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1985. júniusában tartózkodtunk Lipovljani társadalmi-politikai szerveinek 
erkölcsi és anyagi támogatásával ebben a kultúrával törődő, minden hasznos 
megmozdulást támogató, rohamléptekkel fejlődő szlavóniai községben. Lipov-
ljaniból kerestük fel a szomszédos Jaríiaricát. 

Engem az élőbeszéd szintjén, a spontán beszéd alapján, interakciós, 
minimum két személy között történő megnyilatkozások érdekeltek az itt 
lakó magyar családok nyelvhasználatában. A beszélők nyelvi, verbális reper-
toárját vizsgáltam, azt, hogy milyen anyanyelvi változásokat beszélnek Lipov-
ljani és Jamarica magyar családjai, s ezek az anyanyelvi változások milyenek, 
milyen hatást, milyen interferenciákat mutatnak. 

Lipovljani magyarjai többnyire 1913. táján érkeztek Szlavónia más 
községeiből, a szomszédos Szerémségből, az akkori Dél-Magyarországból és 
a távoli Heves megyéből a termékeny, gazdag szlavóniai földre, gondtalanabb 
életre vágyva. 

Földműves emberekről, szegény kisparasztokról lévén szó, többnyire 
csak nyelvjárási szinten beszélték anyanyelvüket. Itt más környezetbe kerülve 
megőrizték egészen napjainkig, apa fiának, anya lányának adva nyelvjárásukat. 
Mint az már lenni szokott, más nyelveket beszélőkkel körülvéve elvesztették 
kapcsolatukat a kibocsátó nyelvjárással, elszigetelődtek, így megőrizték, 
konzerválták a magukkal hozott nyelvjárást. Mivel köznyelvi és irodalmi 
normát nem hoztak magukkal, nem is használhattak ilyet, de később sem 
sajátították el. Ennek az eredménye, hogy sok régi nyelvi és nyelvjárási 
tulajdonságot megőriztek. Ezek alapján rekonstruálni lehet a kibocsátó nyelv-
járás állapotát a kibocsátás pillanatában. Lingvisztikai szempontból tehát 
nagy értéket képviselnek ezek a nyelvi szigetek. 

Néhány megőrzött hangtani jelenséget említünk meg csak: 1) őzés 
(mögyök, lőhet, köröszt, köserün); 2) üzés: (szüvőszék); 3) még mindig 
hallatszik a hevesi palóc illabiális á ; 4) a középzárt é mindenki beszédében 
jelen van; 5) a hosszú magánhangzó a délmagyarországi eredetű j beszélőknél 
megrövidül szóvégen, szó belsejében, szó elején (birotu, kucsot, ükét, szén-
vonyó); 6) a magánhangzók zártabbá válására is van még példa (a > a ~ o: 
gang <—< gong = gang, csollán = csalán, kotona = katona, ( o > u) sehun, 
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pucok). A mássalhangzóknál az ly helyett l-t ejtenek: hele (helye); metatézist 
is hallani (bozda < bodza); a j affrikálódását is őrzik még: (zsebgye = zsebje, 
gyön = jön). 

A morfológiai jelenségek közül említésre méltó az a tény, hogy az igéknél 
a tárgyas ragozásban a nyelvjárási tanitti, mondi-íéls alakok szerepelnek a 
beszédben tanítja, mondja helyett. Az iktelen igék egyik-másika ikesként 
jelentkezik: epattanik. A feltételes mód jelen idő egyesszám 1. személyében 
a hajdani mélyhangú í-t őrző igéknél illeszkedik a módjel: színák ~ szilnák 
(helyesen: színék). 

A szókincsben sok megőrzött régi szó él még, pl. ümög = ing, telek = 
= az ostornyél feje, melyre kötik a szíjat, a lajtorja ~ lajtérgya szó létra 
jelentésben szerepel, a ril (sír), a hetve (héfő) szavak a középkori kódexek 
nyelvéből ismeretesek. 

Régi szokásra emlékeztet a föcstej szó. Valamikor ellés után a harmadik-
-negyedik fejéskor fejt tejet felforralták, túró lett belőle. Meghívták rá a 
szomszéd gyerekeket is, a földre helyezett túrós lábas köré telepedett gyere-
keket letakarták egy lepedővel, s meghintették őket vizzel, hogy bő teje legyen 
a tehénnek. A mondatszerkesztésben feltűnő a határozatlan számnevek 
használata: Sok emberek, sok népek gyüttek. A hanglejtésben, különösen 
a fiatalabb generáció nyelvében eső-emelkedő hanglejtést hallani a kijelentő 
mondatban az eső hanglejtés helyett. 

Az itt megtelepedett magyarok nyelvére a legjellemzőbb a sok 
horvát szó használata szövegalkotáskor. Ami érthető is, hisz Lipovljani és 
környéke soknemzetiségű vidék, de a többség a horvátszerb nyelvet használja. 
Békés egyetértésben élnek itt horvátok, szlovákok, ruszinok, magyarok, 
németek és mások. A közös élet, a mindennapok közös gondjai, a kert-ház 
szomszédság, a sajátmaga megértetésének szüksége, a másik, a többség nyel-
vének megértésére törekvés hozta magával a horvátszerb nyelv megtanulását. 
A horvátszerb nyelvet beszélő szomszédokkal az együtélés során a népi 
műveltség számos elemét elsajátították s vele együtt természetesen a nyelvet 
is. így kétnyelvűekké váltak. A társadalmi vonatkozású, szociális szituációk, 
szerepek is (iskola; tanuló; orvos; beteg; közlekedés: utas; üzlet; piac: 
vevő, eladó; gyűlések: küldött stb.) horvátszerb nyelvű megnyilatkozásokat 
szültek, annak ellenére, hogy teljes nyelvi egyenjogúságot élveznek a népek 
és nemzetiségek. 

A betelepültek nyelvi, verbális repertoárja a magyar mellett a horvát-
szerb nyelvvel bővült. Ez pedig a nyelvi figyelmetlenség, lustaság, nem-
törődömség következtében anyanyelvi szinten interferencia jelenségeket 
eredményezett. A két nyelvi rendszer keveredett. 

A kétnyelvűségnek több fajtáját, fokát szokták megkülünböztetni a nyelv-
tudományban. Itt az idősebbeknél a természetes kétnyelvűség figyelhető 
meg, azaz a kétnyelvűségnek az a változata, amelyhez általában megerőltető 
tanulás nélkül jut el az ember, és a kétnyelvűséget egészen normálisnak tartja, 
hisz állandóan használja az együttélés során a másik nyelvet is. A többnyelvű 
faluban a szomszéddal, baráttal, hivatalos személlyel történő kommunikáció 
volt a másik nyelv eltanulásának, használatának helye és ideje, de a különféle 
szituációk és különféle társadalmi szerepek során is többé-kevésbé elsajátí-
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tották a másik nyelvqt. A legidősebb nemzedéknél viszont többnyire passzív 
horvátszerb nyelvtudásról beszélhetünk. A magukkal hozott magyar nyelv-
járást beszélő idős földművesek csak nyelvjárásukat ismerik, használják, de 
a mindennapi kapcsolatok és a kommunikációs szükség másnyelvi megnyilat-
kozást is szükségessé tesz, törve, primitíven ugyan, de kifejezik magukat. 
Viszont mivel a nyelvjárásban nincs meg sok új fogalom szava, különösen 
az új államszervezeti, társadalmi, politikai, gazdasági fogalmat fedő szavak 
hiányzanak, átveszik a horvátszerb nyelv megfelelő szavait s magyar ragokkal 
és képzőkkel alakítják be a magyar beszédbe, az eredmény: kevert nyelv 
lesz. A kevert kétnyelvűségnek is több foka lehetséges, függ ez többek közt 
az életkortól, a nyelvismereti jártasságtól, az érzelmi háttértől, a kommuni-
kációs hasznosságtól stb. 

Mint mondtuk, a kontaktus, a nyelvi kontaktus interferencia jelenségeket 
okozhat. A verbális megnyilatkozásban pl. a beszédhangok képzésében, a 
magánhangzók időtartamában, a hangtani változásokban, a hangsúly elto-
lódásában, a szókészletben, a mondathanglejtésben, a szövegszerkesztésben 
tapasztalható a Lipovljaniban élő mágyarok nyelvében is kontaktushatás. 

Ha megvizsgáljuk ezeket a jelenségeket, akkor kiderül, hogy a legnagyobb 
mértékű interferencia a szókészletben tapasztalható. Ez érthető is, hisz a 
nyelvnek ez a része a legérzékenyebb, ez reagál a leggyorsabban és legngyobb 
erővel a nyelven kivüli változásokra. 

Az élő nyelvi kölcsön elemek jó része a felszabadulás után kapott helyet 
az itt élő magyarok szókészletében. Ezek a szavak általában a szocialista 
fejlődésre vonatkoznak, a társadalmi, gazdasági életben, a civilizációban, a 
kultúrában bekövetkezett változásokat tükrözik. Új elemek a nyelvben. 
Eddig nem létező fogalmakat fedő szavak ezek, melyek az átadó nyelvben 
is újak. Használatukban ma nem is érződik sem generációs, sem nemi különb-
ség. Egyaránt használják őket férfiak, nők, gyerekek, öregek, középkorúak. 
Az átvett szavak hangalakja lassan beilleszkedett a magyar nyelv hangrend-
szerébe, közben a szó megtartotta eredeti jelentését. 

A civilizációs, internacionális lexikához tartozó szavak jelenléte is azt 
mutatja, hogy a nyelvjárást beszélő magyarok is bekapcsolódtak a szélesebb 
társadalmi és kultúrális közösségbe. 

A technika, az életmódváltozás igényelte új szavak halmaza is gazdagítja 
a szókincset, s a jövevényszóvá válás útján vannak. 

Általában azt tapasztalhatjuk, hogy főnevek dominálnak az átvételek 
közt, ige, melléknév aránylag kevés van, tehát a szókészlet gazdagodásáról 
van szó, maga a szókészlet strukturális változást nem szenvedett, csak sajátos 
összetételűvé vált. Meg kell még azt is jegyeznünk, hogy az átvett főnevek 
főnevekként kerültek át, az igék pedig ragok, jelek segítségével belealakultak 
a nyelvjárás morfológiai rendszerébe. Új konjugációs formát nem hoztak 
az átvett igék, de belealakulva a magyar rendszerbe felvették az alanyi és 
tárgyas ragozás személyragjait. Általában morfológiai szinten aránylag gyenge 
a hatás, s ez nem zavarta meg az eredeti struktúrát, nem hozott új kategóriákat. 
Itt is azt tapasztaljuk, mint más nyelvjárások vizsgálatakor, hogy a népnyelv 
napjainkban is reagál a társadalmi, gazdasági, művelődési változásokra, és 
bonyolult kölcsönhatások útján folytonosan fejlődik, változik, gazdagodik. 
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