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A vajdasági magyar-szerbhorvát kétnyelvűség területén végzett szocio-
lingvisztikai kutatásaink keretében e munkánkban olyan kérdéseket taglalunk, 
amelyekkel mind ez ideig környezetünkben még nem foglalkoztak. E munka 
előzetes tanulmánynak is tekinthető olyan értelemben, hogy a munkahelyi 
nyelvhasználat azon kérdéseinek elméleti és metodológiai vonatkozásait 
elemzi, amelyekkel az elkövetkező kutatási tervidőszakban behatóbban kívá-
nunk foglalkozni. 

Célunk mindenekelőtt az volt, hogy kamatoztassuk a vajdasági két- és 
többnyelvűség terén végzett szociolingvisztikai kutatásaink tapasztalait, s 
módszer és elméleti megalapozottság tekintetében is biztosítsuk a folytonos-
ságot az eddigi tapasztalatok és az elkövetkező időszakban sorra kerülő kutatá-
sok között. E célból az alábbiakban párhuzamosan vizsgáljuk az iskolai és 
a munkahelyi nyelvhasználatot, kiemelve a két alapszituáció között mutatkozó 
azonosságokat és különbségeket. Ennek alapján azután utalunk a munkahelyek 
nyelvhasználat szerinti klasszifikálásának a lehetőségeire, elkülönítve az etnikai 
és nyelvi szempontból fontosnak minősíthető munkahelyeket azoktól, amelyek 
e tekintetben közömböseknek tekinthetők. E két kategória különválasztása 
már csak azért is célszerűnek látszik, mert összevetésükkel és a közöttük 
fennálló korreláció kimutatásával lehetőség nyílik a nyelvhasználati minták 
rendszerének a feltérképezésére és a létrejöttüket kiváltó okok megvilágítására. 

Foglalkozunk továbbá — egyelőre csak jelzésszerűen — azzal a kérdéssel 
is, amelynek megválaszolása további kutatásaink egyik alapvető célja lesz, 
nevezetesen azzal, hogy az önigazgatási alapokon szervezett társult munkában 
hogyan jut érvényre a nemzeti és az osztályjelleg közötti dialektikus kapcsolat. 

Vizsgálódásaink során semmiképpen sem elégedhetünk meg azzal, 
hogy feltérképezzük a jelenlegi helyzetet, hanem következtetéseket vonunk 
le azzal kapcsolatban, hogy a két- és többnyelvűség intézményesített formái 
milyen hatékonyak a társadalmi gyakorlatban. Éppen ezért magát a társa-
dalmi gyakorlatot a társadalmi struktúrákat alkotó egyének tudatának a függ-
vényében vizsgáljuk. Ennek kapcsán előtanulmányunkban mindenekelőtt azt 
próbáljuk megvilágítani, hogy az egyén beszédének, beszédaktusának a vizs-
gálata milyen mértékben járulhat hozzá a nyelvhasználattal kapcsolatos 
össztársadalmi gyakorlat kialakulásához. 
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1. 
A két- és többnyelvűséggel kapcsolatos szociolingvisztikai kutatásaink 

folytonosságának a biztosításában célszerűnek látszik párhuzamot vonni 
eddigi és elkövetkező kutatásaink alapszituációja, nevezetesen az iskola és a 
társult munka, illetve — pontosabban — a társult munka-beli munkahelyek 
között, szem előtt tartva a beszédszituáció, a beszédtéma és a beszédpartner 
sajátosságait. 

Általánosabb elméleti szinten tulajdonképpen egyenlőségjel is tehető 
az iskola és más társultmunka-szervezetek közé, hiszen a tanár és a diák 
vonatkozásában egyaránt kétségtelen, hogy — akárcsak a társult munka egyéb 
szervezeteinek — az iskolának is megvan a munkahely-jellege. Egészen álta-
lánosan fogalmazva tehát a tanuló is felfogható társult munka-beli dolgozónak. 
Az alapvető különbség azonban éppen a társadalmilag hasznos munka jellegéből 
adódik: az iskolai munka lényege a tanuló szempontjából a befogadás, a 
recepció, pontosabban a kreatív recepció, a társult munka egyéb területei 
esetében pedig a legszélesebben értelmezett termelés, a produkálás, a létre-
hozás, a megalkotás. Az egyén vonatkozásában tehát a nevelési-oktatási 
folyamatban a tanuló a kreatív befogadó szerepét tölti be, a társult munka 
egyéb területein dolgozók viszont tevékenységük lényegét tekintve nem befo-
gadók, hanem — valamely rajtuk kívül álló objektum megváltoztatására irá-
nyuló tevékenységük révén — kreálok, alkotók, illetve — egészen általános 
értelemben — termelők. 

Amikor tehát az iskolai nyelvhasználat kommunikációs vonatkozásait 
vizsgáltuk, akkor egyben az iskolai munka lényegi meghatározójával is fog-
lalkoztunk. A társult munka esetében nyilván más a helyzet, s ennek kutatása-
inkra nézve egészen nyilvánvaló metodológiai következményei is lesznek. 

A kommunikáció szempontjából a munkahelyeket két nagy csoportra 
oszthatjuk: 

a) kommunikációigényes munkahelyek és 
b) nem kommunikációigényes munkahelyek. 
Természetesen meghatározott elvek alapján mindkét csoport számos 

alcsoportra bontható. A tanulóifjúság nyelvhasználatának a vizsgálatakor 
efféle osztályozásra nem volt szükség, mivel a nevelési-oktatási rendszerek 
egyik alapvető sajátossága az uniformizált és az intézményesített kommuni-
káció. Az uniformizáltságon és intézményesített jellegen azt értjük, hogy az 
iskolákban az oktatás nyelve meghatározott, s így az oktatási folyamat szem-
pontjából nem lényeges a nyelvválasztás kérdése. (Csupán mellékesen jegyez-
zük meg, hogy vannak olyan kétnyelvű iskolák is — a Szlovén SZK-ban —, 
ahol a sajátosan szervezett oktatási folyamatban e kérdés fontosnak bizonyul.) 
A tanulóifjúság körében végzett nyelvhasználati felmérések egyik fő fogya-
tékossága éppen az, hogy a kétnyelvű tagozatokon tanuló diákok részére 
készült kérdőívek összeállítása során — mint a kapott adatoknak az elemzésekor 
és ezeknek a Vajdaságban gyűjtött adatokkal való összehasonlításakor kide-
rült — szem elől tévesztettük ezeket a mozzanatokat. 

A nevelési-oktatási rendszer és a társult munka között lényeges különb-
ség mutatkozik abban is, hogy a társult munkában nincsenek olyan mozzana-
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tok, amelyek korlátoznák az Alkotmány által szavatolt szabad nyelv- és írás-
használatot, az iskolarendszerben viszont az oktatás nyelvéllek a meghatározott-
sága ilyen mozzanatnak tekinthető. Az persze, hogy ez a mozzanat mennyire 
korlátozó tényező, függ az adott társadalmi közösség oktatási céljaitól is, 
vagyis magának a korlátozásnak lehetnek pozitív és negatív vonatkozásai is. 
Itt természetesen nem az Alkotmány által szavatolt jogok érvényesítésének 
a korlátozásáról van szó — például abban az esetben, ha az oktatás nyelve 
egyben anyanyelve is a tanulónak—, hanem egy olyan mozzanatról, amely az 
adott helyzetben nem teszi lehetővé a tanuló számára a szabad nyelvválasztást. 
(Hangsúlyozzuk az adott helyzetet, mert a választás lehetősége egy általánosabb 
szituáció szintjén, az oktatás nyelvének a kiválasztásakor fennáll.) 

Metodológiai szempontból lényeges mozzanat ez, hiszen arra utal, hogy 
célszerűnek látszik a munkahelyi nyelvhasználat nyelvválasztással kapcsolatos 
kérdéseinek a tanulmányozása. A beszédpartneren, a beszédtémán és a beszéd-
helyzeten kívül a társult munka esetében még néhány olyan sajátos momentu-
mot is figyelembe kell venni, amelyek szem előtt tartására a tanulóifjúság 
körében végzett nyelvhasználati felmérések során — a nyelvválasztást kor-
látozó, már említett uniformizáltság és intézményesített jelleg miatt — nem 
volt szükség. 

Az alábbiakban megvizsgáljuk a társult munka-beli sajátos körülmények-
nek a beszédtémára és a beszédpartnerre gyakorolt hatását. 

A munkahelyi kommunikációban a beszédpartner szerepe a beszélő — 
munkafolyamat — beszédpartner vonalán kibontakozó viszonyoktól függően 
alakul. A beszédpartner a munkahelyi sajátosságoktól függően vagy szerves 
része a munkafolyamatnak (pl. ügyfelekkel való munka esetén), vagy járulékos 
része a munkafolyamatnak a termelő munka esetében általában — ez utóbbi 
esetben a munkatárs a munka révén és a munkafolyamattól függően válik 
beszédpartnerré a kommunikációs folyamatban. A beszédpartner esetében 
e két kategória megkülönböztetése már csak azért is célszerűnek látszik, 
mert az alapjában a kommunikáció céljának és lényegének a sajátosságai állnak. 
Fontosnak látszik továbbá az ismert és az ismeretlen beszédpartner kategóri-
ájának a megkülönböztetése. Ennek alapján is elképzelhető a munkahelyek 
egy lehetséges osztályozása, mivel az ilyen osztályozási elvnek az alkalmazása 
révén egvmástól jól elkülönülő munkahely-csoportok alakíthatók ki. Szocio-
lingvisztikai szempontból nem lényegtelen a beszédpartner szociális státusa 
sem. E tekintetben két alapszituációt különböztethetünk meg: 

1) azonos beosztásban dolgozók közötti kommunikáció; 
2) különböző beosztásban dolgozók (pl. beosztott és főnök) közötti 

kommunikáció. 
A beszédpartner vonatkozásában továbbá lényeges az a mozzanat is 

— ezt a tanulóifjúság körében végzett felmérések során is szem előtt tartottuk 
—, hogy a nyelvválasztást elsősorban a beszédpartner nemzetisége vagy 
nyelvismerete határozza-e meg. 

A beszédhelyzetet illetően a munkahelyi nyelvhasználatban két alapszi-
tuáció megkülönböztetése látszik célszerűnek. Külön kell választanunk azt 
az alapszituációt, amely a munkafolyamat szerves része, azoktól a beszédszi-
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tuációktól, amelyek nem szerves részei a munkafolyamatnak, de kapcsolat-
ban vannak a munkahellyel. (Ez utóbbihoz pl. az üzemi étteremben, rendelő-
ben, az ülésteremben folytatott kommunikáció sorolható.) 

A beszédtéma vonatkozásában a munkahelyi nyelvhasználat tanulmá-
nyozása során mindenekelőtt két nagy csoportot kell megkülönböztetnünk: 
a munkafolyamattal szorosan összefüggő témák csoportját és azokat a témákat, 
amelyek nem függenek össze szorosan a munkafolyamattal. Ez a megkülön-
böztetés már csak azért is célszerűnek látszik, meit feltételezhető, hogy a 
munkafolyamattal szorosan összefüggő témák esetében a téma, partner éí 
beszédhelyzet közötti korreláció foka sokkal nagyobb, mint más témák esetében. 

A munkahelyi nyelvhasználat tanulmányozásárak £ megkezdése előtt 
tehát a beszédhelyzetek alapos ismeretére van szükség, hiszen feltételezhető, 
hogy a munkahelvi nyelvhasználat elsősorban éppen a beszédszituációból 
eredően különbözik zz eddigi kutatásaink tárgyát képező iskolai nyelvhaszná-
lattól. 

Amint már említettük, a munkahelyi nyelvhasználatot a kommunikáció 
nyelvének szabad kiválasztása jellemzi. A szabad nyelvválasztás elvét azonban 
nem esetleges vagy véletlenszerűen alakuló jelenségnek tekintjük, hanem 
olyan mozzanatnak, amelyre az adott beszédhelyzetből adódó konkrét ténye-
zők gyakorolnak hatást. E tekintetben egymástól élesen elkülöníthetők azok 
a tényezők, amelyek hatása evidens és objektív körülményekből fakad (ol. 
a makrokörnyezet nemzetiségi összetétele, a mikrokörnyezet etnikai-nyelvi 
struktúrája — ez utóbbi esetben egész munkaszervezetet, illetve társultmunka-
-alapszervezetet vagy munkaközösséget, esetleg ennél kisebb szervezeti for-
mákat is alapul vehetünk). A másik csoportba a feltételesen szubjektíveknek 
nevezhető tényezők sorolhatók. Ezek a munkafolyamat megszervezésével és a 
társult munka egyéb szervezeti formáival állnak szoros összefüggésben. 
Kutatásaink során mindenekelőtt e két tényezőcsoport kölcsönös egymásra 
hatását kell sztm előtt tartanunk, s a szubjektív és objektív tényezők kölcsön-
hatása révén kell képet alkotnunk a mikro- és makrokörnyezeti tényezők 
egymásra hatásáról is. 

A tanulóifjúság körében végzett nyelvhasználati felmérések so-án a 
beszédszituációk igen széles skáláját taitottuk szem előtt, megkülönböztetve 
a családi és iskolai nyelvhasználat szféráját, a barátok és ismerősök szféráját, 
a nyilvános helyhez kapcsolódó szituációkat stb. A munkahelyi nyelvhasználat 
elemzéséhez a beszédszituációkat nyilvánvalóan más kritériumok alapján kell 
kiválasztani. Célszerűnek látszik továbbá az is, hogy — eddigi gyakorlatunk-
tól eltérően — a makrokörnyezettel kapcsolatos adatokat ne kérdőíves mód-
szerrel, hanem egyéb eljárásokkal gyűjtsük össze. 

A beszédszituációról már elmondottak tükrében a beszédhelyzetek három 
szféráját kell alapul venni a munkahelyi nyelvhasználat tanulmányozása során: 
a termelési szférát, az igazgatási/önigazgatási szférát és a szabad aktivitások 
ísport, művelődés) szféráját. 

A teimelési szféra esetében a nyelvhasználat és a termelés hatékonysága 
közötti összefüggéseket kell vizsgálnunk, az igazatási-szervezési szféra estében 
viszont a nyelvhasználat és a dolgozók önigazgatói jogainak érvényre jutása 
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közötti összefüggéseket. (Meg kell azonban jegyezni, hegy közvetve ez utóbbi 
is összefüggésben áll a termelés eredményeivel és hatékonyságával.) 

A dolgozók önigazgatási jogainak az érvényre jutása a ryelvhasználatot 
illetően igen széles skálán tanulmányozható. Itt csak néhány példát említünk: 
a dolgozóknak a döntéshozatalba való bekapcsolódása, a dolgozók tájékoztatása 
az ügyviteli eredmények alakulásáról, a termelési és az igazgatási-szervezési 
szféra egybekapcsoltsága/egybekapcsolódása stb. 

A harmadik beszédhelyzet, a munkafolyamaton kívüli munkahelyi aktivi-
tások tekintetében szintén sok szituáció látszik tanulmanyozásra érdemesnek; 
pl.: a munkaszünetekben kialakult beszédszituációk, a művelődési és sport-
tevékenységekkel, munkaakciókkal, vállalati ünnepségekkel, kirándulásokkal 
kapcsolatos beszédszituációk stb. 

A munkaszervezetbeli tájékoztatási rendszer a munkahelyi nyelvhasz-
nálat vonatkozásában nyilvánvalóan elsősorban abból a szempontból érde-
mel figyelmet, hogy miként jut érvényre a dolgozó anyanyelven való tájéko-
zódásának a joga. Meg kell azonban jegyezni, hogy a munkahelyi tájékozta-
tást olyan tényezőnek kell tekintenünk, amely a munkaszervezet nyelvhasz-
nálatának valamennyi tényezőjére és szférájára hatást gyakorol. Valószí-
nűleg célszerű lesz majd ezeknek a hatásoknak és kölcsönhatásoknak a 
vizsgálata is. 

A munkahelyi nyelvhasználat tanulmányozásának alapvető módszer-
tani kérdése az, hogy hogyan ragadható meg és miképpen térképezhető 
fel a nyelvhasználattal kapcsolatos konkrét munkahelyi szituáció úgy, 
hogy a leírás során viszonylag állandó, eléggé általános, átfogó, de egyben 
a konkrét szituációhoz maximálisan kötődő kritériumokat alkalmazzunk. A 
tanulóifjúság körében a kérdőíves módszer bizonyult a legcélravezetőbbnek. 
A helyzet sajátosságaiból adódóan a munkahelyi nyelvhasználat vizsgálatakor 
viszont feltételezhető, hogy ez az eljárás nem lesz mindig célravezető, mivel 
a munkaszervezetekben nincs mindig mód a kérdőívek csoportos, egyidő-
ben történő kitöltésére. Másik hátránya a kérdőívnek az, hogy — eddigi 
tapasztalataink szerint — a dolgozók viszonylag nagy hányada nem tölti 
ki (ezzel a tanulóifjúság körében nem kellett számolni). Ez a tény már csak 
azért is bonyolítja a helyzetet, mert feltételezhető, hogy a kérdőívet kitöl-
tőkkel szemben — valamilyen sajátosságok alapján, pl. a nyelvhez, a nyelv-
használat kérdéseihez való viszonyulás alapján — a kérdőívet ki nem töltők 
jól körülhatárolható külön csoportot alkotnak. Mindennek ellenére továbbra 
is a kérdőíves módszer lesz a munkahelyi nyelvhasználattal kapcsolatos 
adatok begyűjtésének fő módszere, alkalmazása során azonban törekedni 
fogunk arra, hogy az így kapott adatokat megfigyelésekkel vagy interjúkkal 
támasszuk alá, vagyis valamilyen módon meggyőződjük hitelességükről. 

A már említetteken kívül elméleti szempontból nem kevésbé fontos a 
munkahelyi nyelvhasználatnak az egyén nyelvhasználatában betöltött sze-
repe sem. Ennek során mindenekelőtt azt kell megvizsgálni, hogy a munka-
helyi nyelvi kommunkáció milyen szerepet tölt be az egyén kommuniká-
ciós aktivitásának egész rendszerében. 

Az egyén nyelvhasználata szempontjából e tekintetben két szféra meg-
különböztetése látszik célszerűnek: a családi és a közéleti szféráé. A munka-

15 



450 M I K E S M E L A N I A — J Ü N G E R F E R E N C 

helyi nyelvhasználat nyilván a közéleti szférába tartozik, mégpedig a mikro-
környezeti közéleti szférába. Nem szabad eközben szem elől téveszteni azt 
a mozzanatot, hogy a mikro- és makrokörnyezeti tényezők a munkaszer-
vezet, és ezen belül a munkahely sajátosságaitól függően különbözőképpen 
hatnak egymásra. 

2. 

A mikro- és makrokörnyezeti tényezők kölcsönös egymásra hatásával 
kapcsolatos jelenségeknek a tanulmányozása a munkahelyi nyelvhasználat 
esetében mindenekelőtt annak a felmérésére irányul, hogy a kétnyelvűség 
intézményesített formái milyen hatékonyak a társadalmi gyakorlatban, még-
pedig nem csupán a törvényes keretek formális betartását tartva szem előtt, 
hanem elsősorban azt a gyakorlatot, amely az adott társadalmi struktúrát 
alkotó egyének tudatát tükrözi. A szociolingvisztikai kutatások így szerves 
részéve válnak a társadalom haladó erői által kifejtett erőfeszítéseknek, amelyek 
a nyelvek és a kultúrák bárminemű hierarchizálásának a lehetőségét kizáró 
nyelvi és kulturális pluralizmus érvényesítésére iiányulnak. 

Mivel figyelmünk középpontjában e tényezők kölcsönhatásának a 
vizsgálata áll, az egyes nyelvhasználati mintákat dinamikus és rugalmas 
konstrukciók kereteiben vizsgáljuk. Az ilyen konstrukcióknak lehetővé kell 
tenniük a kritériumok hierarchizálását, változó tényezőknek konstansokká, 
illetve a konstansoknak változókká való átalakulását. 

E nyelvhasználati mintákat egyszerre vizsgáljuk korunk kétnyelvűségi 
gyakorlatának és a Vajdaságban lejátszódott történelmi folyamatoknak a 
függvényeként. Szem előtt tartjuk eközben azt a tényt, hogy az elmúlt egy 
évszázadnyi időtávban égtájunkon lejátszódott események olyan örökséget 
képeznek, amelynek hatásával mindenképpen számolnunk kell. Ezt az örök-
séget nem szabod figyelmen kívül hagynunk a kérdőíves úton és egyéb el-
járásokkal begyűjtött adatok elemzésekor. 

A munkahelyi nyelvhasználat tanulmányozása esetében két minta közül 
választhatunk: mintaként szolgálhat a munkahely és a dolgozó. A kanadai 
Quebec államban a hetvenes évek elején végzett kutatások során a kutatók 
a dolgozót vették mintául, mégpedig abból a meggondolásból kiindulva, 
hogy az ilyen kérdőíves módszer gazdaságosabb és nagyobb hagyományokkal 
rendelkezik. A szerzők — Jacques Brazeau és Serge Carlos — azonban fel-
hívják a figyelmet néhány olyan mozzanatra is, amelyeket akkor kell szem 
előtt tartani, ha a munkahelyet választjuk mintául. Az a véleményük, hogy 
abban az esetben, ha a munkahely szolgál mintául, meg kell alkotni a több-
nyelvű társadalmi közösség clyan dinamikus modelljét, amelyenek alapján 
megállapítható az adott közösség főbb kategóriáinak a jelentősége és ezeknek 
a társadalmi valósághoz való viszonya. 

A Quebecben végzett kérdőíves felmérés igen átfogó volt: összesen 
6.132 személyhez intéztek kérdéseket. A kiválasztás során az egyetlen mérce 
az volt, hogy a kérdezett teljes munkaidővel dolgozzon Quebec államban. 
Különféle objektív okok miatt a megkérdezettek nem mindannyian vála-
szoltak a kérdésekre; a kérdőíveket összesen 4.914 személy töltötte ki. A 
kérdőívnek két különálló — francia és angol — változata volt. 
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A felmérés tárgya a munkahelyi és hivatali írásos és szóbeli közlés, 
illetve az olvasás útján létrejövő kommunikáció, valamint a közvetlenül 
és a telefonon keresztül történő kommunikáció volt. Valamennyi kérdezet-
től átfogó adatokat kértek az angol és a francia nyelvnek a munkahe-
lyen való használatával kapcsolatban. Azoktól a dolgozóktol, akik azt 
válaszolták, hogy munkájuk jelentős részét szóbeli vagy írásos közlés 
útján bonyolítják le, megkérdezték, hogy tipikus munkafeladataiknak a vég-
zése során az angol vagy a francia nyelvet használják-e. E kérdések 
elemzésekor figyelembe vették a gyakoribb beszédpartnerek — főnök, munka-
társ, ügyfél stb. — nyelvi identitásával kapcsolatos adatokat. A kérdőívek 
kidolgozói a kérdőívben szűrőket is alkalmaztak, hogy ne tegyenek fel fölös-
leges kérdéseket azoknak, akiknek a munkahelyére nem jellemző a nyelvi 
kommunikáció, illetve akik munkahelyük természetéből következően munká-
juk során csak egy nyelven kommunikálnak. 

A kérdések többsége a munkafeladatok végzése során kibontakozó kom-
munikációra vonatkozott, s csak kisebb részük a más társadalmi viszonyhoz 
kapcsolódó kommunikációra: a családi nyelvhasználatra, a szabad időre s 
a tömegkommunikációs eszközök nyújtotta nyelwálasztási lehetőséfekre. 

Az általános adatokat szolgáltató kérdéseken kívül a kérdőív olyan kér-
déseket is tartalmazott, amelyek a megkérdezetteknek a nyelvvel kapcso-
latos véleményére és álláspontjára vonatkoztak: hogyan vélekednek az 
angol nyelvűek, a francia nyelvűek és a többi quebeci polgár a kétnyelvű-
ekről; mi a véleményük a munkahelyi nyelvhasználat terén bekövetkezett 
legújabb változásokról, valamint azokról, amelyek a munkahelyen kívüli 
beszédszituációkban következtek be stb. 

A kérdőívvel begyűjtött adatokat elemezve és kommentálva a szerzők 
megállapítják, hogy a munkahelyi kétnyelvűségnek két kategóriája külön-
böztethető meg. Az általában jobb munkahelyeken dolgozó angol nyelvűekre 
az ún. „engedményes kétnyelvűség" (bilinguisme de concession), a francia 
nyelvűekre pedig az ún. „előrelépést biztosító kétnyelvűség" (bilinguisme 
de promotion) jellemző. Az előbbiek a franciát, amely nem az anyanyelvük, 
a szóbeli közlésben használják ha s .ükség mutatkozik rá, az utóbbiak viszont 
az angolt mint nem anyanyelvet írásban és szóban egyaránt használják, 
mégpedig azzal a céllal, hogy olyan presztízsre tegyenek szert, amilyent az 
angol nyelvet használók élveznek. 

Az olyan tartós kapcsolatokat feltételező helyzetekben, mint pl. a munka-
viszony, a nyelvhasználat a beszédpartner tulajdonságaitól, a partnernek a 
ranglétrán betöltött helyétől és a nyelvi kompetenciától függ. Az ipari for-
radalom körülményei között egy adott (közös) területen az etnikai és kultu-
rális cscportol: egymással kölcsönös függőségi viszonyba kerülnek. A szerzők 
véleménye szerint szükség lenne olyan kutatási technológia kidolgozásá-
ra, amely lehetővé tenné a keveredést — illetve a szegregációt — elő-
segítő helyzetek leírását. Ezt követően meg kellene vizsgálni, hogy az 
adott társadalom mint egész nyelvi szemoontból hogyan viselkedik a 
szituációknak ebben a két nagy csoportjában, és hogyan az átmeneti kate-
góriákban. A munkahelyi szegregáció tanulmányozása során két változó té-
nyező vizsgálata látszik szükségesnek: a kultúráé és a környezeti tényezőké. 
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A kulturális mozzanatok közé tartozik a nevelés és az oktatás, a tömegkommu-
nikációs eszközök stb. A környezeti tényezők közül a szerzők példaként 
a rezidenciális szegregációt említik; ennek következtében olyan egynyelvű 
és -kultúrájú kis vállalatok jönnek létre, amelyek kizárólag egyetlen csoport 
tagjait egyesítik. így például — Montrealt és néhány angol nyelvű enklávét 
kivéve — Quebec lakosságára általában a francia nyelven való kommuni-
kálás jellemző. Montrealban vannak olyan vállalatok, amelyeknek a hatásköre 
csupán egyetlen városrészre vagy egyetlen csoportra terjed ki, a vállalat 
lokációjától, tulajdonosának és hivatalnokainak a hovatartozásától, valamint 
a fogyasztók hovatartozásától függően. Montrealban ugyanakkor vannak 
olyan vállalatok is, amelyeknek a hatásköre nyelvileg pluralisztikus. 

A munkahelyi nyelvhasználattal kapcsolatos kanadai kutatások a metodo-
lógia és technológia szempontjából számunkra is igen hasznosak, elméleti 
szempontból pedig igen tanulságosak lehetnek. 

Ez alkalommal csupán a munkahelyi kétnyelvűségnek a kanadai kutatók 
által alkalmazott tipológiájára térnénk ki, amelynek meghatározója a ranglét-
rán való felemelkedés és leereszkedés; az engedményes kétnyelvűség és azelőre-
lépést biztosító kétnyelvűség. A nyelv- és íráshasználat egyenrangúságát nem 
biztosító társadalmi-politikai közösségekre, illetve azokra a társadalmi formáci-
ókra, amelyek a tőkés gazdálkodási viszonyok következtében számottevő különb-
ségeket idéznek elő két vagy több etnikai-nyelvi csoport státusa között, a 
kétnyelvűség ilyen alapokon történő osztályozása helyénvalónak látszik. A 
többnyelvűség jugoszláviai modellje azonban nem lehet táptalaja az efféle 
disztingválásnak. Ez persze nem jelenti azt, hogy környezetünkben a munka-
helyi nyelvhasználat bizonyos kísérőjelenségeiként nem tapasztalhatók az 
engedményes kétnyelvűség nyomai a szerbhorvát nyelvűek környezetnyelv-
használatában, vagy az előrehaladást biztosító kétnyelvűség nyomai a nem-
zetiségiek esetében a szerbhorvát nyelv használatát illetően; kutatásaink 
egyik fontos célja éppen az, hogy fényt derítsünk az efféle jelenségekre is. 

A mintavételt illetően az a nézetünk, hogy — elméleti hozzáálásunkból 
eredően — célszerűbb számunkra, ha nem a dolgozót, vagy a munkahelyet, 
hanem a munkaszervezetet mint egészet vesszük mintául, mivel ez a később'ek 
folyamán lehetőséget nyújt a különböző munkaszervezetekben azonos mun-
kakörben dolgozók munkahelyinyelvhasználatánakazösszevetésére is. Különö-
sen fontosnak látszik az ilyen összehasonlítás az önigazgatási szféra nyelv-
használatára vonatkozóan. 

Mint már az előzőekben is említettük, kutatásaink során elsődlegesen 
arra a kérdésre keresünk választ, hogy a nyelvhasználat az önigazgatási ala-
pokon szerveződött társadalom nemzetiségi viszonyai közepette milyen 
mértékben tükrözi az osztály- és nemzeti jelleg dialektikus kapcsolatát. 

A kisebbségi tudat nemzetiségi tudattá való átalakulásának folyamatát 
művelődéstörténeti kutatásai során Szeli István körvonalazta, miköz-
ben összehasonlítást végzett a jugoszláviai magyarság szellemi értékei között. 
Mármost, ami a mi kutatásainkat illeti, célunk az, hogy ezt a folyamatot 
„tetten érjük" a saját szakterületünkünkön. Nézetünk szerint ugyanis a 
nyelvhasználatban is reflektálódnia kell a kisebbségi tudat átalakulásának 
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nemzetiségi tudattá. Meggyőződésünk, hogy a nyelvi kommunikáció olyan 
terület, amely kivételes jelentőségű a nemzetiségi viszonyok elméleti és 
gyakorlati vanatkozásainak tanulmányozása szempontjából. 

3. 

3.0. A munkahelyi nyelvhasználattal kapcsolatos kérdőív kidolgozása 
során az etnikai-nyelvi szempontból egységes (koherens) és nem egységes 
(nem koherens) kategóriák közötti korreláció lehetőségét tartottuk szem 
előtt. Etnikai-nyelvi szempontból nem koherens kategóriának számít pél-
dául az életkor, a foglalkozás, a munkahely stb., a koherens kate-
góriák közé pedig egyebek között a környezetre, múltbeli és jelenlegi élet-
körülményekre vonatkozó olyan kategóriák, mint például a kérdezett mikro-
környezetének etnikai összetétele, az, hogy milyen tannyelvű tagozatokon 
végezte a kérdezett a tanulmányait stb. Etnikai-nyelvi szempontból koherens 
kategóriának számít továbbá az is, hogy a kérdezett milyen mértékben él 
az intézmányos kétnyelvűség nyújtotta lehetőségekkel (sajtó, rádió- és tévé-
műsorok követése az anyanyelven vagy a környezetnyelven, milyen nyelven 
szólal fel a munkaszervezeti üléseken és az értekezleteken stb.). Eddigi 
kutatásaink során azt tapasztaltuk, hogy a nyelvválasztásnak a beszédpartner 
nemzetiségétől és nyelvtudásától való függősége etnikai-nyelvi szempontból 
igen fontos kategória. 

Az összefüggések a vizsgálódás gyújtópontjába helyezett kérdésektől 
függően igen változatos módon tárhatók fel. Annak a ténynek a következ-
ményei például, hogy valaki nem a saját anyanyelvén, hanem a társadalmi 
környezet nyelvén szerzett képesítést, lehetővé tehetik számunkra, hogy 
feltárjuk az összefüggést a magyar-szerbhorvát kétnyelvűség kialakulásával 
kapcsolatos kategóriák, valamint a kétnyelvűség fokával és a beszédpartner 
nemzetiségével — amely a nyelvválasztás egyik kritériuma — kapcsolatos 
kategóriák között. 

Az RO-1 kérdőív a kérdezettre vonatkozó általános adatokon kívül arról 
is szolgáltat adatokat, hogy hogyan viszonyul a megkérdezett a tájékoztatási 
eszközökhöz, milyen a családja nyelvhasználata, milyen a nyelvhasználat 
a munkahelyén és milyenek a baráti körében kialakult kommunikáció nyelvi 
jellemzői. 

Az általános adatokat szolgáltató kérdések között a kérdezett vezeték-
és utónevére vonatkozó kérdés szerepel, amelyre a megkérdezettnek nem 
kötelező válaszolnia; ezt követi a születésének dátumára és helyére vonatkozó 
kérdés, majd az állandó lakhellyel és az azzal kapcsolatos kérdés, hogy a meg-
kérdezettnek mióta állandó lakhelye a megnevezett település. A további 
kérdések: kivel él a kérdezett egy háztartásban — feltüntetendő a háztartás 
tagjainak életkora és nemzetisége —, milyen munkahelyen dolgozik a meg-
kérdezett, mi a foglalkozása; kérdések a jelzett nyelvek elsajátításával kap-
csolatban, valamint arra vonatkozóan, hogy iskoláztatása idején milyen 
tannyelvű tagozatra járt; a kérdezett végezetül véleményt mond saját magyar-
és szerbhorvát nyelvtudásáról, 
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A tájékoztatási eszközök igénybevételére vonatkozó kérdések adatot 
szolgáltatnak azzal kapcsolatban, hogy a kérdezett milyen nyelvű sajtóter-
mékeket olvas, milyen adásnyelven kíséri a rádió- és a tévéműsorokat; jelöl-
nie kell egyben azt is, hogy lendszeresen vagy időnként veszi-e igénybe a 
megemlített tájékoztatási eszközöket. 

A családi nyelvhasználattal kapcsolatos kérdések keretében a kérdezettek 
arra válaszolnak, hogy melyik családtaggal mikor szoktak magyarul vagy 
szerbhorvátul beszélni, illetve hogy melyek azok a családtagok, akikkel 
mindkét nyelven, továbbá melyek azok, akikkel hol az egyik, hol a másik 
nyelven beszélnek. Abban az esetben, ha a megkérdezettnek a családjában 
van olyan személy, akivel mindkét nyelven kommunikál, megjelölendő az 
is, hogy melyik nyelv használata van túlsúlyban, illetve egyforma mértékben 
használja-e a két nyelvet. 

A munkEhelyi nyelvhasználatra vonatkozó kérdésekre válaszolva a 
kérdezettek szolgáltatnak arról adatokat, hogy milyen nyelven /'nyelveken 
beszélnek azokkal a személyekkel, akik olyan nemzetiségűek, mint maga a 
megkérdezett, s akik ismerik a társadalmi környezet legalább két nyelvét; 
milyen nyelven beszélnek azokkal, akik nem olyan nemzetiségűek, mint a 
megkérdezett, s akik ugyancsak beszélik a társadalmi környezet legalább 
két nyelvét. A kérdezettek ezenkívül válaszolnak arra is, milyen nyelven 
szólalnak fel a munkaszervezeti értekezleteken és összejöveteleken, és hogy e 
beszédszituációban melyik nyelvet használják rendszeresen, s melyiket ritkábban. 

A kérdőívet a temerini Kardan társultmunka-alapszervezet 51 dolgozója 
töltötte ki.* E munkaszervezetnek a kérdőíves felmérés idején, 1980-ban, 
összesen 95 dolgozója volt — az összfoglalkoztatotaknak körülbelül kéthar-
mada magyar, egyharmada pedig más nemzetiségű (főleg szerbhorvát ajkú). 
A Kardan tmasz még egy temerini tmasz-szal; a Pobeda FKL-lel együtt 
alkot egy társultmunka-szervezetet, amely tagja az újvidéki székhelyű Pobeda 
összetett társultmunka-szervezetnek. 

A Kardan társuhmunka-alapszervezetben kétféle alaptevékenység folyik: 
információ feldolgozás és termelőmunka. Az összfoglalkoztatottak 76 száza-
léka magasan szakképzett dolgozó. Az adminisztrációban dolgozóktól meg-
követelik a magyar és a szerbhorvát nyelv ismeretét. Az információk feldol-
gozása szerbhorvát nyelven történik. Meg kell még jegyezni, hogy a dolgo-
zók tájékoztatása a Pobeda ÖTMASZ üzemi lapja révén történik, amely 

' szerbhorvát és magyar nyelvű információkat és cikkeket közöl. A lap tizennégy 
éve jelenik meg. A Pobeda munkaszervezet 1974-ben kiérdemelte Újvidék 
város Októberi Díját. 

Az alábhiakban néhány problémát ismertetünk azok közül, amelyek 
a kérdőív adatainak az elemzése során vetődtek fel. 

3.1. A megkérdezettek kétnyelvű kérdőívet kaptak kézhez: a bal oldali 
oszlop a szerbhorvát., a jobb oldali a magyar nyelvű kérdéseket tartalmazta. 
A kérdezettek közül 35-en a magyar, 16-an pedig a szerbhorvát nyelvű kér-
désekre válaszoltak. Elemzésünk során megpróbáltunk választ keresni arra 
kérdésre is, mi késztette a kérdezetteket az egyik vagy a másik nyelv melletti 
választásra. 

* Ezúton köszönjük meg e kollektívának a felmérésünk során nyújtott segítséget. 
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Az elemzés alapján megállapítható, hogy e két csoport életkor-struktú-
rája között szinte semmifélé különbség nincs. Ez az alábbi adatok alapján 
állapítható meg. 

A kérdőívet magyarul kitöltők életkor-struktúrája 

Született A megkérdezettek száma % 

1950 és 1958 között 17 49 

1940 és 1949 között 9 25,5 

1929 és 1938 között 9 25,5 

A kérdőívet szerbhorvátul kitöltők életkor-struktúrája 

Született A megkérdezettek száma % 

1950 és 1957 között 8 50 

1940 és 1949 között 4 25 

1932 és 1937 között 4 25 

A foglalkoztatottak között mindössze 4 nő van, a nemek sza inti meg-
oszlást tehát nem tekinthetjük vizsgálható releváns kategóriának. 

Az egyik vagy a "másik nyelv mellett való döntés okainak a feltárása 
céljából a kérdőívet szerbhorvát nyelven kitöltők alcsoportját a megkérde-
zettek kétnyelvűségének a foka szempontjából elemeztük. 

— a megkérdezettek közül 4-en kora gyermekkoruktól kezdve beszélnek 
magyarul és szerbhorvátul; ketten közülük szerbhorvát, ketten pedig magyar 
nyelven tanultak az iskolában; valamennyien úgy ítélik meg, hogy mindkét 
nyelvet jól beszélik. 

— 3-an kora gyermekkoruk óta beszél'k a szerbhorvát nyelvet, magya-
rul pedig 6—15 éves korban tanultak meg; tanulmányaikat valamennyien 
szerbhorvát nyelven folytatták; a megkérdezettek közül egy úgy ítéli meg, 
hogy magyarul közepesen, szerbhorvátul jól beszél, egynek az a véleménye, 
hogy magyarul gyengén, szerbhorvátul pedig jól beszél, egyikük pedig úgy 
véli,hogy mindkét nyelvet jól beszéli; 

— a megkérdezettek közül ketten kora gyermekkoruk óta beszélnek 
magyarul, szerbhorvátul pedig 6—15 éves korukban tanultak meg; egyikük 
az általános iskola 5. osztályáig magyar, ezt követően pedig szerbhorvát 
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tannyelvű tagozatra járt, a másik végig szerbhorvát tannyelvű tagozaton 
tanult; minketten úgy vélik, hogy mind a két nyelvet jól beszélik; 

— 1 válaszadó kora gyermekkora óta beszél szerbhorvátul, magyarul 
pedig 16. életéve urán tanult meg; ez a személy nem nyilatkozott kétnyelvű-
ségének a fokáról; 

— a megkérdezettek közül 5-en csak szerbhorvátul tudnak; 
— a megkérdezettek közül egy személy, aki kora gyermekkora óta 

beszél magyarul, nem tüntette fel, mikor tanult meg szerbhorvátul; ez a 
személy az iskolában magyar tannyelvű tagozatra járt, s az a véleménye, hogy 
magyarul jól, szerbhorvátul pedig gyengén beszél. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy azok közül, akik a kérdőívet 
szerbhorvát nyelven töltötték ki, 7-en — közel 50 százalék — mindkét nyel-
vet jól beszélik, több mint egynegyed részük pedig — 5 személy — egynyelvű, 
s csak szerbhorvátul beszél; a többi négy személynél, úgy tűnik, a nyelv-
ismeret nem gyakorolhatott hatást arra, hogy a kérdezett a kérdőív kitöltése 
alkalmával a szerbhorvát nyelv mellett döntsön. 

Az a 11 személy közül, akik ebbe az alcsoportba tartoznak, 6-an — több 
mint 50% — szerbhorvát tannyelvű tagozaton jártak iskolába, 1 személy 
szerbhorvát és magyar tarnyelvű tagozatra is járt, 3-an pedig kizárólag ma-
gyar tannyelvű tagozatra jártak. 

Ha ezt az alcsoportot a kérdőívet magyarul kitöltők alcsoportjától kü-
lönválasztva vizsgáljuk, akkor a feltárt összefüggések alapján megállapítható, 
hogy mindkét nyelv alapos ismerete esetén a kérdezettek inkább a kérdőív 
szerbhorvát nyelvű részének a kitöltése mellett döntöttek, ha viszont a kérdő-
ívet magyarul kitöltő, mindkét nyelven jól, szerbhorvátul gyermekkoruk 
óta beszélő személyek százalékarányát az ugyanilyen tulajdonságokkal ren-
delkező, de a kérdőívet szerbhorvát nyelven kitöltő személyek csoportjával 
hasonlítjuk össze, kérdésessé válhat ezeknek az adatoknak az indikatív jel-
lege. A kérdőívet magyarul kitöltő 35 személy közül ugyanis 11-en (31%) 
gyermekkorukban váltak kétnyelvűekké, s megítélésük szerint mindkét 
nyelvet jól beszélik. Egyetlen személyt kivéve az általános iskolában vala-
mennyien magyar tannyelvű tagozatokon tanultak. 

A fentiek alapján — szem előtt tartva az ilyen kis populációból eredő 
korlátokat, s figyelembe véve á tanulóifjúság körében végzett felmérés során 
szerzett tapasztalatokat is — megállapítható, hogy az oktatás nyelve ez eset-
ben is a nyelvválasztás vonatkozásában meghatározó tényező. 

3.2. A munkahelyi nyelvhasználattal kapcsolatos adataink bebizonyí-
tották, hogy helyesen jártunk el akkor, amikor a beszédszituációkat két nagy 
csoportra osztottuk: a termelési szférába és az önigazgatás szférájába tarto-
zókra. A szabad aktivitásokat mint beszédhelyzetet figyelmen kívül hagytuk, 
s ezt eddigi kutatásaink egyik sűlyos fogyatékosságának tekintjük. A jövőben 
a kérdőívet ki fogjuk egészíteni ezzel a mozzanattal. Nem dolgoztuk ki eléggé 
a munkahelyi nyelvhasználattal kapcsolatos kérdéseket sem. Mindössze négy 
kérdést tettünk fel e beszédhelyzettel kapcolatban; közülük kettő a terme-
lési szférára, kettő pedig az önigazgatási szférára vonatkozik. 
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Összesen 46 dolgozó válaszát elemeztük, mivel az 5 egynyelvű, csak 
szerbhorvátul beszélő alany számára ezek a kérdések nem voltak relevánsak. 
Egyetlen kérdésre sem válaszolt mindegyik dolgozó. A harmadik és a negye-
dik kérdést az elemzés során összevontuk, mivel a rájuk adott válaszok 
kölcsönösen összefüggnek. A következő kérdéseket tettük fel: 

í l ) Milyen nyelven beszél azokkal a személyekkel, akik ugyanolyan 
nemzetiségűek, mint Ön, s jól beszélik a társadalmi környezet két vagy 
több nyelvét? 
(2) Milyen nyelven beszél azokkal a személyekkel, akik nem olyan 
nemzetiségűek, mint Ön, s jól beszélik a társadalmi környezet két vagy 
több nyelvét? 
(3) A gyűléseken és értekezleteken rendszerint _ _ nyelven szó-
lalok fel. 
(4) A gyűléseken és éitekezleteken időnként 
nyelven szólalok fel. 
Az (1) kérdésre adott válaszokból kiderül, hogy a jelzett beszédszi-

tuációban 30-an a magyar nyelvet használják (68%), 6-an a szerbhorvát 
nyelvet, 8 személy mindkét nyelvet; két megkérdezett nem adott választ. 

A (2) kérdésre adott válaszok alapján megállapítható: a leírt beszéd-
helyzetben 6-an a magyar nyelvet használják, 16-an a szerbhorvát nyelvet, 
15-en mindkét nyelvet; 9 személy nem válaszolt a kérdésre. 

A kapott adatok alapján megállapítható, hogy a termelési szféra nyelv-
használata a társultmunka-alapszervezet etnikai-nyelvi összetételét tükrözi, 
az önigazgatási szférában viszont a nyelvhasználat fordított arányban áll 
e struktúrávd. A kérdezettek közül ugyanis 20-an (48%) kizárólag szerbhorvát 
nyelven szólalnak fel a gyűléseken és az értekezleteken, 19-en (45%) rend-
szerint szerbhorvátul s csak néha magyarul; 1 személy mindkét nyelven 
csak néha szólal fel, s csupán 1 dolgozó szólal fel rendszerint magyarul, s 
néha szerbhorvátul; 4-en nem válaszoltak a kérdésre. 

Feltételezzük, hogy a nyelvhasználat ilyen alakulására több tényező 
is kihat. Itt csak két lehetséges mozzanatot említünk: 

(1) a dolgozóknak nincs kellő magyar nyelvi kultúrája, 
Í2) szerbhorvátul valamennyien értenek, magyarul viszont nem ért a 
dolgozók egy (kis) része. 
Kutatásaink során igyekszünk tényleges választ adni a feltett kérdé-

sekre, s mindenekelőtt arra fogunk törekedni, hogy feltérképezzük azokat 
a tényezőket, amelyek folytán úgy alakul a nyelvhasználat, ahogy az adatok-
ból kitűnik. Ha előbbi feltételezésünk helytálló, s az említett tényezők vala-
melyikének — vagy mindkettőnek — a hatásáról megbizonyosodunk, akkor 
azokat az intézkedéseket is körvonalazhatjuk majd, amelyek révén megszün-
tethető az ilyen (kedvezőtlen) helyzet (pl.: a magyar nyelv környezeti nyelv-
ként való tanulásának a serkentése, a nyelv' és beszédkultúra fejlesztése stb.). 

Egy megkérdezett a válaszában megjegyezte, hogy a gyűléseken és 
értekezleteken akkor használja a magyar nyelvet, ha szerbhoryálul nem 
tudja előadni mondandóját, vagyis a magyar nyelvhez kényszerből, végső 
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esetben folyamodik. Egy másik megkérdezett pedig azt jegyezte meg, hogy 
csak szerbhorvát nyelven szólal fel, mivel az összejövetelek szerbhorvát 
nyelvűek annak ellenére, hagy a magyarok vannak többségben. 

3.3. A kapott adatok keresztezésével a kétnyelvűség alábbi csoportjait 
állapítottuk meg: 
A/BL* — mindkét nyelvet jól beszéli, a második 

nyelvet a gyermekkorban sajátította el 
A/bl — mindkét nyelvet jól beszéli, a második 

nyelvet felnőttkorban sajátította el 
B/BL — közepesen beszél szerbhorvátul, 

jól beszél magyarul, 
a második nyelvet a gyermekkorban 
sajátította el 

A B/BL csoportnak egyéb kérdésekre adott válaszai: 
— 9 személy két nyelven olvas új ágot, illetve kíséri figyelemmel a 

rádió- és tévéműsorokat, 1 személy a műsorokat két nyelven kíséri 
figyelemmel, két nyelven olvas újságot, s egy nyelven hallgatja a 
rádiót; 

B/bl 
2 személy a sajtó, a rádió és a tévé esetében kétnyelvű, 

1 személy a rádió és a tévé esetében kétnyelvű, a sajtó esetében egynyelvű; 
C/BL 
1 személy a rádió és a tévé esetében kétnyelvű, sajtóterméket pedig 
csak szerbhorvát nyelven olvas. 

1 személy a sajtó, a rádió és a tévé esetében egyaránt csak a szerbhorvát 
nyelvet használja. 
Már ebből az áttekintésből is megállapítható, hogy — egyetlen személy 

kivételéve, aki a tömegkommunikációs eszközök igénybevételét illetően 
kizárólagosan a szerbhorvát nyelv mellett döntött — a kétnyelvűek kisebb-
nagyobb mértékben mindkét nyelvet használják, és mindkét nyelvet igénybe 
veszik a tömegkommunikációs eszközök esetében is. 

A rendelkezésünkre álló szűkös adatok alapján egyelőre még nincsenek 
meg a lehetőségeink arra, hogy minden olyan tényezőt figyelembe vegyünk, 
amely kutatásaink szempontjából meghatározó fontosságú. Tudnunk kellene 
például, hogy ez a nyelvhasználat hogyan oszlik meg a tömegkommunikációs 
eszközök igénybevétele esetében (milyen jellegű műsorokat hallgatnak/néz-
nek egyik vagy másik nyelven, milyen jellegű sajtóterméket olvasnak magyar, 
s milyent szerbhorvát nyelven stb.). 

*BL =bilingvális 

17 személy 

2 személy 

10 személy 
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REZIME 

TEORIJSKO-METODOLOŠKA PITANJA ISTRAŽIVANJA UPOTREBE JEZIKA 
NA RADNOM M E S T U 

U ovom radu tretiraju se neka opšta i posebna pitanja teorijsko-metcdološke prirede 
koja se odnose na istraživanja upotrebe jezika na radnom mestu, odnosno u radnim orga-
nizacijama. Ova problematika nije dosad još obrađivana u našim sredinama i ona pred-
stavlja deo sociolingvističkih istraživanja mađarsko-srpskohrvatske dvojezičnosti u Voj-
vodini kojima će u ovom srednjoročnom periodu biti posvećena naša pažnja. 

Prvo se razmatra obezbeđenje kontinuiteta između istraživanja u radnim organi-
zacijama sa istraživanjima upotrebe jezika kod školske omladine. Zatim se sagledavaju 
specifičnosti istraživanja upotrebe jezika u radnim organizacijama, odnosno na radnom 
mestu, uz nastojanje da se one klasifikuju i tipologiziraju. Daje se osvrt na postavljanje 
korelacije između etno-jezički neobeleženih i etnojezički obeleženih kategorija, čije ukr-
štanje omogućava sagledavanje obrazaca upotrebe jezika. Postavlja se i pitanje uzroka u 
smislu njegovog određivanja prema radnom mestu ili prema radnoj organizaciji. 

Metodološki postupci istraživanja ilustruju se podacima jednog pilot-ispitivanja. 
Njegovi rezultati ujedno ukazuju na pozitivne i negativne strane primenjenih metodološ-
kih postupaka. 

SUMMARY 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ISSUES OF LANGUAGE USE 
INVESTIGATIONS AT WORK PLACE 

In this paper some theoretical and methodological issues of language use at work 
place have been treated. The investigations in this domain represent a new field of our 
research work, and they form a part of the sociolinguistic investigations in the Hungarian-
-Serbocroatian bilingualism of Voivodina, which will be paid special attention in the years 
to come. 

The issues of the continuity between the investigations of language use at work place 
and those in pupils has been treated in the first place. Particular issues of the investigations 
at work place have been viewed with the intention to classify and typologize them. The 
correlation between ethno-linguistically unmarked and etho-linguistically marked cate-
gories has been touched upon, and the significance of their cross-tabulation for patterns 
of language use has been pointed to. The question of sampling has also been raised. 

The methodological aspects of these investigations have been exemplified by the 
data of a pilot-investigation, the results of which point to the positive and negative features 
of the applied research techniques. 
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