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Az üzemi nyelvhasználat kérdéseivel néhány éwel ezelőtt kezdtünk el 
foglalkozni. Annak idején elsősorban szociológiai szempontból vizsgáltuk a 
munkások nyelvhasználatát, arra igyekeztünk fényt deríteni, hogy kétnyelvű 
üzemi környezetben hogyan jut kifejezésre a magyar és a szerb horvát nyelv. 
Kérdőíves módszerrel több száz zentai, szabadkai, temerini és adai dolgozó-
tól gyűjtöttünk adatokat nyelvhasználati viselkedésükre vonatkozóan. A 
dolgozók mintájában részarányosán voltak képviselve az egyes szakképzett-
ségi csoportok, valamint a magyar és a szerbhorvát anyanyelvűek. A kérdőív-
adatain kívül kétnyelvű üzemi lapokból is merítettünk, elsősorban azzal a 
céllal, hogy a nyelvhasználat grammatikai vonatkozásait tanulmányozzuk 
(mondatszerkesztés, szóhasználat stb.). 

Felmérésünk adatait statisztikai módszerekkel dolgoztuk fel (százalék-
számítás, korrelációszámítás, szórás megállapítása stb.). Arra a megállapítás-
ra jutottunk, hogy a kétnyelvűség jobban kifejezésre jut a passzív 
nyelvhasználati formákban, mint az aktívakban (tehát az olvasásban, a 
rádiőhallgatásban és a televíziónézésben). Ai. adatok arról tanúskodnak, 
hogy a munkahelyi kétnyelvűség főleg azokra jellemző, akik jól vagy közepe-
sen beszélik a környezeti nyelvet, azok viszont, akik később vagy nem 
kielégítő mértékben sajátították el a másik nyelvel, inkább az egynyelvűség 
felé hajlanak. Kutatásainkból kiderült, hogy bizonyos különbségek vannak a 
munkahelyi és a munkahelyen kívüli kétnyelvűség között, elsősorban azért, 
mert meghatározott nyelvhasználati tényezők különbözőképpen jutnak ben-
nük kifejezésre. Az üzemi nyelvhasználatban a nyelvtudás foka és az iskolai 
tanulmányok nyelve kevésbé jut kifejezésre egy-egy beszédhelyzet nyelvének 
megválasztása során, mint a vállalaton kívüli nyelvi tevékenységekben. 
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Egyébként is a munkahelyi nyelvhasználatnak több a kötöttsége, mint a 
munkahelyen kívülinek (szakmai, hierarchikus, kommunikációs stb.). 

Az üzemi nyelvhasználatra vonatkozó nyelvszociológiai vizsgálatainkról 
egy hosszabb tanulmány készült, amely Munkahelyi és munkás-kétnyelvűség 
címmel külön kiadványként jelenik majd meg a közeljövőben intézetünk 
gondozásában. 

Nyilvánvaló, hogy az üzemi nyelvhasználatnak nemcsak a nyelvszocioló-
giai szempontú tanulmányozása tarthat érdeklődésre számot és lehet gyü-
mölcsöző, hanem a nyelvtani és nyelvhelyességi vizsgálata is. Az üzemi lapok 
nyelvezetét elemezve számos mondatszerkesztési, szóhasználati, alaktani, 
helyesírási problémákra figyelhettünk fel. Ezeknek tekintélye része főleg az 
írott nyelvhasználatot jellemzi, a beszélt nyelvben kevésbé jut kifejezésre, 
vagy egyáltalán meg sem jelenik (például a helyesírási hibák, habár némelyi-
kük kiejtési hibaként a beszélt nyelvben is előfordul). 

Az üzemi nyelvhasználat jelenségeinek zöme a kétnyelvűséggel hozható 
összefüggésbe, ezen belül is elsősorban a szerbhorvát nyelv hatásával. Min-
denesetre a szerbhorvát és a magyar nyelv kapcsolata nem egészen egyolda-
lú, egyes vonatkozásokban olykor a magyar nyelv is hatással van a 
szerbhorvátra (csak ezt mi kevésbé vesszük észre). A szerbhorvát nyelv 
szintaktikai hatása inkább írásban figyelhető meg, e tekintetben a beszélt 
nyelv ellenállóbbnak bizonyul. Mindenesetre bizonyos szórendi, kötőszó-
használati, névelőhasználati jelenségek a beszélt nyelvben is kifejezésre 
jutnak 

A szerbhorvát nyelvnek a beszélt nyelvre való hatása a legszembe-
tűnőbben a szóhasználatban mutatkozik meg. Ezzel érdemes külön foglal-
kozni. A sajátosan vállalati szókészletnek számos olyan darabja van, amely a 
szerbhorvát nyelvből került a magyar anyanyelvű dolgozók beszédébe. Lás-
sunk néhányat belőlük: pógon (magyarul részleg, üzemrészleg), prototíp (a 
magyar nyelvszokásnak inkább a prototípus felel meg, de nyugodtan nevez-
hetjük magyar szóval mintagépnek vagy mintapéldánynak is), remont (a 
javítórészleg szerbhorvát neve, használata általános üzemeinkben), hála (ez 
a szó a jelen esetben nem a köszönetnek és a lekötelezettségnek az érzésére 
vonatkozik, hanem gyár csarnokára, ahol a termelés céljait szolgáló gépek és 
berendezések vannak elhelyezve), szpojnica (kapocs, kapcsoló, csatlás, csa-
varkapcsoló stb. lehet a műszaki nyelvben, kötőgerenda, csatlógerenda, 
oszlopösszekötő mellkapocs az építészet nyelvében), kalup (öntőforma, 
minta, odor, cipőgyárban pedig kaptafa vagy sámfa), szajla (általában acél-
drótra, acélhuzalra vonatkozik, egyébként pedig a fékvonókötél szerbhorvát 
neve), utikács (az elektromos készülékeknek a hálózatba való csatlakozására 
szolgáló dugasz, pontosabban villásdugó), sztezalyka (többnyire csipeszre 
utalnak vele, a szerbhorvát nyelvben satut is jelent), rezervoár (tartály, 
víztároló, üzemanyagtartó), szignál (lehet jel, jelzés, jeladás és jelzőkészülék 
is), dizalica (a műszaki nyelvben emelőt, emelőgépet, emelőszerkezetet 
jelent), lozsács (magyarul fűtő, szinte érthetetlen, hogy egyesek miért helyet-
tesítik ezt a közismert magyar szót a számunkra nehezebben kimondható 
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szerbhorvát szóval), konszlruktor (ennek a szerbhorvátban is idegen szónak 
konstruktőr a magyar alakja, belső keletkezésű szóval is megnevezhető: 
tervező, géptervező, gépszerkesztő), magacin (magyarul raktár, áruraktár, 
alkatrészgyár), reduktor (a műszaki nyelvhasználatban nyomáscsökkentő 
szelep vagy fordulatszámcsökkentő neve, a villanyszerelők ,feszültségosztó' 
értelemben használják, a vegyiparban színítőszerre vonatkozik, segítségével 
ércet tisztítanak, hogy fémet kapjanak belőle), szkica (magyarul vázlat vagy 
vázlatterv), és így tovább. 

Az üzemi nyelvhasználatban jelen van továbbá számos hivatali és moz-
galmi jellegű szerbhorvát kölcsönszó is. A hivatali szerveződéssel, ügyinté-
zéssel, a hivatalnoki munkával kapcsolatos szavak közül említsük meg a 
következőket: séf (a vállalatokban főnök vagy osztályvezető jelentésben 
használják), nálog (hol fizetési meghagyásra utalnak vele, hol kiküldetési 
rendelvényre, hol munkalapra), kurír (vállalati küldönc, levélhordó), regresz 
(nyaralási pótlék), matériái (ez a szó ,ülésanyag' értelemben használatos, 
egyéb anyagra nemigen mondják), zápisznik (magyarul jegyzőkönyv), szpí-
szak (jegyzék), tehnicski direktor (műszaki igazgató), treboványe (igénylőlap 
vagy igénylőszelvény), szledoványe (járandóság vagy illetmény, a hadsereg-
ben pedig: fejadag), bón (ételjegy, benzinjegy, a szerbhorvátban vonatkozhat 
utalványra, elismervényre, kötelezvényre, sőt szükségpénzre is), topli obrok 
(magyarul egytálétel, az üzemi konyhán elfogyasztható ételadag, illetve 
ennek pénzben kifejezett értéke) stb. A mozgalmi élet szavai közül való a 
cslanarina (magyarul tagsági díj), a szekretár (titkár), a szindikát (szakszer-
vezet), a szédnica (ülés, gyűlés), a komitét (pártbizottság), a diszkuszió 
(vita), a debatt (szócsata, heves vita) stb. 

Szólnunk kell bizonyos magyar szavak idegenszerű használatáról is. Pl. 
Az igazgató ajánlatát a jelen levők egyhangúlag elfogadták. (Helyesen: 
javaslatát); Ez a gép a magas technikát képviseli. (Helyesen: Ez a gép 
fejlettebb technikát képvisel.); Gyere vissza két óra után! (Mivel az illető két 
óra elteltére gondol, a két óra múlva megfogalmazás a helyes); Mi ezzel nem 
egyezünk! (Helyesen: Mi ezzel nem értünk egyet!); Két alternatívát láttak 
elő. (Helyesen: Két alternatívát vagy változatot irányoztak elő vagy tervez-
tek.) stb. 

A kétnyelvűség természetrajzához hozzátartozik az ún. dilettáns fordítás 
is. Arról van szó, hogy az emberekben néha megszólal az anyanyelvi 
lelkiismeret hangja. Például kívülálló beszédtársakra való tekintettel megkí-
sérlik, hogy magyarul mondjanak valamit, amit egyébként idegen szóval 
szoktak megnevezni (mivel sejtik, hogy a magyarban más neve van a 
dolognak). Ilyenkor persze nem mindig találják meg a megfelelő magyar 
szól, vagy szókapcsolatot, úgyhogy tükörfordítással élnek. Ezért nevezik 
szociális munkásnak a szociális gondozót (a szh. socijalni radnik mintájára), 
munkaegységnek az üzemegységet (a szerbhorvátban radna jedinica), fél-
szakképzettnek a betanított munkást (szh. polukvalifikovani radnik)... 

Az üzemi nyelvhasználatban a nyelvi hatásoknak különböző formái van-
nak, és ezeknek megvan a sajátos lélektanuk. Vegyük például azt a helyzetet, 
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amikor a mérnök szerbhorvát nyelven ad utasítást a munkavezetőnek, ő 
pedig magyarul a munkásoknak. Ilyenkor a munkavezető igyekszik leegysze-
rűsíteni a dolgot, ezért bizonyos szerbhorvát kulcsszavakat átvesz a mérnök 
utasításából. A munkások általában megértik az ilyen makaróni szöveget, a 
biztonság kedvéért esetleg rákérdeznek egyik-másik kulcsszóra, vagy pedig 
magukban helyettesítik anyanyelvi szóval. Ha ugyanez a munkavezető egy 
másik mérnöktől kifogástalan magyar nyelvű utasítást kap, feleleveníti 
kulcsszavait, és a szerinte papírízűbbeket szerbhorvát szóval vagy szókapcso-
lattal helyettesíti, hogy „a munkások is megértsék". Olyan helyzet is lehetsé-
ges, amikor a mérnök magyar nyelven ad utasítást a munkavezetőnek, ő 
pedig szerbhorvátul a munkásoknak. Ilyenkor fennáll annak a lehetősége, 
hogy magyar szavak vagy fordulatok kerüljenek a szerbhorvát szövegbe, 
közvetve pedig a munkások fülébe. A nyelvi hatások nemcsak a főnök-be-
osztott vonalán terjednek, hanem a szakember-laikus vonalán is. A szakem-
ber rendszerint pontosan tudja, miről van szó, akár magyarul, akár 
szerbhorvátul hallja a szót vagy kifejezést, a laikus viszont csak hozzávetőle-
gesen. Korlátozott ismereteihez gyakran nem is anyanyelvi jelölő kapcsoló-
dik, mivel nem tud a létezéséről. Üzemen belüli laikusnak számít a 
betanított munkás, üzemen kívülinek pedig az (háziasszony, más szakmabeli, 
kisgyerek stb.), akinek nincs megfelelő szaktudása és nyelvi műveltsége. 

Ezzel el is jutottunk az üzemi nyelvhasználat és a regionális köznyelv 
legfőbb érintkezési pontjához. A gyári munkás vagy a vállalati tisztviselő 
hazaviszi az üzemi szókészletet, és alkalomadtán fel-felhasznál belőle egyet-
egyet. Az üzemen kívüli laikus aztán továbbadja a szót, bekerül a regionális 
köznyelv vérkeringésébe. Nyilvánvaló, hogy a regionális köznyelv nemcsak a 
nyelvjárásokból merít, hanem más nyelvrétegekből is, többek között (ese-
tünkben) az erős szerbhorvát nyelvi hatás alatt levő üzemi nyelvből is. 

A regionális köznyelvet az üzemi nyelvhasználat felől ért szerbhorvát 
nyelvi hatás mechanizmusának megértéséhez szót kell ejtenünk a kétnyelvű-
ség lélektanáról is. A magyarul beszélő szerbhorvát vagy más anyanyelvű 
rendszerint lelkiismeretfurdalás nélkül kever szerbhorvát szavakat beszédé-
be, ez is egyik módja az idegen szavak terjedésének. A magyar anyanyelvű 
gyakran talán tudja, hogy ezt vagy azt nem éppen így mondják magyarul, 
csak azt nem tudja, voltaképpen hogyan. Ezért történhet meg az, hogy a 
szerbül nem tudó nagyszülő nem érti meg unokáját, noha ő „a legjobb 
tudása szerint" számol be magyar nyelven munkahelyéről, vállalatáról. 

Hogyan lehet orvosolni az efféle bajokat? Legfőképpen azzal, hogy 
felhívjuk rájuk a figyelmet, megfelelő formában nyelvi felvilágosítást vég-
zünk. A regionális köznyelven beszélőkben tudatosítanunk kell, hogy mely 
nyelvelemek és kifejezési formák szolgálják a hatékony gondolatközlés 
céljait és melyek nem, a felhasznált szavak, szerkezetek, mondatok mennyire 
vannak összhangban a nyelvi műveltség mércéivel. A nyelvi felvilágosításnak 
és ismeretterjesztésnek különféle módjai lehetnek: cikkek, előadások, nyelvi 
játékok stb. Nagyon fontos a szakemberek és a nyelvet tudatosan használók 
példamutatása, mert sokaknak éppen a megfelelő minta, a jó példa hiányzik 
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ahhoz, hogy a regionális köznyelvet társadalmilag elfogadhatóbb módon, a 
mai magyar nyelv használati szabályainak megfelelően beszéljék. 

A szakemberképzésben külön gondot kell fordítani a nyelvhelyességre, az 
anyanyelvi terminológia elsajátítására és a kétnyelvűség gyakorlatában való 
tudatosság elérésére. Mindezek a feladatok nem csupán az anyanyelvű 
szakemberképzésben jelentősek a regionális köznyelv védelme és erősítése, 
javítása és szépítése érdekében, hanem - a lehetőségekkel összhangban - a 
nem anyanyelven folyó szakemberképzésben is (lektori órák, külön foglalko-
zások által). 

Közvetett módon a környezeti nyelv tanításában is lehetőség van a 
jugoszláviai magyar regionális köznyelv betegségeinek a megelőzésére, neve-
zetesen azzal, hogy a magyar nyelvet szerbhorvát és más anyanyelvűek 
számára környezeti nyelvként tanító pedagógusok külön felhívják diákjaik 
figyelmét a magyar nyelvhelyesség alapvető szempontjaira és jelenségeire, 
valamint a magyar nyelv introvertált jellegére. Ha más anyanyelvűek szájá-
ból tisztábban halljuk nyelvünket, valószínűleg mi magunk is jobban ügye-
lünk majd arra, mit hogyan mondunk. 
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