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O. A cím, a téma több eleme értelmezésre szorul, mert vitatott és 
vitatható. 

Ébresztett már kétséget a jugoszláviai magyar nyelv létjogosultsága. Az 
aggályok helyett inkább tegyük fel: a nyelviségben megragadhatók az egész-
nél kisebb nyelvközösség sajátos gondjai, adott határok között megnyilvánu-
ló értékei, s ennek a csak bizonyos rétegeiben, tartományaiban elkülönülő 
nyelviségnek nevet is kell adnunk. 

A regionális köznyelv kifejezést kutatócsoportunk letisztázottnak, elfoga-
dottnak vélte, amikor nyelvünk itteni állapotának, sajátságainak a hagyomá-
nyos nyelvművelésnél mélyebbre hatoló vizsgálatát tűzte ki célul. 
Mostanában viszont épp a létrehozó magyar nyelvészeti köztudatban érzünk 
némi elbizonytalanodást, sőt Imre Samunak A területi nyelvváltozatok c. 
előadása (A magyar nyelv rétegeződése; A magyar nyelvészek IV. nemzetkö-
zi kongresszusának előadásai, Bp. 1988) ezt a kétséget bizonysággá tette. 
Úgy tűnik ugyanis, hogy a regionális helyett a táji köznyelvet előtérbe 
helyező, a köznyelv minősítést is megkérdőjelező sugallatok a terminus egyik 
megalkotóját is más belátásra bírták, amint ez előadásának címéből is 
kiderül. 

Jó lenne ezekben a korántsem csak formai, hanem a vizsgálati elveket, 
kutatási koncepciót is érintő kérdésekben megnyugtató, véglegesebb megol-
dásokat találni. 

Témamunkálataink szempontjai Imre Samu utoljára hagyott érvéhez 
állnak legközelebb: „Ismét más kérdés, hogy - gyakorlati okokból - legalább 
egy ideig még a jövőben is használjuk esetleg bizonyos viszonylatokban a 
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»regionális köznyelvek« műszót is - különösen a területi nyelvváltozatok 
bizonyos, a köznyelvhez közelálló típusainak megnevezésére" (I. m. 51.). 

Ha a változás értelmezésével nem is, de a kialakuláséval ismét csak 
gondjaink támadnak. A nagy, homogén nyelvközösségnél tiszta ez a képlet: 
Eltűnnek a területi nyelvváltozatok, a kisebb hatósugarú sajátosságok, és 
legalább is egy nagyobb érvényű, egységesebb belső norma kerül túlsúlyba. 
Nálunk azonban megkerülhetetlen a kétség: kialakulás, gazdagodás-e igazán 
a változás, vagy a nyelvi norma, sőt nyelvünk léte felől is csak negatívan 
minősíthető folyamat? 

A kétségeknek, töprengéseknek vannak egészen friss nyomai is. Például 
Szeli István írása: Nyelvtudat és nyelvhasználat, Magyar Szó, Kilátó rovat, 
1989. IX. 16. és 23. és hasonló kérdésekre keresett választ Ágoston Mihály is: 
Nyelvművelésünk időszerű kérdései, Uo. Válaszuk, kiútkeresésük nem min-
dig egy irányú, de egy tekintetben nem hagy kétséget: a tapasztaltak nyelvé-
szeti körüljárása, leírása, a „kór gondos azonosítása" csak az egyik, talán 
nem is a legfontosabb, legsürgetőbb feladat, és ilyen vonatkozásban az élő, 
beszélt, illetve írott nyelv között is nehéz különbséget tenni. 

És itt jutunk el - velük együtt - a nyelvi ráhatás, befolyásolás tényezőinek 
számbavételéig, megítéléséig, ahol már a Magyar Nyelv, Irodalom és Hunga-
rológiai Kutatások Intézetében folyó regionális köznyelvi kutatások célkitű-
zései némiképpen eltérnek a nyelvműveléséitől. Eltérnek annyiban, hogy 
egyrészt a nyelvi normát, a nyelvi példamutatást, korrekciót közvetítő médiu-
mokra, „csatornákra", ezek lehetőségeire irányulnak, másrészt pedig hatásuk-
ban vizsgáljuk ezeket. A hatás, a befolyásolás nyomában haladva viszont a 
magyarul beszélők olyan rétegeihez jutunk el, akikről keveset árulnak el a 
közéleti, publicisztikai, iskolai nyelvhasználatra irányuló nyelwizsgálatok: a 
csernyei agronómus, mezőgazdász kiejtéséig, a kanizsai téglagyári szakmun-
kás szóhasználatáig, a műszaki rajzoló véleményéig, aki szerint a magyar 
nyelvi normát belső értékként, példaadásként környezetében senki nem 
képviseli, egyetlen tömegkommunikációs forrásunkban nincs jelen; annak a 
négy-öt magyarnak az üzemi nyelvhasználatáig, akik már más nyelven beszél-
ve hajolnak össze az öntőformák fölött. 

A felsőbb nyelvhasználati szintek baljós tüneteinek okozói is itt rejlené-
nek? A válasz még várat magára, de a köznyelv kialakulása, változása csak 
ennek a közegnek a figyelembevételével értékelhető. 

A nyelvünk, regionális köznyelvünk állapotát befolyásoló tényezők (ám-
bár a befolyásolás-befolyásoltság iránya korántsem egyértelmű) közül kuta-
tási programunkban a sajtó vizsgálata van soron, a 7 Nap, a Képes Ifjúság, 
illetve a Magyar Szó vonatkozásában, de az előadásokban az üzemi nyelv-
használatról, az iskola hatásáról, a hagyományosabb nyelvhasználati formák-
ról is szó esik, hasznosnak látszik tehát a sajtónyelvről mondottakat is 
tágabb összefüggésekbe helyeznünk. 

1. A nagyobb kontextus számunkra három környezetet, Becsét, Csanta-
vért és Kanizsát jelenti, ezen túl azonban Bácskát, esetenként az egész 
Vajdaságot is. 
•> 
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A sajtónak mint nyelvi tényezőnek a vizsgálata csak néhány más közeggel 
együtt elemezve látszott hasznosnak, a rádió, televízió, helyi színjátszás, a 
környezeti nyelvi minták hatásával együtt. Ehhez kellenek a körülhatárolha-
tó tájegységek, tipikus környezetek is. 

Én vizsgálataimat Kanizsa Községhez kötődően végeztem, két kérdőív 
alapján. Az egyikkel a jugoszláviai sajtótermékek nyelvéhez való viszonyulá-
sokat, a másikkal az egyébh köznyelvalakító tényezők szerepét próbáltam 
felderíteni: a magyarlakta területeken belüli környezetváltoztatásét, iskoláét, 
munkahelyét stb. 

Az első esetben számításba jöhetett minden olyan személy, aki a vonat-
kozó szakirodalmi kritériumoknak megfelel: nyelve elszakadt a területi-
ségtől, nyelvjárástól. A második kérdőívet csak a máshonnan Kanizsára 
kerülteknek adtam. 

2. Az első kérdőív összeállítása előtt arra próbáltam választ kapni, milyen 
napi- és hetilapjaink olvasottsága. Ehhez néhány statisztika, mutató is 
rendelkezésemre állt, pl. a Magyar Szóra, Dolgozókra, Képes Ifjúságra 
vonatkozóan. Ezek alapján a következő olvasottsági rangsor körvonalazható 
meg: 
1 = A Magyar Szó vasárnapi számainak olvasottsági százaléka 1987-ben, 
illetve 1988-ban 
2. A Dolgozók területi példányszáma, ha van adat 
3. Összehasonlításként, a beszélt nyelvi hatás érzékeltetésére az amatőrszín-
házi tevékenység, ha van. 

Helység 1 

Bogaras 91-93 
Kanizsa 59-55 
Zenta 57-55 
Temerin 55-54 
Topolya 54-58 
Szabadka 54-50 
Aaa 51-53 
Kispiac 50-43 
Kevi 48-44 
Tornyos 45-46 
Feketics 46-37 
Csantavér 45-44 
Bajsa 45-40 
Becse 43-39 
Gunaras 41-40 
Kishegyes 41-40 
Mohol 40-40 
Adorján 42-39 
Moravica 39-38 

2 3 

1640 van 
1349 van 

134 van 
806 van 

2507 van 
952 

30 
21 

105 
234 

189 van 

415 indulóban van 
93 
15 

246 
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Helység 1 2 3 

Martonos 
Horgos 
Zentagunaras 
Telecska 
Péterréve 
Oromhegyes 
Tóthfalu 
Felsőhegy 
Magyaresernye 
Bácsszőlős 
Csóka 
Bácsföldvár 
Szenttamás 

38-36 
38-36 
37-35 
37-35 
37-35 
36-35 
35-33 
37-33 
37-31 
36-38 
34-34 
33-31 
32-30 

320 
1 

160 

160 
76 

10 

1 

Az olvasottsági százalékokat a magyar családok helységenkénti száma 
alapján feltüntető táblázatot még hosszan folytathatnánk, de itt csak mutat-
ványt adtam egy csökkenő haladványból, amelynek további szakaszában van 
például Újvidék 24-23, a bánáti Jázova 21-21, Doroszló 20-20, Zombor 
18-18, Debelyacsa 13-12, Zrenjanin 9-10, végül Kikinda 8-7, Ittabé 4-3 
százalékkal, utolsóként, a számba vehetők közül. 

Tanulság sok van 
3. A 23. helyen jelenik meg az első nyugat-bácskai, a 29. helyen az első 

bánáti helység. 
Ha a magyar sajtótermékek olvasottságában vezető helységeket területi 

' összefüggésbe helyezzük, Kanizsa, Zenta, Topolya, Szabadka, majd Ada, 
Becse, Temerin környéke emelhető ki egyértelműen, majd Északnyugat-
Bácska, Észak-Bánát. 

Ha pedig mindezt térképre vetítjük, egy északon legszélesebb, majd 
kelet-nyugat felől hirtelen, tölcsérszerűen a Tisza bácskai oldalára szűkülő, 
ott hosszan lenyúló ábrát kapunk, amelynek tűnyi hegyét Újvidék jelenti. 

A modell akkor sem változik, ha újabb becslésszerű adatot viszünk rá, a 
7 Nap olvasottságáét, a Jó Pajtásét, az amatőrszínjátszó tevékenységét, az 
iskolahálózatét. A feltételezett nyelvi tényezők vonzzák egymást, vagy több 
van, vagy egy sem. 

Az korábbi elemzések tárgya és eredménye volt, hogy a nyelvmegtartó 
migráció, lakhelycsere erővonalai a „tölcsérmodell" legszélesebb térségében 
metszik egymást. 

Ebből talán az is következik, hol vannak leginkább együtt a magyar 
köznyelvűsödés, a nyelvi felzárkózás feltételei. 

Tűnődésre adhat okot, mi van néhány táji sziget kivételével ezen a 
„tölcsérformán" kívül. Az még inkább, hogy van-e ide is kiható nyelvi, 
nyelvművelési instrumentumunk, ha nincs érzékelhető közegünk, amely a 
hatást hordozhatná. Egyezik-e ezzel a vákuummal például a Tanyaszínház 
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igen nagy publicitást élvező karavánútja, a hivatásos színházak vendégsze-
replései. Külön tanulmányt lehetne írni az amatőrrendezők nyelvi szempont-
ból negatív irányú lecserélődéséről, ami a nyelvi közösségen belüli 
példamutatást nem segítette elő, s egy cikornyás, archaikus nyelvet hozott 
vissza. 

4. Szűkebb vizsgálataimat az előbbi olvasottsági adatok szerinti egyik 
legideálisabb környezetben, Kanizsán végeztem. Az I. kérdőíveket szakmun-
kásókhoz, műszaki értelmiségiekhez, tisztviselőkhöz, középiskolai tanulók-
hoz juttattam el. 

Az első kérdésem ez volt: Milyen lapokat, hetilapokat olvas legszíveseb-
ben? Miért? 

Érdekes, hogy 100 megkérdezett közül 46-an a 7 Napot választották, 
mondván egyrészt, hogy minden benne van, ami történik a világban, a 
horoszkóp miatt, vagy azért, ami a közepén van. (Ti. meztelenkedő hölgyek.) 

Második helyre, 24 tetszésponttal a Magyar Szó került, különösen mel-
lékleteinek köszönhetően (Szivárvány), szintén a sokrétűséget emelve ki. 

Ezután csak a Dolgozók és a Sportvilág adata volt figyelemre méltó 
15-15. 

A következő kérdés volt: Melyik lapban, rovatban írnak legszebben, legért-
hetőbben magyarul? A válaszok szerint kis különbséggel, de ismét a 7 Nap 
vezet 26%-kal, elsősorban az Otthon és a család c. rovata jóvoltából. 

Kissé lemaradva 22 tetszésponttal a Magyar Szó következik, elsősorban a 
Szivárvány c. szerdai mellékletének köszönhetően. 

Utánuk viszont akkora a szóródás, hogy alig lehet kiemelni valamit. A 
TV-újság 10, a Dolgozók 6, a Képes Ifjúság 4 szavazatot kapott. 10-15 
esetben egyik lap nyelve sem tetszik. 

Az indoklásból az derül ki, hogy a színesebb írások gyakran nagyon is 
keresett „közelítő nyelve", népiessége, „jópofasá^a" ejti rabul az olvasót, 
amelyről több nyelvművelő cikkben esett szó (pl. Ágoston Mihályéiban). 

A következő kérdés: Melyik rovat, lap, publicisztikai műfaj nyelvezete a 
legnehézkesebb, legnehezebben érthető és miért? 

A negatív tetszésnyilvánítás első helyén, talán nem is meglepetés, a 
politikai tárgyú cikkek állnak 32%-kal, s ezt a gazdsági tematikájú írások 
követik 20 százalékkal. Az okok közül az idegen szavak, körülményesség, 
mellébeszélés, idegen szerkesztésmód, hosszú, érthetetlen, magyartalan 
mondatok megjegyzések a leggyakoribbak. Érdekes, hogy az Új Symposion-
nak, sőt a Képes Iljúságnak is kijutott a megjegyzésekből, a fiatalság 
köréből. 

Ide kívánkozik egyébként az Újvidéki Rádió-Televízió műsorelemző 
Központja állal végzett közvéieménykutatás eredménye is, amely szerint a 
Milyen tárgyú cikkeknek hisz legkevésbé? kérdésre a politikai, gazdasági 
tárgyú cikkeket emelték ki legtöbben. 

A következő kérdésem az volt: Milyen rádióműsorokat, TV-műsorokat néz, 
hallgat legszívesebben és melyek nyelvileg a legszebbek, legszínesebbek. A 
válaszoknál, érthetően jóval nagyobb volt a szóródás, mint a sajtónál, 
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jellemző csak a heti egyszerű műsorokhoz (Faluműsor, Napjaink) való 
vonzódás volt. Nem tudni, az utóbbi esetben a műsorvezetők, vagy a 
meghívottak nyelvére gondoltak-e, ami nem azonos megítélésű. 

A következő kérdésem bizonyult legtanulságosabbnak: A kifogástalanul, 
de „bácskaiasan" zárt é-vel beszélő bemondók kiejtése tetszik-e jobban, vagy az 
e-ző, finomabbnak ítélt kiejtés? 

A válaszokban a legáltalánosabb vajdasági sajátság, az e-zés került első 
helyre, igaz 6:4 arányban. Az okok közül az előbbiek a megszokott, környe-
zeti beszédhez hasonlóságot emelték ki, s a „pesties" kiejtést is inkább a 
riportalanyoknak róják fel, az utóbbiak viszont egyértelműen az e-zést 
tartják a tömegtájékoztatásban esztétikusnak, követendőnek. 

A következő kérdés válaszaiból az derült ki, hogy csak a megkérdezettek 
50%-a hiszi, hogy a sajtó, rádió befolyásolja a nyelvét, nyelvhasználatát. 

A II. kérdőív, mint említettem, a Kanizsára költözöttek nyelvére irányult. 
Első kérdésem ez volt: Érzékeli-e szülőhelye, korábbi lakhelye és a kanizsai 

nyelv közötti különbséget, miben? A válaszok hol az e-uést, hol az ö-zést 
emelték ki, a korábbi nyelvjárástól függően? 

A Mi az új környezet nyelvében a legszokatlanabb, leginkább kifogásolható? 
kérdésre szinte egyöntetű választ kaptam: a tedve, vedve, megmondva féle 
határozói igeneves, passzív szerkezetek, néhány tájszó, mint a meszetölt, az 
argóelemek, amelyeket paraszti környezetből korán elkerülve, otthon nem 
érzékeltek. Mások a cifra, cizellált káromkodásokat róttűk fel általában a 
bácskaiaknak, illetve a nyelvkeveredést. Csak a Magyarországról átkerültek-
nek volt al válasza teljesen elutasító, negatív. 

A következő kérdésre, hogy végül is melyik a szebb nyelv, a régi vagy az új 
környezeté, azért a válasz 90 százalékban az utóbbi volt. Az is sokat árul el az 
új környezet nyelvi mintáihoz igazodásról, hogy az Eszreveszi-e régi környeze-
te a kiejtésén, beszédén, hogy máshol él? kérdésre 10 százalékban igen volt a 
válasz. Másik kérdésre, hogy visszatérve átáll-e az otthoni nyelvjárásra, a 
ritkán megjegyzés volt általában a válasz. 

Legtöbbet talán ettől a kérdéstől vártam: Van-e közvetlen környezetében, 
aki szépen, példaadóan beszél magyarul? A feleletek nagyon szűk lehetősé-
gekre, választékra vetnek fényt: 

Első helyen állnak, akár megnevezetten a magyartanárok, nagyon kis 
mértékben más szakosok, ismerős, munkatárs csak l - l esetben, szülők egy 
esetben sem, egy személy gyermekét emelte ki, nagyon sokan egyenes választ 
adtak: senki sem. 

A tanulságok mindebből, ennyi adatból nehezen vonhatók le. Az kétség-
telennek látszik, hogy a köznyelvűsödési tényezők közül sok nem funkcionál 
zavartalanul, a ráhatás eszközeiről ezeknek ismeretében kellene elgondol-
kodnunk. Másrészt az is felvehető: melyik a jobb út, a nyelvi ízlést, megszo-
kást kiszolgáló „nyelvi manir", vagy a felemelni akaró, de talán kissé 
eltávolodó, kifinomult kód. A válasz nagy távlatból, a nyelvészet felől 
természetesen nem vitás. 
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