
HUNG. KÖZL. 21. ÉVF. 3(80).SZ 459^464 NOVI SAD - ÚJVIDÉK 

CONFERENCE PAPER ETO: 809.451.1 - 086/497.1/ 

A KÖRNYEZET HATÁSA AZ ÚJVIDÉKI ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁSOK NYELVHASZNÁLATÁRA 

Horváth Mátyás 

A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete 
Újvidék 

Közlésre elfogadva: 1989. okt. 7-én 

A mai Vajdaság területén bizonyíthatóan 600 éves a szerb-magyar 
együttélés. Az etnikai egymás mellett élés és keveredés kétirányú kultúrese-
rét eredményezett, ugyanakkor a nyelvi hatás sem maradhatott el. A magyar-
tanításban végzett kutatásaim tanúskodnak ugyan a szerbhorvát nyelv 
hatásáról az általános iskolások nyelvhasználatában, ám ez a hatás egészé-
ben véve közel sem olyan jelentős, mint ahogy egyesek azt hiszik vagy 
állítják. Nagyobb hatásról csak akkor beszélhetünk, ha a magyar nemzetiség 
diaszpórában, kisebbségben él a szerbhorvát nyelvi környezetben. 

Adataim és megfigyeléseim szerint a szerbhorvát nyelv hatása nemcsak a 
lexikális anyagon, a mondatszerkezeteken és a helyesíráson mutatható ki, 
hanem behatolt a nyelv legkevésbé változékony részébe, a fonetikába is a 
fent jelzett elhelyezkedési körzetekben. A fonetikai hatás kétirányú: egyrészt 
új hangot honosított meg, amely létezett a magyar hangtörténetben, más-
részt hanghelyettesítéssel szegényítette beszédhangjainak állományát. 

Az újvidéki általános iskolás tanulók fonémarendszerében figyeltem meg, 
hogy egyre gyakrabban ejtik azt a beszédhangot, amelynek a betűjele az ly. 
Állítólag ez a magyar hang már csak egyes nyelvjárásokban lelhető fel. A 
szerbhorvátban mind a köznyelvben, mind a nyelvjárásokban élő, funkcioná-
lis mássalhangzó, melyet írásban megfelelő graféma jelez. A vajdasági ma-
gyar gyermek a köztársaság nyelvének tanulásakor megtanulja ennek a 
fonémának a helyes artikulációját. Hatására egyre több tanuló a magyarórán 
is ejti az ly jelölte beszédhangot. Kezdetben furcsállottam, hajlamos voltam 
betűejtésnek tekinteni. De vajon annak tekinthetjük ezt a beszédfonetikai 
jelenséget? 

A szerbhorvát nyelv tanulásának hatására kialakul a tanulókban a Íj 
fonéma helyes ejtésének artikulációs bázisa. Tudatosul bennük, hogy az 
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A szerbhorvát nyelv tanulásának hatására kialakul a tanulókban a Íj 
fonéma helyes ejtésének artikulációs bázisa. Tudatosul bennük, hogy az 
adott grafémának megfelelő fonémát kell használniuk. A magyar nyelvben 
viszont találkozik egy grafémával, amely mögött hivatalosan nincs megfelelő 
beszédhang. Úgy tanítjuk, hogy a j hangot két betűvel jelöljük. Kezdtem 
megérteni az értetlenségüket: van egy betűnk, amelyet másként kell ejteni -
még akkor is, ha nem okoz gondot a helyes ejtése. Mi sem természetesebb 
tehát a gyermek számára, hogy ejti is. És nemcsak ő! Ejtik egyre gyakrabban 
mindazok a dolgozók, akik a munkahelyükön vagy a közéletben gyakran 
átváltanak az egyik nyelvről a másikra. 

Milyen álláspontra helyezkedjék a magyarszakos e jelenséggel kapcsolat-
ban? Ajánlatos lenne türelmi álláspontra helyezkednie. Ha a jelenség tágabb 
környezetünkben is általánossá válik, ismerjük el. A 1' jelentkezése nyelv-
használatunkban a nyelv élő voltát bizonyítja. Újjáéled egy beszédhangunk, 
amelyet nyelvünk története ismer. Ne vívjunk ellene szélmalomharcot, mert 
sok más szavunkban is, ahol egy ideig betűejtésnek tekintettük a köznyelvi 
ejtést, fokozatosan a betűejtéses alakok kerekednek felül, az vált nyelvi 
normává. Hadd tegyem még hozzá: ha a tanulók a megfelelő szavakban ejtik 
a ly-t, könnyebb lesz számukra a helyesírás. Egyébként felméréseim szerint a 
vajdsági iskolákban a ly-os szavak írása nem is jelent problémát. 

A szerbhorvát nyelvterület egy részén, de különösen a városokban egyre 
általánosabbá válik két affrikátapár kiegyenlítődése. 

Ezek a következők: 
zöngétlenek t-t 
zöngések d - dz 

A kiegyenlítődés nem a zöngés-zöngétlen párok között következett be, 
hanem a é hang kiegyenlítődött a t hanggal, a d pedig a dz-vel. A jelenség 
hatására azokon a területeken, ahol ez megfigyelhető, a szerbhorvát nyelv 
fonámarendszere szegényebb lett két beszédhanggal. Mivel ezeknek értelem-
különböztető erejük van, bizonyos zavarokat idézhet elő a közérthetőségben is. 

A jelenség a városokban terjed el és terjed ma is. A hiperkorrekció egy 
sajátos válfajának tekinthető. A régi heterogén etnikai összetételű települé-
seken, mint amilyen Újvidék is, ez a hiperkorrekció összes jellegzetességével 
behatolt a magyar anyanyelvű lakosság köznyelvi ejtésébe. Különösen a 
fiatalság nyelvhasználatából majdnem teljesen kiveszett a ty, gy hang. He-
lyettük a c, dz-féle hangokat használnak. Pl. 

Dzsuri (Gyuri) Macsi (Matyi) 
medzs (megy) csúk (tyúk) 
dzsere (gyere) fücsül (fütyül) 

A módszertani gyakorlatok kezdetén minden tanárgeneráció elképedten 
jegyzi meg ezt a jelenséget. Véleményük szerint a tanulók úgy beszélik 
anyanyelvüket, mintha idegen nyelvként tanulták volna - fonetikai hibákkal. 
Igazuk is van! A jelenség alól csak azok képeznek kivételt, akik nemrég 
költöztek a tartományi székvárosba. 
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Ez a hangkiegyenlítődés jelentős fonetikai pusztítást végezhet egyes 
települések köznyelvi ejtésében. A veszélyt abban látom, hogy az auditív 
tömegtájékoztatási eszközök hatására ott is gyökeret verhet, ahol az ifjúság 
nincs kitéve a szerbhorvát nyelv napi hatásának. Ugyanis a gyermekrádió 
helyi szereplői, sőt a bemondók egy része a televízióban sem mentes ettől az 
ejtési hibától. Sokak számára pedig követendő példaként szolgál éppen 
ezeknek a személyeknek a kiejtése. 

Ám nem csupán a fonetikában jelentkezik a másik nyelv hatása. Az 
köztudott, hogy a közvetlen és kötetlen beszédszituációkban egyesek kriti-
kátlanul vegyítik a magyar szavakkal a szerbhorvát kifejezéseket. Az már 
kevésbé ismert, hogy még az olyan hivatalos és várhatóan szigorú elbírálás 
alá eső nyelvi megnyilvánulásokból sem marad el, mint az iskolai írásbeli 
dolgozatok. Tehát ha a tanulók „hivatalos" irományaikban is feltűnik, a 
szerbhorvát szavak magyar megfelelőit az egyedek nem is ismerik. 

Előbb saját magam, majd az ötleten felbuzdulva Tornán Mária is gyűjteni 
kezdte a dolgozatokban mutatkozó szlavizmusokat. Ebből az anyagból is-
mertetek néhány jellegzetességet az alábbiakban. 

Szerbhorvát kifejezések magyar szövegkörnyezetben 
... senki sem szabadott, hogy szmétáljon... 
... a lányok pedig bodrítotiák a versenyzőket... 
Felszerelve minden szükséges szerszámmal és az emberi környezet védel-

me eszméletű indítvány bodrított bennünket, hogy most munkát kell kezdeni. 
... többet kell segíteni a szebbik pólusnak... 
... magas, mint a bandéra... 
Egyik példánk arra utal, hogy a tanulók egy részének szóhasználatából 

kezdenek kiveszni a magyar kifejezések, és egyeduralkodóvá válik a szerb 
terminus. 

Tükörfordítások 
... Egyszemű Jack... (Jednooki) 
... jött a tanárnő kinézni az ügyet (izviditi sluőaj) 
... elálltunk a beszélgetéssel (prestali sa razgovorom) 
... busszal közlekedik a háztól az iskoláig (od kuée do Skole) 
... beleeset a lukba tele sárba (rupa pun blata) 

Bizonytalan jelentéstartalmak, megbomlott szerkezetek 
Amikor hazafelé mentem, már kezdeti száguldani a hó... 
zsebrevágó pénz 
Úgy, míg megyünk haza, mesélünk. (Hazafelé menet...) 
/Valaki/ szégyenlős és meghúzódott /zárkózott/ 
kicsinövésű gyere /magyarul: alacsony/ 
a rossz előrelátó /borúlátó/ 
kitoppanunk az udvarból /kilép, betoppan/ 
repesztette a csendet /megtörte/ 
Barátom és én a fő kijáraton mentünk ki. 
Úgy mondják, megengedtünk a tanulásban. /Lazítottunk./ 
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Mert az osztályunk és az oszink is nagyon sokat jelentene, ha nem 
hagynának rossz nyomot. /Rossz benyomást./ 

Tovább folytattuk utunkat, de most előrevigyázatosak voltunk. 
Nem folytatom tovább a felsorolást, mert csak a jelenségek számát, nem 

pedig jellegét növelném. Ám a fentieknél sokkal gyakoribb hibák a követ-
kezők: 

a helytelen egyeztetés, 
a viszonyragok helytelen használata. 
Mindezek olyan gyakori hibák, hogy általánosnak tekinthetjük azokat a 

címben jelzett környezetben. 
A nyelvi jelenségeknek van azonban helyesírási vetülete is. Az áttanul-

mányozott iskolai dolgozatok és más tapasztalatok alapján rendszerezem a 
szerbhorvát helyesírás hatását a magyar íráshasználatra. 

a) Földrajzi nevek írása 

A szlovén és a horvát törvényhozás rendezte a földrajzi nevek kétnyelvű 
írását. A törvény szellemében e két köztársaságban következetesen alkal-
mazzák a kétnyelvű helynévtáblákat. Nálunk a hatvanas években a Szocialis-
ta Szövetség tartományi bizottsága foglalkozott a kérdéssel, de döntés nem 
született. így a közfeliratokban az esetlegesség vagy a jóindulat dönt a 
kérdésben. Pl. Kanizsa község területén megoldottnak tekinthető. Szabad-
kán részleges. A helyi közösség elnökeként kértem a közlekedésrendészetet, 
hogy kétnyelvű helynévtáblát helyezzenek el Bácsszőlősön. A válasz az volt, 
hogy kiteszik, ha megcsináltatjuk, mert nincs rá keretük. Megcsináltattuk. 
Ma is azon mulat minden magyarországi turista, hogy Bács Szőlős a telepü-
lés, mert a címfestő nyelvérzéke szerint ha az alapszövegben kéttagú a 
helynév, a magyar sem lehet egytagú. Az általános iskolások helyesírásában a 
kérdés két formában jelenik meg: nem ismerik a földrajzi név magyar 
megfelelőjét, vagy a fonetikusan írandó macedón földrajzi neveket latin 
betűs helyesírással írják. 

b) Utcanevek 

Az egyértelmű helyesírási szabály ellenére a tanulók általában az írás-
használatukban a szerbhorvát alakot használják. Ellenőrzésül megvizsgáltam 
a Magyar Szó 1989. szeptember 17-i és a 7 Nap szeptember 15-i számának 
hirdetményeit. Azt tapasztaltam, hogy mindkét lapban az apróhirdetésekben 
mind a helyes, mind a helytelen helyesírási alak szerepel. Csak azon csodál-
kozom, hogy ugyanaz a lektor miért nem következetes? A szerbhorvát 
helyesírási alak az egyelemű és többelemű utcaneveknél egyaránt jelen van. 
Pl. Jugoslovenska, Kosovska, Dubrovaéka, Preradoviéeva, Vlaseniéka, Gaje-
va; Nikola Demonje, Aleja marsala Tita stb. Az az érdekes, hogy ez 
utóbbinál zárójelbe tették, hogy Sugárút. A lektor tehát tisztában van vele, 
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hogy a Sugárútról van szó, a lakosság így ismeri, mégis a szabálytalan 
helyesírási alakot használta. 

c) Intézménynevek 

A szerbhorvát helyesírás szerint az intézménynévben szereplő személyne-
vet idézőjelbe kell tenni. Ez az alak oly gyakorisággal szerepel a tanulók 
előtt, hogy a leggyakrabban magyar szövegekben is így írják. 

d) Az összetett mondat tagmondatai közötti írásjelek 

A környezeti nyelv hatására a tanulók írásgyakorlatában szinte eltűnt az 
összetett mondatok közti írásjelek használata. 

Sajnos, a két utóbbi helyesírási hiba nem csupán az újvidéki általános 
iskolásokra jellemző. Végzős tanárjelölteinket rá kell kényszerílenem az 
intézménynevek helyes kiírására. A tagmondatok közötti írásjelhasználatban 
pedig kudarcot vallok: annyira szilárd a helytelen jelölés, hogy kevés ered-
ményt érek el annak javításában. 
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