról; Cenoz 2008; Lasagabaster 

2003; Lasagabaster–Sierra 2009; Rojo et al. 2010 a Baszkföldről; Ferrer 2010 

Valenciáról; Dewaele–Pena Diaz 2018 Galíciáról; Day et al. 2010; Thomas–

Roberts 2011 Walesről; Dewaele 2005 Belgiumról; Hilton 2010; Zungu–Pillay 

2010 Dél-Afrikáról; Lai 2011 Hongkongról), valamint a kisebbségek és a többség 

csoportközi kapcsolatairól (legfőképpen Bourhis–Giles–Rosenthal (1981) kutatási 

eszköze a kisebbségi csoportok szubjektív vitalitásának mérésére, újabban pedig 

Abrams–Barker–Giles (2009) tanulmánya, amely ennek az eszköznek az 

érvényességét vizsgálja), kevés létező tanulmány foglalkozik a kisebbségi, többségi 

és az idegen nyelvhez kapcsolható nyelvi attitűddel (de vö. Huguet–Lapresta–

Madariaga 2008; Ibarraran–Lasagabaster–Sierra 2009; Sisamouth–Lah 2015). Jelen 

kutatás mindenképpen hiánypótló munka, mivel a középiskolai tanulók 

környezetnyelvvel szembeni, valamint az iskolában tanult idegen nyelvvel szemben 

kialakított attitűdjét járja körül, és mint ilyen kiegészíti és továbbgondolja a fentebb 

említett nyelvi attitűdaspektusokat. 
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1.2 A kutatás regionális és demográfiai faktorai 

Különböző történelmi, geopolitikai, gazdasági, demográfiai és egyéb 

tényezők következményeként a mai Vajdaság többnemzetiségű, több vallású, 

multikulturális terület, mely etnikailag heterogén bimodális népességszerkezettel 

rendelkezik (Raduški 2003). Mindezek mellett a régió területén számarányát 

tekintve két nemzetiség dominál – a szerbek és a magyarok. A következő 

legnépesebb kisebbséget a szlovákok képzik, és a magyar kisebbséghez hasonlóan 

egyes vajdasági településeken térbeli polarizációjuk és etnikai dominanciájuk 

észlelhető (a többségi nemzethez viszonyítva), míg a többi kisebbségre a térbeli 

szétszórtság és az etnikai dominancia hiánya jellemző.  

Szerbia az Európa Tanács Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai 

Kartájának aláírójaként védi az európai kulturális örökség részét képező regionális 

vagy kisebbségi nyelveket, valamint közvetett módon gondoskodik a kisebbségi 

nyelveket használók nyelvi jogainak védelméről is. Szerbia biztosítja továbbá a 

kisebbségi nyelveken történő oktatást, és lehetővé teszi a média kisebbségi 

nyelveken történő sugárzását. A Karta hangsúlyozza azonban, hogy a kisebbségi 

nyelvhasználat promóciójának nem szabad káros hatással lennie az ország hivatalos 

nyelvére. Így azt is javasolja, hogy ha az alapfokú oktatás kisebbségi nyelven 

folyik, a hivatalos nyelvet az idegen nyelvek módszertana szerint kell tanítani 

(Pasikowska–Schnass 2016: 4; a Kartáról és annak alkalmazásáról különböző 

országokban, beleértve Szerbiát is l. Bugarski 2016). A kisebbségek 

anyanyelvhasználati jogát a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak 

védelméről szóló törvény szabályozza,
3
 melynek 10. szakasza szerint „a nemzeti 

kisebbségekhez tartozó személyek magánéletükben és nyilvánosan szabadon 

használhatják saját nyelvüket és írásukat.” Ez azt jelenti, hogy azokon a 

településeken, ahol hagyományosan nemzeti kisebbségek élnek, és népességük eléri 

az összlakosság 15%-át, a törvényjavaslat lehetővé teszi a kisebbségi nyelv és 

írásmód hivatalos használatát. Mindezek mellett azonban a Szerb Köztársaság 

alkotmánya csak egy nyelvet (szerb) és csak egy ábécét ismer el hivatalosan (cirill 

ábécé), Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma 24. cikkelyében világosan 

kimondja: „Vajdaság AT szerveiben és szervezeteiben a szerb nyelv és a cirill betűs 

írásmód mellett a magyar, a szlovák, a horvát, a román, valamint a ruszin nyelv és 

írás is hivatalos használatban van, a törvénnyel összhangban. Vajdaság AT szervei 

hatáskörük révén intézkedéseket foganatosítanak a nemzeti kisebbségek, azaz a 

                                                           
3
 http://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/ZAKON-O-ZASTITI-PRAVA-I-SLOBODA-

NACIONALNIH-MANJINA040718-HU.pdf 

http://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/ZAKON-O-ZASTITI-PRAVA-I-SLOBODA-NACIONALNIH-MANJINA040718-HU.pdf
http://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/ZAKON-O-ZASTITI-PRAVA-I-SLOBODA-NACIONALNIH-MANJINA040718-HU.pdf
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nemzeti közösségek hivatalos nyelv- és íráshasználatának törvényben szabályozott 

következetes érvényesítése céljából.”
4
 Különféle állami törvények biztosítják azt is, 

hogy a kisebbséghez tartozó lakosok anyanyelvű oktatásban részesülhessenek. 

Ebből kifolyólag a Vajdaságban jelenleg 71 általános iskolában,
5
 valamint 35 

középiskolában (ebből 10 gimnáziumban)
6
 folyik a tanítás magyar nyelven. 

Ugyanakkor sok más közép- és kelet-európai országhoz hasonlóan (Marácz 2016, 

vö. Brubaker et al. 2006) a többségi nyelvet anyanyelvként beszélők Szerbiában is 

egynyelvű hozzáállást mutatnak, vagyis nem tartják szükségesnek megtanulni a 

kisebbségi nyelvek valamelyikét. 

Vajdaság abban is egyedi, hogy a Kárpát-medencei nemzetállamoktól 

eltérően, a „hegemón nyelvet, vagyis az állam hivatalos nyelvét” (Marácz 2016: 26) 

jogilag nem az úgynevezett kisebbségi nyelvek rovására népszerűsíti, és a 

kisebbségi nyelveket beszélőknek joga van az anyanyelvi oktatásra. Másrészt a 

szerbet mint többségi nyelvet a kisebbségi tannyelvű tagozatokon az általános 

iskola 1. osztályától környezetnyelvként tanítják. A Nemzeti Oktatási Tanács 2016. 

novemberében jóváhagyta a szerb mint nem anyanyelv standardjait, melyek külön 

kezelik a homogén (pl. Magyarkanizsa, Zenta, Csantavér) és a heterogén (pl. 

Újvidék, Nagykikinda, Nagybecskerek) környezetben élő gyermekeket, valamint 

azokat a nyelveket, amelyek a délszláv nyelvcsaládhoz közel állnak (horvát, 

bosnyák, bolgár). E célkitűzést szem előtt tartva alakultak ki a szintek is. 

Alapszinten kell teljesíteniük a homogén környezetben élő gyermekeknek, 

középszinten a heterogén környezetben élőknek, míg a felső szintet a délszláv 

nyelvcsaládhoz közel álló kisebbségek tanulóinak kell elérnie. Az alapszint a 

kommunikációra, a szókincsbővítésre helyezi a hangsúlyt, a középszintnél az 

irodalmi művek kerülnek középpontba, a felső szintnél pedig az említett tantárgy az 

anyanyelvű oktatás szintjét célozza meg. Tehát a szerb mint környezetnyelv 

tanterve a tanulók környezetének, valamint anyanyelvének figyelembevétele 

alapján készült. Így az először említett esetben A tantervről beszélhetünk, mely az 

idegen nyelv oktatásának módszertanára alapoz, és csak alapvető szintű nyelvi 

kompetenciát vár el. A 2. és a 3. esetben a B tantervet alkalmazzák. A modell 

szerint a többnemzetiségű környezetben élő tanulóktól középszintű vagy felső 

szintű nyelvi kompetencia elérése várható el.  

A Vajdaságban tömbben és szórványban élő őshonos magyar kisebbséget 

annak területi és számbeli koncentrálódása, valamint szétszóródása alapján 

                                                           
4
 https://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=statut&j=HU 

5
 http://www.puma.vojvodina.gov.rs/etext.php?ID_mat=1271 

6
 http://srednjeskole.edukacija.rs/nastava-na-jeziku-manjina 

https://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=statut&j=HU
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különítjük el egymástól. Eszerint a vajdasági Észak-Bácskán és Észak-Bánáton 

kívüli szórványban él a vajdasági magyarság 43%-a, a vajdasági tömbben, azaz 

Észak-Bácskában és Észak-Bánátban élő magyar ajkúak számaránya pedig a 

Vajdaságban élő magyarság 57%-át jelöli. (Barlai–Gábrity 2008: 17; Kovács Rácz 

2011a: 29–31). Ennek következtében a szórványban tanuló szakiskolások és 

gimnáziumi tanulók kisebb számarányban szerepelnek kutatásunkban, mint a 

tömbben tanuló társaik. Az általunk felmért gimnáziumok és szakiskolák 

helyszíneit az alábbi térkép szemlélteti, melyen Szabadka, Topolya, Kishegyes, 

Becse, Ada, Zenta és Kanizsa községekben élnek Vajdaságban tömbben a 

magyarok, a többi községet illetően viszont szórványról beszélünk. A térkép a 

magyarság községen belüli 2002-es százalékarányát is szemlélteti.  

 
1. térkép: Vajdaság etnikai térképe

7
 

Nagyszabású kutatásunk, melynek eredményeit e könyvben közöljük, 

felöleli mind a tíz szerbiai (azaz vajdasági) magyar tannyelvű gimnáziumot, 

valamint összesen 13 szakközépiskolát. A kutatás metodológiájáról részletesebben a 

4. fejezetben szólunk.  

                                                           
7
 Palusek–Trombitás (2017: 55).  
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1.3 A szerb és angol nyelv vajdasági tantárgyprogramjai a magyar 

tannyelvű középiskolai tagozatokon 

A többnemzetiségű és többnyelvű Vajdaság területén a nemzeti kisebbségek 

általában az anyanyelvük valamely változatát beszélik, emellett gyakran a szerbet 

mint többségi nyelvet is, továbbá a középiskolai oktatás végére egy idegen nyelven 

a tanulóknak képesnek kell lenniük fogalmak, gondolatok, érzések, tények és 

vélemények megértésére, kifejezésére és értelmezésére. Azonban a nyelvhasználó 

tudásszintje, kommunikatív készsége változhat a különböző nyelvek, a nyelvi 

tevékenységek (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése, 

íráskészség és közvetítő készség), valamint a célnyelvet használók társadalmi-

kulturális háttere, igényei és érdeklődése szerint.  

Az állam nyelvének ismerete alapvető elvárásként fogalmazódik meg a 

többség részéről a kisebbségek felé, azonban amint azt említettük, ennek 

megvalósulása számos tényezőtől függ, többek között a megfelelő oktatási stratégia 

meglététől is. A nemzeti tanácsok indítványozására az Oktatási, Tudományügyi és 

Technológiafejlesztési Minisztérium 2017-ben teljesen új alapokra helyezte a szerb 

mint környezetnyelv oktatását, azzal a céllal, hogy megkönnyítse a környezetnyelv 

elsajátítását a homogén kisebbségi közegben élő diákok számára. Az új standardok 

szerint két külön programot dolgoztak ki a kisebbségi tanulók számára: az A típusú 

oktatás alapján azok a homogén kisebbségi környezetben élő diákok is 

elsajátíthatják a szerb nyelvet, akik szinte a nulláról indulnak, a B csoport 

(heterogén közegben élők vagy a szláv anyanyelvű tanulók) viszont 

továbbfejlesztve a meglévő ismereteket, a tudásszintnek megfelelő ütemben 

haladhat a speciálisan kidolgozott tananyagban. A cél tehát az additív kétnyelvűség 

megvalósulása, amellyel a szerb nyelvtudás és kultúraismeret hozzáadódik a 

meglévő nyelvi ismerethez. Így az anyanyelv és a kisebbségi kultúra sem kerül 

veszélybe, de a többségi nyelv ismerete is megvalósul.  

A vajdasági magyar tannyelvű középiskolai oktatásban heti két szerbórával 

számolhatunk. A homogén (tömbben) és a heterogén környezetben (szórványban) 

élő vajdasági magyar kisebbség nyelvi kompetenciája közötti különbség bizonyított 

a szociolingvisztikai irodalomban (Halupka-Rešetar–Kovács Rácz 2019). A 

vajdasági (térben polarizált) tömbben élő magyar fiatalok passzív kétnyelvűek (vö. 

Gábrity Molnár 2007), mivel nem beszélik a szerb nyelvet, de megértik azt. Az 

ilyen helyzet annak a ténynek az eredménye, hogy a vajdasági tömbben a magyar 

kisebbség többnyire homogén kistelepüléseken él, vagy olyan településeken, ahol a 

magyarok képezik a lakosság többségét, ezért ritkán vannak kitéve a szerb nyelvű 

kommunikációnak, kivéve az adminisztratív kontextusokat, azaz a formális 
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beszédhelyzeteket (Kovács Rácz 2011b). Másrészt viszont leszögezhetjük, hogy a 

szórványban élő vajdasági magyarság napi szintű kapcsolatban van a szerb 

nyelvvel, és sokan közülük kétnyelvűek, a magyart pedig leginkább (vagy 

kizárólag) familiáris beszédhelyzetekben használják. Természetesen az itt leírt 

helyzet nem egyedülálló, és semmiféleképpen sem vonatkozik kizárólag a vajdasági 

kisebbségre. Amint Dewaele és Pena Diaz (2018) is rámutat, a gall nyelv 

társhivatalos nyelv Észak-Spanyolországban, használatos a helyi és autonóm 

közigazgatásban, és mégis „általában vidéki környezetben, azaz falvakban és a part 

menti területeken használja több ember, míg a városokban és a szárazföldi 

területeken általában a spanyol nyelvet használják szélesebb körben” (Dewaele–

Pena Diaz 2018: 37). Éppen ezért a legújabb oktatásügyi intézkedések célja az, 

hogy a Vajdaságban magyarul elvégzett középfokú oktatás folyamán a tanulók a 

szerb nyelvet is magas szinten elsajátítsák, ami jelentősen növeli a szülőföldön való 

továbbtanulást, majd az elhelyezkedést, így az itthon maradást is.  

Amint azt a fentiekben hangsúlyoztuk, a középiskola szakirányától 

függetlenül a szerb mint környezetnyelv oktatása heti két iskolaóra keretében 

történik a vajdasági magyar tannyelvű középiskolákban, az oktatási folyamat 

feladatait az oktatás típusa (A vagy B) és (ennek függvényében) az elvárt tudásszint 

határozza meg. Az A program szerint a középiskola befejeztével a diáknak 

alapszintű szerb nyelvtudást kell elérnie. Ez azt jelenti, hogy aktívan használ kb. 

1000–1400 szóállományt, megérti a szerb anyanyelvűek mindennapi, köznyelven 

folyó kommunikációját, de nem szükséges produktívan használnia a szavakat. 

Továbbá megérti az alapvető szakmai terminológiát, beszédben és írásban is 

összetettebb szintagmákat alkot, és tudja használni az alárendelt mondatok fő 

típusait, valamint az ezeket bevezető leggyakoribb kötőszavakat, használja az 

alapvető igeidőket, a feltételes módot vágyai udvarias kifejezésére, megérti az igei 

aspektus jelentését, tudja használni a leggyakoribb szintaktikai struktúrákban 

előforduló esetragokat, és alkalmazza a kongruencia szabályait. A középszintű (B 

típusú szerb nyelvoktatásban részesülő) érettségiző 1400 és 1800 szó közötti állományt 

használ aktívan, ismeri a szakmájában használatos alapvető szakkifejezéseket, 

beszédben és írásban is használ különböző mondatfajtákat, megérti a ritkábban 

használatos igeidőket is, használja az igei aspektust, valamint helyesen használja az 

esetalakokat, és alkalmazza a kongruencia szabályait.  

Az idegennyelv-oktatás Szerbiában szintén az általános iskola 1. osztályában 

kezdődik. Az esetek jelentős többségében az iskolák az angol nyelvet választják első 

idegen nyelvnek, emellett 5. osztálytól valamely második idegen nyelvet is bevonnak az 
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oktatásba. Így a középiskolába való iratkozás pillanatában a tanulók várhatóan elérték 

az alapszintet (A2) a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret (KER) mutatói szerint.
8
  

A tanterv által előírt heti idegen nyelvi órák száma a középiskola fajtájától 

(gimnázium vagy szakközépiskola), valamint ezen belül a szakiránytól függően is 

nagymértékben eltérhet: a szakközépiskolákban heti két vagy három órát szentelnek az 

idegen nyelv oktatására, az általános gimnáziumokban heti 2–4 órát. A 

természettudományokra orientálódó gimnáziumokban kisebb hangsúlyt fektetnek a 

nyelvekre, és itt csupán heti két órával számolhatunk, a nyelvi-társadalomtudományi 

szakirányú gimnáziumokban az idegen nyelv a legfontosabb tantárgyak egyike, és heti 

2–5 óraszámban tanítják, míg a tiszta nyelvi gimnáziumokban 4 éven keresztül heti 5 

órán folyik az idegen nyelv oktatása. Mindezt az alábbi táblázat mutatja: 

 Az első idegen nyelv heti óraszáma 

/középiskola típusa 
1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 

Szakközépiskola 2–3 2–3 2–3 2–3 

Általános gimnázium 2 2 4 3 

Gimnázium – természettudományi – 

matematika szak  
2 2 2 2 

Gimnázium – társadalomtudományi 

szak 
2 3 5 4 

Filológiai gimnázium 5 5 5 5 

1. táblázat: Az első idegen nyelv oktatásának heti óraszáma a szerbiai középiskolákban 

A középiskola fajtájától és a heti óraszámtól függetlenül az idegen nyelv 

oktatásának célkitűzései ugyanazok a szerbiai középiskolákban, ebből kifolyólag a 

végzős tanulók várható idegen nyelvi kompetenciája (a KER szerint) B1+ a 

receptív, továbbá B1 a produktív nyelvi készségeket illetően.
9
 Ez azt jelenti, hogy a diák 

megérti a fontosabb információkat olyan standard szövegekben, amelyek ismert 

témakörről szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola, a 

szabadidő stb. terén, továbbá feltalálja magát a legtöbb olyan helyzetben, amely az adott 

nyelvterületre (ez esetben angol) történő utazás során adódik, egyszerű, összefüggő 

szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési 

körébe tartoznak. Le tud írni élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és 

ambíciókat, valamint röviden meg tudja indokolni és magyarázni a különböző 

                                                           
8
 A KER az Európa Tanács által 1989 és 1996 között kidolgozott útmutató a nyelvtudás 

szintjének Európa-szerte egységes meghatározására. 
9
 A B1+ elnevezésű szint erős küszöbszint. A B1 szint két fő vonása továbbra is jelen van 

azzal a többlettel, hogy több olyan leírás csatlakozik hozzájuk, amelyek jelentősebb 

mennyiségű információ cseréjére vonatkoznak. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa_Tan%C3%A1cs
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álláspontokat és terveket (North 2005). Ez a tudásszint a 12 éves iskolai idegennyelv-

oktatás várható eredménye. Jelenleg azonban Szerbiában a tanulóknak nem kell 

nyelvvizsgát tenniük a középiskolai oktatás végén, ezért nincs mód rá, hogy 

meghatározzuk, a diákok mely hányada éri el valóban ezt a tudásszintet, valamint azt 

sem tudjuk biztonsággal megállapítani, hogy nyelvtudásuk milyen mértékben tekinthető 

az iskolai oktatás eredményének. Azonban a környezetnyelvhez hasonlóan az idegen 

nyelv ismerete, a jártasság szintje szorosan összefügg a nyelvtanulás kezdetével, 

valamint annak körülményeivel, hiszen e két tényező határozza meg nyelvtanulási 

motivációnkat és kommunikációs hajlandóságunkat, valamint ezek eredményezik a 

nyelv(tanulás) iránti attitűdünket (vö. Laihonen 2015: 47). Ennek fényében, valamint 

szem előtt tartva a már jól megalapozott számottevő különbséget a tömbben és a 

szórványban élő lakosság nyelvi attitűdje között a többségi nyelv iránt, ebben a 

kutatásban a többségi és az idegen nyelv iránti attitűdök lehetséges összefüggéseinek, 

az azokat befolyásoló független változóknak, továbbá ezek kölcsönhatásának 

tanulmányozását tűztük ki célul. Mielőtt ismertetnénk kutatásaink eredményeit, a 

kutatás adatközlőiről, eszköztáráról és menetéről szólunk röviden a következő 

szakaszban. 

1.4 A kutatás módszertana 

1.4.1 Az adatközlők 

Amint már említettük is, kutatásunk felölelte mind a tíz szerbiai (azaz 

vajdasági) magyar tannyelvű gimnázium, valamint összesen 13 szakközépiskola 3. és 4. 

osztályos diákjait. Az említett adatközlők kiválasztását több ok is indokolja. Először is 

tudomásunk szerint mindeddig nem készült hasonló szociolingvisztikai jellegű munka 

az anyanyelvi oktatásban részesülő vajdasági magyar ajkú diákok szerb és angol nyelvi 

attitűdjéről. Érdemesnek találjuk megemlíteni, hogy Tódor és Degi (2016) a romániai 

magyar kisebbségi általános iskolás és középiskolás tanulók különböző nyelvek iránti 

attitűdjét tanulmányozta tanulási tapasztalataik alapján. Adatközlőink szerb nyelvi 

attitűdjének kutatását részint az alábbi szempont mentén tartjuk fontosnak: tekintettel 

arra, hogy kisebbségként élnek Szerbia területén, szükségük van a többségi nyelv 

elsajátítására, valamint kultúrájának megismerésére. Erre számos alkalom adódik 

fiatalkoruktól fogva, ezért az a kezdő hipotézisünk, hogy a nyelvelsajátításba 

belekóstolva nyitottak lesznek más nyelvek iránt, és pozitív attitűdjeik lesznek e 

nyelvek iránt. Másrészt az előzetes kutatások alapján arra következtetünk, hogy a 

tömbben élő magyar tannyelvű diákok kevésbé pozitív attitűddel bírnak a többségi 

nyelv, valamint az angol mint idegen nyelv irányában (Kovács Rácz–Halupka-Rešetar 
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2017; Halupka-Rešetar–Kovács Rácz 2019), mint a szórványban élő társaik. Az 

adatközlők nyelvi attitűdjére ezek szerint lényeges hatással van a környezet, méghozzá 

nemcsak a többségi nyelv iránti attitűdök vonatkozásában, hanem az angolt mint idegen 

nyelvet illetően is. Dewaele (2005) is hasonló következtetésre jut a flamand 

középiskolás diákok francia nyelv iránti attitűdjének kutatása során: az erős regionális 

identitású adatközlők (akiket a tömbben élő adatközlőinkhez tudunk hasonlítani) 

negatívabb attitűdöket fejeztek ki, mint az erősebb nemzeti identitással bíró 

(tanulmányunkban szórványben élő adatközlőkhöz hasonlítható) adatközlők. Jelen 

pillanatban azonban nem világos, hogy az anyanyelv, a többségi nyelv, valamint az 

idegen nyelv iránti attitűdök között van-e összefüggés, és ebből kifolyólag az sem, hogy 

a nyelvek iránti attitűdök valsószínűsíthetők-e. 

Kutatásunk keretében a szerbiai magyar tannyelvű gimnáziumok 3. és 4. 

osztályosainak szerb és angol nyelvi attitűdjét mértük fel az alábbi gimnáziumokban: 

MAGYAR TANNYELVŰ TAGOZATOK A SZERBIAI GIMNÁZIUMOKBAN 

Szórványban fennálló 

gimnáziumok 
Tömbben fennálló gimnáziumok 

Nagybecskereki Gimnázium, 

Nagybecskerek (28 tanuló) 

Becsei Gimnázium,  

Óbecse (57 tanuló) 

Törökkanizsai Gimnázium,  

Törökkanizsa (12 tanuló) 

Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium,  

Szabadka (49 tanuló) 

Svetozar Marković Gimnázium,  

Újvidék (18 tanuló) 

 Svetozar Marković Gimnázium,  

Szabadka (83 tanuló) 

Veljko Petrović Gimnázium,  

Zombor (22 tanuló) 

Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági 

Középiskola,  

Topolya (30 tanuló) 

Összesen: 80 
Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium,  

Zenta (54 tanuló) 

 
Zentai Gimnázium,  

Zenta (70 tanuló) 

 Összesen: 343 

2. táblázat: A kutatás által felölelt magyar tannyelvű gimnáziumok, valamint az adatközlők 

száma 

Amint az a táblázatban is jól látható, a vajdasági magyar tömbben tanuló 

gimnáziumi tanulók sorából 343-an nyilatkoztak angol és szerb nyelvi attitűdjükről, 

a Vajdaságban szórványban tanuló gimnazisták száma pedig 80 adatközlőt jelöl, 

tehát összesen 423 gimnáziumi adatközlő szerepel nyelvi attitűdkutatásunkban. Ez a 

szám valamennyi vajdasági gimnáziumot érinti. 
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A vajdasági szórványban és tömbben tanuló szakiskolások számát – a 

gimnáziumokhoz hasonlóan – újfent táblázattal ismertetjük:  

MAGYAR TANNYELVŰ TAGOZATOK A SZERBIAI 

SZAKKÖZÉPISKOLÁKBAN 

Szórványban fennálló szakiskolák Tömbben fennálló szakiskolák 

Vegyészeti középiskola,  

Csóka (29 adatközlő) 

Lazar Nešić Vegyészeti Középiskola,  

Szabadka (76 adatközlő) 

Egészségügyi Középiskola,  

Nagybecskerek (9 adatközlő) 

Ivan Sarić Műszaki Középiskola,  

Szabadka (126 adatközlő) 

Dr. Ružica Rip Egészségügyi Középiskola, 

Zombor (23 adatközlő) 

Dositej Obradović Gimnázium és 

Közgazdasági Középiskola,  

Topolya (26 adatközlő) 

Mihajlo Pupin Villamossági Középiskola, 

Újvidék (31 adatközlő) 

Mezőgazdasági Középiskola,  

Topolya (126 adatközlő) 

Összesen: 92 
Egészségügyi Középiskola,  

Zenta (54 adatközlő) 

 

Petar Drapšin Műszaki Középiskola,  

Ada (100 adatközlő) 

 

Közgazdasági–Kereskedelmi Iskola,  

Óbecse (64 adatközlő) 

 
Összesen: 572 

3. táblázat: A kutatás által felölelt magyar tannyelvű szakközépiskolák, valamint az 

adatközlők száma 

A szakiskolások közül összesen 664 adatközlő töltötte ki kérdőívünket. 

Közülük 572-en a vajdasági tömbben található tagozatokon, 92-en pedig a 

szórványban tanulnak. Mindezek alapján azt is leszögezhetjük, hogy a vajdasági 

tömbből 915 tanuló, a szórványból pedig 172 középiskolai diák töltötte ki 

kérdőíveinket.  

A tömbben és a szórványban élő adatközlők közötti jelentős számbeli 

különbség abból ered, hogy a szerbiai magyar lakosság körülbelül 57%-a él a 

tömbben (Barlai–Gábrity Molnár 2008: 17), ezért a tömbbéli gimnáziumi tanulók 

száma is jelentősen meghaladja a szórványban fennálló magyar tannyelven tanuló 

diákok számát. Ezenkívül a magyar diákok jelentős hányada anyanyelvi 

középiskolai oktatásban kíván részesülni, és a tömbbéli községek több lehetőséget 

nyújtanak erre. A szórványban élő magyar diákok viszont gyakran úgy döntenek, 

hogy szerb nyelven folytatják középiskolai tanulmányaikat azért, mert így több 

középiskolai szakra tudnak pályázni, de gyakran azért is, mert úgy gondolják, hogy 
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a többségi nyelvű középiskolai oktatás jobban felkészíti őket az esetleges egyetemi 

tanulmányaikra. 

További feltételezésünk szerint adatközlőink iskolai végzettsége és 

feltételezett szerb és angol nyelvtudásuk megfelelő szubjektummá teszi őket a 

nyelvi attitűdvizsgálatra. Harmadsorban pedig a középiskolák végzős diákjainak 

nyelvi attitűdje várhatóan tükrözi a szerb mint környezetnyelv, valamint az angol 

mint idegen nyelv tanításának minőséget Vajdaságban, figyelembe véve, hogy 

adatközlőink több mint tízéves formális szerb és angol nyelvi oktatásban 

részesültek. Az adatközlők száma az iskolaigazgatók jóváhagyásától és a tanárok, 

osztályfőnökök segítőkészségétől is függött. 

1.4.2 A kutatás eszköztára és menete 

Nyelvi attitűdkutatásunk során az ún. közvetlen módszert alkalmaztuk (vö. 

Garrett–Coupland–Williams 2003). A kutatási eszköz nyomtatott kérdőív 

formájában valósult meg, melyet mind a tíz szerbiai (azaz vajdasági) magyar 

tannyelvű gimnázium, valamint összesen 13 szakközépiskola 3. és 4. osztályos 

diákja töltött ki egy iskolai tanórán (45 perc). A kérdőíves kutatást a felmérés 

nagyszámú adatközlője, valamint az iskolák jóváhagyása eredményezte. Interjúk 

elvégzésére nem kaptunk engedélyt. A kérdőívben feltett kérdéseket előzetes 

kontrollvizsgálat nyomán fogalmaztuk meg, melyet 13 elsőéves egyetemi 

hallgatóból álló csoporton végeztünk el. Az ez alkalommal felmerülő kérdéseket, 

megfogalmazásokat tisztázva, továbbá figyelembe véve az egyes válaszok 

gyakoriságát, a kérdőívet részben módosítottuk, ugyanis a jelen munkában használt 

kérdőívváltozat négy részből állt: az anyanyelvre, a környezetnyelvre, valamint az 

idegen nyelvre vonatkozóan tettük fel kéréseinket, ezek után pedig a szerb és az 

angol nyelvet hasonlítottuk össze. Továbbá az első három rész mindegyikének első 

szakasza az adatközlők nyelvi életrajzát vizsgálta, míg a második szakasz az 

adatközlők értékítéletére összpontosított a három nyelv tekintetében egy dichotóm 

skálán, azaz arra, hogy a szóban forgó nyelveket szépnek, hasznosnak, könnyűnek 

találják-e, lehet-e velük érvényesülni, valamint előnyösek és elismertek-e. Jelen 

kérdőívet a (negyedik rész) szerb és az angol nyelvet összehasonlító zárt típusú 

kérdések zárják.  

Az adatközlőknek az egy-egy nyelv iránti attitűdjéről és ezek legerősebb 

prediktorairól már esett szó korábbi tanulmányaink során (Kovács Rácz–Halupka-

Rešetar 2017a, 2017b, 2018; Halupka-Rešetar–Kovács Rácz 2019, 2020a, 2020b), 

ezúttal ezeket csak röviden ismertetjük, de a hangsúlyt a párhuzamok és 

különbségek taglalására, valamint a domináns eltérések kimutatására fektetjük. A 
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meglévő szakirodalomban ugyanis bebizonyosodott, hogy a nyelvi attitűdökre 

különböző mértékben kihatással vannak a következő független változók: a) a 

nyelvtanulás kezdete; b) a nyelvhasználat gyakorisága; c) a nyelvhasználat 

színterei; d) az iskolai érdemjegy és e) a nyelvtudás önértékelése. Ezenkívül, mivel 

a Szerbiában élő magyar kisebbség nyelvhasználatát, nyelvi attitűdjét döntő 

mértékben meghatározza az is, hogy annak tagjai a vajdasági magyar tömbben vagy 

pedig a szórványban élnek-e, ezért a felmérés bemutatását és elemzését a rétegzett 

mintavétel kritériumai szerint végezzük, azaz egy-egy kérdésen belül a teljes 

adatközlői adatmennyiség bemutatása mellett kitérünk a szórvány–tömb közötti 

különbségek tárgyalására is. Végül figyelembe vesszük a gimnáziumok és a 

szakközépiskolák tanulóinak nyelvi attitűdje között megfigyelhető esetleges 

eltéréseket is, ezért a gimnázium–szakiskola párosítás mentén is elemezzük az 

adatokat. 

A felmérés adatait az SPSS 23 programcsomag segítségével elemeztük, 

valamint százalékarányos grafikonokkal is szemléltettük. A grafikonokat táblázat 

formájában megelőzi a grafikonokban feltüntetett százalékarányok szám szerinti 

előfordulása. A leíró statisztikai elemzések mellett, az adatközlői csoportok 

összehasonlítása céljából középszintű statisztikai elemzéseket is végeztünk, 

mégpedig kereszttábla-elemzéseket (khi-négyzet-próba). Ha a két változó közötti 

kapcsolat szignifikánsnak bizonyult, akkor a Cramer’s V mutatót is elemeztük, 

hiszen ez az asszociációs együttható két nominális változó közötti kapcsolat 

szorosságát mutatja meg. Ordinális független változók esetén a Mann–Whitney-

próbát alkalmaztuk. A szignifikanciaszint (a hiba elkövetésének valószínűsége) p = 

0,05, azaz 95%-os biztonsági szinten állíthatjuk, hogy a nullhipotézis igaz. 
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2 ANGOL NYELVI ATTITŰDÖK 

Jelen fejezet azon előbbi angol nyelvi attitűdkutatásainkra épül, melyekben 

a vajdasági magyar tannyelvű gimnáziumi osztályok 3. és 4. osztályosainak angol 

nyelvi attitűdjét mutattuk be (l. Halupka-Rešetar 2018; Halupka-Rešetar–Kovács 

Rácz 2020a, 2020b), azonban mindehhez csatoljuk a vajdasági magyar tannyelvű 

szakiskolák angol nyelvi attitűdjét is. Ebben a fejezetben először az adatközlők 

angol nyelvi életrajzát mutatjuk be, illetve azt taglaljuk, hogy mely életszakhoz 

köthető az angolnyelv-tanulás kezdete, milyen gyakran beszélik a megkérdezettek 

meglátásuk szerint az angolt, mely nyelvhasználati színterekhez köthető az 

angolnyelv-használat a vajdasági magyar tannyelvű középiskolai tagozatok 

tanulóinál, valamint mely érdemjeggyel zárták a tanévet a megkérdezettek angol 

nyelvből. Kitérünk arra is, hogyan értékelik angol nyelvtudásukat a megkérdezettek 

az egyes kommunikációs színterek vonatkozásában. Ezek után az adatközlők angol 

nyelv iránti attitűdjeit ismertetjük, értékítéleteikre alapozva, majd arra 

összpontosítunk, hogy az imént felsorolt független változók, valamint a környezet 

és a középiskola fajtája milyen mértékben befolyásolja az adatközlők angol nyelvi 

attitűdjét. 

Angol nyelvi attitűdkutatásunk során először tehát a kommunikációs 

színterekre és helyzetekre helyezzük a hangsúlyt, és azt taglaljuk, hogy amennyiben 

adatközlőink meglátásuk szerint beszélik az angolt, mely kommunikációs színtérhez 

kötik a nyelvhasználatot. Formális és informális beszédhelyzeteket egyaránt 

megfogalmaztunk zárt típusú kérdéseinkben, valamint kitértünk az aktív és a 

passzív nyelvtudás szempontjára is. A kutatást megelőző kontrollvizsgálat nyomán 

azt is figyelembe vettük, hogy egyes adatközlők meglátásuk szerint esetlegesen sem 

nem értik, sem nem beszélik az angol nyelvet. 

Egy-egy fejezeten belül nem csupán a kapott adatok összességét 

ismertetjük, hanem kitérünk a rétegzett mintavétel nyomán a vajdasági tömbben és 

szórványban, valamint a gimnáziumokban és a szakiskolákban tanulók 

csoportjainak válaszaira is. 

2.1 Az angolnyelv-tanulás kezdete 

Az angolnyelv-tanulás kezdetét illetően a zárt típusú kérdésünkre adandó 

lehetséges válaszokat az előzetes kontrollvizsgálat nyomán állítottuk össze. Jelen 

kutatás előzménye a vajdasági magyar tannyelvű gimnáziumok felmérése 

(Halupka-Rešetar–Kovács Rácz 2020a), melyben az angolnyelv-tanulás kezdetét 

illetően az alábbi konklúziót vonhattuk le: a vajdasági magyar tannyelvű 
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tagozatokon tanuló gimnazisták zömében intézményes keretek között ismerkedtek 

gyermekkorukban az angollal, azaz adatközlőink legnagyobb hányada (több mint 

42%-uk) azt mondta, hogy az óvodában, illetve az iskolában kezdett angolul 

tanulni. Jelen fejezet a gimnáziumok vizsgálatát kiegészíti a szakiskolák angol 

nyelvi életrajzával, melynek keretében a 423 gimnáziumi tanuló mellett 664 

vajdasági magyar tannyelvű szakiskolai tanuló angol nyelvi életrajzáról gyűjtöttünk 

adatot. 

A kérdőívben feltett kérdés és a válaszok sorrendje megegyezik a 

fentiekben említett magyar tannyelvű gimnáziumok vonatkozásában tárgyalt 

kérdés–válasz sorrenddel (vö. Halupka-Rešetar–Kovács Rácz 2020a): 

Mikor kezdtél el angolul tanulni? 

a) Születésedtől fogva otthon szüleidtől, nagyszüleidtől, a televízióból és 

internetes oldalakról; 

b) 2–3 évesen rajzfilmekből, filmekből, valamint az utcán játszótársaidtól 

hallottál angol nyelvű kifejezéseket… 

c) 3 évesen a napköziben; 

d) 5 évesen az óvodában; 

e) 7 évesen az iskolában; 

f) Egyéb helyen és életkorban (angol nyelvi különórákon és külföldi 

ismerősöktől), nem tudom behatárolni, hogy pontosan mikor. 

A válaszok a gyermekkor korai szakaszaihoz kötik az angolnyelv-tanulás 

kezdetét, a születéstől kezdődő és a hétéves korig terjedő időintervallumot foglalják 

magukban. Ezen belül megkülönböztetjük az intézményes keretek között történő 

angolnyelv-tanulást, amely a harmadik és a hetedik életév közötti szakaszokat 

foglalja magában, és amely az iskoláskor előtti intézményeket és az iskolát érinti. A 

hároméves kor alatti időszak az angolnyelv-tanulás kezdetét a familiáris közeghez 

köti, azaz ebben az időszakban otthon, családon belül, valamint játszótársaiktól 

kezdték az angol tanulását a vajdasági magyar tannyelvű 3. és 4. osztályos 

középiskolások. 

Amennyiben áttekintjük a válaszok összességét, megállapíthatjuk, hogy a 

megkérdezettek kimagasló többsége meglátása szerint 7 évesen az iskolában kezdte 

az angol tanulását (e) válasz: 542 adatközlő). Őket követik azok a magyar tannyelvű 

középiskolások, akik 5 évesen az óvodában kezdték az angol tanulását (d) válasz: 

259 adatközlő). 
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 Válaszok a) b) c) d) e) f) összesen 

Teljes minta 49 58 26 257 542 155 1087 

4. táblázat: Az angolnyelv-tanulás kezdete 

 
1. ábra: Az angolnyelv-tanulás kezdete 

Adatközlőink 49,9%-a 7 évesen az iskolában kezdte az angol tanulását, a 

megkérdezettek további 23,6%-a 5 évesen az óvodában ismerkedett az angollal, a 

vajdasági magyar tannyelvű középiskolások 14,3%-a nem tudta megjelölni az 

angolnyelv-tanulás kezdetét, emlékeik szerint magánórákon, valamint külföldi 

ismerősöktől kezdtek az angol tanulásához. 5,3% azoknak az aránya, akik emlékeik 

szerint 2–3 éves koruk körül ismerkedtek először az angollal rajzfilmek, valamint 

játszótársaik által. Adatközlőink 4,5%-a nyilatkozta, hogy születésétől kezdve 

kapcsolatban áll az angollal. A vajdasági magyar tannyelvű középiskolások 

legkisebb hányada (2,4%-uk) jelölte meg azt a válaszlehetőséget, mely szerint 3 

évesen a napköziben kezdte az angol tanulását.  

Amennyiben familiáris és intézményes keretek közé helyezzük az 

angolnyelv-tanulás kezdeti időszakát, annyiban a kapott adatok alapján 

leszögezhetjük, hogy az adatközlők kimagasló többsége (75,9%-uk) tanügyi 

intézmények keretén belül, 3–7 éves kora között kezdte az angol tanulását. A 

megkérdezettek mindössze 9,8%-a nyilatkozta, hogy familiáris közegben, 

születésétől kezdődően 3 éves koráig kezdte az angol tanulását. A fenti összesítés 

alapján az is kiderül, hogy az adatközlők 14,3%-a nem tudta megjelölni, hogy mely 

életszakában kezdte az angolnyelv-tanulást.  
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2.1.1 Tömb és szórvány szerinti elemzés 

A tömbben és a szórványban tanuló középiskolások válaszai az alábbi 

eloszlást mutatják a fenti válaszok vonatkozásában:  

Válaszok  a) b) c) d) e) f) összesen 

Szórvány 11 13 3 42 74 29 172 

Tömb 38 45 23 215 468 126 915 

5. táblázat: Az angolnyelv-tanulás kezdete (a környezet függvényében) 

 
2. ábra: Az angolnyelv-tanulás kezdete (a környezet függvényében) 

Mind a Vajdaságban tömbben, mind pedig a Vajdaságban szórványban élő 

magyar tannyelvű középiskolások kimagasló arányszámban jelölték meg a 7. 

életévet, azaz az iskola kezdetét az angolnyelv-tanulás kezdeti szakaszaként. A 

tömbben tanulók 8,1%-kal magasabb arányban állítják az előbbit. A gyakorisági 

sorrend második helyén mindkét régióban arról nyilatkoztak a megkérdezettek, 

hogy 5 évesen az óvodában kezdték az angol tanulását, a szórványban tanulók 

0,9%-kal magasabb számarányban nyilatkoztak ekként. Ezt követően a harmadik 

leggyakoribb eset az az attitűd, mely szerint a megkérdezettek nem tudják pontosan 

meghatározni, hogy mely időintervallumhoz köthető az angol nyelvtanulás kezdete 

(f) válasz). Az utóbbit a szórványban tanuló magyar tannyelvű diákok 3,1%-kal 

magasabb arányszámban állítják. A gyakorisági sorrend negyedik helyén a 2–3. 

életévhez köthető angolnyelv-tanulás áll (b) válasz), amely kategória 2,7%-kal 

magasabb arányban fordul elő a szórványban, mint a tömbben. Az ötödik helyen az 
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a válasz áll, mely szerint a megkérdezettek születésüktől kezdve szüleik, 

nagyszüleik révén ismerkedtek az angollal. Ez a válasz ugyancsak a szórványban 

gyakoribb, 1,8%-kal előzi meg a tömb ugyanezen válaszát. Mind a tömbben, mind 

pedig a szórványban utolsó helyen a napközihez köthető angolnyelv-tanulás áll, 

amelyet az adatközlők 3. életévéhez köthetünk. A tömbben tanuló diákok 0,8%-kal 

magasabb arányszámban jelölték meg az utóbbi választ. 

A kapott számadatok alapján megállapíthatjuk, hogy nincs markáns és 

domináns eltérés a Vajdaságban tömbben és szórványban tanulók angol nyelvi 

életrajzában annak vonatkozásában, hogy az angolnyelv-tanulás kezdete az 

adatközlők mely életszakához köthető. A legnagyobb eltérést a két régió 

vonatkozásában annak a válasznak kapcsán tapasztalhattuk, mely szerint a tömbben 

élők 8,1%-kal magasabb arányszámban nyilatkozták, hogy az angolnyelv-tanulás 

kezdete 7. életévükre esik, amikor is elkezdték iskolai tanulmányaikat. Továbbá 

megállapíthatjuk, hogy az említettek mellett – a c) válasz kivételével, azaz a 

napköziben kezdődő nyelvtanulástól eltekintve – egyéb válaszok a szórványban a 

magasabb arányszámúak. 

Annak kapcsán, hogy hogyan oszlik meg a két régióban az angolnyelv-

tanulás kezdete az intézményes támogatottság, valamint a familiáris faktorcsoport 

vonatkozásában, az alábbi különbséggel számolhatunk: a tömbben tanulók 77,1%-a, 

a szórványban élőknek pedig 69,1%-a jelölte meg valamely intézményt az 

angolnyelv-tanulás kezdeteként. Ez az időszak a 3–7. életév közötti intervallumot 

foglalja magában. Megállapíthatjuk továbbá, hogy a szórványban tanuló diákok 

13,6%-a, a tömbben tanulóknak pedig a 9,1%-a köti az angolnyelv-tanulás kezdetét 

a 3. életév előtti familiáris közeghez.  

A khi-négyzet-próba azt mutatja, hogy a változók között szignifikáns 

összefüggés van, mert p < 0,05 (X
2
 (5, N = 1087) = 6,245, p = 0,283). Vagyis az, 

hogy az adatközlők milyen környezetben élnek, összefüggésbe hozható azzal, hogy 

mikor kezdték az angol nyelv tanulását. Mivelhogy két ordinális változónk van, 

amelyek között szignifikáns kapcsolat van, ezért a Cramer’s V értékét is 

értelmeznünk kell. A Cramer’s V mutató olyan asszociációs együttható, mely két 

nominális (vagy egy nominális és egy ordinális) változó közötti kapcsolat 

szorosságát mutatja meg. Ez esetben az együttható értéke 0,076, tehát 

megállapíthatjuk, hogy a két változó, azaz az adatközlők környezete és a 

nyelvtanulás kezdete között gyenge szignifikáns kapcsolat van. 
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2.1.2 Gimnázium és szakiskola szerinti elemzés 

A gimnáziumok és a szakiskolák számadatainak gyakorisági sorrendje 

azonos a fentebb ismertetett teljes minta és a szórvány–tömb válaszainak 

gyakorisági sorrendjével, a két független változó arányszámai közötti eltérések 

között pedig az alábbi különbségek mutathatók ki: 

Válaszok  a) b) c) d) e) f) összesen 

Gimnázium 27 27 8 114 180 67 423 

Szakiskola 22 31 18 143 362 88 664 

6. táblázat: Az angolnyelv-tanulás kezdete (az iskola fajtája függvényében) 

 

 
3. ábra: Az angolnyelv-tanulás kezdete (az iskola fajtája függvényében) 

A szakiskolákba járó vajdasági magyar tanulók 11,9%-kal magasabb 

arányban állították, hogy 7 évesen az iskolában kezdték az angol tanulását, mint a 

gimnáziumokban tanulók. Az említettek mellett a c) válasz kivételével az egyéb 

válaszlehetőségekben a gimnáziumokba járók keretezték be magasabb arányban az 

egyes válaszokat. A gimnáziumok tanulói tehát 5,5%-kal magasabb arányszámban 

állítják, hogy 5 évesen az óvodában, 2,8%-kal többször, hogy meghatározatlan 

helyen és időben, 1,7%-kal gyakrabban, hogy 2–3. életévük körül rajzfilmekből és 

pajtásaiktól, valamint 3,1%-kal többször, hogy születésüktől kezdve tanulták az 

angolt. A válaszokból kiderül továbbá, hogy a szakiskolákban tanuló diákok 0,8%-
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kal előzik meg gimnáziumi társaikat annak kapcsán, hogy emlékeik szerint 3 évesen 

a napköziben találkoztak először az angollal.  

Csakúgy, mint a tömb és a szórvány vonatkozásában, a szakiskolák és 

gimnáziumok válaszai is abban különböznek leginkább egymástól, hogy a 

szakiskolák tanulóitól 11,9%-kal magasabb arányban kaptuk azt a választ, hogy 7 

évesen az iskolákban kezdték az angol tanulását. Amennyiben összevetjük az angol 

intézményes, valamint familiáris keretekhez köthető tanulását, annyiban az alábbi 

eltérésekkel számolhatunk: a gimnáziumokban a diákok 70,9%-a, a szakiskolákban 

pedig a megkérdezettek 78,7%-a állítja, hogy 3–7. életéve folyamán, intézményes 

keretek között kezdte az angol tanulását. A familiáris közegben zajló angolnyelv-

tanulásra utaló százalékarányok a következők: a gimnáziumok adatainak 12,8%-

ában, a szakiskolák válaszainak 8%-ában találkozunk a 3. életév előtti familiáris 

közegben kezdődő angolnyelv-tanulással.  

Az iskola fajtájának és az angolnyelv-tanulás kezdetének függvényében a 

khi-négyzet-próba azt mutatja, hogy a változók között szignifikáns összefüggés van, 

mert p < 0,05 (X
2
 (5, N = 1087) = 19,688, p = 0,001). A Cramer’s V mutató értéke 

0,135, tehát megállapíthatjuk, hogy e két változó között is gyenge szignifikáns 

kapcsolat van. A post hoc elemzés azt mutatja ki, hogy a gimnáziumok tanulói 

jelentősen nagyobb arányban állították azt, hogy születésük óta, ill. hogy 5 éves 

koruk óta tanulnak angolul. Ugyanakkor, a szakiskolák tanulói szignifikánsan 

nagyob arányban vallották azt, hogy 7 éves koruk óta tanulnak angolul. 

2.2 Az angol beszélésének gyakorisági mutatói 

Valamely nyelvtudás minőségét nagymértékben meghatározza és 

befolyásolja az is, hogy milyen gyakorisággal beszéljük az adott nyelvet. Angol 

nyelvi attitűdvizsgálatunk ezen fejezetét a fentiekhez hasonlóan megelőzi az angol 

nyelvi attitűdnek a vajdasági gimnáziumokban történő felmérése (Halupka-Rešetar–

Kovács Rácz 2020a). 

Kérdésünk és a lehetséges válaszok sorrendje megegyezik a 

gimnáziumokban feltett kérdéssel és válaszlehetőségekkel (Halupka-Rešetar–

Kovács Rácz 2020a), tehát a következő módon fogalmaztuk meg: 

Milyen gyakran beszélsz angolul? 

a) naponta;  

b) hetente;  

c) havonta;  

d) nem beszélem az angolt. 
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Válaszok a) b) c) d)  nincs válasz összesen 

Teljes minta 247 522 235 25 58 1087 

7. táblázat: Az angol beszélésének gyakorisági mutatói 

 
4. ábra: Az angol beszélésének gyakorisági mutatói 

Az adatközlők 48%-a állítása szerint heti rendszerességgel beszéli az 

angolt, 22,7%-ra tehető az angolt napi gyakorisággal beszélők számaránya, 

valamint az adatközlők 21,6%-a állítja, hogy havi szinten folytat élőnyelvi 

kommunikációt angol nyelven. A megkérdezettek 2,3%-a azt a választ keretezte be, 

hogy soha semmilyen körülmények között nem beszél angolul, valamint a 

megkérdezettek 5,3%-a nem válaszolt az általunk feltett kérdésre.  

2.2.1 Tömb és szórvány szerinti elemzés 

Amennyiben összevetjük az egyes válaszok gyakoriságát a tömb és 

szórvány vonatkozásában, annyiban az alábbi eloszlással szembesülünk: 

Válaszok  a) b) c) d) nincs válasz összesen 

Szórvány 35 77 48 4 8 172 

Tömb 212 445 187 21 50 915 

8. táblázat: Az angol beszélésének gyakorisági mutatói (a környezet függvényében) 
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5. ábra: Az angol beszélésének gyakorisági mutatói (a környezet függvényében) 

Mind a tömbben, mind a szórványban a legtöbben azt a választ keretezték 

be, hogy heti rendszerességgel beszélik az angolt, a tömbben 3,8%-kal magasabb 

arányban fordul elő ez a válasz, mint a szórványban. Úgyszintén a tömbben tanulók 

állítják 2,9%-kal gyakrabban, hogy napi rendszerességgel beszélik az angolt. A 

vajdasági szórványban tanuló magyar tannyelvű középiskolások viszont 7,5%-kal 

magasabb számarányban értékelik úgy, hogy havi rendszerességgel beszélik az 

angolt, mint a tömbben élő társaik. Annak vonatkozásában, hogy soha, semmilyen 

körülmények között nem beszélik az angolt a megkérdezettek, azonosak az 

arányszámok a két régió vonatkozásában. Ugyancsak a tömbben tapasztaltunk 

0,8%-kal magasabb arányszámot annak vonatkozásában, hogy nem érkezett válasz 

a feltett kérdésre.  

Amennyiben összehasonlítjuk a gyakorisági sorrendet az egyes válaszokat 

illetően, úgy azt tapasztaljuk, hogy mindkét régióban a heti gyakoriságú 

angolnyelv-használat áll az első helyen, a második helyen viszont a tömbben a napi 

rendszerességű angolnyelv-használat áll, azonban azt is láthatjuk, hogy a tömbben 

mindössze 2,8%-kal magasabb arányszámot mutat a napi gyakorisággal történő 

angolnyelv-használat, mint a havi rendszerességgel zajló angol nyelvi 

kommunikáció. A szórványban viszont 7,6%-kal gyakoribb előfordulást mutat a 

havi gyakoriságú angolnyelv-használat, mint a napi gyakorisággal történő angol 

élőnyelvi kommunikáció.  
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A khi-négyzet-próba eredményei itt is arra utalnak, hogy a változók között 

szignifikáns összefüggés van, mert p < 0,05 (X
2
 (4, N = 1087) = 5,248, p = 0,263), 

azaz az adatközlők környezete befolyásolja azt, hogy milyen gyakran beszélik az 

angol nyelvet. A Cramer’s V együttható értéke 0,070, amely mutató gyenge 

szignifikáns kapcsolat fennállására utal a két változó között. A post hoc elemzés azt 

mutatja, hogy a tömbben élő adatközlőink szignifikánsan nagyobb hányada 

használja az angol nyelvet havi gyakorisággal, mint azt a szórványban élő társaik 

teszik. 

2.2.2 Gimnázium és szakiskola szerinti elemzés 

A gimnáziumok ezen adataival találkozhattunk előző tanulmányunkban 

(Halupka-Rešetar–Kovács Rácz 2020a: 156), ehhez csatlakoztatjuk jelen fejezetben 

a vajdasági magyar tannyelvű szakiskolások angol nyelvi attitűdjét. 

Válaszok  a) b) c) d) nincs válasz összesen 

Gimnázium 126 230 50 6 11 423 

Szakiskola 121 292 185 19 47 664 

9. táblázat: Az angol beszélésének gyakorisági mutatói (az iskola fajtája függvényében) 

 
6. ábra: Az angol beszélésének gyakorisági mutatói (az iskola fajtája függvényében) 

A gimnáziumok tanulói 10,4%-kal magasabb számarányban jelölték meg a 

heti, valamint 11,6%-kal magasabb arányban a napi szintű angol nyelvi 

beszélgetéseket, mint a szakiskolákba járók. A szakiskolákban tanulók viszont 
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16,2%-kal gyakrabban beszélik az angolt havi rendszerességgel, mint a 

gimnáziumok tanulói. Ugyancsak a szakiskolásoknál gyakoribb (1,5%-kal) az a 

válasz is, mely szerint nem beszélik az angolt. A szakiskolások továbbá 4,5%-kal 

magasabb arányban nem válaszoltak kérdésünkre, mint a gimnáziumok tanulói.  

A százalékarányok alapján megállapítható, hogy a gyakorisági sorrend 

második helyén a gimnáziumoknál a napi, a szakiskoláknál pedig a havi 

rendszerességgel zajló angol nyelvi kommunikáció áll, a képzeletbeli dobogó 

harmadik helyét pedig a gimnáziumokban a havi, a szakiskoláknál pedig a napi 

gyakoriságú angolnyelv-használat foglalja el.  

A statisztikai elemzés eredményei szignifikáns összefüggésre utalnak az 

iskola fajtája és az angol nyelv használatának gyakorisága között is (X
2
 (4, N = 

1087) = 63,324, p = 0,000). Mivel a Cramer’s V együttható értéke 0,241, ezért 

gyenge szignifikáns kapcsolattal számolhatunk. A post hoc elemzés azt mutatja, 

hogy az iskola fajtája függvényében szignifikáns különbségek vannak a két 

adatközlői csoport között a d) válaszlehetőségen kívül minden más válaszlehetőség 

esetében. 

2.3 Az angolnyelv-használat, a nyelvhasználati színtér és a kommunikációs 

partner kapcsolata 

A gimnáziumokban végzett előző felmérésünk során (Halupka-Rešetar–

Kovács Rácz 2020a: 156) arra a következtetésre jutottunk, hogy az angolnyelv-

használat részben a nyelvhasználati színterektől, részben pedig a kommunikációs 

partner nyelvtudásától válik függővé. Az előzetes kontrollvizsgálat nyomán arra az 

elhatározásra jutottunk továbbá, hogy a kapott válaszok alapján célravezetőbb zárt 

típusú kérdést megfogalmazni, ezért a kontrollvizsgálat válaszait összegezve az 

alábbi kérdést és válaszokat fogalmaztuk meg:  

Mely beszédhelyzetekben beszélsz leggyakrabban angolul? 

a) az iskolában angolórán; 

b) külföldi barátaiddal; 

c) amennyiben külföldre utazol, és kapcsolatba kell lépned másokkal, hogy 

eligazodj; 

d) interneten keresztül idegenekkel, hasonló érdeklődési körűekkel; 

e) semmilyen körülmények között, senkivel nem beszélsz angolul. 
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 Válaszok a) b) c) d) e) összesen 

Teljes minta 447 239 142 118 141 1087 

10. táblázat: Az angolnyelv-használat színterei, kommunikációs partnerek 

 
7. ábra: Az angolnyelv-használat színterei, kommunikációs partnerek 

A vajdasági magyar tannyelvű középiskolások 41,1%-a állítása szerint az 

iskolai angol órán beszél leggyakrabban angolul, 22%-ra tehető azoknak az aránya, 

akik külföldi barátaikkal beszélnek angol nyelven. A külföldre való utazáshoz, az 

ott történő eligazodáshoz az adatközlők 13,1%-a köti az angol nyelven folyó 

beszélgetést. A megkérdezettek 11%-a nyilatkozta, hogy interneten keresztül 

hasonló érdeklődési körűekkel beszél angolul. Az adatközlők 13%-a azt a választ 

adta, hogy semmilyen körülmények között nem beszél angolul. 

2.3.1 Tömb és szórvány szerinti elemzés 

A Vajdaságban tömbben és szórványban tanulók szempontjából elemezve a 

kérdést arra a megállapításra juthatunk, hogy a két régió között nem találunk 

markáns eltérést a kérdés kapcsán.  

Válaszok  a) b) c) d) e) összesen 

Szórvány 73 41 17 16 25 172 

Tömb 374 198 125 102 116 915 

11. táblázat: Az angolnyelv-használat színterei, kommunikációs partnerek (a környezet 

függvényében) 
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8. ábra: Az angolnyelv-használat színterei, kommunikációs partnerek (a környezet 

függvényében) 

Amint az a grafikonból kitűnik, nempreferenciális eltérést mutat a tömb és a 

szórvány a kérdés kapcsán. A vajdasági szórványban tanuló magyar tannyelvű 

középiskolások mindössze 1,5%-kal magasabb arányban jelölték meg az iskolai 

angolórát, valamint 2,2%-kal többször kötötték az angol nyelvű kommunikációt 

külföldön élő barátaikhoz. A külföldre történő utazásokhoz köthető angolnyelv-

használatot illetően 3,7%-nyi az eltérés a két régió között a tömb javára. Interneten 

keresztül, hasonló érdeklődési körűekkel a Vajdaságban tömbben tanulók beszélnek 

gyakrabban angolul (2,1%-kal magasabb arányban). Továbbá a szórványban 

magasabb azoknak az aránya (de csupán 1,8%-kal), akik megítélésük szerint nem 

beszélnek angolul. 

A fentiek mellett a statisztikai számítás is megerősíti, hogy a környezet és 

az angolnyelv-használat, a nyelvhasználati színtér, valamint a kommunikációs 

partner között nincs szignifikáns összefüggés, mert p > 0,05 (X
2
 (4, N = 1087) = 

2,629, p = 0,622).  

2.3.2 Gimnázium és szakiskola szerinti elemzés 

Amennyiben összevetjük a szórvány és a tömb, valamint a vajdasági 

magyar tannyelvű gimnáziumok és szakiskolák adatait, láthatjuk, hogy a 

gimnáziumok és szakiskolák között markánsabb eltéréssel számolhatunk, mint az 

előbbi két csoport között. 
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Válaszok a) b) c) d) e) összesen 

Gimnázium 225 38 114 36 10 423 

Szakiskola 222 201 28 82 131 664 

12. táblázat: Az angolnyelv-használat színterei, kommunikációs partnerek (az iskola fajtája 

függvényében) 

 
9. ábra: Az angolnyelv-használat színterei, kommunikációs partnerek (az iskola fajtája 

függvényében) 

A gimnáziumok tanulói 19,8%-kal magasabb arányban állítják, hogy az 

iskolai angolórákon, valamint 22,8%-kal magasabb számarányban jelölték meg azt 

a lehetőséget, hogy külföldi utazásaik folyamán beszélik az angolt. A vajdasági 

magyar tannyelvű szakiskolák tanulói pedig az alábbi kommunikációs helyzetekben 

beszélnek megítélésük szerint magasabb arányban angolul: 21,3%-kal külföldi 

barátaikkal, valamint 3,8%-kal magasabb arányban interneten keresztül. Mindezek 

mellett a szakiskolákba járók adták gyakrabban (17,3%-kal) azt a választ, hogy 

soha, semmilyen körülmények között nem beszélik az angolt.  

A khi-négyzet-próba eredményei is megerősítik, hogy a változók között 

szignifikáns összefüggés van (X
2
 (4, N = 1087) = 242,885, p = 0,000), azaz az 

iskola fajtája összefüggésbe hozható az adatközlő angolnyelv-használattal, az 

adatközlő nyelvhasználati színtereivel, valamint a kommunikációs partnerekkel. A 

Cramer’s V együttható értéke 0,473. Ez azt jelenti, hogy közepes erősségű 

kapcsolat van a két változó között, továbbá a post hoc elemzés azt mutatja, hogy a 

gimnáziumok tanulói szignifikánsan nagyobb hányadban használják az angol 
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nyelvet iskolában, angolórákon, és amikor külföldre utaznak (a) és c) 

válaszlehetőségek). A szakközépiskolák tanulói pedig szignifikánsan nagyobb 

hányadban döntöttek a hátramaradt három lehetőség mellett, mint gimnáziumi 

társaik. 

2.4 Iskolai érdemjegy angol nyelvből 

A fentebb említett tanulmány folytatásaként (vö. Halupka-Rešetar–Kovács 

Rácz 2020a) a gimnáziumok mellett a szakiskolákban tanuló magyar tannyelvű 3. 

és 4. osztályos középiskolások megjelölték azt az érdemjegyet, mellyel a 2015-ös 

tanévet zárták angol nyelvből. A következő kérdésre válaszoltak: 

Hányas osztályzattal zártad az elmúlt tanévet angol nyelvből?  

a) 5 (kitűnő); 

b) 4 (jeles); 

c) 3 (jó); 

d) 2 (elégséges); 

e) 1 (elégtelen).  

Válaszaikban a tanulók bekeretezhették a megfelelő érdemjegyet, melyeket 

ebben a fejezetben a táblázatok és grafikonok egyaránt szemléltetnek. 

 Válaszok a) b) c) d) e) nincs válasz összesen 

Teljes minta 421 237 211 121 1 96 1087 

13. táblázat: Iskolai érdemjegy angol nyelvből 

 
10. ábra: Iskolai érdemjegy angol nyelvből 
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A megkérdezettek 38,7%-a kitűnővel, további 21,8%-uk jelessel zárta a 

tanévet, valamint 19,4%-ot tesz ki azoknak a magyar tannyelvű középiskolásoknak 

az aránya, akik jó osztályzattal zárták a tanévet. Válaszadóink 11,1%-a elégséges 

osztályzattal fejezte be angol nyelvből a tanévet. Egy tanuló kapott elégtelen 

osztályzatot angol nyelvből, valamint a megkérdezettek 8,8%-a nem válaszolt 

kérdésünkre. 

2.4.1 Tömb és szórvány szerinti elemzés 

A teljes minta ismertetése után, mint eddig is, az adatokat környezet szerint 

bontjuk és elemezzük. Abból a feltevésből indultunk ki, hogy a tömbben és a 

szórványban tanuló diákok között nem lesz különbség az iskolai érdemjegyet 

illetően, amely feltevést adataink helyesnek vélnek bizonyítani: 

 Válaszok a) b) c) d) e) nincs válasz összesen 

Szórvány 76 32 29 12 0 23 172 

Tömb 345 205 182 109 1 73 915 

14. táblázat: Iskolai érdemjegy angol nyelvből (a környezet függvényében) 

 
11. ábra: Iskolai érdemjegy angol nyelvből (a környezet függvényében) 
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osztályzattal a 2015-ös tanévet. A tömbben egy szakiskolás tanuló kapott elégtelen 

osztályzatot angol nyelvből. Mindezek mellett a szórványban tanulók 5,4%-kal 

magasabb arányban nem válaszoltak kérdésünkre. 

Statisztikai elemzésünkben ezúttal nem a khi-négyzet-próbát használtuk, 

mivelhogy az iskolai érdemjegy ordinális mérési szintű változónak tekintendő, 

amely esetben a Mann–Whitney U-próba a megfelelő eljárás. A két csoport közötti 

eltérés mértéke p = 0,319, ami annyit jelent, hogy nincs szignifikáns eltérés 

közöttük. 

2.4.2 Gimnázium és szakiskola szerinti elemzés 

A gimnáziumok (Halupka-Rešetar–Kovács Rácz 2020a) és a szakiskolák 

vonatkozásában lényegesen nagyobb eltérésekkel számolhattunk, mint a tömb és a 

szórvány kapcsán. Mindez legnagyobbrészt a tanterv által előírt heti idegen nyelvi 

órák számának a következménye, amely (mint azt már hangsúlyoztuk) jelentős 

mértékben eltér a középiskola fajtájától függően (l. az 1.3 szakaszt). Az adatközlők 

válaszai azt sugallják, hogy ebbéli feltételezésünk helyesnek bizonyul: 

Válaszok a) b) c) d) e) nincs válasz összesen 

Gimnázium 221 109 56 24 0 13 423 

Szakiskola 200 128 155 97 1 83 664 

15. táblázat: Iskolai érdemjegy angol nyelvből (az iskola fajtája függvényében) 

 
12. ábra: Iskolai érdemjegy angol nyelvből (az iskola fajtája függvényében) 
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A vajdasági gimnáziumokban tanulók 22,1%-kal magasabb arányban 

fejezték be kitűnővel, valamint 6,5%-kal gyakrabban zárták jeles osztályzattal angol 

nyelvből a tanévet, mint a szakiskolákba járók. A szakiskolások viszont 10,1%-kal 

magasabb arányban kaptak jó osztályzatot, valamint 8,9%-kal többször elégséges 

érdemjegyet angolból, mint a gimnáziumokba járók. A szakiskolákba járók 9,4%-

kal magasabb arányban nem válaszoltak az általunk feltett kérdésre, mint a 

gimnáziumokat látogatók. 

A Mann–Whitney U-próba eredménye (U = 88244, p = 0,000) azt 

bizonyítja, hogy a két csoport közötti eltérés mértéke szignifikáns. 

2.5 Az angol nyelvtudás értékelése 

Amint azt Edmondson (1999: 143) hangsúlyozza, az önértékelés 

ugyanolyan mutatója a jövőbeni nyelvi kompetenciának, mint bármely más mutató, 

és részletesen taglalja az attitűdök, a nyelvtudás önértékelése és a nyelvvel való 

kapcsolat (valamint a nyelvtanulás kezdete) közötti összefüggéseket. 

Ahogyan azt az előzőekben jeleztük (Halupka-Rešetar–Kovács Rácz 2020a: 

156–157), az angol nyelvtudást a formális és az informális, az aktív és a passzív 

nyelvtudás közötti intervallumokra vonatkoztattuk, legfőképpen az előzetes 

kontrollvizsgálat nyomán. Megfogalmaztuk azt a válaszlehetőséget is, mely szerint 

adatközlőink nem értik, és nem beszélik az angol nyelvet. Kérdésünk, valamint az 

egyes válaszok vonatkozásában az alábbi sorrendet állítottuk fel: 

Értékeld angol nyelvtudásodat! 

a) Nem beszélek angolul, és nem is igazán értem az angol nyelvű beszélgetést. 

b) Nem beszélek angolul, de megértem az angol nyelvű beszédet.  

c) Csupán a leírt szövegeket értem meg angolul. 

d) Azokról a témakörökről tudok angolul beszélni, melyeket az iskolában 

tanulunk a tankönyvekből. 

e) Azokról a témakörökről tudok angolul beszélni, melyeket a zeneszámok, az 

internetes oldalak révén sokszor meglátogatok. 

f) Kiválóan beszélek angolul, és csaknem mindent megértek. 

Válaszok a) b) c) d) e) f) összesen 

Teljes minta 23 25 133 489 225 192 1087 

16. táblázat: Az angol nyelvtudás önértékelése  
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13. ábra: Az angol nyelvtudás önértékelése 

Adatközlőink 45%-a az iskolában tanultakról tud meglátása szerint 

beszélni. További 20,7%-ra tehető azoknak az aránya, akiknek angol nyelvtudása a 

zeneszámok és az internetes oldalak nyelvhasználatára vonatkoztatható. A 

megkérdezettek 17,7%-a jelölte meg azt a válaszlehetőséget, mely szerint jól beszél 

angolul, és csaknem mindent megért. A vajdasági magyar tannyelvű középiskolások 

12,2%-a véli úgy, hogy csupán a leírt szöveget érti meg angolul. A megkérdezettek 

2,3%-a meglátása szerint nem beszéli az angolt, de megérti az angol nyelvű 

társalgást. Végül 2,1%-ot tesz ki azoknak az adatközlőknek a számaránya, akik 

megítélésük szerint nem értik, és nem beszélik az angolt.  

2.5.1 Tömb és szórvány szerinti elemzés 

Mivel a tömb és szórvány jelen angol nyelvi életrajzának gyakorisági 

sorrendje azonos a teljes minta százalékarányainak sorrendjével, ezért az 

elkövetkezőkben a két régió közötti különbségekre összpontosítunk. 

Válaszok a) b) c) d) e) f) összesen 

Szórvány 10 12 29 68 26 27 172 

Tömb 13 13 104 421 199 165 915 

17. táblázat: Az angol nyelvtudás önértékelése (a környezet függvényében)  
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14. ábra: Az angol nyelvtudás önértékelése (a környezet függvényében) 

A tömbben tanulók az alábbi attitűdöket jelölték meg magasabb 

számarányban: az iskolában tanultakról tudnak angol nyelven beszélni (6,5%-kal 

magasabb számarány), nyelvtudásuk az internetes oldalakhoz, valamint a 

zeneszámokhoz kapcsolható (6,6%-kal gyakrabban), valamint 2,3%-kal magasabb a 

tömbben azoknak az adatközlőknek az aránya, akik megítélésük szerint kiválóan 

beszélik az angolt. A szórványban viszont 5,5%-kal gyakrabban vélekednek akként, 

hogy a leírt szöveget értik angolul, 5,6%-kal magasabb arányban állítják, hogy 

megértik az angol nyelvű beszédet, valamint 4,4%-kal magasabb azoknak az 

aránya, akik meglátásuk szerint nem értik, és nem beszélik az angolt. 

A khi-négyzet-próba eredményei megerősítik, hogy a változók között 

szignifikáns összefüggés van (X
2
 (5, N = 1087) = 41,499, p = 0,000), azaz a 

környezet összefüggésbe hozható az adatközlők angol nyelvi tudásának 

önértékelésével. A Cramer’s V együttható értéke 0,195, ami azt jelenti, hogy 

gyenge kapcsolat van ugyan a két változó között, azonban a post hoc elemzés pedig 

azt mutatja, hogy a tömbbéli tanulók közül jelentősen többen vélekedtek úgy, hogy 

angol nyelvi tudásuk gyenge (a), b) és c) válaszlehetőségek), mint a szórványban 

élő társaik. 
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2.5.2 Gimnázium és szakiskola szerinti elemzés 

A gimnáziumok és a szakiskolák tanulóinak válaszaiban az egyes angol 

nyelvi életrajzi mutatók gyakorisági sorrendje különböző, ezért a két régió közötti 

eltérések mellett ezekre is kitérünk. 

Válaszok a) b) c) d) e) f) összesen 

Gimnázium 3 4 2 250 121 43 423 

Szakiskola 20 21 131 239 104 149 664 

18. táblázat: Az angol nyelvtudás önértékelése (az iskola fajtája függvényében) 

 

 
15. ábra: Az angol nyelvtudás önértékelése (az iskola fajtája függvényében) 
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N = 1087) = 163,444, p = 0,000), a Cramer’s V asszociációs mérőszám értéke 

(0,388) pedig arra utal, hogy a két változó közötti kapcsolat közepes erősségű. 

Továbbá a post hoc elemzés azt mutatja, hogy a szakiskolákban tanuló diákok 

szignifikánsan alacsonyabb szintűnek ítélik meg angol nyelvtudásukat, mint a 

gimnáziumok tanulói, hiszen a szakiskolákban jelentősen többen vélekedtek úgy, 

hogy angol nyelvi tudásuk gyenge (a), b) és c) válaszlehetőségek), míg a 

gimnáziumokban tanuló adatközlők jelentősen nagyobb hányada vélte úgy, hogy jó 

tudással bír angol nyelvből (d) és e) válaszlehetőségek). Azonban teljesen 

meglepőnek találjuk azt az eredményt, miszerint a szakiskolák tanulói jelentősen 

nagyobb arányban vélekedtek úgy, hogy kiválóan beszélnek angolul, és csaknem 

mindent megértenek. Mivel az iskolai érdemjegyek megoszlása nem utal erre a 

lehetőségre (l. az előző szakaszt), a következő hasonló nagyméretű kutatás során 

mindenképpen kvalitatív módszerrel is ki kellene egészítenünk a kutatás 

eredményeit, és külön ki kellene térni nemcsak az adatközlők nyelvtudásának 

önértékelésére, hanem ennek indoklására is. 

2.6 Ellentétpárok az angol nyelvi attitűd kapcsán 

A lentebb található ellentétpárokról a gimnáziumok angol nyelvi attitűdje 

kapcsán már szóltunk (Halupka-Rešetar–Kovács Rácz 2020a). E kutatásban ugyanis 

az derült ki, hogy a szórványbeli tanulók nagyobb számarányban tanúsítanak 

pozitív attitűdöt az angol nyelv iránt. Jelen fejezet a szakiskolákkal bővül, azaz a 

gimnáziumok nyelvi attitűdjéhez társul a szakiskolák ellentétpárokat tartalmazó 

nyelvi attitűdje is. Elsősorban az említett ellentétet alkotó attitűdjegypárok közötti 

különbségeket tárgyaljuk az elkövetkezőkben, a gyakorisági sorrend felállításával. 

Az említett ellentétek azért fontosak a szociolingvisztikai nyelvi 

attitűdkutatásokban, mert egyértelműen jelölik a pozitív és negatív attitűdöt egy-egy 

nyelv iránt. Az egyes attitűdök rövidített formáját tüntetjük fel, ezért szükségesnek 

látjuk azok bővebb ismertetését. Az attitűdpárokat az előzetes kontrollvizsgálat 

nyomán kapott válaszok alapján alakítottuk ki. A kérdőívezés során tehát az alábbi 

magyarázatot, azaz körülírást alkalmaztuk azzal a céllal, hogy az angol nyelvtudás 

előnyeit vagy hátrányait a kommunikációra vagy annak valamely szegmensére 

vonatkoztattuk, vagy azt érintve sugalltuk az adatközlők számára: 

Kérlek, értékeld az angol nyelvet úgy, hogy tegyél X jelet a véleményedet tükröző 

megjegyzés mellé! Az angol nyelvről azt gondolom, hogy... 

a) Nem szép. / Szép.   

b) Haszontalan. / Hasznos.  
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c) Nehéz. / Könnyű.  

d) Nem lehet vele érvényesülni. / Lehet vele érvényesülni.  

e) Nem előnyös. / Előnyös. 

f) Nem ismerik el más országokban. / Elismerik más országokban. 

A kérdőívekben az adatközlők azt az utasítást kapták, hogy be kell 

keretezniük az attitűdpárok valamelyikét. Esetenként nem történt meg mindez, 

amely utóbbi lehetőséget a nincs válasz kategória jelöli mind a grafikonokban, mind 

a táblázatban. 
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Teljes minta 230 758 99 116 817 154 531 407 149 119 858 110 130 833 124 108 914 65 

19. táblázat: Ellentétpárok és angol nyelvi attitűd 
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Az angol nyelvi attitűdjegypárok kapcsán az alábbi attitűdjegyek a 

leggyakoribbak adatközlőink válaszaiban: az angol nyelvtudásról a legtöbben azt 

gondolják a megkérdezettek közül, hogy elismerik Szerbián kívüli országokban 

(84,1%), továbbá a megkérdezettek szerint lehet angol nyelvtudással érvényesülni 

(78,9%), előnyösnek ítélik az angol nyelvtudást (76,6%), majd pedig hasznosnak 

(75,2%) és szépnek (69,7%) véli adatközlőink kiemelkedő többsége az angolt. A 

legnagyobb eltérést értelemszerűen ezen attitűdjegyek, valamint a negatív attitűdöt 

tartalmazó párjaik között tapasztalhatjuk. A százalékarányok a nehéz–könnyű 

(48,9% a nehéz, és 37,4% a könnyű angol nyelvi attitűdjegyre vonatkozó 

vélemények arányszáma) attitűdjegypárnál közelítenek leginkább egymáshoz, 

amely attitűdök a többitől eltérően nem tartalmaznak élesen elkülöníthető pozitív–

negatív attitűdöt. Ezen párnál az ellentétre helyezhetjük a hangsúlyt, nem pedig a 

pozitív–negatív attitűdjegyre. Meg kell még jegyeznünk, hogy a negatív 

attitűdjegyek közül az angolt nem szépnek értékelő vélemények magaslanak ki, az 

adatok 21,2%-ában jelennek meg. Az egyes ellentétpárok vonatkozásában a 

kérdésünkre nem válaszolók számaránya a grafikonban jól látható, ezért erre nem 

térünk ki. 

2.6.1 Tömb és szórvány szerinti elemzés 

A Vajdaságban tömbben és szórványban tanuló diákok angol nyelvi 

attitűdje között nem tapasztalunk lényeges eltérést az ellentétes attitűdjegypárok 

vonatkozásában.  
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Szórvány 22 146 4 17 133 22 37 109 26 15 146 11 7 155 10 2 160 10 

Tömb 208 613 94 99 684 132 494 298 123 104 712 99 123 678 114 106 754 55 

20. táblázat: Ellentétpárok és angol nyelvi attitűd (a környezet függvényében) 
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A tömb és a szórvány attitűdjében a legnagyobb eltérést az alábbi 

attitűdjegyek vonatkozásában mutathatjuk ki: a tömbben tanuló 3. és 4. osztályos 

diákok 21,4%-kal magasabb arányban tartják nehezen tanulható nyelvnek az angolt, 

a vajdasági szórványban élők pedig 41,9%-kal gyakrabban ítélik könnyű nyelvnek 

az angolt. Megállapítható továbbá, hogy a szórványban élők 72,1%-kal, a tömbben 

pedig 44,3%-kal magasabb arányban vélik szépnek, a tömbben pedig 41,9%-kal, a 

szórványban 67,4-kal% magasabb arányban tartják hasznosnak az angolt. A pozitív 

attitűdjegyek a további eloszlást mutatják: a szórványban 76,2%-kal, a tömbben 

pedig 66,4%-kal többen jelölték meg, hogy az angollal lehet érvényesülni, továbbá 

a szórványból 86%-kal, a tömbből pedig 60,7%-kal gyakrabban ítélik előnyösnek 

az angolt, mint az attitűdjegy negatív párját. A szórványban tanulók közül 91,8%-

kal magasabb számarány jelölte meg az angol elismertségét, ugyanez az attitűdjegy 

a tömbben 70,8%-kal mutat magasabb számarányt, mint az említett jegy negatív 

párja. 

A khi-négyzet-próba azonban arra utal, hogy a nem hasznos–hasznos, 

valamint a nem lehet vele érvényesülni–lehet vele érvényesülni attitűdjegypáron 

kívül minden egyéb attitűdjegypár vonatkozásában statisztikailag szignifikáns 

különbség van az adatközlők között a környezet függvényében. Az alábbi táblázat 

szemlélteti a próba eredményeit, valamint a Cramer’s V értékét (ha értéke 0, akkor 

a tényezők függetlenek egymástól, ha viszont értéke 1, akkor nagyon erős 

kapcsolatról beszélhetünk az egyes változók vonatkozásában): 

 X
2
 df

10
 N p 

Cramer’s 

V 

nem szép–szép 11,492 1 988 0,001 0,108 

nem hasznos–hasznos 0,199 1 933 0,656 0,015 

nehéz–könnyű 68,822 1 938 0,000 0,271 

nem lehet vele érvényesülni–

lehet vele érvényesülni 
1,478 1 977 0,224 0,039 

nem előnyös–előnyös 14,051 1 963 0,000 0,121 

nem ismerik el–elismerik 17,743 1 1022 0,000 0,132 

21. táblázat: Ellentétpárok és angol nyelvi attitűd összefüggése (a környezet függvényében) 

Amint kiderül a táblázatból, a környezet összefüggésbe hozható az 

adatközlők angol nyelvi attitűdjével (két attitűdjegypáron kívül minden esetben), 

azonban a tényezők között gyenge függőségi kapcsolat áll fenn (az érték 0,108 és 

0,271 között mozog). Ezenfelül, a post hoc elemzés azt mutatja, hogy a 

                                                           
10

 Szabadságfok 
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szórványban élő adatközlők jelentősen nagyobb hányadban vélik azt, hogy az angol 

nyelv szép, könnyű, előnyös, valamint, hogy elismert.  

2.6.2 Gimnázium és szakiskola szerinti elemzés 

Az alábbi ellentétpárokat a gimnáziumok vonatkozásában kielemeztük 

előző tanulmányunk egyikében (l. Kovács Rácz–Halupka-Rešetar 2020a: 157–161), 

most mindezt kibővítjük a vajdasági magyar tannyelvű szakiskolások angol nyelvi 

attitűdjével. 
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Gimnázium 116 276 31 102 283 38 170 191 62 101 296 26 106 289 28 100 305 18 

Szakiskola 114 482 68 14 534 116 361 216 87 18 562 84 24 544 96 8 609 47 

22. táblázat: Ellentétpárok és angol nyelvi attitűd (az iskola fajtája szerint) 
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Az angol nyelvi attitűdök vonatkozásában az alábbi szempontok 

számarányai között találunk eltéréseket a pozitív–negatív attitűdjegy 

vonatkozásában: a szakiskolások 93,4%-kal, a gimnáziumokban tanulók 48,5%-kal 

magasabb arányban vélik elismertnek az angolt, mint nem, a szakiskolások továbbá 

78,3%-kal, a gimnáziumok tanulói pedig 43,2%-kal gyakrabban tartják előnyösnek 

az angol nyelvismeretet, mint előnytelennek. A szakiskolások 81,9%-a, a 

gimnáziumokba járók 46,1%-a szerinti magasabb számaránya alapján inkább lehet 

érvényesülni az angol nyelvtudással, mint nem. A szakiskolások 78,3%-kal, a 

gimnáziumokból 42,8%-kal magasabb arányban vélik hasznosnak az angolt, mint 

hasztalannak. A vajdasági magyar tannyelvű szakiskolások 55,4%-kal, a 

gimnáziumok diákjai pedig 37,8%-kal magasabb arányban ítélik szépnek az angolt, 

mintsem csúnyának. Végül a gimnáziumokban 5%-kal magasabb azon adatközlők 

aránya, akik könnyűnek ítélik meg az angolt, és nem nehéznek. A szakiskolákban 

az utóbbi attitűd kapcsán az angolt nehéznek ítélők arányszáma a magasabb, 

ugyanis 21,9%-kal többször ítélték meg az angolt nehéznek, mint könnyűnek. 

Bár a két adatközlői csoport angol nyelvi attitűdje közötti markáns 

különbséget a fenti ábra is világosan szemlélteti, ezúttal statisztikai bizonyítékkal is 

alátámasztjuk állításainkat. Az alábbi táblázatból ugyanis kiderül, hogy az iskola 

fajtája összefüggésbe hozható az adatközlők angol nyelvi attitűdjével, mi több, ez 

az összefüggés néhány esetben közepes erősségű. A post hoc elemzésből továbbá az 

is kiderül, hogy a szakközépiskolák tanulói szebbnek és hasznosabbnak tartják az 

angol nyelvet, mint a gimnáziumok tanulói, de ugyanakkor nehezebbnek is. 

Pozitívabb attitűdjük van az angollal való érvényesülés lehetőségének tekintetében, 

valamint előnyösebbnek és elismertebbnek vélik ezt a nyelvet, mint a gimnáziumok 

tanulói. 

 X
2
 df N p Cramer’s V 

nem szép–szép 14,498 1 988 0,000 0,121 

nem hasznos–hasznos 119,027 1 933 0,000 0,357 

nehéz–könnyű 21,646 1 938 0,000 0,153 

nem lehet vele érvényesülni–

lehet vele érvényesülni 
109,937 1 977 0,000 0,335 

nem előnyös–előnyös 101,997 1 963 0,000 0,325 

nem ismerik el–elismerik 141,598 1 1022 0,000 0,372 

23. táblázat: Ellentétpárok és angol nyelvi attitűd összefüggése (az iskola fajtája 

függvényében) 
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2.7 Összegzés az angol nyelvi attitűdök vonatkozásában 

Az angol nyelvi attitűd vonatkozásában az alábbi szignifikáns különbségek 

rajzolódtak ki az eddigiekben: az adatközlők környezete és az angolnyelv-tanulás 

kezdete között gyenge szignifikáns kapcsolat mutatkozik. A szórványban tanulók 

körében gyakoribb előfordulást mutat az a vélemény, mely szerint születésüktől 

kezdődően hároméves korukig, azaz familiáris környezetben kezdték az angol 

tanulását. Mind a szórványban, mind a tömbben magasabb számarány mutatkozik 

az intézményes keretek között zajló angol nyelvtanulást illetően, ugyanakkor az is 

megállapítható, hogy a szórványban magasabb arányt mutat a hároméves kor előtti 

familiáris keretek között történő angolnyelv-elsajátítás. Szignifikáns eltérést 

tapasztaltunk az angolnyelv-használat gyakorisága, valamint a környezet, továbbá a 

nyelvhasználat gyakorisága és az iskolatípus kapcsán. A tömbben és a 

gimnáziumokban gyakoribb előfordulást mutat az angol napi és heti 

rendszerességgel történő beszélése, a szórványban és a szakiskolákban pedig a havi 

gyakoriságú angolnyelv-használatnak van magasabb arányszáma.  

További szignifikáns kapcsolat mutatható ki az iskolafajták, valamint a 

nyelvhasználati színterek kapcsán. A gimnáziumi tanulók gyakrabban 

kommunikálnak angol nyelven angolórán és külföldön történő eligazodás, 

tájékozódás alkalmával, a szakiskolákban tanulók pedig a külföldi barátokkal, 

internetes kapcsolataik révén idegenekkel, valamint hasonló érdeklődési körűekkel 

társalognak nagyobb gyakorisággal angol nyelven. Szignifikáns kapcsolatot 

állapíthatunk meg az iskolai érdemjegy, valamint az iskolafajta között is. A 

gimnáziumokban magasabb arányban zárták a megkérdezettek kitűnő és jeles 

érdemjeggyel angol nyelvből a tanévet, a szakiskolák vonatkozásában pedig a 

közepes és az elégséges osztályzat mutat magasabb értéket. 

A megkérdezettek arról is nyilatkoztak, hogy megítélésük szerint mely 

angol nyelvi tudással bírnak. Ennek kapcsán mind a környezet, mind pedig az 

iskolatípus függvényében kimutatható a szignifikáns kapcsolat az említettek és az 

angol nyelvtudás önértékelése között. A vajdasági tömbben és a szakiskolákban 

tanuló magyar tannyelvű középiskolások lényegesen magasabb számarányban ítélik 

úgy, hogy gyenge angol nyelvi tudással bírnak, mint a szórványban vagy a 

gimnáziumokban tanulók. 

Az angol nyelv és nyelvtudás megítélésének utolsó pontja (jelen fejezetben) 

az egyes ellentétpárok felállítása, melyek szembehelyezik a pozitív és negatív 

nyelvi attitűdöt az angol kapcsán. Ennek kapcsán szignifikáns eltérést sejtet, hogy a 

szórványban élő vajdasági magyar tannyelvű diákok lényegesen nagyobb hányada 

ítéli szépnek, előnyösnek, könnyűnek és elismertnek az angolt. Továbbá 
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szignifikáns eltérést bizonyít a szakiskolások azon megítélése is, mely szerint 

szebbnek és hasznosabbnak, valamint nehezebbnek tartják az angolt, mint 

gimnáziumi társaik. Továbbá magasabb azon szakiskolások hányada is, akik szerint 

az angollal lehet érvényesülni, akik úgy gondolják, hogy az angol nyelvismeret 

előnyös, és az angolt elismerik a világban. Ez utóbbiak szintúgy a szignifikáns 

kapcsolat mutatói. Az angol nyelvi attitűdök pozitív aspektusban jelennek meg a 

vajdasági magyar tannyelvű szakiskolákban. Az iskolafajták kapcsán minden 

kérdésnél tapasztaltuk a szignifikáns eltérést. A régiók vonatkozásában viszont két 

esetben nem tapasztaltunk szignifikáns eltérést: a nyelvhasználati színterek, az 

iskolai érdemjegyek, valamint a tömb és a szórvány vonatkozásában.  



3 SZERB NYELVI ATTITŰDÖK 

Akárcsak az angol nyelv kapcsán, a szerb nyelv vonatkozásában is az alábbi 

témaköröket érintjük: ismertetjük, hogy a vajdasági magyar tannyelvű 3. és 4. 

osztályos középiskolások meglátásuk szerint mikor, mely életszakhoz köthetően 

kezdték a szerb nyelv tanulását, bemutatjuk továbbá, hogy milyen gyakran 

beszélnek szerb nyelven a megkérdezettek. Kitérünk továbbá arra, hogy mely 

beszédszituációkhoz kapcsolódik a szerb nyelvi kommunikáció. Adatközlőink 

nyilatkoznak továbbá arról, hogy mely érdemjeggyel zárták a tanévet szerb 

nyelvből, majd pedig ők maguk értékelik szerb nyelvtudásukat úgy, hogy 

kommunikációs szituációhoz kötik a szerb nyelvű társalgást. Felsorakoztatunk 

továbbá bizonyos ellentétpárokat is a szerb nyelvi attitűdök vonatkozásában, 

melyekkel az volt a célunk, hogy a megkérdezettek által valóban tisztázódjanak a 

pozitív vagy negatív nyelvi attitűdök. Az adatközlők válaszait mindvégig a teljes 

minta alapján, majd a környezet, valamint az iskola fajtája szerint felbontva 

elemezzük, táblázatok, grafikonok segítségével szemléltetjük.  

Jelen fejezet két tanulmányunk folytatása, melyekben részben két vajdasági 

magyar tannyelvű gimnázium és két vajdasági magyar tannyelvű szakiskola szerb 

nyelvi attitűdjét tárgyaltuk (vö. Kovács Rácz–Halupka-Rešetar 2017a), részben 

pedig a Vajdaságban gimnáziumokban magyar tannyelven tanuló diákok angol–

szerb–magyar nyelvi attitűdjét, és az ezzel összefüggést mutató változókat is 

taglaltuk (Halupka-Rešetar–Kovács Rácz 2019, de vö. az adatközlők angol–szerb–

magyar nyelvi attitűdjének elemzését is, Halupka-Rešetar–Kovács Rácz 2020b). 

3.1 A szerbnyelv-tanulás kezdete 

A szerbnyelv-tanulás időintervalluma megegyezik az angolnyelv-tanulás 

kezdeti szakaszával, mivel a kontrollvizsgálat nyomán azonos életszakaszokat 

jelöltek meg a megkérdezettek a két nyelv vonatkozásában. Ennek következtében a 

szerbnyelv-tanulás kezdetére vonatkozó kérdés is azonos az angol nyelvi attitűd 

azonos fejezetében ismertetettekkel: 

Mikor kezdtél el szerbül tanulni?  

a) Születésedtől fogva otthon szüleidtől, nagyszüleidtől, a televízióból és 

internetes oldalakról; 

b) 2–3 évesen az utcán játszótársaidtól; 

c) 3 évesen a napköziben; 
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d) 5 évesen az óvodában; 

e) 7 évesen az iskolában; 

f) Egyéb helyen és életkorban… Nem emlékszem pontosan, hogy hol és 

mikor. 

Válaszok a) b) c) d) e) f) összesen 

Teljes minta 191 146 40 265 405 40 1087 

24. táblázat: A szerbnyelv-tanulás kezdete 

 
19. ábra: A szerbnyelv-tanulás kezdete 

A legtöbb adatközlő, azaz a megkérdezettek 37,3%-a a 7. életévhez, azaz az 

iskola kezdetéhez köti a szerbnyelv-tanulást. Az adatközlők további 24,4%-a 

állítása szerint 5. életévében az óvodában kezdte a szerb tanulását. A vajdasági 

magyar tannyelvű 3. és 4. osztályos középiskolások 17,6%-a úgy ítélte meg, hogy 

születésétől fogva szüleitől, nagyszüleitől tanulja a szerbet. 13,4%-ra tehető 

azoknak az aránya, akik 2–3 évesen utcai játék közben ismerkedtek a szerbbel. A 

napköziben a megkérdezettek 3,7%-a kezdte a szerb nyelv tanulását. Végül 3,7%-ot 

tesz ki azoknak az aránya, akik nem tudják pontosan, hol és mikor kezdték a szerb 

nyelv tanulását.  

Amennyiben összehasonlítjuk a számadatokat, megállapíthatjuk, hogy 

adatközlőink 65,4%-a köti intézményes keretekhez a szerbnyelv-tanulás kezdetét, 

amely a 3–7 éves korig terjedő időszakot foglalja magában. A középiskolások 31%-

a ezzel szemben állítása szerint familiáris közegben, hároméves kora előtt 

ismerkedett a szerb nyelvvel. 
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3.1.1 Tömb és szórvány szerinti elemzés 

A szerbnyelv-tanulás kezdetére vonatkozó sorrend megegyezik a két régió 

vonatkozásában, azonban némi eltéréssel találkozunk az egyes válaszok 

százalékarányait illetően. 

Válaszok a) b) c) d) e) f) összesen 

Szórvány 40 25 4 31 52 20 172 

Tömb 151 121 36 234 353 20 915 

25. táblázat: A szerbnyelv-tanulás kezdete (a környezet függvényében) 

 

 
20. ábra: A szerbnyelv-tanulás kezdete (a környezet függvényében) 

A tömbben az alábbi válaszarányok gyakoribbak a szórványhoz 

viszonyítva: a tömbben tanuló diákok 8,4%-kal gyakrabban állítják, hogy hétévesen 

az iskolában kezdték a szerb tanulását, valamint 7,6%-kal magasabb arányszámmal 

gyakrabban jelölték meg az 5. életévet, azaz az óvodakezdést a szerbnyelv-tanulás 

kezdeteként. Az egyéb válaszok tekintetében pedig a szórványban tanulóktól 

kaptunk magasabb számarányú választ: a szórványban tanuló diákok tehát 6,5%-kal 

magasabb arányban értékelik úgy, hogy születésüktől kezdve, családon belül 

tanulják a szerbet. Az utcai játszótársak (1,3%-kal magasabba arányszám a 

szórványban) és a napközi (1,6%-kal magasabb arányszám a szórványban) 

megjelölésében csaknem azonosak az arányok a két régió kapcsán. A szórványból 

9,4%-kal több választ kaptunk annak vonatkozásában, hogy a megkérdezettek nem 

tudják meghatározni, hol és mikor kezdték a szerbet tanulni. 
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A khí-négyzet-próba eredményei azt mutatják, hogy a szerbnyelv-tanulás és 

a környezet között szignifikáns összefüggés van, mert p < 0,05 (X
2
 (5, N = 1087) = 

42,903, p = 0,000). A Cramer’s V együttható értéke 0,199, tehát megállapíthatjuk, 

hogy a két változó között gyenge szignifikáns kapcsolat van. Továbbá, a post hoc 

elemzés azt mutatja, hogy a tömbben élő adatközlőink szignifikánsan nagyobb 

hányada nyilatkozott úgy, 5, valamint 7 éves korában kezdett csak szerbül tanulni, 

míg a szórványban élő adatközlők jelentősen nagyobb mértékben állították azt, 

hogy születésük óta tanulnak szerbül. Ezek alapján az adatok alapján 

leszögezhetjük, hogy kutatásunk megerősíti a korábbi kutatások eredményeit és 

következtetéseit, melyek szerint a tömbben élő magyarságnak valóban lényegesen 

kevesebb alkalma adódik a többségi nyelv elsajátítására, és ez rendszerint csak 

intézményes keretek között veszi kezdetét (vö. Gábrity Molnár 2007; Kovács Rácz 

2011b; Halupka-Rešetar–Kovács Rácz 2019). 

3.1.2 Gimnázium és szakiskola szerinti elemzés 

A gimnáziumok és szakiskolák nempreferenciális különbségeket mutatnak 

a szerbnyelv-tanulás kezdetét illetően.  

Válaszok a) b) c) d) e) f) összesen 

Gimnázium 76 51 18 99 157 22 423 

Szakiskola 115 95 22 166 248 18 664 

26. táblázat: A szerbnyelv-tanulás kezdete (az iskola fajtája függvényében) 

 
21. ábra: A szerbnyelv-tanulás kezdete (az iskola fajtája függvényében) 
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A gimnáziumok és szakiskolák szerinti felosztásban a válaszok gyakorisági 

sorrendje megegyezik a fentebb ismertetett teljes mintával. A gimnáziumokban az 

alábbi attitűdjegyek a gyakoribbak: 0,7%-kal magasabb a születéstől kezdődő, és 

mindössze 1%-kal gyakoribb a 3 évesen a napköziben zajló szerbnyelv-tanulás 

arányszáma. A szakiskolákban pedig az alábbi szerb nyelvi attitűdöket jelölték meg 

gyakrabban a megkérdezettek: 2,2%-kal gyakoribb a 2–3 éves korban, utcai játék 

közben történő szerbnyelv-tanulás, valamint 1,6%-kal többször vélik a 

szakiskolákban tanulók, hogy 5 évesen az óvodában ismerkedtek először a szerb 

nyelvvel, továbbá 0,2%-kal gyakrabban kötik a szakiskolák diákjai az iskolai 

oktatás kezdetéhez az angolnyelv-tanulást. Meg kell jegyeznünk azt is, hogy a 

gimnáziumban tanulók 2,2%-kal magasabb arányban nem tudták meghatározni a 

szerbnyelv-tanulás kezdetének időpontját és helyszínét. 

Az angolnyelv-tanulás esetétől eltérően az iskola fajtájának és a szerbnyelv-

tanulás kezdetének függvényében is a khi-négyzet-próba azt mutatja, hogy a 

változók között nincs szignifikáns összefüggés, mert p > 0,05 (X
2
 (5, N = 1087) = 

6,952, p = 0,224). Más szóval az, hogy adatközlőink életük mely szakaszában 

kezdtek szerbül tanulni, nem hozható kapcsolatba a középiskola fajtájával. Mindez 

nem meglepő, hiszen amint azt hangsúlyoztuk a jelen monográfia 1.3. szakaszában, 

a középiskola szakirányától függetlenül a szerb mint környezetnyelv oktatása heti 

két iskolai óra keretében történik a vajdasági magyar tannyelvű középiskolákban, 

ezentúl az oktatási folyamat feladatait csupán az oktatás típusa (A vagy B) és 

(ennek függvényében) az elvárt tudásszint határozza meg. 

3.2 A szerb nyelv beszélésének gyakorisági mutatói 

A szerb nyelv beszélésének gyakoriságára vonatkozó kérdés megegyezik az 

angol nyelvi attitűd azonos fejezetével. Jelen fejezet kiegészíti az egy-egy szabadkai 

és újvidéki gimnázium, valamint az egy-egy szabadkai és újvidéki középiskola 

körében felmért szerb nyelvi attitűdöket (l. Kovács Rácz–Halupka-Rešetar 2017a). 

Zárt típusú kérdésünk és az egyes válaszok a téma kapcsán a következő formában 

jelentek meg kérdőíveinkben: 

Milyen gyakran beszélsz szerbül? 

a) naponta;  

b) hetente;  

c) havonta;  

d) nem beszélem a szerbet.  
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Válaszok a) b) c) d) nincs válasz összesen 

Teljes minta 595 362 101 14 15 1087 

27. táblázat: A szerb beszélésének gyakorisági mutatói 

 
22. ábra: A szerb beszélésének gyakorisági mutatói 

A téma kapcsán az alábbi szerb nyelvi adatokat mutathatjuk ki: a 

megkérdezettek 54,7%-a napi, 33,3%-a heti rendszerességgel beszéli a szerb 

nyelvet. Adatközlőink 9,3%-a úgy ítéli meg, hogy havi gyakorisággal beszél szerb 

nyelven. A megkérdezettek 1,3%-a azt állítja, nem beszéli a szerbet, valamint a 

középiskolások 1,4%-a nem adott választ az általunk feltett kérdésre. 

3.2.1 Tömb és szórvány szerinti elemzés 

A tömbben és a szórványban tanulók válaszaiban a napi és a heti 

gyakorisággal történő szerb nyelvi társalgás vonatkozásában találunk nagyobb 

eltérést. 

Válaszok  a) b) c) d) nincs válasz összesen 

Szórvány 118 34 13 2 5 172 

Tömb 477 328 88 12 10 915 

28. táblázat: A szerb beszélésének gyakorisági mutatói (a környezet függvényében) 
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23. ábra: A szerb beszélésének gyakorisági mutatói (a környezet függvényében) 

A szórványban tanuló vajdasági magyar tannyelvű középiskolások 16,5%-

kal magasabb arányban nyilatkozták, hogy napi gyakorisággal beszélik a szerbet, a 

vajdasági tömbben tanulók közül pedig 16%-kal gyakrabban állítják, hogy heti 

rendszerességgel beszélik a szerbet, valamint 2%-kal gyakrabban, hogy havi 

rendszerességgel beszélnek szerbül. Az az attitűd, mely szerint az adatközlők nem 

beszélik a szerb nyelvet, azonos a két régióban (szórvány: 1,2%, tömb 1,3%). 

Leszögezhetjük továbbá, hogy a szórványban 1,8%-kal magasabb a kérdésünkre 

nem válaszolók számaránya.  

A khi-négyzet-próba eredményei azt mutatják, hogy a szerb beszélésének 

gyakorisága és a környezet között szignifikáns összefüggés van, mivel p < 0,05 (X
2
 

(4, N = 1087) = 20,891, p = 0,000). A Cramer’s V együttható értéke 0,139, tehát a 

két változó között gyenge szignifikáns kapcsolat van, amely, amint azt a post hoc 

elemzés kimutatja, abban nyilvánul meg, hogy a szórványban élő adatközlők 

szignifikánsan nagyobb hányada nyilatkozott úgy, hogy a szerb nyelvet napi 

gyakorisággal beszéli, míg a tömbben élő adatközlők jelentősen nagyobb mértékben 

vélekedtek úgy, hogy heti rendszerességgel beszélnek szerbül. Itt újra a korábbi 

kutatások eredményeivel összecsengő adatokat kaptuk, hiszen a tömbben élő 

magyarságnak, amint ebből a kutatásból is kiderül, kisebb szüksége van a többségi 

nyelv mindennapi használatára (vö. Gábrity Molnár 2007; Kovács Rácz 2011b; 

Halupka-Rešetar–Kovács Rácz 2019). 
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3.2.2 Gimnázium és szakiskola szerinti elemzés 

A szakiskolák és a gimnáziumok válaszaiban kisebb eltéréssel találkozunk a 

kérdés kapcsán. 

Válaszok  a) b) c) d) nincs válasz összesen 

Gimnázium 219 150 39 5 10 423 

Szakiskola 376 212 62 9 5 664 

29. táblázat: A szerb beszélésének gyakorisági mutatói (az iskola fajtája függvényében) 

 
24. ábra: A szerb beszélésének gyakorisági mutatói (az iskola fajtája függvényében) 

A szakiskolákban 4,8%-kal gyakrabban találkozunk azzal a véleménnyel, 

mely szerint a megkérdezettek napi rendszerességgel beszélik a szerbet. A 

gimnáziumokban viszont 3,5%-kal magasabb arányú a szerbet hetente beszélők 

száma. Továbbá mindössze 0,2%-kal gyakoribb előfordulást mutat a 

gimnáziumokban azoknak a számaránya, akik megítélésük szerint havi 

gyakorisággal beszélik a szerbet. A gimnáziumi adatközlők 1,2%-a, a szakiskolások 

1,4%-a értékelte úgy, hogy soha, semmilyen körülmények között nem beszél szerb 

nyelven. Továbbá a szakiskolások 0,8%-a, a gimnáziumi tanulóknak pedig a 2,4%-a 

nem válaszolt kérdésünkre.  

A fenti két változó függvényében a khi-négyzet-próba nem mutat 

szignifikáns összefüggést (X
2
 (4, N = 1087) = 8,368, p = 0,079), tehát a szerb nyelv 

használatának gyakorisága nem hozható összefüggésbe azzal, hogy az adatközlők 

gimnáziumba járnak-e, vagy pedig a szakiskolák valamelyikébe. 
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3.3 A szerbnyelv-használat, a kommunikációs partner és a nyelvhasználati 

színtér kapcsolata 

„Az azonos nyelvhasználatot eredményező beszédhelyzeteknek, tehát a 

beszédhelyzet-típusoknak a megnevezése a nyelvhasználati színtér” (Kiss 1995: 

68). Amennyiben jelen fejezetet összevetjük az angol nyelvi adatokkal, 

megállapíthatjuk, hogy az angol nyelvi adatokban a nyelvhasználati színterek 

dominálnak, a szerb nyelvi adatokban viszont a kommunikációs partner a 

meghatározóbb a nyelvhasználat kapcsán. Zárt típusú kérdésünket – az angol 

nyelvvel kapcsolatos kérdésekhez hasonlóan – kontrollvizsgálat előzte meg, 

melynek keretében adatközlőink a lentebb ismertetett nyelvhasználati színtér vagy 

kommunikációs partner egyikét jelölték meg. Tehát kérdésünket és a lehetséges 

válaszokat az alábbi szempontok szerint fogalmaztuk meg:  

Mely beszédhelyzetekben beszélsz leggyakrabban szerbül? 

a) az iskolában szerbórán; 

b) barátaiddal; 

c) tanáraiddal az iskolában; 

d) hivatalos ügyintézéskor a belügyi szerv tisztségviselőjével; 

e) az elárusítóval a boltban; 

f) kezelőorvosoddal. 

Válaszok a) b) c) d) e) f) összesen 

Teljes minta 180 171 51 251 308 126 1087 

30. táblázat: A szerbnyelv-használat színterei, kommunikációs partnerek 

 
25. ábra: A szerbnyelv-használat színterei, kommunikációs partnerek 
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Az adatközlők legtöbbje (28,3%-uk) azt állítja, a bolti alkalmazottal beszél 

leggyakrabban szerbül, a megkérdezettek 23%-a a hivatalos ügyintézést nevezte 

meg. A vajdasági magyar tannyelvű középiskolások 16,6%-a állítása szerint az 

iskolai szerbórán beszél leggyakrabban szerbül. További 15,7%-ot tesz ki azoknak 

az adatközlőknek az aránya, akik meglátásuk alapján barátaikkal beszélnek 

leggyakrabban szerb nyelven. A kezelőorvossal szemben alkalmazott szerbnyelv-

használat az adatok 11,6%-ában fordul elő. A legkisebb számarányban iskolai 

tanáraikkal beszélnek leggyakrabban szerbül (4,7%) a vajdasági magyar tannyelvű 

3. és 4. osztályos középiskolások.  

3.3.1 Tömb és szórvány szerinti elemzés 

A kérdés kapcsán nem mutatható ki lényeges eltérés a Vajdaságban 

tömbben és szórványban tanulók válaszai között. 

Válaszok a) b) c) d) e) f) összesen 

Szórvány 24 31 7 35 44 31 172 

Tömb 156 140 44 216 264 95 915 

31. táblázat: A szerbnyelv-használat színterei, kommunikációs partnerek (a környezet 

függvényében) 

 
26. ábra: A szerbnyelv-használat színterei, kommunikációs partnerek (a környezet 

függvényében) 
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A tömbből és a szórványból érkezett válaszok gyakorisági sorrendje azonos 

a fentebb ismertetett teljes mintáéval, ezért rátérünk az adatok két régió szerinti 

különbségeinek ismertetésére. A kapott százalékarányok alapján a szórványban 

tanulók 7,6%-kal magasabb arányban beszélnek a leggyakrabban szerbül 

kezelőorvosukkal, valamint 2,7%-kal többször barátaikkal a legtöbbet szerbül. A 

Vajdaságban tömbben tanuló magyar ajkú fiatalok pedig 3,3%-kal gyakrabban 

jelölték meg a belügyi szervet, 3%-kal többször az iskolai szerbórát, 3,3%-kal 

magasabb arányban pedig a bolti szerb nyelvű kommunikációt. A tömbben tanulók 

3%-kal magasabb arányban jelölték meg a szerb nyelvű társalgást iskolai 

tanáraikkal szemben.  

Az alkalmazott statisztikai próba azt mutatja, hogy nem mutatható ki 

függvényszerű kapcsolat a szerbnyelv-használat színterei és a kommunikációs 

partnerek, valamint az adatközlők környezete között, hiszen p > 0,05 (X
2
 (5, N = 

1087) = 9,207, p = 0,101). A fenti ábrát szemléltető különbségeket a post hoc 

elemzés is csak a kezelőorvossal való kommunikáció esetében erősíti meg, mely 

esetben feltételezéseinkkel összhangban, a szórványban élő adatközlők nyilatkoztak 

szignifikánsan nagyobb gyakorisággal úgy, hogy a szerb nyelvet használják. 

3.3.2 Gimnázium és szakiskola szerinti elemzés 

A gimnáziumok és a szakiskolák adatainak számarányai igen markánsan 

különböznek az egyes válaszok százalékarányait illetően. 

Válaszok a) b) c) d) e) f) összesen 

Gimnázium 138 3 3 106 124 49 423 

Szakiskola 42 168 48 145 184 77 664 

32. táblázat: A szerbnyelv-használat színterei, kommunikációs partnerek (az iskola fajtája 

függvényében) 
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27. ábra: A szerbnyelv-használat színterei, kommunikációs partnerek (az iskola fajtája 

függvényében) 

A gimnáziumi tanulók válaszaiban az alábbi gyakorisági sorrend alakult ki: a 

legmagasabb arányszámú az iskolai szerbóra szerbnyelv-használata (32,6%), majd 

pedig a boltban zajló kommunikáció (29,3%), melyeket a hivatalos ügyintézés (25,1%), 

a kezelőorvossal (11,6%), a tanárokkal (0,7%) és a barátokkal (0,7%) történő szerb 

nyelvű beszélgetés követ. A szakiskolások szerbnyelv-használatot tartalmazó 

beszédszituációinak sorrendje pedig a következő: szakiskolásaink a bolti alkalmazottal 

(27,7%), a barátokkal (25,3%), hivatalos ügyintézés alkalmával (21,8%), a 

kezelőorvossal (11,6%), tanáraikkal (6,43), valamint iskolai szerbórákon (6,3%) 

beszélnek szerbül.  

Mindezek alapján megállapíthatjuk továbbá, hogy a gimnáziumok tanulói 

26,3%-kal gyakrabban jelölték meg az iskolai szerbórát, 1,6%-kal többször a bolti 

szerbnyelv-használatot, valamint 3,3%-kal magasabb arányban a hivatalos ügyintézést. 

A szakiskolások válaszaiban pedig a barátokkal szemben zajló szerb nyelvű társalgás 

(24,6%-kal gyakoribb), valamint a tanárokkal zajló szerb nyelvű beszélgetés (6,3%-kal 

gyakoribb) fordul elő magasabb számarányban. 

A khi-négyzet-próba azt mutatja, hogy a szerbnyelv-használat színterei, a 

kommunikációs partnerek és az iskola fajtája között szignifikáns összefüggés van, mert 

p < 0,05 (X
2
 (5, N = 1087) = 231,988, p = 0,000). A Cramer’s V együttható értéke 

0,462, amely arra utal, hogy a két változó között közepes erősségű kapcsolat van, a post 

hoc elemzés pedig kimutatja, hogy a gimnáziumba járó tanulók sokkal inkább 
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használják a szerb nyelvet az iskolában, szerbórán, míg a szakközépiskolák tanulói 

jelentősen gyakrabban kommunikálnak szerbül barátaik és tanáraik körében. Továbbá 

szignifikáns különbség van a két adatközlői csoport között annak függvényében is, 

hogy milyen gyakran használják a többségi nyelvet hivatalos ügyintézéskor a belügyi 

szerv tisztségviselőjével: ebben az esetben is a gimnáziumok tanulói nyilatkoztak 

gyakrabban úgy, hogy a szerb nyelvet alkalmazzák kommunikációs nyelvként. 

3.4 Iskolai érdemjegy szerb nyelvből 

A vajdasági középiskolákban az elégtelen osztályzatot 1-essel, az elégséges 

osztályzatot 2-essel, a jó érdemjegyet 3-assal, a jeleset 4-essel, a kitűnőt ötössel 

értékelik a tanárok. Tanulóink azt az osztályzatot jelölték meg, amellyel a 2015-ös 

tanévet zárták, mivel a kérdőíves felmérés 2016 májusában történt. Kérdésünk az alábbi 

formában szerepelt a kérdőívekben: 

Hányas osztályzattal zártad az elmúlt tanévet szerb nyelvből? 

a) 5 (kitűnő); 

b) 4 (jeles); 

c) 3 (jó); 

d) 2 (elégséges); 

e) 1 (elégtelen). 

A válaszadók bekeretezték – az angol nyelvből kapott osztályzathoz 

hasonlóan – az érdemjegyet, mellyel az előző tanévet zárták szerb nyelvből. 

Adatközlőink kimagasló többségének ötöse volt szerb nyelvből az előző tanévben. 

Válaszok a) b) c) d) e) nincs válasz összesen 

Teljes minta 537 207 157 75 1 110 1087 

33. táblázat: Iskolai érdemjegy szerb nyelvből 
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28. ábra: Iskolai érdemjegy szerb nyelvből 

A kapott adatok alapján az érdemjegyek az alábbi eloszlást mutatják: a 

megkérdezettek 49,4%-a kitűnővel, 19%-uk jelessel, 14,4%-uk hármassal, 6,9%-uk 

kettessel, 0,1%-uk pedig elégtelennel fejezte be az előző tanévet szerb nyelvből. 

Adatközlőink 10,1%-a nem válaszolt kérdésünkre. 

3.4.1 Tömb és szórvány szerinti elemzés 

A vajdasági szórványban és tömbben tanulók egyes érdemjegyeinek 

gyakorisági sorrendje megegyezik a teljes mintáéval, ezért az elkövetkezőkben a két 

régió közötti eltéréseket elemezzük. 

Válaszok a) b) c) d) e) nincs válasz összesen 

Szórvány 95 29 23 11 0 14 172 

Tömb 442 178 134 64 1 96 915 

34. táblázat: Iskolai érdemjegy szerb nyelvből (a környezet függvényében) 
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29. ábra: Iskolai érdemjegy szerb nyelvből (a környezet függvényében) 

A szórványban tanulóknak 6,9%-kal magasabb arányban van ötöse szerb 

nyelvből, mint társaiknak, az egyéb osztályzatok tekintetében a tömbben 

magasabbak az arányszámok. A tömbben tehát a következő eltéréseket mutathatjuk 

ki a szórványhoz képest: a tömbben tanulóknak 2,6%-kal magasabb arányban van 

négyese, a tömbben tanulók továbbá 1,2%-kal gyakrabban zárták közepes 

osztályzattal, valamint 1%-kal magasabb arányban fejezték be elégséges 

érdemjeggyel a tanévet. Csupán egy, a tömbben tanuló fiatal kapott elégtelen 

osztályzatot szerb nyelvből a tanév végén. Mindemellett mind a tömbben, mind a 

szórványban voltak olyan tanulók, akik nem válaszoltak kérdésünkre. Az utóbbi, a 

kérdéstől elhatárolódó attitűd gyakoribb, mint az elégséges vagy az elégtelen 

osztályzat gyakorisága. A tömbben a kérdésre nem válaszolók aránya 2,4%-kal 

megelőzi a szórványban tanulók ugyanezen meglátását.  

Statisztikai elemzésünkben ezúttal sem a khi-négyzet-próbát használtuk (vö. 

2.4. szakaszt), mivelhogy az iskolai érdemjegy ordinális mérési változónak 

tekintendő, amely esetben a Mann–Whitney U-próba a megfelelő eljárás. A két 

csoport közötti eltérés mértéke p = 0,103. Ez azt jelenti, hogy a tömbben és a 

szórványban élő tanulók között nincs szignifikáns eltérés az iskolai érdemjegy 

tekintetében.  
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3.4.2 Gimnázium és szakiskola szerinti elemzés 

A gimnáziumok és szakiskolák válaszainak gyakorisági sorrendje 

úgyszintén megegyezik a teljes minta arányszámainak gyakorisági sorrendjével, 

azonban az egyes osztályzatok közötti különbségek jóval felülmúlják a tömb és 

szórvány között tapasztalt eltéréseket. 

Válaszok a) b) c) d) e) nincs válasz összesen 

Gimnázium 291 68 40 14 0 10 423 

Szakiskola 246 139 117 61 1 100 664 

35. táblázat: Iskolai érdemjegy szerb nyelvből (az iskola fajtája függvényében) 

 

 
30. ábra: Iskolai érdemjegy szerb nyelvből (az iskola fajtája függvényében) 

A gimnáziumok tanulói 31,8%-kal magasabb arányban zárták kitűnővel a 

tanévet, mint a szakiskolások, az egyéb osztályzatok pedig a szakiskolákban 

mutatnak magasabb előfordulást: a szakiskolákban tanulóknak 4,8%-kal magasabb 

arányban volt négyesük, 8,1%-kal gyakrabban hármasuk, valamint 5,9%-kal 

többször kettesük az elmúlt tanév végén. Egy szakiskolai tanuló zárta egyessel 

szerb nyelvből a tanévet. Ugyanakkor a szakiskolákból az adatközlők 15,1%-a nem 

válaszolt a feltett kérdésre, amely érték 12,7%-kal magasabb, mint a 

gimnáziumokban tanulók be nem érkezett válaszai. 

Az angol nyelvhez hasonlóan, az iskolai érdemjegy függvényében a szerb 

nyelv esetében is szignifikáns eltérést mutat a Mann–Whitney-féle U-próba a két 
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adatközlői csoport között, attól függően, hogy gimnáziumba vagy szakiskolába 

járnak-e (U = 88109,5, p = 0,000). 

3.5 A szerb nyelvtudás értékelése 

A szerb nyelvtudás értékelése kapcsán felmerülő válaszok a szerbül  nem 

értő és nem beszélő, valamint a szerbül minden beszédtémában megszólalni képes 

nyelvtudás közötti kommunikációs tereket foglalja magában. Kérdőívünkben az 

alábbi formában tüntettük fel zárt típusú kérdésünket: 

Értékeld szerb nyelvtudásodat!  

a) Jól beszélek szerbül, bármely témáról tudok szerb nyelven beszélni 

családon belül és kívül egyaránt (minden beszédhelyzetben). 

b) Főként a mindennapokban családon kívül beszélek szerbül (kezelőorvossal, 

bankban, boltban stb.), amennyiben más nyelven nem értenek meg. 

c) Családon belül és barátaimmal beszélek többnyire szerbül. 

d) Értek szerbül, de nem beszélek. 

e) Nem értek szerbül, és nem is beszélek. 

Adatközlőink kimagasló többsége a családon kívüli szerbnyelv-használatot 

jelölte meg a kérdés kapcsán. 

Válaszok a) b) c) d) e) nincs válasz összesen 

Teljes minta 256 504 115 141 51 20 1087 

36. táblázat: A szerb nyelvtudás önértékelése  

 
31. ábra: A szerb nyelvtudás önértékelése 
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A vajdasági magyar tannyelvű középiskolások 46,6%-a bevallása szerint a 

családon kívüli beszédhelyzetekben alkalmazza szerb nyelvtudását. Adatközlőink 

23,6%-a úgy ítéli meg, jól beszél szerbül, bármely beszédhelyzetben képes szerb 

nyelvű társalgást folytatni. A megkérdezettek 13%-a bevallása szerint passzív 

nyelvtudással bír, továbbá a diákok 10,6%-a értékeli úgy, hogy családon belül és 

barátaival beszél főként szerb nyelven. A középiskolások 4,7%-a a kapott adatok 

alapján nem ért szerbül, és nem beszéli a szerbet. A megkérdezettek 1,7%-ától nem 

kaptunk választ kérdésünkre.  

3.5.1 Tömb és szórvány szerinti elemzés 

A vajdasági tömbben és szórványban élő diákok válaszaiban eltérő az egyes 

attitűdök gyakorisági sorrendje, ezért ennek ismertetésére is kitérünk a 

későbbiekben. 

Válaszok a) b) c) d) e) nincs válasz összesen 

Szórvány 45 86 27 9 4 1 172 

Tömb 211 418 88 132 47 19 915 

37. táblázat: A szerb nyelvtudás önértékelése (a környezet függvényében) 

 
32. ábra: A szerb nyelvtudás önértékelése (a környezet függvényében) 

Mind a szórványban, mind pedig a tömbben a családon kívüli 

kommunikációs szituációkban beszélnek szerb nyelven a megkérdezettek (b) 

válasz). A második leggyakoribb nyelvi attitűd az a nézőpont, mely szerint minden 
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beszédhelyzetben meg tudnak szólalni szerb nyelven a vajdasági magyar tannyelvű 

diákok (a) válasz). A harmadik helyet a szórványban a családon belül, valamint a 

barátokkal zajló szerb nyelvű társalgás foglalja el (15,7%), majd pedig azok a 

válaszok következnek, melyek alapján az adatközlők értenek ugyan szerbül, de nem 

beszélik a nyelvet (5,2%). A szórványban tanuló diákok közül a legkevesebben 

(2,3%) vélekednek akként, hogy nem beszélik, és nem értik a szerb nyelvet.  

A tömbben tanulók körében 3. helyen azok a vélemények állnak, melyek 

szerint az adatközlők értenek ugyan szerbül, de nem beszélik a szerbet (14,4%). A 

4. helyen áll a tömbben tanulók körében az a válasz, melyben az adatközlők arról 

nyilatkoznak, hogy többnyire családon belül és a barátaikkal beszélnek szerb 

nyelven (9,6%). Az utolsó helyet azoknak a válaszoknak a számaránya foglalja el, 

melyek szerint a megkérdezettek nem beszélik, és nem értik a szerbet (5,1%). 

Amennyiben összehasonlítjuk a szórvány és a tömb adatait, úgy a szerb 

nyelv minden beszédhelyzetben (3,7%-kal gyakoribb), családon kívül (3,4%-kal 

gyakoribb), családon belül, valamint a barátokkal történő (6,7%-kal gyakoribb) 

társalgás során való beszélése a szórványban gyakoribb attitűd. A szerb nyelvet 

értők, de a nyelvet nem beszélők aránya (9%-kal gyakoribb), valamint a szerbet  

nem értők és nem beszélők aránya (2,8%-kal) viszont a tömbben fordul elő 

gyakrabban. A legnagyobb eltérés a két régió között tehát a passzív szerb 

nyelvtudással bírók válaszaiban (d) válasz), majd pedig a családon belüli és a 

barátokkal zajló szerb nyelvi társalgás kapcsán (c) válasz) mutatható ki. 

A khi-négyzet-próba eredményei azt mutatják, hogy a változók között 

szignifikáns összefüggés van (X
2
 (5, N = 1087) = 21,759, p = 0,001), azaz a 

környezet összefüggésbe hozható az adatközlők szerb nyelvi tudásának 

önértékelésével. A Cramer’s V együttható értéke 0,142. Ez azt jelenti, hogy gyenge 

kapcsolat van ugyan a két változó között, azonban a post hoc elemzés azt mutatja, 

hogy a szórványbéli tanulók közül jelentősen többen vélekedtek úgy, hogy szerb 

nyelvi tudásuk a családon belül és a baráti körben történő kommunikációs 

szükségleteiket fedi, míg a tömbben tanuló diákok között szignifikánsan többen 

vallották azt, hogy értenek ugyan szerbül, de beszélni nem tudnak.  

3.5.2 Gimnázium és szakiskola szerinti elemzés 

A gimnáziumok és a szakiskolák válaszaiban ugyancsak eltérő gyakorisági 

sorrenddel állunk szemben az egyes nyelvi attitűdök vonatkozásában. 
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Válaszok a) b) c) d) e) nincs válasz összesen 

Gimnázium 139 233 46 5 0 0 423 

Szakiskola 117 271 69 136 51 20 664 

38. táblázat: A szerb nyelvtudás önértékelése (az iskola fajtája függvényében) 

 
33. ábra: A szerb nyelvtudás önértékelése (az iskola fajtája függvényében) 

A vajdasági magyar tannyelvű gimnáziumokban az alábbi szerb nyelvi 

attitűdök követik egymást a gyakoriság tekintetében: 1. családon kívüli szerbnyelv-

használat (55,1%), 2. minden beszédhelyzetre kiterjedő szerb nyelvi társalgás 

(32,9%), 3. családon belüli, valamint barátokkal szembeni szerbnyelv-használat 

(10,9%), 4. a szerbül értők, de a nyelvet nem beszélők aránya (1,2%). Egyéb 

kategóriákat nem jelöltek meg a gimnáziumok tanulói. 

A vajdasági szakiskolákba járó magyar tannyelvű diákok úgyszintén a 

családon kívüli szerbnyelv-használatot jelölték meg leggyakrabban (40,8%), a 

második leggyakoribb kategória azonban ennél a csoportnál a szerbül értők, de nem 

beszélők attitűdje (20,5%), a harmadik helyen viszont a minden beszédhelyzetre 

kiterjedő szerb nyelvű társalgás képessége áll (17,6%). A negyedik helyet a 

családon belüli és a barátokkal folyó szerb nyelvű társalgás (10,4%) foglalja el. A 

szakiskolai tanulók 7,7%-a – állítása szerint – nem érti és nem beszéli a szerbet.  

A khi-négyzet-próba eredményei ez esetben is megerősítik, hogy 

szignifikáns összefüggés van az adatközlők szerb nyelvi tudása és az iskola fajtája 

között, hiszen p < 0,05 (X
2
 (5, N = 1087) = 155,627, p = 0,000). A Cramer’s V 
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együttható értéke 0,379, ami azt jelenti, hogy közepes erősségű kapcsolat van a két 

változó között, a post hoc elemzés pedig azt mutatja, hogy míg a gimnáziumok 

tanulói jelentősen nagyobb hányadban állították, hogy angol nyelvi tudásuk kiváló 

vagy jó (a) és b) válaszlehetőségek), a szakközépiskolások jelentősen gyakrabban 

válaszolták azt, hogy nem beszélnek szerbül, továbbá, hogy nem is értik ezt a 

nyelvet (d) és e) válaszlehetőségek). 

3.6 Ellentétpárok a szerb nyelvi attitűd kapcsán 

A vajdasági magyar tannyelvű középiskolások ugyanazon nyelvi attitűdök 

közül választhattak a szerb nyelv vonatkozásában, mint ahogyan az előzőekben az 

angol nyelv kapcsán tették azt. Egyik előző tanulmányunkban már szóltunk 

adatközlőink erre vonatkozó attitűdjéről (Halupka-Rešetar–Kovács Rácz 2019), itt 

azonban röviden ismertetjük ezeket, hogy a későbbiekben párhozamot tudjunk 

vonni az angol és a szerb nyelvi attitűdök között. Az egyes válaszlehetőségeket a 

táblázatok és a grafikonok egyaránt ismertetik. 
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Teljes minta 447 488 152 325 632 130 465 503 119 521 402 164 404 509 174 645 280 162 

39. táblázat: Ellentétpárok és szerb nyelvi attitűd 
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34. ábra: Ellentétpárok és szerb nyelvi attitűd 

Amennyiben a válaszok gyakorisági sorrendjét vesszük alapul, 

megállapíthatjuk, hogy a leggyakoribb attitűd a szerb vonatkozásában, hogy 

adatközlőink véleménye szerint a szerbet nem ismerik el hivatalos nyelvként 

Szerbián kívüli országokban (59,3%), majd pedig leginkább hasznosnak ítélik a 

megkérdezettek a szerbet (58,1%). Mindezeket követően a megkérdezettek 47,9%-a 

szerint nem lehet érvényesülni a szerb nyelvtudással, ugyanakkor 46,8%-ot tesz ki 

azoknak az aránya, akik szerint előnyös a szerb nyelv ismerete. Az adatok 46,3%-

ában könnyűnek, a kapott eredmények 44,9%-ában pedig szépnek ítélik meg a 

vajdasági magyar tannyelvű középiskolások a szerbet. A megkérdezettek 42,8%-a 

nehéznek, 41,1%-uk pedig nem szépnek véli a szerbet. 37%-ot mutat azoknak az 

aránya, akik szerint lehet a szerb nyelvtudással érvényesülni, a megkérdezettek 

további 37,2%-a szerint viszont nem előnyös a szerb nyelvtudás. Adatközlőink 

29,9%-a úgy véli, nem hasznos a szerb nyelvtudás, valamint 25,8%-ra tehető 

azoknak a középiskolásoknak a számaránya, akik szerint elismerik a szerb nyelvet 

Szerbián kívüli országokban is. 

Az egyes ellentétpárok közül az alábbiak különböznek leginkább 

egymástól: a megkérdezettek 33,5%-kal magasabb arányban állítják, hogy a szerbet 

nem ismerik el hivatalos nyelvként Szerbián kívüli országokban, valamint 
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adatközlőink 28,2%-kal magasabb arányban értékelik hasznos nyelvnek a szerbet, 

mintsem nem hasznosnak. A középiskolások 10,9%-kal magasabb arányban állítják 

továbbá, hogy a szerb nyelvtudással nem lehet érvényesülni, mint azt, hogy lehet 

érvényesülni szerb nyelvtudással. A 3. és 4. osztályos középiskolások 9,6%-kal 

gyakrabban értékelték előnyösnek a szerb nyelvtudást, mint nem előnytelennek. A 

kapott adatok arról árulkodnak továbbá, hogy 3,8%-kal magasabb a szerbet 

szépnek, valamint 3,5%-kal gyakoribb a szerbet könnyűnek ítélők arányszáma. 

3.6.1 Tömb és szórvány szerinti elemzés 

Mivel a szórvány és a tömb adatai szerint az egyes attitűdjegyek 

gyakorisága eltér a szerb nyelvet illetően, ezért először a gyakorisági sorrendet 

mutatjuk be, majd pedig kitérünk az attitűdöket mutató ellentétpárok eltéréseire. 
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Szórvány 38 111 23 71 73 28 46 108 18 62 94 16 67 85 20 70 76 26 

Tömb 409 377 129 254 559 102 419 395 101 459 308 148 337 424 154 575 204 136 

40. táblázat: Ellentétpárok és szerb nyelvi attitűd (a környezet függvényében)  
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A vajdasági tömbben tanulók szerb nyelvi attitűdjei a következő 

előfordulást mutatják: a szerbet nem ismerik el Szerbián kívüli országokban 

(62,8%), a szerb nyelvtudással nem lehet érvényesülni (50,2%), a szerb nyelv 

könnyű (43,2 %), valamint nehéz nyelv (45,8%), továbbá a szerb szép nyelv 

(41,2%), valamint nem szép (44,7%), a szerb nyelvtudással lehet érvényesülni 

(33,7%), a szerb nyelvtudás nem előnyös (36,8%), a szerb nyelvtudás nem hasznos 

(27,8%), végül az adatközlők 22,3%-a értékelte úgy, hogy a szerbet elismerik más 

országokban is hivatalos nyelvként. 

A szórványban az attitűdjegyek következő arányszámával találkozunk: a 

szerb szép (64,5%) és könnyű (62,8,7%) nyelv, a szerb nyelvtudással lehet 

érvényesülni (54,7%), a szerb nyelvismeret előnyös (49,4%), a szerb nyelvismeret 

hasznos (42,4%), a szerb nem hasznos (41,3%) nyelv, a szerbet nem ismerik el 

hivatalos nyelvként Szerbián kívül (40,7%), a szerb nem előnyös (39%), a szerb 

nyelvtudással nem lehet érvényesülni (36%), a szerb nehéz nyelv (26,7%), a szerb 

nem szép nyelv (22,1%). 

A szórványban tanulók 42,4%-kal gyakrabban ítélik szépnek, 36,1%-kal 

magasabb számarányban könnyűnek, 1,1%-kal magasabb számarányban 

hasznosnak a szerbet, 18,7%-kal gyakrabban ítélik úgy, hogy a szerb nyelvtudással 

lehet érvényesülni, valamint 10,4%-kal gyakrabban jelölték meg azt, hogy a szerb 

nyelvtudás előnyös. A tömbben tanulók viszont 3,5%-kal gyakrabban ítélik nem 

szépnek, 2,6%-kal gyakrabban nehéznek, 33,3%-kal magasabb arányban nem 

hasznosnak, 9,5%-kal többször előnyösnek a szerbet, valamint 165,7%-kal 

gyakrabban értékelik úgy, hogy a szerb nyelvtudással lehet érvényesülni. A két 

régió közötti legkisebb különbséget annak az attitűdnek a kapcsán tapasztaltuk, 

mely szerint a szerb hasznos vagy sem (1,1% különbség a szórványban), valamint 

azokban a válaszokban, melyekben az adatközlők nehéznek vagy könnyűnek 

értékelik a szerb nyelvet (2,6%-kal magasabb arányszám a  tömb javára) nem 

ismerik el Szerbián kívüli országokban hivatalos nyelvként. Az utóbbi 

vonatkozásában mindössze 0,1% a különbség a szórvány javára. 

A khi-négyzet-próba arra utal, hogy a nem előnyös–előnyös 

attitűdjegypáron kívül minden egyéb attitűdjegypár vonatkozásában statisztikailag 

szignifikáns különbség van az adatközlők között a környezet függvényében. Az 

alábbi táblázat szemlélteti a próba eredményeit, valamint a Cramer’s V értékét.  
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 X
2
 df N p 

Cramer’s 

V 

nem szép–szép 35,338 1 935 0,000 0,194 

nem hasznos–hasznos 17,797 1 957 0,000 0,136 

nehéz–könnyű 24,214 1 968 0,000 0,158 

nem lehet vele érvényesülni–

lehet vele érvényesülni 
21,303 1 923 0,000 0,152 

nem előnyös–előnyös 0,002 1 913 0,963 0,002 

nem ismerik el–elismerik 38,978 1 925 0,000 0,205 

41. táblázat: Ellentétpárok és szerb nyelvi attitűd összefüggése (a környezet függvényében) 

A post hoc próba azt is kideríti, hogy a szórványban fennálló magyar 

tannyelvű középiskolák diákjainak jelentősen nagyobb hányada véli a szerb nyelvet 

szépnek, könnyűnek, jelentősen nagyobb hányadban értékelik úgy, hogy lehet vele 

érvényesülni, és hogy elismertebb, ugyanakkor kevésbé tartják hasznosnak, mint a 

tömbben működő iskolák tanulói. 

3.6.2 Gimnázium és szakiskola szerinti elemzés 

Mivel a gimnáziumok és a szakiskolák válaszaiban a százalékarányok 

tekintetében eltérő gyakorisági sorrend alakult ki, ezért először ezt ismertetjük, 

majd pedig rátérünk a szakiskolák és gimnáziumok közötti különbségekre.  
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Gimnázium 183 193 47 148 225 50 176 207 40 224 155 44 178 191 54 246 129 48 

Szakiskola 264 295 105 177 407 80 289 296 79 297 247 120 226 318 120 399 151 114 

42. táblázat: Ellentétpárok és szerb nyelvi attitűd (az iskola fajtája függvényében) 
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A gimnáziumokban a következő gyakorisági sorrend alakult ki a grafikonok 

attitűdjeit illetően: az adatközlők legtöbbje szerint a szerbet nem ismerik el 

hivatalos nyelvként Szerbián kívül (58,2%). Ezt követően az alábbi sorrend állítható 

fel: a szerb nyelvismeret hasznos (53,2%), a szerb nyelvvel nem lehet érvényesülni 

(53%), a szerb könnyű (48,9%), a szerb szép nyelv (45,6%), valamint nem szép 

nyelv (43,3%), a szerb előnyös nyelv (42,1%), a szerb ismerete nem előnyös 

(42,1%), a szerb nehéz nyelv (41,6%), a szerb nyelvismerettel lehet érvényesülni 

(36,6%), a szerb nyelvismeret nem hasznos (35%), a szerbet elismerik Szerbián 

kívül is hivatalos nyelvként (30,5%). 

A szakiskolákban az iménti attitűdök némiképp eltérnek a gimnáziumoktól. 

A szakiskolások közül a legtöbben hasznosnak ítélik a szerbet (61,3%), valamint 

úgy vélik, nem ismerik el hivatalos nyelvként más országokban (60,1%). Továbbá 

előnyösnek (47,9%), szépnek (46,4%) vélik a szerbet, adatközlőink 44,7%-a szerint 

nem lehet érvényesülni a szerb nyelvtudással, majd pedig könnyűnek (44,6%), 

szépnek (44,4%), nehéznek (43,5%) és nem szépnek (39,8%) értékelik a szerbet a 

megkérdezettek. További csökkenő arányszámot mutat azoknak az attitűdöknek a 

számaránya, melyek szerint a szerb nyelvtudással lehet érvényesülni (37,2%), 

továbbá a szerb nyelvtudás nem előnyös (34%), a szerb nyelvismeret nem hasznos 

(26,7%), valamint hogy a szerbet elismerik Szerbián kívüli országokban is hivatalos 

nyelvként (22,7%). 

A gimnáziumokban tanulók 16,4%-kal magasabb arányban állítják, hogy a 

szerb nyelvtudással nem lehet érvényesülni, 27,7%-kal előzik meg továbbá a 

gimnáziumok diákjai a szakiskolásokat annak vonatkozásában, hogy a szerbet nem 

ismerik el hivatalos nyelvként Szerbián kívül. Ugyancsak a gimnáziumok diákjai 

vélik 2,3%-kal magasabb számarányban, hogy a szerb szép nyelv, valamint ez az 

adatközlői csoport keretezte be 7,3%-kal magasabb arányban azt az attitűdöt, mely 

szerint a szerb könnyű nyelv. Továbbá ugyancsak a gimnáziumok körében 3,1%-kal 

gyakoribb az a nézet, mely szerint a szerb nyelvismeret előnyös. A 

gimnáziumokban 0,2%-kal gyakrabban vélik hasznosnak a szerb nyelvtudást, mint 

nem hasznosnak.  

A szakiskolákban a következő attitűdök gyakoribbak ellentétpárjuknál: 

37,4%-kal többször jelölték meg a szakiskolások, hogy a szerbet nem ismerik el 

Szerbián kívüli országokban, 13,9%-kal gyakrabban ítélik előnyösnek a szerb 

nyelvismeretet, mint nem előnyösnek, valamint 7,5%-nyi különbség látható annak 

kapcsán, hogy nem lehet érvényesülni a szerb nyelvtudással. A szakiskolások 

továbbá 34,6%-kal gyakrabban tartják hasznosnak a szerb nyelvtudást, 1,1%-kal 

magasabb arányban szépnek a szerbet, mint nem szépnek, 1,1%-kal magasabb a 

szerbet könnyű nyelvnek ítélők számaránya, mint a nehéznek ítélőké.  
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Bár a két adatközlői csoport szerb nyelvi attitűdje közötti különbséget a 

fenti százalékarányos grafikon is világosan szemlélteti, ezúttal újfent statisztikai 

módszerekkel vetettük össze az adatokat, arra a kérdésre keresve választ, hogy az 

iskola fajtája összefüggésbe hozható-e az adatközlők szerb nyelvi attitűdjével. A 

statisztikai próba hat attitűdjegypár közül három esetében megerősítette az 

összefüggés fennállását. A post hoc elemzésből pedig kiderül, hogy a 

szakközépiskolák tanulóinak szignifikánsan nagyobb hányada tekinti a szerb 

nyelvet hasznosnak, előnyösnek és elismertnek, mint a gimnáziumok tanulói, 

ugyanakkor a szép–nem szép, a nehéz–könnyű, valamint a nem lehet érvényesülni–

lehet vele érvényesülni attitűdjegypárok esetében a két csoport között nincs 

szignifikáns eltérés. 

 X
2
 df N p 

Cramer’s 

V 

nem szép–szép 0,188 1 935 0,665 0,014 

nem hasznos–hasznos 8,911 1 957 0,003 0,096 

nehéz–könnyű 1,103 1 968 0,294 0,034 

nem lehet vele érvényesülni–

lehet vele érvényesülni 
1,846 1 923 0,174 0,045 

nem előnyös–előnyös 3,994 1 913 0,046 0,066 

nem ismerik el–elismerik 5,096 1 925 0,024 0,074 

43. táblázat: Ellentétpárok és szerb nyelvi attitűd összefüggése (az iskola fajtája 

függvényében) 

3.7 Összegzés a szerb nyelvi attitűdök vonatkozásában 

A vajdasági tömbben tanuló magyar tannyelvű középiskolások lényegesen 

kisebb hányada kezdte a kapott tényanyag alapján a szerbnyelv-tanulását familiáris 

közegben, ők inkább a tanügyi intézménybe kerülve kezdték tanulni a szerbet. A 

szerbnyelv-tanulás kezdete, valamint a tömb és a szórvány között szignifikáns 

összefüggést állapíthattunk meg, mely szerint a tömbben tanuló diákok zömmel 5 és 

7 évesen kezdték a szerb tanulását, a szórványban pedig a kapott adatok alapján 

gyakoribb a familiáris közegben, azaz a születéstől az intézménybe kerülésig 

kezdetét vevő szerbnyelv-tanulás.  

További szignifikáns összefüggést mutat a szerb nyelv beszélésének 

gyakorisága a két régió vonatkozásában, mivel a szórványban tanuló középiskolai 

diákok bevallásuk szerint gyakrabban használják a szerbet, mint a tömbben tanuló 

társaik. Az utóbbiak viszont heti rendszerességgel beszélik inkább a szerbet. 
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A nyelvhasználati színterek és a szórvány kapcsán, valamint a 

kommunikációs partnerek és a gimnáziumok és szakiskolák vonatkozásában újfent 

kirajzolódik a szignifikáns összefüggés. A kezelőorvossal főként a szórványban 

tanulók kommunikálnak szerb nyelven, a gimnáziumok tanulói többnyire az iskolai 

szerbórán, valamint a belügyi szerv tisztségviselőjével szemben alkalmazzák a 

többségi nyelvet, a vajdasági magyar tannyelvű szakiskolások pedig barátaikkal és 

tanáraikkal folytatnak zömmel szerb nyelvű beszélgetést. 

A gimnáziumok tanulói sokkal magasabb arányban zárták kitűnő 

osztályzattal szerb nyelvből a tanévet, a szakiskolákba járók körében gyakoribb a 

jeles, a jó és az elégséges osztályzat tanév végén. Az érdemjegyek, valamint az 

említett iskolatípusok vonatkozásában tehát kimutatható a szignifikáns függőség. 

Újabb szignifikáns összefüggést tapasztaltunk a szerb nyelvtudás 

értékelése, valamint a tömb és szórvány kapcsán. A szórványban tanulók jóval 

magasabb hányada nyilatkozta, hogy családon belül és baráti körben is jól boldogul 

szerb nyelvtudásával, a tömbben pedig gyakoribb azoknak a számaránya, akik 

meglátásuk szerint értik a szerb nyelvi kommunikációt, de nem beszélik a nyelvet. 

A szerbnyelv-használat szignifikáns kapcsolata a gimnáziumokkal és a 

szakiskolákkal összevetve is bizonyítható. A gimnáziumok tanulói kiváló szerb 

nyelvtudásukról nyilatkoztak sokkal magasabb számban, a szakiskolások 

válaszaiban pedig gyakoribb azon válasz, mely szerint nem beszélik, és nem értik a 

szerb nyelvet. 

Az ellentétpárokat tartalmazó szerb nyelvi attitűdök kapcsán újabb 

szignifikáns eltéréssel számolhatunk: a szórványban tanuló diákok ugyanis sokkal 

nagyobb arányban ítélik a szerbet szépnek és könnyűnek. Magasabb hányaduk 

állítja továbbá, hogy lehet érvényesülni a szerb nyelvtudással, hogy a szerbet 

elismerik a világban, de kisebb számban tartják hasznosnak, mint a vajdasági 

tömbben tanulók. A szakiskolások körében magasabb a szerbet hasznosnak, 

előnyösnek és elismertnek ítélők hányada, ennek kapcsán tapasztaltuk tehát a 

szignifikáns eltérést. 

A szerb nyelv megítélésében nincs szignifikáns különbség a szerbnyelv-

tanulás kezdete, a szerb beszélésének gyakorisága, az érdemjegy, a nyelvhasználati 

színterek, valamint az iskolafajták vonatkozásában. Tehát az előbbi változók és az 

iskolafajták között nem mutatható ki a szignifikáns eltérés. Mindemellett az iskolai 

érdemjegy, valamint a tömb és a szórvány vonatkozásában sem mutatható ki 

szignifikáns eltérés. 
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4 ANGOL ÉS SZERB NYELVI ATTITŰDÖK 

Ebben a fejezetben azokat a kérdéseket tárgyaljuk, melyekben párhuzamba 

állítottuk az angol és a szerb nyelvet, ennek következtében pedig a vajdasági 

magyar tannyelvű 3. és 4. osztályos középiskolások párhuzamot vontak a két nyelv 

között.  

4.1 A szívesebben tanult nyelv 

Zárt típusú kérdésünk, valamint a lehetséges válaszok sorrendje a 

következőképpen alakult: 

Melyik nyelvet tanulod szívesebben az iskolában? Keretezd be a megfelelő választ! 

a) a szerbet tanulod szívesebben; 

b) az angolt tanulod szívesebben; 

c) mindkét nyelvet egyaránt szívesen tanulod. 

Válaszok a) b) c) nincs válasz összesen 

Teljes minta 420 626 4 37 1087 

44. táblázat: Az angol és szerbnyelv-tanulás közötti párhuzam 

 
37. ábra: Az angol és szerbnyelv-tanulás közötti párhuzam 

A vajdasági magyar tannyelvű középiskolások 57,6%-a az angol nyelvet, a 

megkérdezettek 38,6%-a pedig a szerbet tanulja szívesebben az iskolai tanórán. Az 

adatközlők 3,4%-a nem válaszolt kérdésünkre. Ezenkívül 0,4%-ot tesz ki a mindkét 

nyelvet egyaránt szívesen tanulók aránya. 
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4.1.1 Tömb és szórvány szerinti elemzés 

A tömb és a szórvány vonatkozásában két nyelvi attitűd mutat magas 

számarányt. Adatközlőink nagy többsége vagy az angolt vagy a szerbet tanulja 

szívesen az iskolában.  

Válaszok a) b) c) nincs válasz összesen 

Szórvány 74 87 4 7 172 

Tömb 346 539 0 30 915 

45. táblázat: Az angol és szerbnyelv-tanulás közötti párhuzam (a környezet függvényében) 

 
38. ábra: Az angol és szerbnyelv-tanulás közötti párhuzam (a környezet függvényében) 

Mindkét régióban az angolt, majd pedig a szerbet szívesebben tanulók 

számaránya a legmagasabb. Az egyéb válaszlehetőségek számaránya 4,5% alatt 

mozog. Megállapíthatjuk továbbá, hogy a gyakorisági sorrend 3. helyén (ugyancsak 

mindkét régióban) azok az attitűdök állnak, melyekben adatközlőink nem 

válaszoltak kérdésünkre. A szórványban – ugyancsak a gyakoriságot figyelembe 

véve – az előző nyelvi attitűdöket a mindkét nyelvet egyaránt szívesen tanulók 

(2,3%) követi. A tömbben egy adatközlő sem keretezte be azt az attitűdöt, mely 

szerint mindkét nyelvet szívesen tanulja. 

A tömbben tanuló diákok 8,3%-kal magasabb arányszámban tanulják 

szívesebben az angolt, mint a szórványban élő társaik. A szórványban pedig 5,2%-

kal magasabb arányt mutat a szerbet szívesebben tanulók számaránya. Ugyancsak a 
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szórványban gyakoribb (2,3%-kal) a mindkét nyelvet szívesen tanulók száma. A 

szórványban 0,8%-kal több adatközlő nem válaszolt a kérdésünkre. 

A khi-négyzet-próba eredményei arra utalnak, hogy szignifikáns 

összefüggés van az adatközlők környezete és a szívesebben tanult nyelv között, 

hiszen p < 0,05 (X
2
 (2, N = 1050) = 24,165, p = 0,000). A Cramer’s V együttható 

értéke 0,152. Ez azt jelenti, hogy gyenge kapcsolattal számolhatunk a két változó 

között, a post hoc elemzés pedig azt mutatja, hogy míg a szerb nyelv tanulását 

illetően nincs jelentős különbség az adatközlői csoportok között, addig az angol 

nyelvet a tömbbéli diákok szignifikánsan nagyobb hányada jelölte meg mint a 

szívesebben tanult nyelvet, a szórványban fennálló iskolák diákjai viszont 

szignifikánsan nagyobb hányadban vélték úgy, hogy a többségi és az idegen nyelvet 

is egyaránt szívesen tanulják.  

4.1.2 Gimnázium és szakiskola szerinti elemzés 

A gimnáziumokban és a szakiskolákban ugyancsak az angolt, majd pedig a 

szerbet tanulják szívesebben a diákok.  

Válaszok a) b) c) nincs válasz összesen 

Gimnázium 115 288 2 18 423 

Szakiskola 305 338 2 19 664 

46. táblázat: Az angol és szerbnyelv-tanulás közötti párhuzam (az iskola fajtája 

függvényében) 

 
39. ábra: Az angol és szerbnyelv-tanulás közötti párhuzam (az iskola fajtája függvényében) 
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Mind a gimnáziumokban, mind a szakiskolákban az angolt jelölték meg 

leggyakrabban a megkérdezettek. A gimnáziumok tanulóinál 17,2%-kal magasabb 

arányban szerepel ez az attitűd, mint a szakiskolákba járóknál. Második 

leggyakoribb kategóriaként a szerb nyelvet szívesebben tanulók véleményével 

számolhatunk, mely attitűd 18,7%-kal magasabb arányszámot mutat a 

szakiskolások körében. A 3. helyen a kérdésünktől elhatárolódók, a 4. helyen pedig 

az egyik nyelvet sem szívesen tanulók attitűdje áll csaknem azonos számaránnyal a 

két régióban. 

Az iskola fajtája és a szívesebben tanult nyelv között szignifikáns 

összefüggés van, ugyanis p < 0,05 (X
2
 (2, N = 1050) = 37,023, p = 0,000). A 

Cramer’s V együttható értéke ezúttal 0,188, azaz gyenge kapcsolat van ugyan a két 

változó között, de erősebb, mint a környezet, és a szívesebben tanult nyelv között. 

A post hoc elemzés azt is kideríti, hogy a szakközépiskolák tanulóinak 

szignifikánsan nagyobb hányada jelölte meg a szerbet mint a szívesebben tanult 

nyelvet, míg a gimnáziumban tanuló adatközlőink szignifikánsan nagyobb 

hányadban döntöttek az angol nyelv mellett.  

4.2 Angol és szerb nyelvtudás 

Az angol és szerb nyelvtudást illetően jelen kérdés vonatkozásában az 

előzőekben (Halupka-Rešetar–Kovács Rácz 2020b) kitértünk a gimnáziumokban 

kapott válaszok bemutatására, most mindezt kiegészítjük a vajdasági szakiskolák 

magyar tannyelvű tagozatainak attitűdjével. Kérdésünk, valamint a lehetséges 

válaszok sorrendje a következőképpen alakult: 

Vonj párhuzamot szerb és angol nyelvtudásod között! 

a) szerbül jobban beszélsz, mint angolul; 

b) angolul jobban beszélsz, mint szerbül; 

c) mindkét nyelvet egyformán, azaz azonos szinten beszéled; 

d) angolul beszélsz, a szerbet pedig megérted; 

e) szerbül beszélsz, az angolt megérted; 

f)  egyik nyelvet sem beszéled, de megérted, amit mondanak neked ezeken a 

nyelveken. 

Válaszok a)  b) c) d) e) f) összesen 

Teljes minta 478 319 87 52 88 63 1087 

47. táblázat: Angol és szerb nyelvtudás  
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40. ábra: Angol és szerb nyelvtudás  

Az adatközlők 44%-a állítása szerint szerbül beszél jobban, 29,3%-ra tehető 

az angol nyelvet a szerbnél jobban beszélők aránya, további 8%-ot tesz ki a kapott 

adatok alapján a szerbet és angolt egyformán beszélők arányszáma. A 

megkérdezettek 8,1%-a azt állítja, a szerbet beszéli, az angolt illetően pedig passzív 

nyelvtudással bír. A vajdasági magyar tannyelvű középiskolások 5,8%-a akként 

vélekedik, hogy sem az angol nyelvet, sem pedig a szerbet nem beszéli. Végül az 

angolul beszélők, a szerbet csupán értők, de nem beszélők aránya 4,8%. 

4.2.1 Tömb és szórvány szerinti elemzés 

A tömbben és a szórványban különbözik az egyes válaszok gyakorisági 

sorrendje, ezért erre is kitérünk a két régió arányszámainak különbsége mellett.  

Válaszok a) b) c) d) e) f) összesen 

Szórvány 93 39 19 1 16 4 172 

Tömb 385 280 68 51 72 59 915 

48. táblázat: Angol és szerb nyelvtudás (a környezet függvényében) 
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41. ábra: Angol és szerb nyelvtudás (a környezet függvényében) 

Mind a szórványban, mind pedig a tömbben megítélésük szerint a legtöbben 

szerbül beszélnek jobban, majd pedig az angolt a szerbnél jobban beszélők 

számaránya következik. A 3. helyen a következő attitűdök állnak: a szórványban a 

mindkét nyelvet egyformán beszélők (11%), a tömbben pedig a szerbet beszélők, az 

angolt értők (7,9%) attitűdje. A gyakorisági sorrend 4. helyén viszont felcserélődik 

a két utóbbi attitűd. Az 5. helyet mindkét régióban a mindkét nyelv irányában 

passzív nyelvtudással bírók birtokolják. A legritkábban előforduló kategória pedig 

az angolul beszélők, a szerbet csupán megértők csoportja. 

A szórványban tanuló diákok 11,9%-kal magasabb arányban állítják, hogy 

szerbül jobban beszélnek, mint angolul, valamint ugyanebben a régióban magasabb 

a mindkét nyelvet egyformán beszélők számaránya (3,6%-kal), továbbá a szerbül 

beszélők, angolul csupán értők (1,4%-kal) arányszáma is. A tömbben pedig 

gyakrabban állítják, hogy angolul jobban beszélnek, mint szerbül (7,9%-kal), 

valamint 4,1%-kal többször vallják a tömbben, hogy sem a szerbet, sem pedig az 

angolt nem beszélik. Ugyancsak a tömbben tanuló diákok állítják magasabb 

számarányban (4,6%-kal), hogy angolul beszélnek, a szerbet pedig megértik 

csupán. 

A khi-négyzet-próba eredményei arra utalnak, hogy szignifikáns 

összefüggés van az adatközlők környezete és szerb, valamint angol nyelvtudásának 

értékelése között: p < 0,05 (X
2
 (5, N = 1087) = 23,444, p = 0,000). A Cramer’s V 

együttható értéke 0,147, tehát gyenge kapcsolattal számolhatunk a két változó 
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között, a post hoc elemzés pedig azt mutatja, hogy a szórványbeli diákok 

szignifikánsan nagyobb hányada nyilatkozott úgy, hogy szerbül jobban beszél, mint 

angolul, míg a tömbbéli diákok szignifikánsan nagyobb hányadban állították, hogy 

angolul jobban beszélnek, mint szerbül, de azt is, hogy angolul beszélnek, a szerbet 

pedig megértik, valamint azt, hogy egyik nyelvet sem beszélik, de megértik, amit 

mondanak nekik ezeken a nyelveken. Ebből is kiderül tehát, hogy a tömbben élő és 

tanuló diákok szerb nyelvi kompetenciája, pontosabban annak önértékelése igen 

alacsony nyelvtudásról tanúskodik annak ellenére, hogy attitűdjük nagyrészt pozitív 

a többségi nyelv irányában. 

4.2.2 Gimnázium és szakiskola szerinti elemzés 

A gimnáziumok attitűdjéről már szóltunk az előzőekben (Halupka-Rešetar–

Kovács Rácz 2020b). Mindezt kiegészítjük most a szakiskolák angol és szerb nyelvi 

attitűdjével. A rétegzett mintavétel ezen fejezete az egyes attitűdök sorrendje 

mellett kitér a gimnáziumok és szakiskolák különbségeire is.  

Válaszok a) b) c) d) e) f) összesen 

Gimnázium 172 141 44 31 27 8 423 

Szakiskola 306 178 43 21 61 55 664 

49. táblázat: Angol és szerb nyelvtudás (az iskola fajtája függvényében) 

 
42. ábra: Angol és szerb nyelvtudás (az iskola fajtája függvényében) 
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Mind a szakiskolákban, mind pedig a gimnáziumokban a szerbül jobban 

beszélők attitűdje a leggyakoribb. Ezt követi az az attitűd, mely szerint angolul 

jobban beszélnek a megkérdezettek, mint szerbül. Ezután a gimnáziumokban az az 

álláspont következik, mely szerint mindkét nyelvet egyformán beszélik a 

megkérdezettek (10,4%), majd pedig ezt követően a gimnáziumi adatközlők 7,3%-a 

nyilatkozta, hogy az angolt beszélik, a szerbet csupán megértik. Az utóbbival 

csaknem azonos arányú a szerbet beszélők, az angolt csupán megértők számaránya 

(6,4%). A gimnáziumokban 1,9%-kal az egyik nyelvet sem beszélők nyelvi attitűdje 

áll az utolsó helyen. A szakiskolák válaszaiban a 3. leggyakoribb kategória az a 

nézőpont, mely szerint a szerbet beszélik, az angolt pedig csupán megértik a 

megkérdezettek (9,2%). A szakiskolákban a meglátásuk szerint egyik nyelven sem 

beszélők számarányát (8%) követi a gyakorisági sorrendben az utolsó helyen álló 

mindkét nyelven egyformán beszélők aránya (6,5%).  

A szakiskolákban 5,4%-kal magasabb a szerbül jobban beszélők aránya, a 

gimnáziumokban pedig 6,5%-kal magasabb arányban nyilatkozták, hogy angolul 

jobban beszélnek, mint szerbül. Ugyancsak a gimnáziumokban gyakoribb az az 

attitűd, mely szerint angolul beszélnek, a szerbet csupán megértik a megkérdezettek 

(4,1%-kal), valamint a gimnáziumok tanulói állították gyakrabban (3,9%-kal), hogy 

mind a szerbet, mind az angolt egyformán beszélik. A szakiskolások körében az az 

álláspont a gyakoribb, miszerint egyik nyelvet sem beszélik a megkérdezettek 

(6,1%-kal), valamint az az attitűd, hogy a szerbet beszélik, az angolt pedig csupán 

megértik a diákok (2,8%-kal).  

A khi-négyzet-próba az iskola fajtája, valamint a szerb és angol nyelvtudás 

között szignifikáns összefüggést mutat a statisztikai számítás, mivel p < 0,05 (X
2
 (2, 

N = 1087) = 38,810, p = 0,000). A Cramer’s V együttható értéke 0,189, tehát 

gyenge a két változó közötti kapcsolat, a post hoc elemzés pedig azt mutatja, hogy a 

szakközépiskolák tanulóinak szignifikánsan nagyobb hányada nyilatkozott úgy, 

hogy angolul jobban beszél, mint szerbül, de azt is, hogy angolul beszélnek, a 

szerbet pedig megértik, valamint azt is, hogy mindkét nyelvet egyaránt jól beszélik. 

A szakközépiskolás adatközlők szignifikáns hányada vallotta, hogy egyik nyelvet 

sem beszéli, de megérti, amit mondanak neki ezeken a nyelveken. 

4.3 Melyik a szebb nyelv? 

A szociolingvisztikai kutatások egyik kedvelt kérdése a nyelvek szépségi 

fokának felmérése. Ebben a fejezetben erre térünk ki, amikor is a címben szereplő 

kérdést feltéve az alábbi válaszokat tüntettük fel kérdőíveinkben (Kovács Rácz–

Halupka-Rešetar 2017b): 
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a) a szerb a szebbik nyelv; 

b) az angol a szebbik nyelv; 

c) mindkét nyelv egyaránt szép. 

Válaszok a) b) c) nincs válasz összesen 

Teljes minta 79 663 343 2 1087 

50. táblázat: A szebb nyelv 

  
43. ábra: A szebb nyelv 

A vajdasági magyar tannyelvű 3. és 4. osztályos középiskolások 61%-a az angolt, 

további 31,6%-uk pedig mindkét nyelvet egyaránt szépnek ítéli meg. A 

megkérdezettek 7,3%-a a szerbet tartja a szebbik nyelvnek.  

4.3.1 Tömb és szórvány szerinti elemzés 

Mivel a tömbből és a szórványból kapott adatok sorrendje megegyezik a 

teljes minta gyakorisági sorrendjével, ezért csupán a két régió különbségeire térünk 

ki. 

Válaszok a) b) c) nincs válasz összesen 

Szórvány 33 79 58 2 172 

Tömb 46 584 285 0 915 

51. táblázat: A szebb nyelv (a környezet függvényében) 
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44. ábra: A szebb nyelv (a környezet függvényében) 

A legnagyobb eltérést a két régió vonatkozásában az angol nyelv a szebbik 

nyelvi attitűd kapcsán tapasztaltuk, mivel a tömbben 17,9%-kal gyakoribb ez az 

attitűd. Ezzel szemben a szórványban 14,2%-kal magasabb arányban vallják a 

megkérdezettek, hogy a szerb a szebbik nyelv. A szerbet és az angolt egyaránt 

szépnek ítélő attitűd úgyszintén a szórványban gyakoribb, 2,9%-kal magasabb 

arányszámú, mint a tömbben. 

A khi-négyzet-próba is megerősíti a grafikonban szemléltetett 

különbségeket, illetve azt, hogy szignifikáns összefüggés van az adatközlők 

környezete és aközött, hogy vajon a szerb vagy az angol nyelvet tekintik-e szebbnek 

(p < 0,05 (X
2
 (2, N = 1085) = 48,207, p = 0,000)). A Cramer’s V együttható értéke 

0,211, tehát gyenge kapcsolat van a két változó között. A post hoc elemzés azt 

mutatja, hogy a szórványbeli diákok szignifikánsan nagyobb hányada tartja a szerb 

nyelvet szebbnek. A tömbben tanulók viszont szignifikánsan nagyobb hányadban 

tekintik az angolt szebbnek, ami újra arra utal, hogy a tömbbéli diákok attitűdje a 

szerb nyelv iránt sokkal kevésbé pozitív, mint a szórványban tanuló diákoké. 

4.3.2 Gimnázium és szakiskola szerinti elemzés 

A gimnáziumok angol–szerb nyelvi attitűdjét előzőleg ismertettük 

tanulmányunkban (Halupka-Rešetar–Kovács Rácz 2020b), ezt kiegészítjük az 

elkövetkezőkben a vajdasági magyar tannyelvű szakiskolák szerb–angol 

attitűdjével. 
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Válaszok a) b) c) nincs válasz összesen 

Gimnázium 35 271 117 0 423 

Szakiskola 44 392 226 2 664 

52. táblázat: A szebb nyelv (az iskola fajtája függvényében) 

 
45. ábra: A szebb nyelv (az iskola fajtája függvényében) 

A gimnáziumok és szakiskolák attitűdjében kevésbé markáns eltéréseket 

találunk a szerb és az angol szépségét illetően, mint a környezet függvényében: a 

vajdasági magyar tannyelvű gimnáziumi tanulók ugyanis 1,7%-kal nagyobb 

arányban ítélik a szerbet a szebbik nyelvnek. A gimnáziumi tanulók ugyanakkor 

6,3%-kal ritkábban állítják, hogy mindkét nyelv egyaránt szép, valamint ugyancsak 

a gimnáziumokba járók vélik gyakrabban (5,1%-kal) azt, hogy az angol a szebbik 

nyelv. 

Az iskola fajtája és aközött, hogy a szerb vagy az angol nyelvet tekintik-e 

szebbnek adatközlőink, a khi-négyzet-próba nem mutat szignifikáns összefüggést (p 

> 0,05 (X
2
 (2, N = 1085) = 5,361, p = 0,069)), ami azt jelenti, hogy az adatközlők 

véleménye az adott nyelvek szépségét illetően nem köthető ahhoz, hogy milyen 

iskolában tanulnak. 

4.4 A hasznosabb nyelv 

A nyelvi attitűdvizsgálatok a nyelvek szépsége mellett gyakran kitérnek 

arra is, hogy hasznosnak ítélik-e valamely nyelvet vagy nyelvváltozatot a 
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megkérdezettek. Ezúttal az angol és a szerb nyelvet állítjuk párhuzamba. Zárt típusú 

kérdésünket a lehetséges válaszokkal egyetemben a következő formában tüntettük 

fel kérdőíveinkben (vö. Halupka-Rešetar–Kovács Rácz 2020b): 

Melyik a hasznosabb nyelv? 

a) az angol; 

b) a szerb; 

c) mindkét nyelv egyformán hasznos.  

Válaszok a) b) c) nincs válasz összesen 

Teljes minta 894 32 160 1 1087 

53. táblázat: A hasznosabb nyelv 

 
46. ábra: A hasznosabb nyelv 

A vajdasági magyar tannyelvű 3. és 4. osztályos középiskolások 82,2%-a az 

angolt tartja hasznosabbnak, a megkérdezettek 14,7%-a mindkét nyelvet egyaránt 

hasznosnak ítéli meg, valamint adatközlőink 2,9%-a a szerbet tüntette fel a 

hasznosabb nyelvként.  

4.4.1 Tömb és szórvány szerinti elemzés 

Mind a tömbben, mind pedig a szórványban a tanulók kiemelkedő többsége 

megjelölte az angolt a kérdés kapcsán. 
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Válaszok a) b) c) nincs válasz összesen 

Szórvány 149 4 18 1 172 

Tömb 745 28 142 0 915 

54. táblázat: A hasznosabb nyelv (a környezet függvényében) 

 
47. ábra: A hasznosabb nyelv (a környezet függvényében) 

A vajdasági szórványban tanulók 5,2%-kal magasabb arányban ítélik meg 

az angolt hasznosabbnak, a tömbben pedig 5%-kal gyakrabban jelölték meg a 

szerbet és az angolt egyaránt hasznosnak. Úgyszintén a tömbben 0,8%-kal 

magasabb a szerb nyelvet hasznosabbnak ítélők számaránya. 

A százalékarányokkal összhangban a khi-négyzet-próba sem mutat ki 

szignifikáns összefüggést az adatközlők környezete és aközött, hogy vajon a szerb 

vagy az angol nyelvet tekintik-e hasznosabbnak (p > 0,05 (X
2
 (2, N = 1086) = 3,263, 

p = 0,196)). Egyértelmű, hogy a környezettől függetlenül, a diákok kimagasló 

hányada az angolt találja hasznosabb nyelvnek, ami nem meglepő, ha figyelembe 

vesszük a mai világ nyelvi képét, és benne az angol nyelv presztízsét, globális 

szerepét. 

4.4.2 Gimnázium és szakiskola szerinti elemzés 

A gimnáziumok (vö. Kovács Rácz–Halupka-Rešetar 2017b; Halupka-

Rešetar–Kovács Rácz 2020b) és a szakiskolák válaszainak gyakorisági sorrendje 

azonos a teljes minta és a szórvány, valamint a tömb adataival. 
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Válaszok a) b) c) nincs válasz összesen 

Gimnázium 374 3 46 0 423 

Szakiskola 520 29 114 1 664 

55. táblázat: A hasznosabb nyelv (az iskola fajtája függvényében) 

 
48. ábra: A hasznosabb nyelv (az iskola fajtája függvényében) 

A felmért vajdasági gimnáziumok magyar tannyelvű tagozatain 10,1%-kal 

magasabb arányban ítélik az angolt hasznosabbnak, a szakiskolákban pedig 6,3%-

kal gyakoribb a mindkét nyelvet egyaránt hasznosnak vélők aránya. Ugyancsak a 

szakiskolákban jelölték meg magasabb arányszámban hasznosabbnak a szerb 

nyelvet (3,7%-kal) is. 

Az előző változópártól eltérően, az iskola fajtája és aközött, hogy az 

adatközlők a szerb vagy az angol nyelvet tekintik-e hasznosabbnak, a khi-négyzet-

próba szignifikáns összefüggést mutat, ugyanis p < 0,05 (X
2
 (2, N = 1086) = 21,899, 

p = 0,000). A Cramer’s V együttható értéke 0,142, tehát gyenge kapcsolat áll fenn a 

változók között. A post hoc elemzés viszont azt mutatja, hogy a szakiskolák 

tanulóinak szignifikánsan nagyobb hányada tartja a szerb nyelvet hasznosabbnak, 

vagy egyaránt hasznosnak a szerbet és az angolt, mint a gimnáziumok tanulói. Az 

utóbbi adatközlői csoport tagjai viszont szignifikánsan nagyobb hányadban tekintik 

az angolt hasznosabbnak, ami nem meglepő, ha figyelembe veszük az angol nyelv 

presztízsét, valamint azt, hogy a gimnáziumokba a jobb iskolai eredményt elért 

tanulók iratkoznak, akik tanulmányaik során magasabb szintű idegen nyelvi 

oktatásban részesülnek (l. az 1.3. szakaszt). 
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4.5 Összegzés az angol és szerb nyelvi attitűdök vonatkozásában 

A szerb és az angol nyelv összehasonlítása kapcsán az alábbiak 

vonatkozásában mutatkozott szignifikáns eltérés: a tömbben tanuló középiskolások 

nagyobb mértékben tanulják szívesebben az angolt, szórványban pedig a mindkét 

nyelvet egyaránt szívesen tanulók válaszai mutatnak szignifikáns eltérést. A 

szakiskolákban a szerbet, a gimnáziumokban pedig az angolt tanulják szívesebben.  

Annak kapcsán, hogy az angolt vagy a szerbet beszélik-e a megkérdezettek 

jobban, valamint, hogy beszélik-e, vagy csupán megértik az említett nyelveket, az 

alábbi szignifikáns eltérést tapasztaltuk: a szórványban tanulók kimagasló hányada 

meglátása szerint szerbül jobban beszél, mint angolul. A tömbben tanulók pedig 

úgy vélik, angolul beszélnek jobban, továbbá kimagasló hányaduk nyilatkozta, 

hogy az angolt beszélik, a szerbet pedig csupán megértik, valamint tőlük kaptuk 

azokat a válaszokat, melyek szerint mindkét nyelven passzív nyelvtudással bírnak. 

A gimnáziumokban domináns a mindkét nyelvet egyaránt jól beszélők, az angolt 

jobban beszélők, valamint az angolt beszélők, a szerbet pedig megértők hányada. A 

szakiskolákban szignifikáns eltérést tapasztaltunk annak kapcsán, hogy mindkét 

nyelvet megértik a megkérdezettek, de nem beszélik sem az angolt, sem pedig a 

szerbet.  

A szórványban tanuló vajdasági magyar tannyelvű szakiskolások kimagasló 

hányada a szerbet, a tömbben tanulók pedig az angolt tartják szebb nyelvnek. 

További szignifikáns eltérést mutat az is, hogy a szakiskolások többsége a szerbet 

ítéli hasznosnak, valamint a szerbet és az angolt együttesen értékelik hasznosnak. A 

gimnáziumok tanulóinak szignifikáns hányada viszont az angolt értékeli 

hasznosnak.  

Nem mutatható ki a szignifikáns eltérés az angol és a szerb vonatkozásában 

annak kapcsán, hogy a gimnáziumok és a szakiskolák mely nyelvet ítélik meg 

szépnek, valamint annak az attitűdnek a kapcsán sem, hogy a tömbben és a 

szórványban tanulók az említettek közül mely nyelvet tartják hasznosnak. 
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5 ÖSSZEFOGLALÓ 

Kutatásunk konklúziójaként leszögezhetjük, hogy a vajdasági magyar 

tannyelvű 3. és 4. osztályos középiskolások a 2015/2016-os tanév végén pozitív 

attitűdről nyilatkoztak mind a szerb nyelvvel, mind pedig az angol nyelvvel 

kapcsolatban. Megállapíthatjuk továbbá, hogy mindkét nyelv tanulását az iskolai 

oktatás kezdetéhez, azaz öt és hétéves korhoz köti a megkérdezettek kimagasló 

többsége. A szerb nyelv vonatkozásában az óvodás magasabb arányszámot, az 

iskoláskor (a 7. életév) kisebb számarányt mutat a szerbnyelv-tanulás kapcsán, mint 

az angol vonatkozásában ugyanezen adatok. 

 Mindezek mellett megállapíthatjuk, hogy a tömbben és a szórványban 

tanuló magyar tannyelvű középiskolások válaszai között az alábbiak kapcsán 

tapasztaltunk lényeges eltérést: a tömbben tanulók kimagasló hányada nyilatkozta, 

hogy az angolt hároméves koruk után, intézményes körülmények között kezdték 

tanulni. A szerbnyelv-tanulás kezdetét viszont kimagasló számban az 5–7 éves 

korhoz kötik. A tömbben tanulók bevallásuk szerint szívesebben tanulják az angolt, 

angolul beszélnek jobban, közülük többen úgy értékelik, hogy az angolt beszélik, a 

szerbet pedig inkább megértik. Mindennek folytatásaként zömmel az angolt tartják 

szebb nyelvnek a szerbbel szemben. Ugyanakkor a kapott eredmények arról 

tanúskodnak, hogy a tömbben tanulók hasznosnak ítélik meg a szerb nyelvtudást. 

Továbbá a tömbben tanuló magyar tannyelvű középiskolások szerbnyelv-

használatának domináns színterei az iskolai szerbórák, valamint a belügyi szerv 

tisztségviselőjével szemben folytatott szerbnyelvű társalgás. Megállapítható, hogy 

ennél az adatközlői csoportnál tapasztalható a szerb irányában táplált pozitív attitűd, 

csupán a nyelvhasználati színterek szabnak korlátot a szerbnyelv-használatnak, 

mivel a tömbben található falvak (melyekből adatközlőink származnak) többnyire 

homogén magyarlakta települések, amelyeken belül nincs túl sok lehetőség a 

többségi nyelven zajló kommunikációra, a városi középiskolákban pedig újfent 

magyar anyanyelvű társaik körében forognak, formális beszédhelyzetekbe, ahol 

viszont a szerb nyelv a domináns, ritkán kerülnek. Bevallásuk szerint a szerbet heti 

gyakorisággal beszélik, szemben a szórvánnyal, ahol napi gyakorisággal kerül sor a 

szerb beszélésére. Ugyanakkor az angolt meglátásuk szerint naponta alkalmazzák. 

A vajdasági szórványban tanulók szignifikáns eltérést mutatnak annak 

kapcsán, hogy mind az angolt, mind a szerbet születésüktől fogva, familiáris 

közegben tanulták, az angolt kiemelkedő hányaduk szépnek, előnyösnek, 

könnyűnek, elismertnek tartja. Azonban amíg az angolt zömmel havi gyakorisággal, 

addig a szerbet napi szinten beszélik. A nyelvhasználati színterek közül a családon 

belüli társalgások, a barátokkal történő kommunikáció, valamint a kezelőorvossal 
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történő szerb nyelvű társalgás mutat szignifikáns eltérést a tömbtől. Mindezek 

folytatásában a szórványban tanulók a szerbet szépnek, könnyen elsajátítható 

nyelvnek tekintik, amellyel lehet érvényesülni, és amelyet elismernek a világban. 

Mivel a szórványban tanulók szerbnyelv-tanulását illetően egyértelműen 

megmutatkozik, hogy a mindennapokban adott számukra a szerb nyelvi hatás, így 

tudásuk is magasabb szintű. További kutatásunk feladata lesz, hogy felmérjük, 

milyen nyelvű és tematikájú médiát hallgatnak és néznek a szórványban és a 

tömbben élő és tanuló magyar tannyelvű középiskolások, mivel köztudott, hogy a 

szórványban a magyar nyelvű média sokkal kevésbé elérhető, mint a tömbben. Az 

is közismert, hogy Vajdaságban a szerb nyelvű média nem fordítja le az angol 

nyelvű adásokat, csupán feliratként szerepel a szerb fordítás. A magyar nyelvű 

médiában pedig mind a gyermekkori, mind pedig a felnőtt tematikájú programok 

magyar fordításban láthatók és hallhatók. Mindennek köze lehet ahhoz, hogy a 

szórványban élők nagyobb hányada nyilatkozta, hogy gyermekkorától kezdődően, 

familiáris keretek között kezdte az angol és a szerb tanulását. További 

kutatásunknak erre is ki kell térnie az elkövetkezőkben. Továbbá ezzel a ténnyel 

hozható összefüggésbe véleményünk szerint az is, hogy amíg a tömbben az angolt 

tanulják szívesebben a megkérdezettek, addig a szórványban mindkét nyelvet 

egyaránt szívesen tanulják a magyar tannyelvű középiskolások. Mindemellett mivel 

meglátásuk szerint szerb nyelven beszélnek jobban (az angollal szemben), 

összefüggésbe hozható azzal, hogy a szerbet tartják a szebbik nyelvnek. Ezzel 

szemben a tömbben tanulók meglátásuk szerint angolul beszélnek jobban, és 

valószínűleg ennek következtében a szerbbel szemben az angolt tartják a szebbik 

nyelvnek.  

A vajdasági szakiskolák és gimnáziumok körében is megmutatkozott a 

szignifikáns eltérés a kutatás során. A gimnáziumi tanulók kimagasló hányada az 

angolt napi és heti rendszerességgel, a szakiskolákba járók pedig meglátásuk szerint 

inkább havi gyakorisággal beszélik. A gimnáziumokban tanulók jobb angol nyelvi 

tudásról nyilatkoztak, ezzel szemben a kapott adatok alapján a szakiskolákba járók 

angol nyelvi tudása gyenge. Ezzel összhangban a gimnáziumokban a kitűnő és a 

jeles osztályzat, a szakiskolákban pedig a közepes és az elégséges érdemjegy mutat 

szignifikáns eltérést. A szakiskolákban (a gimnáziumokhoz képest) ugyanakkor 

kimagasló arányban nyilatkozták, hogy az angol szép nyelv, hasznos és nehéz 

nyelv, az angol nyelvismeret előnyös, valamint angol nyelvtudással lehet 

érvényesülni, továbbá az angolt mindenhol elismerik. A nyelvhasználati színterek 

kapcsán hasonló mértékben jelölte meg a két adatközlői csoport azokat a 

beszédszituációkat, melyekben szerb nyelven kommunikál. 
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A gimnáziumok tanulóinak válaszai kiváló szerb nyelvtudásuk, a 

szakiskolások álláspontja pedig a jeles, a jó és az elégséges osztályzatok 

vonatkozásában tartalmaz szignifikáns különbséget. Ezzel összefüggésben a 

szakiskolákban a jeles, a jó és az elégséges osztályzat, a gimnáziumokban pedig a 

kitűnő érdemjegy mutat lényeges eltérést.  

A gimnáziumokban az angolt tanulják szívesebben, a szakiskolákban a 

szerbet. A gimnáziumokban kimagaslik mind az angolt, mind pedig a szerbet jól 

beszélők, valamint az angolt beszélők, a szerbet pedig megértők számaránya. Ezzel 

szemben a gimnáziumokhoz hasonlítva a szakiskolákban szignifikáns eltérést mutat 

az angol és a szerb nyelv vonatkozásában a passzív nyelvtudással bírók hányada. A 

gimnáziumokban újabb lényeges eltérést tapasztaltunk az angolt hasznosnak ítélő 

válaszok kapcsán, a szakiskolákban pedig a szerbet, valamint a szerbet és az angolt 

egyaránt hasznosnak vélő válaszokban. 

Jelen kutatás korántsem tekinthető lezártnak, mivel számos kérdés adódik 

még a téma kapcsán: kitérhetnénk pl. arra, hogy mely beszédszituációban tartják 

hasznosnak az angolt vagy a szerbet a megkérdezettek, ők maguk mit tehetnek 

azért, hogy javítsanak szerb és angol nyelvtudásukon, ténylegesen mit tesznek 

nyelvtudásuk javításáért, mely világhálós oldalakat látogatják abból a célból, hogy 

nyelvtudásuk fejlődjön, véleményük szerint mit kell változtatni a középiskolai szerb 

és angol nyelvoktatáson, hogyan alakítható ki meglátásuk szerint az idegen nyelv, 

valamint a környezetnyelv sikeres elsajátítása, mely témaköröket tanulnák szívesen 

egyik vagy a másik nyelven… A felsorolás végeláthatatlan, újabbnál újabb 

kérdések merülnek fel a nyelvelsajátítás kapcsán.  

Mindenképpen szükségét érezzük a szerb nyelvi oktatás azonnali 

megreformálásának, mivel ott, ahol a szerb nyelvtudás gyengébb (a tömbben), 

erősíteni kell azt, ahol viszont a körülmények miatt erősebb (szórvány), ott tovább 

lehet fejleszteni. A nyelvoktatást talán az angol és a szerb vonatkozásában kapott 

nyelvhasználati színterek beszédtémáira kell összpontosítani, ezek lehetnének a 

nyelvtanítás kiindulópontjai. Az angol nyelvi kommunikáció vonatkozásában 

adatközlőink az angolórát, majd pedig a külföldi barátokkal való társalgást, továbbá 

a külföldi utazásokon való tájékozódást, végül az internetes kommunikációt 

tüntették fel. A szerbnyelv-használat a bolti bevásárlás során a leggyakoribb, 

továbbá a hivatalos ügyintézés alatt, valamint szerbórán, a barátokkal történő 

beszélgetésekben, majd pedig a kezelőorvossal, végül pedig az iskolai tanárokkal 

tanórán kívül. A repertoár természetesen bővíthető, ezek csupán a kontrollvizsgálat 

nyomán kirajzolódott leggyakoribb beszédhelyzetek, melyek beszédpartnerhez 

kötöttek. Tehát a dialógus oktatásba való bevonása ugyancsak fontos szegmense 

lehet a szerb és angol nyelvoktatásnak a vajdasági magyar tannyelvű középiskolai 



102 

tagozatokon. Mindezek mellett ajánlatos európai országok nyelvoktatási modelljeit 

is áttekintenünk, hasznos ötleteket meríthetünk belőlük, a már meglévő modellek, 

nyelvelsajátítási módszerek és stratégiák tanulságosak lehetnek a számunkra. 
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FÜGGELÉK  

Kérdőív 

Hány éves vagy, és hanyadik osztályba 

jársz?_________________________________ 

Nemed:                          lány                                      fiú 

Település, ahol iskolába jársz:______________________________________ 

Nevezd meg az iskolát és a szakot, amelyre jársz!_______________________ 

Anyanyelved ___________________________________________________ 

Mikor kezdtél el angolul tanulni? 

a) Születésedtől fogva otthon szüleidtől, a televízióból és internetes oldalakról 

b) 2–3 évesen otthon a televízióból; 

c) 3 évesen a napköziben; 

d) 5 évesen az óvodában; 

e) 7 évesen az iskolában; 

f) egyéb életkorban és helyen. 

Milyen gyakran beszélsz angolul? 

a) naponta; 

b) hetente;  

c) havonta; 

d) nem beszélem az angolt. 

Mely beszédhelyzetekben beszélsz leggyakrabban angolul? 

a) az iskolában angolórán; 

b) külföldi barátaiddal; 

c) amennyiben külföldre utazol, és kapcsolatba kell lépned másokkal, hogy 

eligazodj; 

d) interneten keresztül idegenekkel, hasonló érdeklődési körűekkel; 

semmilyen körülmények között, senkivel nem beszélsz angolul. 

Hányas osztályzattal zártad az elmúlt tanévet angol nyelvből?  

a) 5 (kitűnő); 

b) 4 (jeles); 
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c) 3 (jó); 

d) 2 (elégséges); 

e) 1 (elégtelen). 

Értékeld angol nyelvtudásodat!  

a) Nem beszélek angolul, és nem is igazán értem az angol nyelvű beszélgetést. 

b) Nem beszélek angolul, de megértem az angol nyelvű beszédet. 

c) Csupán a leírt szövegeket értem meg angolul. 

d) Azokról a témákról tudok beszélni angolul, melyeket az iskolában tanulunk 

a tankönyvekből. 

e) Azokról a témákról tudok angolul beszélni, melyeket a zeneszámok, az 

internetes oldalak révén sokszor meglátogatok. 

f) Jól beszélek angolul, és csaknem mindent megértek. 

Kérlek, értékeld az angol nyelvet úgy, hogy tegyél X jelet a véleményedet 

tükröző megjegyzés mellé!  

Az angol nyelvről azt gondolom,hogy… Az angol nyelvről azt gondolom, hogy… 

nem szép szép 

haszontalan hasznos 

nehéz  könnyű 

nem lehet vele érvényesülni  lehet vele érvényesülni 

nem előnyös  előnyös 

nem ismerik el más országokban elismerik más országokban 

 

Mikor kezdtél el szerbül tanulni?  

a) Születésedtől fogva otthon szüleidtől, nagyszüleidtől, a televízióból és 

internetes oldalakról; 

b) 2–3 évesen az utcán játszótársaidtól; 

c) 3 évesen a napköziben; 

d) 5 évesen az óvodában; 

e) 7 évesen az iskolában; 

f)    egyéb helyen és életkorban. 
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Milyen gyakran beszélsz szerbül? 

      a) naponta; 

      b) hetente; 

   c) havonta; 

d) nem beszélem a szerbet. 

Mely beszédhelyzetekben beszélsz leggyakrabban szerbül? 

a) az iskolában szerbórán; 

b) barátaiddal; 

c) tanáraiddal az iskolában; 

d) hivatalos ügyintézéskor a belügyi szerv tisztségviselőjével; 

e) az elárusítóval a boltban; 

f) kezelőorvosoddal. 

Hányas osztályzattal zártad az elmúlt tanévet szerb nyelvből?  

a) 5 (kitűnő); 

b) 4 (jeles); 

c) 3 (jó); 

d) 2 (elégséges); 

e) 1 (elégtelen). 

Értékeld szerb nyelvtudásodat!  

a) Jól beszélek szerbül, bármely témáról tudok szerb nyelven beszélni. 

b) Főként a mindennapi életben beszélek szerbül (kezelőorvossal, bankban, 

boltban stb.), amennyiben más nyelven nem értenek meg.  

c) A mindennapokban barátaimmal is többnyire szerbül beszélek. 

c) Értek szerbül, de nem beszélek. 

d) Nem értek szerbül, és nem is beszélek. 

Kérlek, értékeld a szerb nyelvet úgy, hogy tegyél X jelet a véleményedet 

tükröző megjegyzés mellé!  

A szerb nyelvről azt gondolom, hogy… A szerb nyelvről azt gondolom, hogy… 

nem szép szép 

haszontalan hasznos 

nehéz  könnyű 

nem lehet vele érvényesülni  lehet vele érvényesülni 

nem előnyös  előnyös 

nem ismerik el más országokban elismerik más országokban 
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Melyik nyelvet tanulod szívesebben az iskolában? Keretezd be a megfelelő 

választ! 

a) a szerbet tanulod szívesebben; 

b) az angolt tanulod szívesebben;  

c) mindkét nyelvet szívesen tanulod. 

Vonj párhuzamot szerb és angol nyelvtudásod között! 

a) szerbül beszélek jobban; 

b) angolul beszélek jobban; 

c) mindkét nyelven egyformán jól beszélek; 

d) angolul beszélek, a szerbet pedig megértem;  

e) szerbül beszélek, az angolt pedig megértem; 

f) egyik nyelven sem beszélek, de megértem, amit mondanak nekem. 

Melyik a szebb nyelv?  

a) A szerb nyelv a szebb. 

b) Az angol nyelv a szebb. 

c) Mindkét nyelv egyaránt szép.  

Melyik a hasznosabb nyelv? 

a) Az angol nyelv a hasznosabb. 

b) A szerb nyelv a hasznosabb.   

c) Mindkét nyelv egyaránt hasznos. 
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