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BEVEZETÉS 

A két- és többnyelvűséget sokan és sokáig — elsősorban a két vi-
lágháború között — rendellenességnek tar to t ták a társadalmi s t ruk tú ra 
és az egyéni nyelvhasználat szempontjából egyaránt . Manapság egyre 
inkább tér t hódít az a tudományos nézet, hogy a két- és többnyelvűség 
természetes jelenség, amely az egyén és a társadalmi közösség fej lődé-
sének egyik alapvető tényezője. Ezzel magyarázható, hogy az utóbbi 
időben fokozódott az érdeklődés az intézményes többnyelvűség elméleti 
modelljeinek a kidolgozása, valamint a többnyelvűség gyakorlat i — 
elsősorban metodológiai és technológiai vonatkozású — kérdéseinek a 
megoldása iránt. (Mikes, 1975 a). 

A különféle nemzetközi szaktanácskozások eredményeként minde-
nekelőtt világosabb képet nyerhet tünk a két- és a többnyelvűséggel 
kapcsolatos kérdéskomplexumról, ugyanakkor azonban egyre nyi lván-
valóbbá vált az is, hogy nem létezik olyan modell, amely egyformán 
eredményesen alkalmazható minden társadalmi környezetben. Bebizo-
nyosodott ugyanis, hogy a modellt mindenekelőtt az adott társadalom 
sajátosságaihoz, elsősorban fejlettségi fokához kell idomítani. (Mikes, 
1975 b; Mikes, 1976 a). 

A többnyelvűség jugoszláviai modell jének az a lap jában nemzetiségi 
polit ikánk áll, s e modellnek fontos szerepe van nemzeteink és nemze-
tiségeinek egyenjogúságának az érvényre ju t ta tásában. Elsősorban a r ra 
hivatott , hogy lehetet lenné tegye a nemzetek közötti megkülönböztetés 
minden formájá t , az olyan jelenségeket, melyek „nincsenek összhang-
ban a nemzetek és a nemzetiségek teljes egyenjogúságának a megte-
remtésére, valamint a nemzeti sajátosságok ápolására i rányuló tö rek-
vésekkel" (Kardelj, 1975). A nemzetek és a nemzetiségek egyenjogú-
ságán alapuló többnyelvűségi modellünk optimális fel tételeket biztosít 
a kulturál is pluralizmus további fejlesztéséhez, mivel — meghaladva a 
kisebbség—többség elvein alapuló viszonyokat — a nemzetek és a 
nemzetiségek együttélésének az elveire épül, s szemben áll minden-
nemű nemzeti part ikularizmussal és állami unitarizmussal . 

Többnyelvűségi modellünk tartópil lérének egyik alapelve, hogy az 
intézményesített kétnyelvűség csak az individuális kétnyelvűség ta la-
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ján tel jesedhet ki. Számunkra ta r tha ta t lan az a nézet, hogy az indivi-
duális kétnyelvűség a kisebbség életszükséglete, a kisebbségi nyelvnek 
a többség részéről való elsajátítása, vagyis a többségben levő nemzet 
kétnyelvűsége pedig csupán a jóindulat függvénye. A kölcsönös két-
nyelvűség tá r sada lmunkban a dolgozók és a polgárok önigazgatási jogai 
gyakorlásának az alapja. 

A dolgozó azáltal valósít ja meg egyenjogúságát a társadalmi élet-
ben, hogy rendelkezik az általa létrehozott anyagi javakkal . Másrészt 
pedig nemzetiségi poli t ikánk nemzeteinket és nemzetiségeinket arra 
serkenti, hogy az individuális két- és többnyelvűség ta la ján keltsék 
életre a nemzeteink és nemzetiségeink egyenrangú nyelv- és íráshasz-
nálatával kapcsolatos elveket. Ily módon többnyelvűségi modellünk ré-
vén felszámolhatók azok a feltételek, amelyek a nemzetiségi nyelvek-
nek a többségi nyelvvel való felcserélését eredményeznék. (Mikes, 
1976 b; Mikes, 1976 c). 

Az alábbi t anu lmány az újvidéki Hungarológiai Intézetben, vala-
mint a l jub l jana i Nemzetiségi Intézetben 1973 óta végzett kutatások 
eredményeire épül. Munkánk első részében a kutatások helyét ha tá -
rozzuk meg a kétnyelvűségnek mint társadalmi jelenségnek a kérdés-
komplexumában (1), ma jd felvázoljuk a vizsgált társadalmi közösségek 
és környezetek művelődéstörténeti , etnikai, nyelvi és egyéb sajátosságait 
(2), i smer te t jük a kérdéskör elemzésének három lehetséges módozatát, 
s ezeket i l lusztrál juk kutatásaink eredményeivel (3). behatóbban fog-
lalkozunk a magyar nemzetiségű tanulói f júság nyelvhasználatával (4), 
végül pedig jelezzük, mely területeken alkalmazhatók kuta tása ink ered-
ményei (5).* 

1. A KÉTNYELVŰSÉG MINT TÁRSADALMI JELENSÉG 

1.0. A nyelvhasználat i minták vizsgálata során abból a fel tétele-
zésből indul tunk ki, hogy a vizsgált nyelv használata az adott nyelvnek 
a társadalomban betöltött szerepkörétől (a társadalmi életben betöltött 
funkciójától , a nyelv fejlődését serkentő és akadályozó tényezők össze-
ségétől stb.) függ. A nyelvet a nemzet, illetve a nemzetiség vagy a nem-
zeti kisebbség alkotó részének tekintet tük, olyan tényezőnek, mely in-
dividuális fejlődés egyik mozzanata. Nyelve révén az egyén kapcso-
la tban áll nemzete kul túrá jáva l . Ugyanakkor azt a tényt sem tévesz-
te t tük szem elől, hogy a nyelv a népcsoportot alkotó egyének együvé 
tar tozásának egyik alaptényezője. 

A két - és a többnyelvűség a több népből vagy népcsoportból álló 
társadalmi közösségeket az egyén és a közösség szintjén egyaránt 
jellemzi. 

Az egyéni, individuális kétnyelvűség — elsősorban pedig e jelenség 
lélektani, fiziológiai és lingvisztikai vonatkozása — már régóta foglal-
koztat ja a kutatókat , lényegesen kevesebbet foglalkoztak viszont a két-

* A szerzők köszönetet mondanak Vasilije Meliknek, Drago Druskoviónek és 
Szeli Istvánnak, valamint a ljubljanai Nemzetiségi Intézet dolgozóinak, DuSan Ne-
caknaik és Stefa<n Soának a tanulmány előkészítése során nyújtott hasznos megjegy-
zésekért. 
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nyelvűség társadalmi hátterével . A kétnyelvű egyén tényleges társa-
dalmi helyének és szerepének a megvilágítására igazán csak akkor ke-
rülhetet t sor, amikor a kutatások folyamán nem hagyták f igyelmen 
kívül a nyelvészettel szorosan összefüggő szociológiai mozzanatokat 
sem. Ekkor derül t ki az is, hogy a kétnyelvűség fogalmát mindaddig 
meglehetősen szűken értelmezték, s elsősorban a két nyelvet beszélő 
egyénnel kapcsolatos lélektani vizsgálódásokra vonatkoztat ták. 

A „diglosszia" terminust a szociológiai beáll í tottságú kuta tók al-
kalmazták először, a r r a utalva, hogy kutatási terüle tük nem esik egybe 
a pszicholingvisztikai vizsgálódások területével. Ferguson szerint a dig-
losszia jelentése: az egyén az adott társadalmi közösségen belül két 
nyelvet használ a nyelvi közlés során. A diglosszia egyik fontos sa já-
tossága, hogy a két nyelv funkció tekintetében lényegesen különbözik 
egymástól. 

Ferguson meghatározása szerint „a diglosszia viszonylagosan stabil 
nyelvi szituáció, amelyre az jellemző, hogy vannak alapvető dialektu-
sok (ezek általános vagy regionális nyelvi no rmákra épülnek), s ezek 
fölött létezik egy (elsősorban a grammat ikai rendszer szempontjából) 
szigorúan kodifikált , különálló forma mint egy — ál talában ter jedel -
mes, gazdag — irodalom hordozója. És a fo rma valamelyik előző kor-
szakban jött létre, illetve valamely más nyelvi közösség sa já t ja , s első-
sorban az oktatási rendszerben játszik fontos szerepet; az adott társa-
dalmi közösségen belül e nyelvi forma, a formális (írásos és szóbeli) 
kommunikációban használatos, a mindennapi élet egyéb területein azon-
ban senki sem használja". (Ferguson, 1959). 

A nyelvi funkció ilyen jellegű széttagolódásának az eredményeként 
különbségek mutakoznak a két variáns társadalmi státusa tekintetében 
is. Ferguson a felsőbbrendű variánst H-val jelöli (high = felső), az 
alsóbbrendűt pedig L-lel (low = alsó). Az egyén a beszédszituáció jel-
legétől, valamint a beszélőnek az e szituációban betöltött szerepétől 
függően dönt az egyik vagy a másik var iáns használata mellett . 

A későbbiek folyamán >a kuta tók bizonyos mér tékben módosították 
és kiegészítették Ferguson meghatározását . Elsősorban Fishman érdeme, 
hogy manapság a ku ta tóknak olyan modell áll a rendelkezésükre, 
amelynek révén felfedhetők az összefüggések a kétnyelvűség nyelvi 
közösséggel kapcsolatos vetületei, valamint a társadalmi és kul turál is 
alapokon épülő nyelvi felépí tmény egyik sajátossága, a diglosszia kö-
zött. A H variáns révén pedig betekintést nyerhe tünk a formális be-
szédhelyzetekbe, vagyis nyomon követhet jük a társadalmi, politikai, 
művelődési és gazdasági szempontból fontos határozatok kia lakulásának 
a nyelvi vonatkozásait. 

A társadalmi-polit ikai, művelődési és gazdasági egyenjogúság szem-
pontjából a két var iáns közötti funkcionális különbséget a két népcso-
port közötti viszonyok alapján magyarázha t juk meg. A kapcsolatban 
álló nyelvek között jelentkező funkcionális különbségeket ugyanis az 
esetek túlnyomó többségében az illető nyelveket beszélő csoportok kö-
zött fennálló, az etnikai, társadalmi és művelődési státussal kapcsolatos 
különbségek eredményezik. 
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Nézetünk szerint tehát a két nyelv funkciója tekintetében észlel-
hető eltérések a két nyelvcsoport közötti státusbeli különbségekből 
erednek. Meg kell azonban mind já r t jegyeznünk, hogy a kapcsolatban 
álló nyelvek közötti funkcionális eltérések esetenként, bizonyos ideig 
akkor is fennál lhatnak, ha a népcsorotok közötti státusbeli különbségek 
megszűntek. Ilyen esetekben a funkcionális eltérések a múltbel i viszo-
nyokat tükrözik. A kisebbségi nyelv alárendeltségének következtében 
csökken az illető nyelvet beszélő csoport társadalmi mobilitása; ilyen 
vonatkozásban a kisebbség sem gazdasági, sem társadalmi, sem pedig 
művelődési szempontból nem lehet egyenrangú a többséggel, mivel 
nyelve kireked a tágabb közösség fejlődési folyamataiból. Nehézségekbe 
ütközik azonban a kisebbségi nyelv belső fejlődése is, s az etnikai, mű-
velődési és nyelvi sajátosságok egyre inkább folklorisztikus színezetet 
kapnak az adott területen. 

A diglossziáról alkotott nézetünk alapján tehát az áll, hogy az egy-
azon társadalmi-poli t ikai rendszerben élő két népcsoport nyelve között 
jelentkező funkcionális különbségek a két nyelv közötti társadalmi — 
és esetenként jogi — megkülönböztetésből erednek, e megkülönböztetés 
eredője pedig a társadalmi, gazdasági, kul turál is és politikai élet terén 
jelentkező megkülönböztetés. 

A fentebb vázoltak a lapján megpróbál juk kibővíteni a kisebbségi 
nyelv funkciójáról alkotott nézeteket, ma jd pedig elméleti síkon — tár -
sadalmi gyakor la tunk és törekvéseink alapján —- meghatározzuk a kap-
csolatban álló nyelvek egyenrangúságán alapuló szituációt. 

A nyelvi kontaktusoknak az egyenrangúság, illetve a függőségi 
viszony alapján való tipologizálása során külön figyelmet kell szentel-
nünk a „köznyelv — dialektus" relációnak, mivel nézetünk szerint a 
diglossziának e sajátos fo rmá ja a társadalmi viszonyok és a csoportok 
egymás közötti viszonya tekintetében lényegesen különbözik attól a 
nyelvi kontaktustól, amikor egy társadalmi közösségen belül két olyan 
nyelv kerül kapcsolatba, melyek közül az egyik a többség nyelve, a 
másik pedig az e társadalmi közösségbe tartozó kisebbségi népcsoport 
nyelve, melynek egy másik ál lamban van hivatalos státusa. 

1.1. A köznyelv és a dialektus viszonyára épülő diglossziát az alábbi 
tényezők határozzák meg: 

— az adott területen a lakosság két olyan nyelvi var iánst használ, 
melyek társadalmi funkciójuk tekintetében különböznek egymástól: a 
köznyelvet, mely segítségével bekapcsolódik az egész nyelvi közösség 
kommunikációs rendszerébe, valamint a nyelvjárás i változatot. 

A két var iáns funkció tekintetében élesen elhatárolható egymástól 
a regionális közösség és az egész nyelvi közösség kommunikációjának 
a szintjén egyaránt . Ugyanakkor a társadalmi státus tekintetében is 
lényegesen különböznek egymástól. A nyelvi alcsoport által használt 
variáns a nem formális beszédhelyzetekben szolgál a kommunikáció 
eszközéül, kizárólag az alcsoporton belül. A köznyelv ezzel szemben a 
kommunikáció eszköze a nem formális beszédhelyzetekben az egész 
nyelvi közösség szintjén, továbbá a formális beszédhelyzetekben az al-
csoport és az egész nyelvi közösség szintjén. A két var iáns közötti f u n k -
cionális viszony a következőképpen jelölhető: 
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— az egész nyelvi közösség nyelve — köznyelv = L(H) 
— a nyelvi alcsoport nyelve — nyelv járás = 1(H). 
Az 1(H) normatív- jogi ér téke közvetve összefüggésben áll az L(H) 

jogi státusával. 
A nyelvi alcsoport az egész nyelvi közösséggel együtt egy népcso-

portot alkot, s ez a társadalmi-poli t ikai rendszer hordozója az adott 
területen. A nyelvi alcsoport tagja inak hát rányos vagy előnyös társa-
dalmi, gazdasági és művelődési helyzete nem magyarázható közvetle-
nül az alcsoportba való tartozás tényével. Az l(L)-ről való lemondás 
a társadalmi fej lődésnek és az L(H)-nak az l(L)-re gyakorolt hatásá-
nak a következménye, nem pedig a tudatos társadalmi ráhatás 
eredménye. 

1.2. Az egyazon társadalmi közösségben élő két nép vagy népcso-
port nyelvének a funkciója között észlelhető különbségeknek — mint 
már fentebb jeleztük — vannak társadalmi, gazdasági és művelődési 
vetületei is, vagyis a nyelvi funkció differenciálódása társadalmi, gazda-
sági és művelődési differenciálódással jár együtt. 

A diglosszia a kisebbségi nyelv és a tágabb társadalmi közösség 
nyelve relációján a következőképpen alakul: mindkét nyelvnek van 
erősen kodifikált köznyelvi variánsa, de a két nyelv a társadalmi f u n k -
ció tekintetében különbözik egymástól. A funkcionális különbségek a 
kisebbségen belüli, valamint a kisebbség és a többségben levő nép kö-
zötti kommunikáció során egyaránt kifejezésre ju tnak. A kisebbség 
nyelve a kisebbség tagja inak a nem formális beszédhelyzetekben való 
kommunikálása során szolgál a kommunikáció eszközéül, a szélesebb 
társadalmi közösség nyelve pedig a szokványos beszédhelyzetekben 
használatos, mégpedig az egész társadalmat érintő társadalmi, politi-
kai, kul turál is és gazdasági témák esetében. 

A két nyelv közötti funkcionális viszonyokat a következőképpen 
jelölhet jük: 

— a szélesebb társadalmi közösség nyelve annak a népnek a nyel-
ve, amellyel a nemzeti kisebbség egy társadalmi-poli t ikai közösségben 
él; ezt a nyelvet a nemzeti kisebbség kétnyelvű tagja i második nyelv-
ként használják. Jelölhető L2(H)-val; 

— a nemzeti kisebbség köznyelve = L1(L). 
A kisebbség nyelve használatának lehetnek bizonyos normat ív- jogi 

biztosítékai, ezek azonban leggyakrabban általánosságban biztosí t ják a 
nemzeti kisebbségnek a szabad nyelvhasználatot, a valóságban azonban 
nincsenek meg az e jogok gyakorlásához szükséges intézményes és 
anyagi alapok. Ezzel magyarázható, hogy a kisebbség nyelvének a hasz-
nálata csak a kisebbségre korlátozódik. 

A kisebbségi nyelv nem alkalmas arra, hogy általa a kisebbség 
bekapcsolódjék az egész közösség társadalmi-polit ikai, gazdasági és kul -
turál is életének az áramlásaiba, így ennek a népcsoportnak a t á r sa -
dalmi mobilitása attól függ, hogy milyen mér tékben tud ja használni 
a szélesebb társadalmi közösség nyelvét (L2). 

Ugyanakkor az L1 használata a kisebbségen belül is kor lá tok közé 
szorul, elsősorban annak következtében, hogy az L2 az oktatás nyelve, 
valamint azért, mer t a társadalmi ranglé t rán való haladás az L2 hasz-
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nála tának a függvénye. A kisebbségi nyelv korlátozott használata kö-
vetkeztében gyakran lényeges különbségek keletkeznek a kisebbség kö-
rében és az anyaországban beszélt nyelvi változatok között, melyek 
nagyban megnehezít ik a kölcsönös megértést. Különösen érvényes ez 
azokban az esetekben, amikor a kisebbségen belüli nem formális kom-
munikáció a lapját valamely r i tkább tájszólás képezi. 

A nyelvszociológusok nézete szerint egy adott társadalmi közössé-
gen belül csak akkor maradha t fenn két nyelv, ha ezek között funkcio-
nális különbségek vannak. A funkciómegoszlás a beszélőnek a külön-
böző beszédhelyzetekben és a mindennapi tevékenységekben betöltött 
szerepéből ered, s e különbségeknek nyelvi téren ér ték-vetületei is van-
nak. Ha ez nem így lenne, akkor könnyen megtörténhetne, hogy egyik 
nyelv a másik helyébe lép (Fishman, 1976). Nézetünk szerint vi ta thatók 
az e f fa j t a állítások, mivel nem veszik f igyelembe azt, hogy az egy tá r -
sadalmi-polit ikai közösségben élő népek és népcsoportok társadalmi 
helyzetük tekintetében különböznek egymástól. Ha ugyanis megvannak 
a fel tételek arra , hogy a kisebbség egyenrangúan részt vállalhat a t á r -
sadalmi-polit ikai közösség társadalmi-gazdasági életében oly módon, 
hogy ennek révén nemcsak a kul turál is ér tékek megőrzésére adódik 
lehetőség, hanem ezek további kiteljesítésére is, akkor minden bizony-
nyal nem kerül sor a nyelvi funkciók megoszlására. A diglosszia minden 
esetben az alárendelt helyzetben levő L l - r e gyakorolt közvetett vagy 
közvetlen nyomás következménye. 

1.3. Az egyazon társadalmi-poli t ikai közösségben élő etnikai közös-
ségek nyelve közötti viszony harmadik, az alábbiakban felvázolandó 
típusa már közelebb áll a t á r sada lmunkban uralkodó viszonyokhoz. Ez 
esetben a két nyelv funkció tekintetében nem különbözik egymástól, 
ami az egyazon társadalmi közösségben élő népek és népcsoportok sa já-
tos társadalmi és jogi helyzetéből eredő viszonyokkal magyarázható. 
Ez esetben a nemzetiség nyelve az adott területen egyenrangúvá van 
nyi lvání tva a szélesebb közösség nyelvével. Mindkettő hivatalos nyelv, 
s a társadalmi-polit ikai, gazdasági és művelődési intézmények munká-
ját ál talában úgy szervezik meg, hogy e területeken mindkét csoport 
tagjai használhassák anyanyelvüket . A nemzetiség nyelvének intézmé-
nyes szinten biztosít ják a szélesebb társadalmi közösség nyelvével való 
egyenrangúsághoz szükséges jogokat. Ilyen körülmények között társa-
dalmi szempontból a két nyelv funkciója azonos. Megjegyzendő viszont, 
hogy — az oktatási intézmények tevékenységének a megszervezéséből 
eredően — a kétnyelvűség gyakoribb a nemzetiségiek esetében, mint 
a szélesebb társadalmi közösség tagjainál , s ennek következtében (első-
sorban a nem formális beszédhelyzetekben) a kisebbség r i tkábban hasz-
ná l j a anyanyelvét a másik népcsoport tagjaival való kommunikáció 
során. Ez esetben tula jdonképpen már nem is diglossziáról van szó, 
hiszen nem tapasztalható a két nyelv funkcióbeli megosztottsága egy 
népcsoporton belül. A kétnyelvűség itt a csoportok közötti kommuni-
kációt szolgálja, az L2 pedig a másik nemzetiséggel való kommuniká-
cióban használatos. 

A két nyelv közötti funkcionális viszonyokat a következőképpen 
je lölhet jük: 
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— a szélesebb társadalmi környezet nyelve = L2(H + L), 
— a nemzetiség nyelve = L1(H+L). 
A nemzetiség tagjai anyanyelvük (Ll) révén bekapcsolódhatnak az 

egész közösség társadalmi, gazdasági és politikai életébe, s ugyancsak 
anyanyelvükkel j á ru lnak hozzá a közösség művelődési közkincseinek a 
gyarapításához. 

1.4. Hazánk jelentős eredményeket ér t el a nemzetek és nemzeti-
ségek közötti egyenjogúság megvalósítása terén, s ezek az eredmények 
ú j dimenziókkal gazdagí t ják a nemzetiségi szempontból heterogén te rü-
letek kétnyelvűségével kapcsolatos nézeteket. Egyre ál talánosabbá válik 
az a gyakorlat , hogy a nemzetiségi szempontból vegyes területen élő 
nemzetek tagjai t anu l ják a nemzetiség nyelvét. A nemzetiség nyelvének 
az ismeretét a dolgozók és polgárok közös érdekei teszik szükségessé, 
vagyis az a tény, hogy a munka, az önigazgatási megegyezések és tá r -
sadalmi megállapodások létrehozása fo lyamatában a lakosság közös 
érdekei ju tnak kifejezésre. Ilyen körülmények között szükségessé válik, 
hogy a dolgozó — legalább passzív szinten — ismer je közvetlen mun-
katársa nyelvét. 

Megállapítható tehát, hogy a nemzetiségi szempontból heterogén 
társadalmi közösségekben létrejött , minőségileg ú j viszonyok következ-
tében a kétnyelvűség kölcsönös szükségletté válik. A nemzetek és nem-
zetiségek nyelvének az egyenrangú jogi státusa jó alapot szolgáltat 
ahhoz, hogy érvényre jusson e nyelvek egyenrangúsága a társadalmi 
státus tekintetében is. Az ilyen kölcsönös kétnyelvűséget a szakiroda-
lom a funkcionális kétnyelvűség terminussal jelöli (pl. Hajós, Klemen-
cic), s mi is megfelelőnek t a r t j uk ezt a kifejezést. A funkcionál is két-
nyelvűség a következő mozzanatok segítségével határozható meg: 

— a nemzetiség tagjai minden esetben — a formális és nem for -
mális beszédhelyzetekben, a nemzet és a nemzetiség tagjaival való kom-
munikálás során egyaránt — használhat ják anyanyelvüket ; az anya-
nyelv használatát formális szinten a kétnyelvűségen alapuló intézmé-
nyes rendszer teszi lehetővé, nem formális helyzetekben pedig az a 
tény, hogy a nemzet tagja i legalább passzív szinten ismerik a nemze-
tiség nyelvét. 

A funkcionális kétnyelvűség további fejlesztéséhez többé-kevésbé 
minden nemzetiségi szempontból heterogén területen megvannak a fe l -
tételek. Nézetünk szerint a jövőben arra kell törekednünk, hogy a n e m -
zetiségi nyelvnek — akár rendes tantárgyként , akár oktatási nye lvként 
— az oktatási fo lyamatban minél nagyobb teret biztosítsunk. 

Számos példa igazolja, hogy a funkcionális kétnyelvűség további 
fejlesztéséhez megvannak a reális feltételek. Er re utal az a tény is, hogy 
Jugoszlávia-szerte egyre többen tanul ják fakul ta t ív tá rgyként a nemze-
tiség nyelvét („Vajdaság 35 kétnyelvű — magyar—szerbhorvát — kö-
zépiskolája közül 15-ben minden szerbhorvát anyanyelvű tanuló, négy 
iskolában pedig a szerbhorvát anyanyelvűek 26,90 százaléka t anu l j a a 
magyar nyelvet" — Jukic, 1978). Kutatásaink során arról is meggyő-
ződhettünk, hogy a funkcionális kétnyelvűség igen nagy mér t ékben 
serkenti az új , minőségileg magasabbrendű nemzetiségi viszonyok ki -
alakulását a vegyes lakosságú területeken. I l lusztrációként eml í t jük 
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meg, hogy azoknál a magyar nemzetiségű tanulóknál, akik a murán -
túli kétnyelvű általános iskolákban tanul tak, ma jd pedig valamelyik 
szlovén oktatási nyelvű középiskolában folyta t ták tanulmányaikat , kö-
zépiskolai tanulmányaik során — a felmérések adatai szerint — némi-
leg (3,37 százalékkal) növekedett a magyar nyelv használata a mindkét 
nyelvet ismerő szlovén nemzetiségű tanulókkal való kommunikálás ese-
tében. Messzemenő következtetések természetesen nem vonhatók le 
egyetlen adat alapján, nézetünk szerint azonban a magyar nyelv hasz-
nálata növekedésének az egyik lehetséges magyarázata az, hogy a ma-
gyar nemzetiségű tanulók ez esetben a sa já t nemzetiségükhöz való t a r -
tozás tényén túl fokozottabban érzik, hogy egyben részét képezik a 
szlovének és magyarok kétnyelvű közösségének is. 

2. TÁRSADALMI KÖZÖSSÉGEK 

2.0. „Az emberek maguk csinálják történelmüket , de nem szabadon, 
nem maguk választotta, hanem közvetlenül készen talált, adott és örökölt 
körülmények között csinálják. Valamennyi holt nemzedék hagyománya 
l idércnyomásként nehezedik az élők agyára." (Marx, 1885). 

Marx fentebb idézett gondolatából ki indulva szükségesnek t a r t juk , 
hogy az anyanyelv- és a környezetnyelv-használat i vizsgálatok ered-
ményeinek az ismertetése előtt felvázoljuk azokat a történelmileg adott 
társadalmi fel tételeknek a rendszerét, melyek a nyelvhasználati vizsgá-
latok szempontjából relevánsak. E közben szem előtt t a r t j u k Marxnak 
még egy fontos gondolatát: „A tulajdon különböző formáin, a társa-
dalmi létfeltételeken egy egész fe lépí tmény emelkedik különböző és 
sajátságosan alakult érzésekből, illúziókból, gondolkodásmódokból és 
életszemléletekből. Ezeket az egész osztály teremti meg és a lakí t ja ki 
a maga anyagi alapjaiból és a megfelelő társadalmi viszonyokból. Az 
egyes egyén, akihez mindez hagyományon és nevelésen át ju t el, azt 
képzelheti, hogy ezek a tula jdonképpeni indítóokai és ki indulópontjai 
cselekvésének." (Marx, 1885). 

A vizsgált társadalmi közösségek, a Vajdaság, Baranya és a Mu-
rántúl az Osztrák—Magyar Monarchiától és a Jugoszláv Királyságtól 
örökölt bizonyos kulturális, történelmi, etnikai és nyelvi vonatkozású 
tényezőket. Ezek az ú j Jugoszláviában, az ú j társadalmi-poli t ikai kö-
rülmények között is éreztették hatásukat . Az adott állapot át lényege-
sítésére i rányuló törekvések már a népfelszabadító háború során jelent-
keztek. E törekvések népeink és nemzeteink egyenjogúságának, egyen-
rangú nyelv- és i ráshasználatának az elveire épültek, s szocialista t á r -
sadalmunk fejlődése során egyre inkább kiteljesedtek, s beépültek ön-
igazgatási rendszerünk alapjaiba. 

A fent iekkel összhangban szükségesnek mutatkozik, hogy a törté-
nelmileg adott feltételek közötti lényegi különbségek és hasonlóságok 
a lapján megvizsgáljuk, hogy a társadalmi és kul turál is örökség voná-
sai a lapján a vizsgált társadalmi közösség hogyan építette ki a nem-
zetek és nemzetiségek kulturális és nyelvi egyenjogúságának az intéz-
ményes rendszerét. Természetesen e vázlatos át tekintés során nem tér-
hetünk ki külön-külön minden lényeges mozzanatra. 
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A közös és sajátságos elemzések során olyan mércéket ta r to t tunk 
szem előtt, melyek összhangban vannak a szociolingvisztikai vizsgála-
tok lényegével. E mércék: 

a) állandó (konstans)1 tényezők: 

(i) a tőkés viszonyok átlényegesítése szocialista viszonyokká 
(ii) a nemzeti kisebbségi kul túra átlényegesítése nemzetiségi 

kul túrává 
(iii) a kisebbségi tudat átlényegülése nemzetiségi tudat tá ; 

b) változó (variabilis) tényezők: 

(i) falusi/városi viszonyok 
(ii) a demográfiai tényezők egysége és diszperziója 

(iii) kétnyelvűség az oktatási-nevelési rendszerben 
(ív) a nemzetek és nemzetiségek egyenrangú nyelv- és íráshaszná-

la tának intézményesített formái. 

Hadd jegyezzük meg mindjár t , hogy a nemzetiségi kérdés megol-
dása terén általában, s az egyenrangú nyelv- és í ráshasználat terén 
külön is jelentős eredményeket é r tünk el, de ,,az elért eredmények elle-
nére sem mondhat juk , hogy társadalmi életünknek ezen a területén 
nincsenek többé problémák. Itt is jelentkeznek olyan törekvések és fel-
fogások, amelyek a nemzetek közötti viszonyok rendszeréből eleve ki 
vannak rekesztve, az emberek maradi tuda tában azonban még fellel-
hetők." (Kardelj, 1977). így például még mindig akad példa a r ra (nem-
zeteink és nemzetiségeink esetében egyaránt), hogy egyesek alárendelt , 
illetve felsőbbrendű szerepet tu la jdoní tanak bizonyos nyelveknek és 
kul túráknak . 

Feladatunk e téren, hogy az ilyen nézeteket a tör ténelmi hagyomá-
nyokra vonatkoztatva elemezzük, s felméréseink eredményei a lapján 
megállapítsuk, milyen mértékben van jelen az efféle felfogás t anu ló i f jú -
ságunk tudatában. 

Kuta tása ink további célja, hogy az egyén, illetve az adott csoport 
anyanyelv- vagy környezetnyelv-használatát a polgári ku l túra hagyaté-
kaként jelentkező kisebbségi tudat ta l összefüggésben vizsgáljuk, s ennek 
tükrében megállapítsuk, hogy a kul túrában uralkodó szocialista viszo-
nyok mennyiben já ru l tak hozzá a kisebbségi ku l tú rának a nemzetiségi 
ku l túrává való átlényegesítéséhez. Nézetünk szerint e kérdéskomplexum 
történelmi távlatokban való vizsgálata révén egyrészt lehetőség nyílik 
az egyenrangú nyelvhasználat terén az elér t eredmények fe lmérésére 
és összegezésére, másrészt pedig alapul szolgál a jövőbeni kuta tások 
módszereinek és ins t rumentumainak a megválasztásában. 

A kul tú rában megnyilvánuló tudat átlényegesülési fo lyamatá t vizs-
gálva azonban nem csupán a kul túrán belül ható tényezőket vesszük 
figyelembe, hanem elemezzük a felépí tményt meghatározó társadalmi 
viszonyok alapjai t befolyásoló anyagi viszonyokat is. Bennünket első-
sorban a felépí tmény nyelvi vonatkozásai érdekelnek, nevezetesen a 
nyelvhez, mint a többnyelvű közösségben élő egyén vagy csoport eg-
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zisztenciális kommunikációs szükségletei kielégítésének az eszközéhez 
való viszony, valamint az, hogyan viszonyulunk a környezethez, a 
nyelvhez mint a vizsgált etnikai és nyelvi közösség ku l tú r á j ának az 
egyik meghatározó tényezőjéhez. 

A vizsgálódásaink középpont jában álló nyelvek (a magyar , a szerb-
horvát és a szlovén) társadalmi, politikai és jogi státusa, s á l talában 
e nyelvek egymás közötti viszonya a történelem folyamán jelentős vál-
tozásokon ment keresztül. Az első pi l lantásra úgy tűnhet , hogy az egy-
más közötti viszony tekintetében a mérleg hol az egyik, hol a másik 
nyelv j avára billent, a tényleges helyzet azonban nem ilyen egyszerű. 
A mélyrehatóbb elemzés során kiderül például, hogy a tör ténelem fo-
lyamán a vizsgált nyelvek közül egyik sem vette fel a másiknak a sze-
repét; s nem lehet például közös nevezőre hozni a szerb nyelvnek a 
Habsburg-monarchiában, a Matica srpska megalakítása idején, vala-
mint a magyar nyelvnek a Jugoszláv Királyságban betöltött helyzetét, 
ugyanúgy nem lehet egyenlőségjelet tenni az egyenrangú nyelvhaszná-
lat tekintetében az 1848-as magyar forradalomban, valamint a száz 
évvel később létrejöt t szocialista Jugoszláviában kialakult helyzet 
között. 

A nyelvhasználati felmérések eredményeinek az elemzése során 
semmiképpen sem szabad szem elől tévesztenünk a tényt, hogy az év-
századok folyamán végbement társadalmi-gazdasági változások lénye-
gileg meghatározták a mai Vajdaság, Horvátország és Szlovénia te rü-
letén élő nemzetek és nemzetiségek egymás közötti viszonyának az ala-
kulását, valamint azt a szellemi örökséget, amely jelenleg is él és hat 
környezetünkben, így a vizsgálat alanyainak a tuda tában is. A felmérés 
eredményeinek az elemzése során ezt az örökséget hozzá kell adni a 
kapott információmennyiséghez. 

A továbbiakban azokat a lényeges történelmi mozzanatokat pró-
báljuk meg felvázolni, amelyek lényegileg befolyásolják a nyelv szere-
péről alkotott tudat alakulását (2.1.), elemezzük a vizsgált területeken 
és közösségekben uralkodó makro-szociolingvisztikai körülményeket 
(2.2), ma jd pedig a jelenlegi és a múltbeli makro-szociolingvisztikai kö-
rülmények összevetése révén kialakult képet alapul véve körülhatá-
roljuk azokat a kérdéseket és tudományos feltételezéseket, amelyeket 
a további fejezetekben részletesen elemezni fogunk (2.3.). 

2.1. A nyelv kettős szerepkörének — anyanyelvi és köznyelvi funk-
ciójának — a nyelvi tuda t a lakulására ható diakronikus makro-szocio-
lingvisztikai vonatkozásait vizsgálva célszerűnek látszik, hogy — ter-
mészetesen kr i t ikusan viszonyulva a dolgokhoz — a nyelvszociológiá-
ban hasonló módszereket és el járásokat próbá l junk alkalmazni, mint 
amilyeneket a marxis ta kri t ika alkalmazott a polgári közgazdaságtan 
bírálata során. Az e nézeteket képviselő nyelvészek abból az elvi állás-
pontból indultak ki, hogy a nyelv a társadalmi gyakorlat szerves része, 
tehát munka, s mint i lyennek érték-vonatkozásai is vannak. E nézet 
a lapjában Marxnak az a gondolata áll, hogy a társadalmilag hasznos 
termékek ér tékekké való transzformálása, maga a művelet is társadalmi 
termék, akárcsak a nyelv. Az ilyen alapokat szem előtt tar tó nyelvészek 
hangsúlyozzák annak fontosságát, hogy a társadalmilag hasznos termé-
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kek é r tékké való átlénycgesítése műveletének a vizsgálata során Marx 
éppen a nyelv pé ldá jára hivatkozott. (Marcellesi et Gardin, 1974). 

Nem célunk, hogy a polgári közgazdaságtan marxis ta bírá la tában 
található nyelvi vonatkozású hivatkozások súlyát mérlegel jük, s annak 
eldöntése sem, hogy az efféle analógia vonatkoztatható a nyelvtudomány 
egészére olyan ártelemben, ahogyan azt az idézett szerzők teszik. Lé-
nyegesnek t a r t j uk azonban, hogy kri t ikusan viszonyuljunk a polgári 
nyelvelméletekhez. 

A nyelvnek a nemzet alkotó elemeként való hangsúlyozása különö-
sen a feudalizmusból a kapitalizmusba való á tmenet idején, a társa-
dalmi munkamegosztás ú j rendszerében kapot t ú j szerű megvilágítást, 
abban az időszakban, amikor a nyelv a munkamegosztás a lapjában álló 
kohéziós erő egyik alaptényezőjévé vált. Az életre kelő tőkés osztály 
tisztában volt azzal, hogy milyen szerepet játszik a nyelv egy nép mű-
velődési életében, s ál talában a népelemek összetartásában. Később e 
felfogás helyenként nacionalista színezetet kapott. Ilyen vonatkozásban 
a nyelv eszköz, melynek révén az etnikai közösségek függőségi viszony-
ba kerülnek egymással. Más szavakkal: ha egy társadalmi közösségben 
több etnikai közösség létezik, akkor a nyelv olyan ér tékké válik, mely-
nek segístségével á ruba bocsáthatók és megvásárolhatók bizonyos t á r -
sadalmi kiváltságok. 

E mozzanat — különösen az Osztrák—Magyar Monarchiában — 
bizonyos nyelvi ér tékek romantikus túlhangsúlyozása révén jutot t 
kifejezésre. 

Fenti megál lapí tásunkkal természetesen nem k íván juk elvi ta tni a 
romant ikának az irodalom és általában a művelődés terén (így például 
a nyelv fejlesztésében) betöltött szerepét, hanem csupán fel szeretnénk 
vázolni azokat a makro-szociolingvisztikai mozzanatokat, melyek a tör-
ténelem folyamán döntően befolyásolták, s részben még ma is befolyá-
solják a fejlődés irányát . Az alábbiakban illusztrációként körvonalaz-
zuk, milyen szerepe volt a magyar nyelvnek Magyarországon a ro-
mant ika idején. Az alábbi sorok némileg más fényt vetnek a nyelv 
funkció jának az alakulására, a lapjában véve azonban az itt következők 
nincsenek ellentétben a fentebb vázoltakkal. 

„Herder nyomán Magyarországon az ősi ,organikus' nemzet mo-
dellje vált a köztudatban elevenné, mely szerint a nemzet a pr ior i je-
lenség, változatlan, immanens tényezők összeszövődése. E felfogás sze-
r int összetevői között a nyelv a meghatározó, s mindaz, ami ezzel kap -
csolatos, továbbá a kul turál is hagyományok, a .népszellem' tükrözte-
tése, az ősi múlt, a történelem. 

A nemzeti nyelvben lá t j ák nálunk m á r a felvilágosodás gondol-
kodói a nemzeti szellem tükröztetőjét , a nemzet f ennmaradásának leg-
főbb eszközét. A nyelv és a ku l túra fejlesztése olyan ügy, amelyben 
ekkor mindenki egyetért, a későbbi egységtörekvéseknek, amelyeknek 
az irodalom fontos mozgatója, szorgalmazója lesz, csíráját ebben az 
egyetértésben kell lá tnunk." (Fenyő, 1977). 

A nyelv felvilágosító szerepével kapcsolatos felfogás tekinte tében 
van némi hasonlóság a magyar és a szerb nép körében. „Noha a nyelvi 
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ideál és a nyelvi egység vonatkozásában Kazinczy és Vuk nézetei szem-
ben állnak egymással, eszmei a lap jukban mégis létezik egy közös vo-
nás, melynek alapján a két törekvés rokonságot mutat , nevezetesen 
Dositejnek és Bessenyeinek a ku l túra nemzeti nyelvre való alapozásá-
val kapcsolatos felfogása." (Szeli, 1977a). 

A XIX. század húszas éveiben a magyar és a szerb nép körében 
kibontakozó nyelvi mozgalmak azonban különböznek is egymástól. „Az 
első esetben a magyar nyelv dominációja i ránt i igényeket a nemesi 
államiság eszméje táplál ja, az utóbbi pedig a herder i „természetes jog" 
romantikus elvét hangoztat ja , pontosabban azt, hogy az önálló nemzeti 
nyelvnek és ku l tú rának az ősök, az eredet és a nemzeti függetlenség az 
alapja." (Szeli, 1977a). 

Ma már világosan lá t juk, hogy a „nemzeti nyelvér t folytatot t ha r -
cok" nem csupán a nyelvre i rányultak, s azzal is t isztában vagyunk, 
hogy a történelem folyamán sok esetben éppen a nyelv nyúj to t t lehe-
tőséget az érzelmi túlfeszítettség levezetésére. A nevelés és a hagyomá-
nyok hatása alat t bizonyos egyének és csoportok tuda tában a nyelv 
„nemzeti szentélyként" élhet, noha tudjuk, hogy a nyelvi tudat törté-
nelem folyamán mindig is csupán a fontos társadalmi megmozdulások 
kísérőjelensége volt. 

A polgári osztály nyelvpoli t ikája látszatra tá rsadalmanként igen 
különböző, s egyrészt az egészen liberális tolerancia, a szabad nyelv-
használat, másrészt pedig az enyhébb vagy szigorúbb nyelvi diszkri-
mináció határa i között mozog. Lényeges azonban, hogy a nyelvek ér té-
kéről alkotott polgári felfogás a lapjában az ál lamnyelv és a nem ál lam-
nyelv közötti szigorú megkülönböztetés áll. 

Ezért érthető, hogy még a viszonylag haladó polgári mozgalmak 
sem tudtak megnyugtató megoldást találni a polgári állam keretében 
a nemzetiségi kérdésre. Illusztrációként emlí t jük, hogy például Kossuth 
határozottan visszautasította a szerbek küldöttségének a nyelvvel k a p -
csolatos kérését a r ra hivatkozva, hogy egységes á l lamnyelvre van szük-
ség. A magyar for rada lmárok már a forradalom kri t ikus napja iban be-
lát ták Kossuth nézetének a tar thata t lanságát , az anyanyelv-használat-
tal kapcsolatban ígéreteket is tettek, maga Kossuth azonban sokáig ki-
tar tot t amellett, hogy az ál lamnyelv az állam létel»2me. Csak jóval 
később, a Dunai Szövetséggel kapcsolatos terveiben mondott le az egy-
séges ál lamnyelvre vonatkozó elképzeléseiről s tette magáévá azt a né-
zetet, hogy a szövetség tagállamain belül biztosítani kell a szabad 
nyelvhasználatot. (Kovács, 1977). 

A Jugoszláv Királyság idején a nagyszerb burzsoázia nem átallotta 
nyilvános helyekre kifüggesztet t fel iratok ú t j án propagálni az államnyelv 
használatát . („Govori drzavnim jezikom!") A burzsoá ideológia elveivel 
összhangban ebben az időben a magyar nemzeti kisebbség nyelvének 
csak minimális é let teret biztosítottak, kizárólag a ku l túra bizonyos te-
rületein, s magyar nyelv ér téke éppen ilyen vonatkozásban határolható 
körül: az adott korban olyan ér téket képviselt, amilyen mér tékben le-
hetővé tet te a nemzeti kisebbség művelődési alapokon való egybefo-
gását. A magyar nyelv funkciójáról alkotott tudat ily módon a kisebb-
ség társadalmi státusáról alkotott tudat szerves részévé válik. 
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A régi Jugoszláviában a magyarok ku l tú rá j a tehát jellegzetesen 
kisebbségi ku l túra volt, amely magán viselte a polgári ideológia bélye-
gét. Ez idő szerint különösen elevenen hato t tak — s i t t-ott még ma is 
éreztetik ha tásukat — Szenteleky eszméi, melyek szerint a kisebbségi 
ku l tú rá t minden tekintetben a „kisebbségi sorsnak" kell alárendelni. 
Szenteleky a Jugoszláviában élő magyarok minden életmegnyilvánulá-
sának az a lapjában a kisebbségi státust látta, s kizárólag ilyen szem-
pontok alapján határozta meg a feladatokat is, f igyelmen kívül hagyta 
az egyetemes magyar kul túrában észlelhető törekvéseket és áramlatokat . 

La ták Is tvánnak és a szociális irodalom egyéb képviselőinek a né-
zete nagyjából azonos volt Szenteleky nézeteivel, nevezetesen azzal, 
hogy az ideológiai harc nem lehet a kisebbség feladata, s a kisebbségi 
írók csupán a kisebbségi nyelv és kul túra élet terének a biztosítása te-
kintetében viselnek felelősséget. Csak az 1936-tól a J K P vezetése alat t 
megjelenő Híd c. folyóirat szakít ezzel a nézettel, vál la l ja az osztály-
harcot és képviseli a munkásmozgalom ügyét. (Szeli, 1977). 

Szocialista tá rsadalmunkban a nemzetiségi viszonyok a lapjában a 
munkásosztály érdekei állanak, s ily módon nincsenek meg a fel tételek 
arra, hogy ú j ra te rmelődjenek a nyelvek felsőbb- és alsóbbrendűségével 
kapcsolatos nézetek. Tény viszont, hogy a polgári társadalomban jó 
másfél évszázadon át ható nézetek szervesen beépültek a nyelv f u n k -
ciójáról alkotott hagyományos szemléletekbe. A bizonyos egyének és 
csoporotok esetében még mindig észlelhető ilyen felfogásokat úgy kell 
ér telmeznünk, mint a kisebbségi tudat nemzetiségi tuda t tá való átala-
kulási fo lyamatának az egyik sajátosságát. 

Szocialista tá rsadalmunkban a nyelv társadalmi szerepéről alko-
tott tudatot lényegében az a tény határozza meg, hogy a nyelv az em-
bernek mint társadalmi lénynek elidegeníthetetlen tula jdona, vagyis a 
nyelvre inem tekintünk többé úgy, mint az etnikai közösség „magán-
tu la jdonára" , melynek révén az illető közösség vagy egyén megvaló-
s í tha t ja nacionalista törekvéseit, illetve amely a társadalmi presztízs 
szolgálatába állítható. A nyelvi tudatot meghatározó másik lényeges 
mozzanat az etnikai közösségek egyenjogúsága. Ily módon egy etnikai 
közösség nyelve nem az elszigetelődés, hanem a társadalmi élet egészé-
be való bekapcsolódás eszközévé válik. 

2.2. A kérdéskör történelmi távlatainak a felvázolása során fe lh ív-
tuk a f igyelmet azokra a tá rsadalmunkban nagyobbára már tú lhala-
dot taknak tekinthető mozzanatokra, amelyek a múl tban rányomták 
bélyegüket a nemzetiségi viszonyok alakulására, s amelyek kisebb mér -
tékben még mindig éreztetik hatásukat egyes csoportok s bizonyos 
egyének esetében. E „hagyomány" tekintetében az ál ta lunk vizsgált 
környezetek nem különböznek lényegesen egymástól, s a vizsgálódások 
jelenlegi szakaszában nem is lehet célunk az esetleges sajátosságok be-
hatóbb elemzése. A történelmi örökségekből eredő környezeti sajátos-
ságok rendszerének a tanulmányozására csak akkor kerül sor, ha ez az 
empirikus adatok elemzéséhez szükségesnek mutatkozik. 

A makro-szociolingvisztikai körülmények elemzése során bizonyos 
mér tékben figyelembe vesszük azonban ezeket a sajátosságokat is, még-
pedig a népeink és nemzetiségeink egyenrangú nyelv- és í ráshasználata 
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intézményes jogi rendszerének a vizsgált környezetben való érvényre 
jutása kapcsán. 

Feltételezésünk szerint a többnyelvűség jugoszláviai modell je gá-
tolja a diglossziának mint a nyelvek funkcióbeli megoszlásának (Fish-
man, 1972) a létrejöt tét . Feltételezzük továbbá, hogy e modell megen-
gedi a beszédpartner etnikai azonosítására épülő dilgossziának a kifej-
lődését, valamint hogy a funkcionális kétnyelvűség kiteljesedésének az 
i rányában ha t (Hajós és Klemencic, 1975). Vizsgálódásainkat o l j an 
környezetekben és közösségekben végezzük, ahol a nemzetek és nem-
zetiségek egyenrangú nyelv- és í ráshasználatának az általános elvei a 
környezeti sajátosságok szűrőjén keresztül ju tnak érvényre. E tényből 
eredően egyik fe lada tunknak tek in t jük annak megvizsgálását, hogy a 
többnyelvűség jugoszláviai modell jének az alapelvei egyenlő mér tékben 
ju tnak-e érvényre társadalmi gyakor la tunk különböző területein, vala-
mint annak megvizsgálását, hogy az esetleges különbségek a vizsgált 
környezet intézményes rendszerének, illetve társadalmi-gazdasági ténye-
zőinek a sajátosságaiból erednek-e, vagy mindez annak a következmé-
nye, hogy szocialista közösségünk szubjektív erői nem veszik ki kellő 
mér tékben részüket az egyenjogúsággal kapcsolatos alkotmányos elvek 
valóra váltásából. 

Felméréseinket három sajátos társadalmi környezetben, Vajdaság 
SzAT területén, valamint a Horvát és a Szlovén Szocialista Köztársa-
ságban végeztük. 

A Vajdaságban a magyar nyelv hivatalos státussal rendelkezik, 
s így lehetőség van arra, hogy ezt a nyelvet — akárcsak a Vajdaság 
területén élő egyéb nemzetek és nemzetiségek nyelvét — a t a r tomány in-
tézményes rendszerének minden szintjén használják. Az önigazgatási 
alapokra épülő művelődési, oktatási és tudományos tevékenység tekin-
tetében a magyar nemzetiség nem élvez külön jogokat, hanem egyen-
rangú a ta r tomány területén élő egyéb nemzetekkel és nemzetiségekkel. 

Szlovénia összlakosságának mindössze 0,5 százaléka magyar, s e 
tényből eredően szükség mutatkozott arra, hogy különleges rendelke-
zések ú t j á n jussanak érvényre a Murántúlon élő magyar nemzetiség 
alkotmányos jogai. Az a nézet alakult ki ugyanis, hogy a minden dol-
gozónkra érvényes jogokon és kötelezettségeken túl itt még egy mozza-
natot szem előtt kell tartani , nevezetesen az e tn ikum megőrzéséhez és 
továbbfejlesztéséhez szükséges feltételek megteremtését és fenntar tásá t . 
Mivel szövetségi Alkotmány által meghatározott önigazgatási formák 
és viszonyok e tekintetben kevésnek bizonyultak, a Szlovén SzK Alkot-
mánya lehetővé tet te a köztársaság területén élő nemzetiségek számá-
ra, hogy jogaiknak a gyakorlása céljából külön oktatási és művelődési 
érdekközösséget alakítsanak. 

Két községben, Muraszombaton és Lendván alakult ilyen érdek-
közösség, s ál taluk a magyar nemzetiség közvetlenül kifejezésre ju t t a t -
ha t j a autent ikus érdekeit , aktív részesévé válhat a biztosított különle-
ges jogok gyakorlásának, s felelősséget is visel a nemzetiségi sajátos-
ságok megőrzése és továbbfejlesztése tekintetében. Ezek az érdekkö-
zösségek nem elszigetelt ins t rumentumok, hanem olyan szervezetek, 
melyek révén a magyar nemzetiség tagjai mint dolgozók és polgárok 
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kifejezésre ju t ta t ják sajátos érdekeiket s gyakorolják az etnikumukból 
közvetlenül eredő sajátos jogokat. (Sos, 1977).2 

A Horvátországi Magyarok Szövetsége a Horvát Szocialista Köztár-
saság területén élő magyar nemzetiség kul túrá ja és nyelve ápolásának 
intézményesített formája . A Szövetséget hat bizottság alkotja, melyek 
az alábbi területeken tevékenykednek: a Petőfi-brigád hagyományainak 
az ápolása, oktatásügy, művészet, könyvtárszervezés, könyvterjesztés, a 
népi és művelődési hagyományok ápolása, valamint a sajátos nemzeti-
ségi jogok gyakorlása. 

Mint az előzőekből is kiderül, a Szövetség nemcsak művelődési, 
hanem társadalmi-politikai kérdésekkel is foglalkozik. A Horvát KSz 
Központi Bizottsága több ízben is foglalkozott azzal, hogy a nemzeti-
ségek szempontjából jelentős társadalmi-politikai kérdések megvitatása 
az efféle szervezetek illetékességi körébe tartozik-e. Manapság az az 
általános érvényű nézet, hogy a nemzetiségi szervezeteknek nemcsak 
művelődési kérdésekkel kell foglalkozniuk, hanem szem előtt kell t a r -
taniuk az illető nemzetiség sajátos érdekeit is. (Junger, 1977). 

Az említett három környezetben a magyar nyelv és kul túra hely-
zete intézményes és jogi szinten különböző, ugyanakkor azonban kü-
lönbségek vannak a három vizsgált terület oktatási-nevelési rendsze-
rében is. 

A jugoszláviai többnyelvűségi modell a különböző nemzetiségű ta-
nulóifjúság együttes nevelését szorgalmazza, a sajátos környezeti ténye-
zők következtében azonban ez az elv különböző oktatási-nevelési meg-
oldások révén jut kifejezésre. A különféle nemzetiségű tanulóif júság 
együttes nevelése ugyanis többféleképpen értelmezhető, a lényeg azon-
ban az, hogy az oktatási-nevelési folyamatot egy intézményen belül két 
vagy több nyelven kell megszervezni. (Mikes, 1976b). 

A Vajdaságban olyan oktatási-nevelési gyakorlat alakult ki, hogy 
a magyar nemzetiségű tanulók külön tagozatokon tanulnak, az egyéb 
nemzetiségű tanulókkal egy váltásban. E gyakorlat további jellemzője, 
hogy a tanulók az ismereteket anyanyelvükön sajá t í t ják el, a szerb-
horvátot (vagy valamelyik nemzetiség nyelvét) külön tantárgyként 
tanulják. 

A murántúl i magyar—szlovén kétnyelvű területen kialakult oktatá-
si-nevelési gyakorlatnak az a sajátossága, hogy itt egy tagozaton tanul-
nak a szlovén és a magyar nemzetiségű általános iskolai tanulók, s az 
oktatás két — magyar és szlovén — nyelven folyik. Ez a gyakorlat a 
belső nyelvi differenciáción alapul. A tanuló mindkét nyelven felmond-
ha t ja a tananyagot, de az értékelésnél általában az anyanyelven fel-
mondott anyagot veszik figyelembe. A középiskolai tanulók ezen a te rü-
leten a magyar nyelvet fakultat ív tárgyként tanulják. 

A Horvát Szocialista Köztársaságban (Baranyában és Szlavóniában) 
a vajdaságihoz hasonló gyakorlat alakult ki, ha azonban nincsenek meg 
a feltételek ahhoz, hogy a tanuló kizárólag anyanyelvén sajátí tsa el a 
tananyagot, akkor bizonyos tantárgyakat anyanyelvükön, más tárgyakat 
pedig a környezet nyelvén tanulnak. Az utóbbi időben számottevően 
növekedett az anyanyelven tanult tantárgyak száma. A vajdasági okta-
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tási-nevelési gyakorlathoz hasonlóan itt is e l ter jedt az anyanyelvápo-
lás. Ebben azok a tanulók vesznek részt, akik nem anyanyelvükön ta-
nulnak. (Merki, 1977). 

2.3. A szocialista önigazgatás feltételei között lé trejöt t különböző 
intézményes-jogi fo rmák a jugoszláviai többnyelvűségi modellen ala-
pulnak, amely rugalmassága és pluralisztikus volta révén összhangban 
van a marx i taní tásoknak a környezeti sajátosságok figyelembe vételét 
szorgalmazó alapelveivel. Ilyen értelemben indokoltnak tekinthetők a 
fentebb vázolt különbségek, melyek konkrét esetben egyebek között n 
nemzetiségi lakosság különböző terület i megoszlásából erednek. Meg-
jegyzendő, hogy e tekintetben a Vajdaság területén élő magyar nemze-
tiség sokkal kedvezőbb helyzetben van, mint a Horvát és a Szlovén 
SzK területén élő magyarság. Sajá tos továbbá a magyar a jkú lakosság 
falusi és városi környezetenkénti megoszlása is. Példaként emlí t jük, 
hogy a Vajdaság magyar nemzetiségű lakosságának egyharmada köze-
pesen fej let t , illetve fe j le t t művelődési és ipari központokban él. 
(Györe, 1971). 

Molnár Csikós László részletesen kidolgozta Vajdaság községeinek 
a magyar lakosság megoszlása szerinti t ipológiáját. Munká jában tíz cso-
por t ra osztja a vajdasági községeket aszerint, hogy mekkora a magyar 
lakosság számaránya, mennyien élnek a községközpontban és mennyien 
a környező helységekben, milyen az urbánus és a rurál is lakosság 
aránya stb. 

A nyelvek közötti egyenrangúság fokának biztos muta tó ja az illető 
nyelv társadalmi szerepe, vagyis a társaidaimi kommunikáció egészében 
betöltött funkciója. A nyelv kommunikat ív értékét veszélyeztető folya-
matok, törekvések és mechanizmusok szükségszerűen védelmi reakció-
kat vá l tanak ki az ér intet t népcsoport körében. (Lük, 1976). 

Az örökölt tényezők és a fentebb vázolt környezeti sajátosságok 
következtében fennál l annak a lehetősége, hogy a Horvátország és Szlo-
vénia területén élő magyarság nyelve veszít kommunikat ív értékéből. 
Az említett intézmények és a kétnyelvű oktatás e területen kialakult 
gyakorlata ezt a tendenciát hivatott semlegesíteni. A Vajdaság a ha-
gyományok és a társadalmi-gazdasági feltételek tekintetében lényegesen 
különbözik a két említett területtől, ezért az eddigiek során nem m u -
tatkozott szükség arra, hogy hasonló intézmények létesüljenek a magyar 
nemzetiség művelődési és nyelvi ér tékeinek a védelmezésére. 

Alkotmányunk eléggé széles alapokon határozza meg a nemzetiségi 
viszonyokat, ezért a nemzetek és nemzetiségek nyelvi egyenrangúsága 
intézményes gyakorlásának a megalapozása során szükség mutatkozott 
az alkotmányos alapelvek konkretizálására. 

Sajá tos mozzanat például, hogy a zárt, falusi környezetben élő, 
nem mozgékony nemzetiségi csoportok szükségleteiket szinte kizárólag 
sa já t nyelvük révén elégítik ki, s így ez esetben nem áll fenn a nyelv 
asszimilációjának és elértéktelenedésének a veszélye. Megvannak vi-
szont a feltételek ahhoz, hogy az ilyen zárt közösségek nyelve dialek-
tussá válik, s használhatat lan lesz a társadalmi kommunikáció bizonyos 
színtjein. E tény ar ra utal, hogy a nyelvet nem csupán a nemzet vagy 
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a nemzetiség magántu la jdonának kell tekintenünk, hanem olyan érték-
nek, melynek megóvása a szélesebb társadalmi közösség érdeke is. 

A nem zárt környezetben élő, mozgékony nemzetiségi csoportok 
esetében más veszély áll fenn, nevezetesen az, hogy az összes társa-
dalmi és termelési fo lyamatokba való bekapcsolódás révén intenzívebb 
kapcsolatba kerülnek a környezetükben többséget alkotó etnikai közös-
ség nyelvével. I lyen eseiekben a kisebbség nyelve a szélesebb környe-
zetben fokozatosan elveszítheti kommunikat ív értékét, használata csak 
a családi körre korlátozódik, ami az első lépést jelenti az anyanyelv 
elvesztésének és végső soron a nemzetiségi hovatartozásról való lemon-
dásnak az ú t ján . (Lük, 1976). 

A magyar nyelvnek a vizsgált környezetekben hivatalos státusa 
van, s ez jó alapot szolgáltat a fent ismertetett negatív jelenségek sem-
legesítéséhez a zár tabb és nyí l tabb nemzetiségi közösségek esetében 
egyaránt . Nézetünk szerint igen lényeges mozzanat, hogy a magyar 
nyelv a társul tmunka-alapszervezetek szintjén is a hivatalos nyelv stá-
tusával rendelkezik. 

Nyilvánvaló, hogy a nemzetek és nemzetiségek egyenrangúságára 
vonatkozó alkotmányos rendelkezések életre keltése tekintetében nem 
mindenüt t születtek kifogástalan megoldások. Felmérésünk egyik célja, 
hogy rámutassunk az e téren észlelhető fogyatékosságokra, a nehézsé-
gekre és a kuta tás kezdeti szakaszára való tekintet tel azonban egyelőre 
nem vál lalkozhatunk sem messzemenő következtetések levonására, sem 
ú jabb megoldások javaslására. Egyelőre csupán az volt a szándékunk, 
hogy — tudományos igényességgel, szakmai felelősségünk teljes tuda-
tában — megközelítsük és körülhatárol juk e területet . 

3. AZ ELEMZÉS HÁROM LEHETSÉGES MÓDJA 

3.0. Az alábbiakban a felmérések eredményei elemzésének három 
lehetséges módjá t i smerte t jük. Az elemzési modell három tényezőre 
épül: a nemzetiségre, a társadalmi közösségre és a nyelvre. 

1. elemzési mód 
állandó tényező: nemzetiség 
változó tényező: (i) társadalmi közösség, illetve környezet 

(ii) nyelv 

2. elemzési mód 
állandó tényező: nyelv 
változó tényező: (i) társadalmi közösség, illetve környezet 

(ii) nemzetiség 

elemzési mód 
állandó tényező: társadalmi közösség, illetve környezet 
változó tényező: (i) nemzetiség 

(ii) nyelv 
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3.1. Az első elemzési mód segítségével betekintést nyerhe tünk abba, 
hogy a társadalmi közösségekben, illetve környezetekben uralkodó kü-
lönböző fel tételek hogyan befolyásolják az anyanyelv és a környezet-
nyelv használatát . Ennek az elemzési módnak az a lapján például — a 
rendelkezésünkre álló adatoktól függően — feleletet kereshetünk arra 
a kérdésre, hogy milyen hasonlóságok és különbségek tapasztalhatók 
az anyanyelvhez és a környezetnyelvhez való viszonyulás terén a vaj-
dasági, a baranyai és a murántúli magyar anyanyelvű tanulóifjúság 
esetében. (E kérdést a következő fejezetben elemezzük.) 

Az anyanyelvet és a környezetnyelvet hasonló társadalmi környe-
zetben, demográfiai lag különböző városokban vizsgálta Molnár Csikós 
László. Zombori, újvidéki, szabadkai és zentai adatokat vetet t össze. 
Többek között k imutat ta , hogy a falusi környezetből származó adat-
közlők kétnyelvűségi mutatói lényegesen el térnek a városban élő adat-
közlőkéitől. 

Ugyancsak az első elemzési mód segítségével vizsgálhat juk meg azt 
is, milyen összefüggés van a nyelvhasználat és a környezet megváltoz-
tatása között, vagyis hogyan alakul a nyelvhasználat abban az esetben, 
ha a tanuló kétnyelvű környezetből egynyelvűbe kerül vagy fordítva. 
Illusztrációként az alábbiakban ennek az elemzési módnak az alapján 
vesszük szemügyre szlovéniai kutatásaink eredményeit . (Lük, 1977). 

Kérdőíves fe lmérésünk idején (1976 áprilisában) Lendva és Mura-
szombat kétnyelvű iskoláiban 1447 tanuló tanult , ezek 60 százaléka 
magyar nemzetiségű. A felmérést a hetedik és a nyolcadik osztályos 
tanulók körében végeztük. A kérdőívet 334 tanuló töltötte ki: 120 (35,92 
százalék) szlovén, 197 (58,98 százalék) magyar és 17 (5,08 százalék) 
egyéb nemzetiségű tanuló. 

1977 májusában még egy felmérést végeztünk, ez alkalommal a 
murántú l i középiskolai tanulók körében. A kérdőívet azok a középisko-
lások töltötték ki, akik kétnyelvű általános iskolát végeztek. Összesen 
320 tanuló válaszolt a kérdésekre: 144 (45 százalék) szlovén, 158 (49,37 
százalék) magyar és 18 (5,62 százalék) egyéb nemzetiségű tanuló. 

Ez alkalommal csak a magyar nemzetiségű tanulók válaszainak egy 
részét elemezzük, mégpedig azokat, amelyek a kérdőívben a BARÁ-
TOK ÉS ISMERŐSÖK KÖRÉBE megnevezéssel jelölt beszédhelyzetre 
vonatkoznak. Ez a beszédhelyzet igen nagy mértékben meintes a for-
maságoktól. 

Mivel vizsgálatainkat két, etnikai és nyelvi szempontból különböző 
környezetben végeztük, feltételeztük, hogy különbségek mutatkoznak az 
anyanyelv használata terén is. Azt is feltételeztük viszont, hogy az 
anyanyelv használata terén az eltolódás ez esetben minimális lesz, mi-
vel a magyar nyelv társadalmi és jogi s tátusa e beszédhelyzetben nem 
befolyásolja közvetlenül a nyelvhasználatot. Feltételezéseink szerint az 
anyanyelv használatára ilyen körülmények között az anyanyelv és a 
környezetnyelv ismeretének a szintje gyakorol közvetett hatást . 

Felméréseink eredményei a r ra utalnak, hogy e kétnyelvű területek 
kétnyelvű általános iskolát végzett magyar nemzetiségű középiskolai 
tanulók (M2) 4,08 százalékkal többet használ ják anyanyelvüket , mint 
az ugyanezen a területen levő kétnyelvű általános iskolában járó magyar 
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nemzetiségű tanulók (Ml). Ugyancsak az M2 csoportban viszont növe-
kedett — 8,44 százalékkal — a szlovén nyelv használata is. E növeke-
désekkel ellentétben csökkent viszont a két nyelv differenciálatlan 
használata, mégpedig — az Ml csoporthoz viszonyítva — 14,94 szá-
zalékkal. 

Megállapítható továbbá, hogy a beszédtéma — családi élet, az isko-
lában történtek, művelődési események, magánélet és időszerű esemé-
nyek — egyik csoport esetében sem befolyásolja lényegesen a nyelv-
használatot. Az Ml csoport esetében például az anyanyelv használata 
tekintetében mindössze 3,17 százalékos eltérés mutatkozik a témával 
összefüggésben (legtöbbet a családdal kapcsolatos témák esetében hasz-
nál ják anyanyelvüket , legkevesebbet pedig akkor, amikor a művelődési 
eseményekről beszélnek). Az M2 csoport esetében e különbség még je-
lentéktelenebb: itt a tanulók legtöbbet használ ják anyanyelvüket az 
időszerű eseményekkel kapcsolatos témák esetében, legkevesebbet pe-
dig az iskolában történt eseményekről beszélve, de a különbség mind-
össze 2,37 százalék. Mindebből ar ra következtethetünk, hogy a vizsgált 
tanulók esetében nem beszélhetünk diglossziáról, vagyis a két nyelv 
funkció jának a társadalmilag determinált megoszlásáról. 

Éídekes viszont megjegyezni, hogy a t émáknak a nyelvhasználat 
foka a lapján összeállított sorrendje a különböző etnikai és nyelvi kör-
nyezetekben különbözőképpen alakul. Az Ml és az M2 csoportok közötti 
különbségeket e tekintetben az alábbi táblázat i l lusztrálja: 

nyelv sorrend Ml csoport M2 csoport 

téma téma 

magyar 1. családi élet időszerű események 
2. időszerű események művelődési események 
3. magánélet magánélet 
4. az iskolában történtek családi élet 
5. művelődési események az iskolában történtek 

szlovén 1 . művelődési események az iskolában történtek 
2. az iskolában történtek művelődési események 
3. időszerű események időszerű események 
4. magánélet magánélet 
5. családi élet családi élet 

Jelentősebbek a beszédpartnerrel összefüggő különbségek. Az elem-
zett beszédhelyzetben négy beszédpartner- t ípust t a r to t tunk számon. 
Ezek: a magyar és a szlovén nyelvet jól beszélő magyar nemzetiségű 
(a továbbiakban: m/bl), szlovénul gyengén beszélő magyar nemzetiségű 
(a továbbiakban: m), a mindkét nyelvet jól beszélő szlovén nemzetiségű 
(a továbbiakban: sz/'bl) és a magyar nyelvet gyengén beszélő szlovén 
nemzetiségű (a továbbiakban: sz) beszédpartner. 

A különbségeket az alábbi táblázatban muta t tuk ki: 
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nyelv csoport beszédpartner-típus 

m/bl m sz/bl sz 

magyar Ml 46,70% 87,00% 20,30% 4,16% 

M2 60,63 88,35 23,67 1,77 

d = 13,93 d = + 1,35 d = + 3,37 d = — 2,39 

szlovén Ml 3,04 3,45 15,23 82,64 

M2 8,48 5,19 35,44 90,68 

d = + 5,44 d = + 1,74 d = + 20,21 d = + 7,99 

A táblázatból az is kiderül, hogy a nyelvhasználat fokának a be-
szédtémával összefüggésbe hozott nagyságrendje azonos a két etnikai-
nyelvi környezetben. 

Az eddig ismertetet t adatok alapján az alábbi következtetések 
vonhatók le: 

(1) az elemzett beszédhelyzetben a tanulók valamivel gyakrabban 
használ ják kizárólag az egyik vagy a másik nyelvet , ha kétnyelvű kör-
nyezetből egynyelvű (szlovén nyelvű) környezetbe kerülnek; 

(2) a beszédtéma nem befolyásolja lényegesen a nyelvhasználatot, 
lényegesen növekszik viszont a magyar nyelv használata abban az eset-
ben, ha a beszédpartner mindét nyelvet jól beszéli; 

(3) az anyanyelv-használat fokának a témával összefüggésbe hozott 
nagyságrendje lényegesen különbözik a két etnikai-nyelvi környezet 
esetében, nem észlelhető viszont lényeges különbség a nagyságrend te-
kintetében a két környezet között a beszédpartnerre vonatkoztatva. 

Az egyik vagy másik nyelv kizárólagos használatának a növeke-
dése a differenciálat lan nyelvhasználat fokának a csökkenését vonta 
maga után, ez utóbbi ugyanis lényegesen kisebb az egynyelvű környe-
zetbe kerül t középiskolai tanulók körében, mint a kétnyelvű iskolába 
járó általános iskolai tanulóknál. A különbség részben a két kategória 
közötti korbeli különbségekkel magyarázható. További vizsgálatokra 
van szükség annak megállapításához, hogy az általános iskolai tanulók 
vajon spontán módon választ ják és vál tozta t ják a nyelvet az adott be-
szédhelyzetben, illetve hogy — a nyelv funkció jának a tudatosodása 
következtében — a középiskolai tanulók tudatosan döntenek-e az egyik 
vagy a másik nyelv használata mellett. 

3.2.0. A második elemzési mód arra n y ú j t lehetőséget, hogy külön-
külön az egyik vagy a másik nyelvet kettős funkció jában vizsgáljuk, 
vagyis anyanyelvként és környezetnyelvként. A nyelvhasználat foka ez 
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esetben ugyancsak változhat a társadalmi közösség vagy a környezet 
etnikai-nyelvi s t ruk túrá já tó l függően. 

Az alábbiakban két elemzést ismertetünk: az egyik a Vajdaságban 
végzett felmérések (Mikes, 1974; Junger , 1977 a) eredményeinek a tag-
lalása, a másik pedig a szlovéniai vizsgálatok eredményeinek az elem-
zése (Lük, 1977). 

3.2.1. Elsőként — továbbra is a BARÁTOK ÉS ISMERŐSÖK KÖ 
RÉBEN beszédhelyzetnél maradva — a zentai végzős középiskolai ta -
nulók körében végzett felmérés eredményeit taglal juk. A 396 tanulóból 
álló csoport két alcsoportra osztható aszerint, hogy anyanyelvként vagy 
környezetnyelvként beszélik-e a magyar nyelvet. A magyar anyanyel-
vűek csoport ját Ll-gyel , magyar nyelvet környezetnyelvként beszélő 
tanulók csoport ját pedig L2-vel jelöljük. Az L l - e t 252, az L-2-t pedig 
144 tanuló alkotja. 

Az alábbi táblázatokban a magyar nyelv használatának a fokát a 
témára és a beszédpartnerre vonatkoztatva állí tottuk nagyságrendbe 
(a rövidítések jelentése ugyanaz, mint a 3.1. alfejezetben). 

L1 CSOPORT 

sorrend téma/beszédpartner 
a magyar 
nyelvhasználat 
°/o-ban 

1. időszerű események / m 90,48 
2. művelődési események / m 90,08 
3. időszerű események / m/bl 87,30 
4. az iskolában történtek / m 86,11 
5. családi élet / m 83,33 
6. az iskolában történtek / m/bl 83,33 
7. művelődési események / m/bl 83,33 
8. magánélet / m/bl 81,75 
9. családi élet / m/bl 78,57 

10. magánélet / m 78,17 
11. művelődési események / sz/bl 47,22 
12. magánélet / sz/bl 47,22 
13. időszerű események / sz/bl 47,22 
14. családi élet / sz/bl 46,03 
15. az iskolában történtek / sz/bl 44,44 
16. családi élet / sz 25,79 
17. művelődési események / sz 17,40 
18. az iskolában történtek / sz 15,87 
19. időszerű események / sz 13,49 
20. magánélet / sz 12,70 

39 



L2 CSOPORT 

sorrend téma/beszédpartner 
a magyar 
nyelvhasználat 
°/o-ban 

1. családi élet / m 72,41 
2. az iskolában történtek / m 70,94 
3. művelődési események / m 67,24 
4. időszerű események / m 64,35 
5. magánélet / m 63,72 
6. családi élet / m/bl 34,18 
7. az iskolában történtek / m/bl 27,87 
8. időszerű események J m/bl 26,67 
9. művelődési események / m/bl 23,77 

10. magánélet / m/bl 23,55 
11. az iskolában történtek / sz/bl 21,48 
12. családi élet / sz/bl 20,83 
13. időszerű események / sz/bl 18,85 
14. családi élet / sz 18,80 
15. magánélet / sz/bl 17,80 
16. művelődési események / sz/bl 16,67 
17. az iskolában történtek / sz 15,38 
18. művelődési események / sz 13,68 
19. magánélet / sz 10,43 
20. időszerű események / sz 6,96 

Az L1 csoportban az első helyen az időszerű események téma és 
a szerbhorvátul gyengén beszélő magya r anyanye lvű beszédpar tner 
kombinációja áll (90,48%), az utolsó helyen pedig a magánéle t te l kap-
csolatos t émák és a magya ru l gyengén beszélő nem magya r anyanye lvű 
beszédpar tner kombinációja (12,70%). 

Az L2 csoportban az első helyet a családi életben tör tén tekkel kap-
csolatos t émák és a szerbhorvátul gyengén beszélő magya r anyanye lvű 
beszédpar tner kombinációja fogla l ja el (72,41%), az utolsó helyen pedig 
az időszerű eseményekkel kapcsolatos beszédtémák és a nem magyar 
anyanyelvű beszédpar tner kombinációja áll (6,96 %) . 

A táblázatok adatai a lap ján megál lapí tható , hogy a magya r nyelv 
anyanye lvkén t vagy környezetnyelvként való használa tá t a beszédtéma 
döntő módon befolyásolja, az időszerű t émák ugyanis az anyanyelv ese-
tében az első, a környezetnyelv esetében pedig az utolsó helyet fog-
la l ják el. 

Mindkét csoport t ag ja i igen nagy mér t ékben használ ják a magyar 
nyelvet abban az esetben, ha a beszédpar tner gyengén beszél szerb-
horvátul . A magya r nyelv anyanyelvként , illetve környezetnyelvként 
való használa ta elsősorban a beszédpar tner nemzetisége szempont jából 

40 



különbözik egymástól. A magyar nyelvet környezetnyelvként használó 
csoport (L2) tagjai ugyanis elég nagy mértékben (63,72 %—72,41 %) 
használ ják a magyar nyelvet a szerbhorvátul gyengén beszélő magya-
rokkal, lényegesen kisebb mértékben viszont (23,53 %—34,18 %) a szerb-
horvátul jól beszélő magyar anyanyelvű beszédpartner esetében. Más-
részt viszont a magyar anyanyelvűek (Ll) a mindkét nyelvet jól beszélő 
magyar anyanyelvűekkel való beszélgetés során 78,57—87,30 % - b a n 
használ ják anyanyelvüket , de ugyancsak nagy többségük (78,17— 
90,48 % ) beszél magyarul a szerbhorvátul beszélő magyar anyanyelvű 
beszédtárssal is. 

3.2.2. A másik vizsgált csoportot 302 olyan középiskolai tanuló al-
kotja, akik kétnyelvű általános iskolát fejeztek be. Közülük 158 magyar 
anyanyelvű (a továbbiakban L l csoport), 144 pedig környezetnyelvként 
beszéli a magyar nyelvet (a továbbiakban L2 csoport). 

A témák sorrendje a magyar nyelv használatának a foka a lapján 
a következőképpen alakult a két csoport esetében: 

Ll csoport L2 csoport 

1. időszerű események magánélet 
2. művelődési események családi élet 
3. magánélet művelődési események 
4. családi élet időszerű események 
5. az iskolában történtek az iskolában történtek 

Az időszerű témák a magyar nyelvet anyanyelvként használó ta-
nulók esetében tehát itt is az első helyen állnak, a magyar nyelvet 
környezetnyelvként használók esetében pedig az utolsó előtti helyen 
(az első csoportban ez a téma az utolsó helyre került). A tény, hogy 
az iskolában történtekkel kapcsolatos témák mindkét esetben az utolsó 
helyen állnak, a r ra utal, hogy különbözőképpen alakul a magyar nyelv 
használatának a foka a Zentához hasonló kétnyelvű, túlnyomórészt 
magyar etnikai-nyelvi környezetben, és ismét másképpen az egynyelvű 
szlovén etnikai-nyelvi környezetben. 

A beszédtárs nemzetisége és nyelvismerete tekintetében a magyar 
nyelv használata itt ugyanolyan elvekre épül, mint a zentai tanulók 
esetében. A magyar nyelvet anyanyelvként és környezetnyelvként is 
akkor használ ják legtöbbet, ha a beszédpartner gyengén beszél szlo-
vénul, (az első esetben a megkérdezett tanulók 88,35%-ka, az utóbbi-
ban pedig 52,78 % - k a használja a magyar nyelvet). A nyelvhasználatot 
ez esetben döntően befolyásolja az a tény, hogy a beszédpartner milyen 
mér tékben beszéli a magyar nyelvet: a magyar anyanyelvűek 27,72 
százalékkal többet beszélnek magyarul a szlovén nyelvet gyengén be-
szélő társaikkal, a környezetnyelv esetében pedig az a különbség 42,23 
százalékot tesz ki. 

3.3. A 3. módszer szerinti elemzés különösen célszerűnek m u t a t -
kozik a többnyelvű társadalmi közösség, illetve környezet esetében, 
mivel a nemzetek és nemzetiségek nyelvének anyanyelvként és környe-
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zetnyelvként való használata között jelentkező különbségek alapján fel-
vázolhatok a vizsgált társadalmi közösség, illetve környezet struktúrá-
jának a sajátos vonásai. 

A magyar nyelv anyanyelvként és környezetnyelvként való vizs-
gálata szempontjából ez az elemzési mód azért jelentős, mer t ál tala fel-
tá rhatók a magyar nyelv használatának azon sajátosságai, melyek a 
nyelv használatát megkülönböztetik Vajdaság egyéb nemzetei és nem-
zetiségei nyelvének a használatától. Egyelőre csak bizonyos részterüle-
tek sajátosságaira muta tunk rá, a kérdőíves felmérés adatai t véve 
alapul. 

A szlovák nyelv anyanyelvként való használata terén végzett fel-
mérések eredményei például a r ra utalnak, hogy a beszédhelyzet csak 
azokban az esetekben befolyásolja a nyelvhasználatot, ha a tanulók 
szerbhorvát oktatási nyelvű intézményben tanulnak. Ilyen esetekben — 
az egyéb beszédhelyzetekhez viszonyítva — lényegesen csökken a szlo-
vák nyelv használata az iskolában. 

Érdekes lehet számunkra az is, hogy nyilvános helyen milyen nyel-
ven szólítják meg a tanulók az ismeretlen személyt. Ezzel kapcsolat-
ban megállapítható, hogy a szlovák, a magyar és a román nemzetiségű 
tanulók a beszédhelyzetben gyakrabban használ ják anyanyelvüket 
abban az esetben, ha e nyelv az adott közegben környezetnyelvként is 
tért hódított; ellenkező esetben az anyanyelv használata e beszédhely-
zetben igen csekély (Turcan, 1976). 

Mindenképpen hasznos a bácskeresztúri ruszin anyanyelvű gimná-
ziumi tanulók körében 1975-ben végzett felmérés eredményeinek a 
számbevétele is. Az adatok áttekintéséből az derül ki, hogy a beszéd-
helyzet nem befolyásolja döntően a nyelvhasználatot. Megállapítható 
azonban az is, hogy bizonyos tan tá rgyak szerbhorvát nyelven való ta-
nulása csökkenti az anyanyelv használatát az iskolában, mégpedig a 
ruszin anyanyelvű beszélőtárs esetében. E tényező hatásával magyaráz-
ható továbbá az is, hogy ilyen esetekben a ruszin tanulók a szerbhor-
vát anyanyelvű tanulókkal szinte kizárólag szerbhorvátul beszélnek. 

A beszédtéma a ruszin nemzetiségű tanulók esetében sem befolyá-
solja azt, hogy az adott beszédhelyzetben a tanuló anyanyelvének, vagy 
a szerbhorvát nyelvnek a használata mellett dönt-e. Megállapítható, 
hogy a döntést a ruszin tanulók esetében nagyobb mér tékben befolyá-
solja a beszélőtárs nemzetisége, mint a kétnyelvűségnek a foka, az is 
kiderül azonban, hogy a mindkét nyelvet jól ismerő beszédpartner ese-
tében igen gyakoriak az ingadozások a nyelvhasználat tekintetében, 
ami ar ra utal, hogy a nyelvhasználat terén a beszélőtárs kétnyelvűsé-
gének a foka némileg mégiscsak érezteti hatását . (Meggyesi és Beszer-
ményi, 1977). 

4. A MAGYAR NYELV HASZNÁLATA A MAGYAR ANYANYELVŰ 
TANULÓIFJÚSÁG KÖRÉBEN 

4.0. E fejezetben egy, a vizsgált minta környezete szempontjából 
releváns kérdésre próbálunk választ keresni az első elemzési mód alap-
ján, nevezetesen arra, milyen mértékben befolyásolja az oktatási és a 
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nevelési fo lyamat szervezési típusa, pontosabban az oktatás nyelve, va-
lamint az etnikai-nyelvi környezet a magyar nyelv használatát három 
sajátos területen, a Vajdaságban, a Dráva-szögben és a Murántúlon. 

A kérdés megválaszolása céljából két viszonylatban végeztünk 
összehasonlítást, számolva eközben természetesen a vizsgálat jelenlegi 
szintjén jelentkező korlátokkal is. Az összehasonlítás a lapjá t a követ-
kező mozzanatok képezték: 

(1) az oktatási-nevelési folyamat típusa azonos; a lakosság etni-
kai-nyelvi s t ruk tú rá j a különböző 

1. MINTA: 
a szabadkai tanulói f júság mint az oktatási fo lyamat t ípusának 
vajdasági képviselője; az anyanyelvén tanuló baranyai tanuló-
i f júság 

2. MINTA: 
a murán tú l i tanulóif júság; 
a kétnyelvű iskolába járó baranyai tanulói f júság 

(2) a lakosság etnikai-nyelvi s t ruk tú rá ja megközelítőleg azonos; 
az oktatási-nevelési folyamat típusa különböző 

1. MINTA: 
a szabadkai tanulóif júság (Vajdaság képviselőjeként); 
a murántú l i tanulóif júság 

2. MINTA: 
az újvidéki tanulóif júság (Vajdaság képviselőjeként); 
a baranyai tanuóif júság. 

4.1.0. Mivel az volt a célunk, hogy megvizsgáljuk, milyen különb-
ségek észlelhetők az oktatási nyelv szempontjából egyazon oktatási-ne-
velési feltételek között tanuló, de a lakosság etnikai-inyelvi s t ruk tú rá j a 
tekintetében különböző feltételek között élő tanulók anyanyelv-haszná-
latában, két mintá t ve t tünk összehasonlítási alapul. Az egyik esetben 
(4.1.1.) a tanulók anyanyelvükön tanulnak, környezetük pedig kétnyel-
vű, a másik esetben (4.1.2.) viszont az oktatás két nyelven folyik, az 
etnikai-nyelvi környezet pedig a fent iekben L2-vel jelölt t ípushoz 
tartozik. 

4.1.1. Az 1. minta által felölelt janulók magyar nemzetiségűek, 
anyanyelvükön tanulnak, a szerbhorvát nyelvet mint környezetnyelvet 
pedig rendes tan tárgyként tanul ják. Az elemzés során nem ve t tünk 
figyelembe bizonyos különbségeket, elsősorban azt, hogy a vajdasági 
tanulók (a továbbiakban VI) a középiskolák végzős nemzedékei, a ba-
ranyaiak pedig (a továbbiakban Bl) az ál talános iskolák felső osztá-
lyaiba já rnak; bizonyos különbségek vannak továbbá a tanulók szociá-
lis körülményei és a tanulási feltételei között, va lamint a vizsgált cso-
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port nagysága tekintetében is (a VI csoportot 164, a B l -e t pedig csupán 
.108 tanuló alkotja). 

Szempontunkból az alábbi adatokat t a r t j uk fontosnak: 
A B1 csoport (az L2-vel jelölt társadalmi környezetben élő ta-

nulók) minden beszédhelyzetben nagyobb mér tékben használ ja kizáró-
lag anyanyelvét , mint a VI (kétnyelvű környezetben élő) csoport. Mi-
nimális különbség van e tekintetben a CSALÁDI KÖRBEN beszédszi-
tuáció esetében (a VI esetében 92,93 %, a Bl -né l pedig 94,43 %). A leg-
nagyobb különbség a NYILVÁNOS HELYEN beszédszituációban észlel-
hető (ez esetben a VI csoport tag ja inak 51,70 %-ka, a B l -nek pedig 
74,06 % - k a használ ja kizárólag anyanyelvét). 

A tényből, hogy a VI csoportba sorolt tanulók kevesebbet használ-
ják anyanyelvüket , nem következik egyértelműen az, hogy többet hasz-
nál ják környezetük nyelvét. Az adatok ugyanis ar ra utalnak, hogy lé-
nyegesen nagyobb ez esetben azoknak a tanulóknak a száma, akik nem 
döntenek az egyik vagy a másik nyelv kizárólagos használata mellett, 
illetve akik nem nyilatkoztak e tekintetben. így például a VI csoport 
esetében a BARÁTOK ÉS ISMERŐSÖK KÖRÉBEN beszédhelyzetben a 
megkérdezet teknek mindössze 17,77 százaléka használ ja az L2-t, 20,58 
százalékuk pedig mindkét nyelvet. 

Nem szabad szem elől tévesztenünk azt a körülményt sem, hogy 
a B1 csoport tanulói közül viszonylag kevesen (alig 50 százalékban) 
válaszoltak AZ ISKOLÁBAN kifejezéssel jelölt beszédhelyzetre vonat-
kozó kérdésekre. 

A beszélő nemzetiségével azonos nemzetiségű beszédpartnerre] 
való kommunikálás során az anyanyelv használata szempontjából a két 
csoport között az alábbi területeken észlelhetők 10 százaléknál nagyobb 
különbségek: 

— 10,97 % a beszélővel azonos nemzetiségű tanár ra l való beszél-
getésben a VI esetben; 

— 11,51 % a B1 csoportnál a beszélőével azonos nemzetiségű ta-
nulóval való kommunikálás során, abban az esetben, ha a beszélőtárs 
nem anyanyelvén tanul; 

— 15,14 % a mindkét nyelvet jól beszélő bará tokkal való kommu-
nikálás során a B1 esetében. 

A beszélőtárs nemzetisége mindkét csoportnál döntő szempont 
az anyanyelv használata szempontjából: a magyar nemzetiségű beszélő-
társsal való beszélgetés során a vizsgált tanulók igen nagy százalékban 
használ ják anyanyelvüket (a VI csoportban átlag 90,55 százalékuk, a 
B l -ben pedig 93,84 százalékuk). Mindkét csoportnál jóval kisebb az 
anyanyelv használa tának a százalékaránya abban az esetben, ha a be-
szédpartner nem magyar nemzetiségű, de itt már a két csoport között 
jelentős különbség mutatkozik: a VI esetében a tanulók 20,76, a B1 
esetében pedig 41,40 százaléka használ ja ez esetben anyanyelvét. 

A nyelvtudás szintje egyáltalán nem befolyásolja a nyelvhasznála-
tot a beszélőével azonos nemzetiségű beszédpartner esetében: ilyen kö-
rülmények között a VI csoportba tartozók 86,47 százaléka használja 
anyanyelvét, az L2-t gyengén beszélő tanulóval pedig ugyanennek a 
csoportnak a 86,22 százaléka beszél kizárólag magyarul ; a Bl -né l ez a 
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százalékarány még magasabb: 87,08 százalék a mindkét nyelvet jól 
beszélő beszédpartner esetében, míg az L2-t gyengén beszélő par tner 
esetében 93,63 százalék. Fontos tényező azonban a nyelvtudás szintje 
akkor, ha a beszélőtárs más nemzetiségű: a VI csoportba tartozó tanuló-
nak 52,56 százaléka beszél magyarul a mindkét nyelvet jól beszélő más 
nemzetiségű beszélőtárssal, s mindössze 21,34 százalékuk a magyar t 
gyengén ismerő par tnerre l ; a B1 csoportnál ez az a rány 88,58 , illetve 
26,90 százalék. 

A beszélő és a partner társadalmi helyzetéből eredő nyelvhaszná-
lati ingadozások vizsgálatára AZ ISKOLÁBAN beszédhelyzet muta tko-
zott megfelelőnek, mégpedig a tanuló/ tanár interakciójának a vonat-
kozásában. 

A VI csoportnál jelentéktelen csökkenés tapasztalható — a tanuló-
tanuló relációhoz viszonyítva — az anyanyelv használata tekintetében 
abban az esetben, ha a tanuló a tanárra l beszélget (96,34 % : 93,17°/0); 
körülbelül ugyanilyen mértékű a csökkenés a más nemzetiségű tanulók-
kal és tanárokkal való interakció anyanyelv-használata között 
(6,10% : 3,05%); 

A B1 csoport5 esetében jelentősebb, fordí tot t előjelű különbségek 
vannak. Itt fokozottabb az anyanyelv használata a tanárokkal való be-
szélgetés során, mint a tanuló—tanuló reláción. Az anyanyelv haszná-
la tának a százalékaránya itt a következőképpen alakul 95,34 százalék 
(magyar nemzetiséúgű tanuló), 99,62 % (magyar nemzetiségű tanár), 
17 ,77% (nem magyar nemzetiségű tanuló) és 32,34 % (nem magyar 
nemzetiségű tanár). 

4.1.2. A másik minta a kétnyelvű (magyar—horvátszerb, i l letve m a -
gyar—szlovén) iskolába járó magyar nemzetiségű tanulókat öleli fel. 
A murántú l i és a baranyai kétnyelvű oktatás között bizonyos különb-
ségek vannak, amelyek azonban az elemzés jelenlegi szintjén f igyelmen 
kívül hagyhatók. A murántú l iak (a továbbiakban P) csoport ját a Lend-
va és Muraszombat község területén levő általános iskolák végzős t a -
nulói alkotják, a baranyaiakét (a továbbiakban B2) pedig a bat inai á l ta-
lános iskola nyolcadikos tanulói. Meg kell továbbá jegyezni, hogy a 
két csoport a tanulók száma tekintetében lényegesen különbözik egy-
mástól: a P csoportot 197, a B2-t pedig mindössze 20 tanuló a lkot ja , 
s ennek folytán kisebb az összehasonlítás révén kapot t e redmények 
megbízhatósága. Ezért egyelőre megelégszünk bizonyos tendenciák fel-
vázolásával, melyeket a további kutatások során még ellenőrizni fogunk. 

Az ezzel kapcsolatos adatok közül az a lábbiakat emel jük ki: 
A CSALÁDI KÖRBEN beszédhelyzetet kivéve a B2 csoportnál 

(az L2-vel jelölt környezetben élő tanulók esetében) minden beszéd-
helyzetben nagyobb az anyanyelv használatának a foka, mint a P cso-
portnál (kétnyelvű környezet). A különbségek nem nagyok. A P 
csoport esetében észlelhető csökkenés csak részben jár együtt 
a környezetnyelv kizárólagos használatának a fokozódásával, s első-
sorban a nem differenciál t nyelvhasználat fokának a növekedésével j á r 
együtt. Er re utal az a tény is, hogy a P csoport esetében a két nyelv 
használatának a százalékaránya AZ ISKOLÁBAN beszédszituációban 
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nagyobb, mint a B2-nél ( P = 2 6 , 1 4 % ; B 2 = 8 , 6 % ) ; ugyanez a helyzet a 
BARÁTOK ÉS ISMERŐSÖK KÖRÉBEN beszédhelyzetben (P=29,66 °/0; 
B2=18,0S %). 

A beszédpartner nemzetisége a nyelvhasználat szempontjából mind-
két csoport esetében jelentős tényező. A magyar nemzetiségű be-
szédpartnerrel való interakció során a két csoport megközelítőleg azonos 
mér tékben használ ja az anyanyelvét : a P 71,30 százalékban, a B2 71,23 
százalékban. Mindkét csoportnál lényegesen csökken a magyar nyelv 
használatának a szintje a nem magyar anyanyelvű beszédpartnerrel 
való beszélgetés esetébea. 

A beszédpartner nyelvismeretének szintje ugyancsak jelentős moz-
zanat mindkét csoport szempontjából. 

— A B2 csoport tagjainak 47,02 százaléka használja anyanyelvét 
abban az esetben, ha a beszélőtárs magyar nemzetiségű, s jól beszéli 
a környezet nyelvét; a környezetnyelvet gyengén beszélő beszédpartner 
esetében az anyanyelv használatának a szint je 88 százalékot tesz ki. 
Ugyanezekben az esetekben a P csoport tag ja inak 52, illetve 80,90 szá-
zaléka használ ja anyanyelvét . 

— A mindkét nyelvet jól beszélő nem magyar nemzetiségű beszé-
lőtárs esetében a P csoportra inkább jellemző a két nyelv nem dif feren-
ciált használata, mint a B2 csoportra. 

A beszélőtárs társadalmi szerepének a hatását a tanuló—tanár re-
láción vizsgáltuk: a P csoport tanulóinak át lagban 77,48 százalékuk 
használ ja a magyar nyelvet a magyar nemzetiségű tanulók esetében, 
míg a magyar nemzetiségű tanárok esetében 72,68 százalékuk. A B2 
esetében számottevő növekedés tapasztalható e tekintetben: a tanulók 
66 százaléka használja anyanyelvét a magyar nemzetiségű tanulókkal 
való beszélgetés során, a magyar nemzetiségű tanárok esetében pedig 
86 százalékuk. A nem magyar nemzetiségű beszélőtársak esetében a 
különbségek nem számottevőek, mivel e tekintetben mindkét csoport 
kis százalékarányban használ ja a magyar nyelvet (a P csoportnál 
2,72 % : 3,68 % ; a B2 csoportnál 7 % : 4 %). 

4.2.0, Az oktatási fel tételeknek a nyelvhasználatra gyakorolt ha tá -
sát két mintán vizsgáltuk meg. Az első mintá t (4.2.1.) két nyelvű 
környezetben élő két csoport alkotja, melyek az oktatási körül-
mények tekintetében különböznek egymástól: az egyik esetben a ta-
nulók anyanyelvükön tanulnak, a másik csoportot pedig kétnyelvű ta-
gozatra járó tanulók alkotják. A második mintá t (4.2.2.) az L2 e tnikai-
nyelvi környezetben élő két csoport alkotja. 

4.2.1. Az első mintába tartozó két csoportot magyar anyanyelvű 
tanulók alkotják, akik olyan környezetben élnek, ahol a magyar és az 
egyéb nemzetiségű lakosság aránya kb. 1 :1. A két csoport az oktatási 
típus szempontjából különbözik lényegesen egymástól: a vajdaságiak 
csoportja (a továbbiakban VI) anyanyelvén tanul, a murántú l i csoportot 
(a továbbiakban P) pedig kétnyelvű tagozatra járó tanulók alkotják. 
Nézetünk szerint a két csoport közötti egyéb különbségek (korosztály, 
környezeti viszony) ez esetben f igyelmen kívül hagyhatók. A Vl -e t 164, 
a P- t pedig 197 tanuló alkotja. 
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A kérdőíves felmérés adatai közül e tekintetben a következő ada-
tokat t a r t j uk fontosnak kiemelni: 

A VI csoport minden beszédhelyzetben nagyobb mértékben hasz-
nál ja kizárólag anyanyelvét , mint a P csoport. A legkisebb a különb-
ség e tekintetben a CSALÁDI KÖRBEN beszédhelyzetben, a legnagyobb 
pedig a BARÁTOK ÉS ISMERŐSÖK KÖRÉBEN. Nem szabad azonban 
szem elől tévesztenünk, hogy ez utóbbi beszédhelyzetben a nem diffe-
renciált nyelvhasználat szintje mindkét csoport esetében 33,23%- AZ 
ISKOLÁBAN beszédhelyzet adatai közötti különbségek elsősorban azzal 
magyarázhatók, hogy a P csoport két nyelven hal lga t ja az előadásokat 
(órákat), valamint hogy — mivel a szlovének és a magyarok egy tan-
teremben tanulnak — természetszerűleg gyakran változik az oktatás és 
a társalgás nyelve. Ezt tükrözi a nem differenciált nyelvhasználat vi-
szonylag magas szintje is (26,14%). 

A beszélőtárs nemzetisége mindkét csoportnál megközelítőleg 
azonos mér tékben befolyásolja a nyelvhasználatot: a VI csoportba t a r -
tozó tanulók 84,81 százaléka használja anyanyelvét a magyar nemzeti-
ségű tanulókkal való interakció során, a nem magyar nemzetiségűekkel 
való beszélgetés során pedig 20,76 százalékuk. A P csoport esetében ez 
az arány 71,30 % : 8,88 %. 

A beszélőtárs nyelvismeretének a szintje a magyar anyanyelvű 
beszélőtárs esetében csak a P csoportnál releváns tényező a nyelvhasz-
nálat tekintetében. Az e csoportot alkotó tanulók 47,02 százaléka beszél 
magyarul a mindkét nyelvet jól beszélő magyar nemzetiségű tanuló-
val, míg az L2-t gyengén beszélő tanulókkal való interakcióban a ma-
gyar nyelv használatának a színtje 88 százalék. A más nemzetiségű 
beszélőtárs esetében viszont a nyelvtudás színtje mindkét csoportnál 
releváns: a VI csoport tanulóinak 52,56 százaléka használ ja a magyar 
nyelvet a mindkét nyelvet jól beszélő más nemzetiségű tanulókkal való 
beszélgetés során, míg a magyar nyelvet gyengén beszélő beszélőtárs 
esetében a magyar nyelv használatának a színtje 31,34 százalékot tesz 
ki. A P csoport esetében ez az arány 24,90 % : 4,21 %. 

4.2.2. A másik mintát az L2 etnikai-nyelvi környezetben élő m a -
gyar nemzetiségű tanulók alkotják. E minta is két csoportból áll: az 
egyiket 118 újvidéki tanuló alkot ja (a továbbiakban V2), a másik pedig 
a már fentebb ismertetet t B2 csoport. 

A két csoporttal kapcsolatban az alábbi adatokat t a r t j u k szüksé-
gesnek kiemelni: 

A beszélőtárs nemzetisége mindkét csoportnál számottevően be-
folyásolja a nyelvhasználatot, úgy tűnik azonban, hogy e mozzanatnak 
a V2 esetében nagyobb jelentősége van. E csoport tanulóinak ugyanis 
81,96 százaléka beszél kizárólag magyarul a magyar nemzetiségű ta-
nulótársaival, a csupán 14,70 százalékuk használ ja a magyar nyelvet 
a más nemzetiségű tanulókkal való beszélgetés során. A B2-nél e tekin-
tetben kisebb a különbség (71,23 % : 22,17 %). 

A nyelvtudás foka ugyancsak jelentős mér tékben befolyásolja a 
nyelvhasználatot mindkét csoportnál, az adatokból azonban az is kide-
rül, hogy e tényező jelentősebb hatást gyakorol a B2 csoportban. I t t a 
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tanulók 52 százaléka használ ja kizárólag anyanyelvét a mindkét nyelvet 
jól ismerő magyar nemzetiségű tanulókkal beszélgetve, s 80,90 száza-
lékuk beszél kizárólag magyaru l az L-2-t gyengén beszélő magyar nem-
zetiségű tanulóval. A V2 esetében ez az arány 83,56 % : 91,36%- A más 
nemzetiségű beszélőtársak esetében a par tner nyelvtudása mindkét 
csoportnál jelentős mozzanat a nyelvhasználat szempontjából. A V2 cso-
portban a tanulók 40,51 százaléka beszél magyarul a mindkét nyelvet 
jól beszélő más nemzetiségű tanulókkal, s 12,71 százalékuk használja 
a magyar nyelvet a magyaru l gyengén beszélő más nemzetiségű beszé-
lőtárs esetében. A B2-nél ez az arány 62,58 % : 15,11 %. 

A beszélőtárs társadalmi szerepével ( tanuló—tanár reláció) kapcso-
latban megállapítható, hogy a magyar nyelv használata valamennyivel 
nagyobb mér tékű a magyar nemzetiségű tanár , mint a magyar nemze-
tiségű tanuló esetében (a V2 csoportnál 93,56 % a tanuló, 96,10% a 

tanár esetében, a B2 csoportnál 83 % a tanuló, 86 % a tanár esetében). 
Érdekes megemlíteni, hogy a V2 csoport minden tanulója kizárólag 

magyarul beszél a magyar nemzetiségű tanár ra l és a magyar tagozatra 
járó magyar nemzetiségű tanulókkal, a nem magyar tagozatra járó 
magyar nemzetiségű tanulókkal való beszélgetés során azonban 14,91 
százalékuk használ ja a szerbhorvát nyelvet. 

4.3.0. Összehasonlítottuk a V2 és a B1 csoport adatai t is. Mindkél 
csoport tagja i olyan etnikai-nyelvi környezetben élnek, ahol a nem ma-
gyar nemzetiségűek túlsúlyban vannak a magyar nemzetiségű lakosokkal 
szemben. Mivel a két csoport a többi vizsgált kr i tér ium tekintetében is 
megközelítőleg azonos, a felmérés eredményei között mutatkozó különb-
ségek az itt külön ki nem emelt tényezőkkel magyarázhatók. 

(a) A CSALÁDI KÖRNYEZETBEN beszédhelyzetet kivéve a B1 
csoport esetében mindenüt t nagyobb mér tékű a magyar nyelv haszná-
lata, mint a V2-nél. 

(b) A V2 esetében a beszédtéma nem befolyásolja számottevően 
az anyanyelv használatát , a B1 adatai viszont ennek az ellenkezőjére 
utalnak. 

(c) A beszélőtárs nemzetisége a V2-nél nagyobb, a B l -né l kisebb 
mértékben befolyásolja a nyelvhasználatot . 

V2 B1 

magyar nemzetiségű használja a magyar 
beszélőtárs 86,96%> 93,84% nyelvet 

nem magyar nemzetiségű használja a magyar 
beszélőtárs 14,70 41,40 nyelvet 

A nyelvismeret foka releváns tényező az anyanyelv megválasztását 
illetőleg és úgyszólván ugyanolyan arányban fejezhető ki mindkét cso-
portnál. Meg kell említeni azonban, hogy ez a tényező nagyobb mér ték-
ben van jelen abban az esetben, ha a beszélőtárs más nemzetiségű: 
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V2 Bl 

magyar mindkét nyelvet jól beszéli 83,56% 87,08% 
nemzetiségű 
beszélőtárs gyengén beszéli az L2-t 91,36% 93,63% 

nem magyar mindkét nyelvet jól beszéli 40,51°/o 88,58% 
nemzetiségű 
beszélőtárs gyengén beszéli az Ll-t 12,71% 26,90% 

A beszélőtárs társadalmi szerepével ( tanuló—tanár reláció) kapcso-
latos adatok a r ra utalnak, hogy mindkét csoport tagjai bizonyos mér-
tékben többet használ ják anyanyelvüket akkor, ha magyar nemzetiségű 
tanár ra l beszélnek, mint abban az esetben, ha a beszélőtárs magyar 
nemzetiségű tanuló. A magyar nyelv használata e tekintetben a követ-
kezőképpen alakul: V2: 93,56 % (magyar nemzetiségű tanuló), 96,10% 
(magyar nemzetiségű tanár); a B1 esetében: 95,03 % (magyar nemzeti-
ségű tanuló), 99,62 % (magyar nemzetiségű tanár). A Bl-mél számottevő 
a különbség a más nemzetiségű tanár és más nemzetiségű tanuló tekin-
tetében is (17,77 % a tanár , 32,34 °/0 a tanuló esetében). 

4.4.0. Az elemzés eredményeinek az összegezéseként az alábbiakat 
á l lapí that juk meg: 

A. A mintá t alkotó két csoport abban különbözik egymástól, hogy 
az egyik tagjai kétnyelvű környezetben élnek (VI), a másik pedig az 
L2-vel jelölt környezet feltételei között (Bl). Közös sajátosságuk az 
anyanyelven való tanulás (4.1.1.). 

(a) A Bl csoport nagyobb mértékben használ ja anyanyelvét a 
NYILVÁNOS HELYEN beszédhelyzetben, mint a VI. Ez az eredmény 
egyébként nincs összhangban a környezeti tényezők hatásával kapcsola-
tos feltételezésekkel, s valószínűleg a falusi (Bl) és a városi (VI) kör-
nyezet közötti különbségekből ered. Valószínűleg látszik, hogy a vizs-
gált mozzanatukon kívül a B l esetében külön tényezők is serkent ik 
az anyanyelv nagyobb mér tékű használatát . 

(b) A beszédtémának a nyelvhasználatra gyakorolt hatása az azo-
nos nemzetiségűek interakciója során (nézetünk szerint e ha tás a dig-
lossziára utal) a B l csoportnál nagyobb, mint a Vl-nél , de nem olyan 
mértékű, hogy különösebb jelentőséget kellene neki tulajdoní tani . 

(c) A más nemzetiségű beszélőtársak esetében a pa r tne r nyelvisme-
rete a B l csoportnál nagyobb mértékben ha t a magyar nyelv haszná-
latára. Nézetünk szerint e különbség részben ugyancsak a falusi és a 
városi környezet közötti különbségekkel magyarázható, részben pedig 
a r ra utal, hogy a B l csoportba tartozó tanulók körében kia lakulóban 
van a funkcionális kétnyelvűség. 

B. A másik mintát alkotó két csoport közös vonása a ké tnye lvű 
oktatás, sajátosságuk pedig az, hogy az egyikre (P) a kétnyelvű környe-
zet, a másikra (B2) pedig az L2 környezet jellemző (4.1.2.). 
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(a) A beszédhelyzet a nyelvhasználat szempontjából egyik csoport-
nál sem jelentős tényező. 

(b) A beszédtéma csupán kis mér tékben ha t az anyanyelv haszná-
la tára a magyar nemzetiségű beszélőtárs esetében. A két csoport között 
e tekintetben jelentkező különbségeket nem t a r t j u k relevánsnak, mivel 
a B2 csoport igen alacsony létszámú. 

C. A harmadik minta két csoportja abban különbözik egymástól, 
hogy az egyik (VI) anyanyelvén tanul, a másik (P) pedig kétnyelvű 
iskolába jár. Közös vonásuk a kétnyelvű környezet (4.2.1.). 

(a) A VI csoportba tartozó tanulók minden beszédhelyzetben na-
gyobb mér tékben használ ják anyanyelvüket , mint a P csoport tanulói. 
Ebből azonban nem szabad egyértelműen a r ra következtetni, hogy a 
különbségek kizárólag az oktatási folyamatok közötti különbségekből 
erednek. Számolnunk kell azzal is, hogy a VI csoportot középiskolai, a 
P csoportot pedig 7. és 8. osztályos általános iskolai tanulók alkot ják. 
Vizsgálódásaink eredményei ezzel kapcsolatban ar ra utalnak, hogy az 
általános iskolai tanulók haj lamosabbak a nem differenciál t nyelvhasz-
nálatra , ugyanabban a beszédhelyzetben, ugyanazzal a beszélőtárssal 
egyszer anyanyelvükön, máskor pedig a környezet nyelvén beszélnek 
(Lük, 1977). Az ugyanabban a társadalmi környezetben élő középiskolai 
tanulókra e jelenség kevésbé jellemző. 

(b) Az anyanyelv használata tekintetében a magyar nemzetiségű 
beszélőtárs nyelvtudása csak a P csoport esetében releváns tényező, a 
más nemzetiségű pa r tne r nyelvtudása viszont mindkét , csoport szem-
pontjából fontos mozzanat. 

Nézetünk szerint az alábbi különbségek relevánsak a további kuta-
tások szempontjából abban az esetben, ha az egyazon minta két vizsgált 
csoportja (4.2.2.) az L2 környezetben él, a az oktatás nyelve tekinteté-
ben különbözik egymástól (anyanyelvű oktatás — V2 csoport — és 
kétnyelvű oktatás — B2 csoport): 

(a) A CSALÁDI KÖRBEN beszédhelyzetben a V2 csoport nagyobb 
mértékben használ ja anyanyelvét , mint a B2; 

(b) a beszédtéma egyik csoport esetében sem releváns; 
(c) A beszélőtárs nemzetisége a V2-nél jelentősebb, mint a B2 cso-

port esetében, a magyar nemzetiségű beszélőtárs nyelvismerete viszont 
a B2 szempontjából jelentősebb. A más nemzetiségű beszélőtárs nyelv-
ismerete mindkét csoport esetében releváns tényező. 

A tanuló—tanár reláció egyik csoportnál sem befolyásolja számot-
tevő mér tékben a nyelvhasználatot , sőt a V2 csoport minden tanulója 
kizárólag az anyanyelvén beszél a magyar nemzetiségű tanárra l , és a 
magyar tagozatra járó magyar nemzetiségű tanulóval. Nem jelenték-
telen viszont az az adat, amelyik a r ra utal, hogy a V2 csoport tanulói 
elég nagy mér tékben használ ják a környezet nyelvét abban az esetben, 
ha beszélőtársuk nem magyar tagozatra járó magyar nemzetiségű 
tanuló. 

A további kutatások szempontjából nem kevésbé jelentősek a meg-
közelítőleg azonos s t r u k t ú r á j ú nyelvi és etnikai környezetben élő, s kö-
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rülbelül azonos oktatási körülmények között tanuló csoportok (4.3.0.) 
közötti különbségek sem. Ezek közül a következőket emlejük ki: 

(a) A CSALÁDI KÖRBEN beszédhelyzetet kivéve a B1 csoport min-
den szituációban többet használja anyanyelvét, mint a V2. Nézetünk 
szerint a különbség is részben a falusi és a városi környezet közötti 
különbségekkel magyarzázható. 

(b) A B1 esetében a beszédtéma bizonyos mér tékben hatást gya-
korol az anyanyelv használatára. 

(c) A beszélőtárs nemzetisége a V2 szempontjából relevánsabb 
tényező. 

A további vizsgálódások szempontjából érdekesnek tűnik az az adat 
is, hogy a B1 csoportba tartozó tanulók nagyobb mér tékben használ ják 
anyanyelvüket akkor, ha más nemzetiségű tanár ra l beszélnek, mint 
abban az esetben, ha a beszélőtárs nem magyar nemzetiségű tanuló. 

AZ ISKOLÁBAN, valamint a BARÁTOK ÉS ISMERŐSÖK KÖRÉ-
BEN beszédhelyzetet a beszédtéma és beszélőtárs szempontjából is ele-
meztük. Mivel a beszélőtárs kategóriája sokkal nagyobb mér tékben be-
folyásolja a nyelvhasználatot, mint a beszédtéma, külön is foglalkoz-
tunk a beszédpartner nemzetiségének, nyelvtudásának és társadalmi 
szerepének a nyelvhasználatra gyakorolt hatásával . 

A beszédpartner nemzetisége mint meghatározó tényező 
(százalékos különbségekben kifejezve) 

1. VI 69,79%> 
2. V2 67,26% 
3. P 62,42% 

4. B1 52,44% 
5. B2 49,06°/o 

A beszédpartner nyelvismerete mint meghatározó tényező 
(százalékos különbségekben kifejezve) 

magyar nemzetiségű más nemzetiségű 
beszédpartner beszédpartner 
esetében esetében 

1. P 40,98%> 1. B1 61,68% 
2. B2 28,98% 2. B2 47,47% 
3. V2 7,80% 3. VI 31,22% 
4. B1 6,55% 4. V2 27,80% 
5. VI 0,00% 5. P 20,69% 
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A beszédpartner társadalmi szerepe mint meghatározó tényező 
— tanuló—tanár reláció 

(százalékos különbségekben kifejezve) 

magyar nemzetiségű 
beszérpartner 
esetében 

más nemzetiségű 
beszédpartner 
esetében 

1. B2 20,00% 
2. VI 19,81°/o 
3. B1 4,59% 
4. V2 2,54% 

1. B1 14,57% 
2. V2 1,20% 
3. P 0,96% 
4. B2 — 3,00% 
5. VI —3,05% 5. P —4,80% 

Vizsgálódásainkat a fentebb vázolt kategóriákra alapoztuk, ezek 
alapján határoztuk meg az egyes csoportokat, s ilyen ér telemben fogal-
maztuk meg feltételezéseinket is. Meg kell azonban jegyezni, hogy — 
amint a r ra már az elemzés során is felhívtuk a f igyelmet — az anya-
nyelv és a környezetnyelv használatát egyéb mozzanatok — elsősorban 
tá rsadalmunk intézményesítet t és szubjektív erői — is befolyásolják. 
E ha tás elemzésére a kérdőíves felmérés adatai nem szolgáltattak ala-
pot, ezért további vizsgálódásokra lesz szükség, hogy fe lmér jük az itt 
f igyelmen kívül hagyott mozzanatoknak és a vizsgált tényezőknek az 
egyenrangú nyelv- és íráshasználat megvalósítására gyakorolt hatását . 

Meg kell még említenünk, hogy nem hasonlí tot tuk össze azokat a 
csoportokat, amelyek a környezeti tényezők (L1 és L2), valamint az ok-
tatási feltételek (anyanyelven és nem anyanyelven való tanulás) tekin-
tetében nagyobb mér tékben különböznek egymástól. E csoportok eseté-
ben az elemzésünk során észlelt különbségek minden valószínűség sze-
rint hatványozot tabbak. 

5. A FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK AZ ALKALMAZHATÓSÁGA 

Az anyanyelv és a környezetnyelv használatával kapcsolatos vizs-
gálatokat egyrészt a helyzetfelmérés szándékával végeztük, hogy ily 
módon betekintést n y e r j ü n k abba, milyen módon és mér tékben ju tnak 
érvényre társadalmi gyakor la tunkban a nemzeti egyenjogúsággal, kü-
lönösen pedig az egyenrangú nyelvhasználat ta l kapcsolatos alkotmányos 
és törvényes rendelkezések, másrészt pedig azzal a céllal, hogy megte-
remtsük az elméleti alapot az ilyen jellegű további kutatásokhoz. 

Kuta tása ink elméleti a lapjául és ki indulópontjául az a felismerés 
szolgál, hogy többnemzetiségű közösségünk csak akkor fe j lődhet len-
dületesen és zavartalanul , ha a nemzetiségi viszonyok rendezettek és 
biztos alapokon nyugszanak. Szem előtt t a r to t tuk továbbá, hogy a nem-
zetiségi viszonyok kérdéskomplexumának lényeges nyelvi vetületei is 
vannak, valamint hogy csak abban az esetben tanulmányozha t juk ér-
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demlegesen és kimerítően az egyes nyelvi jelenségeket, ha i smer jük 
azt a művelődési alapszituációt, amelyben a vizsgált nyelv realizálódik, 
vagyis ha szem előtt t a r t j uk a nyelvhasználatot befolyásoló tényezők 
egész rendszerét. Ilyen értelemben a kérdőíves felmérés eredményei 
adatokat szolgáltatnak a nyelvhasználaton belüli a rányokkal kapcsolat-
ban, de a kapot t eredmények alapján képet a lkothatunk arról is, hogy 
adott esetben a nyelv milyen szerepet tölt be az egyén közösségi 
életében. 

A kérdőív szerkezeti felépítésében is tükrözi e kettősséget: a kér -
dések egy része az adatközlő mikro- és makroszociolingvisztikai körül-
ményeire vonatkozik (édesanya, édesapa, testvér, olvasottság, rádió, 
televízió stb.), a másik része pedig az egyén nyelvhasználatára , ami tu-
la jdonképpen az előbbi tényezők függvénye. Az e kérdésekre adott vá-
laszok a lapján képet a lkothatunk magunknak arról, hogy az egyén mi-
lyen mér tékben használ ja az anyanyelvét, illetve a környezet nyelvét 
bizonyos beszédhelyzetekben, adott beszédtémák és -pa r tne rek esetében. 

Az adatok feldolgozásakor természetesen számolnunk kell azzal, 
hogy a felméréseket a tanulói f júság (általános és középiskolai tanulók) 
körében végeztük, s ezért a kapott eredmények a lapján nem vagy csak 
részben lehet ál talánosabb érvényű következtetéseket levonni. Viszony-
lag tel jesebb képet nyerhe tünk viszont e vonatkozásban az iskolarend-
szerről mint a nemzeteink és nemzetiségeink egyenjogúságát és az 
egyenrangú nyelvhasználat a lapját képező intézmények rendszeréről, 
nevezetesen arról, milyen mér tékben segíti elő az iskolában folyó okta-
tói-nevelői tevékenység népeink és nemzetiségeink kölcsönös megisme-
rését, valamint hogy mely iskolán kívüli tényezők befolyásolják (ser-
kentik vagy gátolják) az iskolában kifej te t t e r re i rányuló pedagógiai 
aktivitás eredményességét. 

Az így kapott eredmények alapján azután k i te r jesz the t jük a vizs-
gálatokat társadalmi közösségünk egyéb területeire is. Különösen fon-
tosnak mutatkozik, hogy hasonló jellegű felméréseket végezzünk társa-
dalmi-politikai rendszerünk alapegységeiben, a társul t munka alapszer-
vezeteinkben is. 

A kérdőív eredményei alkalmazhatóságának másik részterületét a 
kontrasztív vizsgálatok képezik. Mivel a kontrasztív vizsgálatokat néze-
tünk szerint a társadalmi életünk mindennapi szükségleteiből fakadó, 
egészen gyakorlat i jellegű kérdések megoldásának a szolgálatába kell 
állítani — mint például az anyanyelv és a környezetnyelv oktatásával 
kapcsolatos igények kielégítése —, szükség mutatkozik arra , hogy a 
vizsgálatok során bizonyos szociolingvisztikai mozzanatokat is szem 
előtt tar tsunk. A magyar—szerbhorvát kontraszt ív nyelvészeti ku ta t á -
sok során például semmiképpen sem szabad f igyelmen kívül hagynunk 
a tényt, hogy a magyar nyelvnek mint a környezet nyelvének az okta t -
tása egyre inkább tér t hódít. Egyre több azoknak a tanulóknak a szá-
ma, akik iskolai órákon, tan tárgyként t anu l j ák ezt a nyelvet, nyi lván-
való tehát, hogy az egybevető nyelvészeti vizsgálatok eredményei t is-
mertető tanulmányok írásakor számolni kell az oktatás e terüle tén je-
lentkező igényekkel is, ugyanúgy, mint a szerbhorvát nyelv környezet-
nyelvként való oktatása terén észlelhető szükségletekkel. 
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A szociolingvisztikai felmérés, valamint a kontrasztív nyelvészeti 
kutatások, a nyelvhasználat i felmérések és a kontrasztív vizsgálatok 
eredményeinek az ötvözése révén így azután közvetlenül is hozzájárul-
ha tnak társadalmi gyakor la tunk továbbfejlesztéséhez, az önigazgatási 
gyakorla tunkból eredő, s a nemzeteink és nemzetiségeink egyenrangú 
nyelv- és í ráshasználatával kapcsolatos kérdések még sikeresebb meg-
oldásához. 

J E G Y Z E T E K 
1 A konstans kifejezést csupán feltételesen használtuk, mivel az e terminussá] 

jelölt folyamatok a különféle környezetekben különféle fejlettségi fokot értek el. 
! A Szlovén SzK Alkotmányának 251. szakasza, értelmében „a nemzeti kultúra, alz 

anyanyelvű oktatás és nevelés, az anyanyelven való tájékozódás, továbbá az anya-
nyelvű kiadótevékenység továbbfejlesztése, valamint a művelődési és nyelvi fejlődést 
szolgáló, az anyaországgal létrehozott kapcsolatok elmélyítése érdekében olasz, illetvi 
a magyar nemzetiségű lakosság oktatási és művelődési önigazgatási érdekközösséget 
alakíthat azokban a községekben, amelyekben ilyen nemzetiség él. A községi statú-
tum és az önigazgatási érdekközösség önigazgatási aktusai meghatározzák azokat a 
kérdéseket, amelyekben a nemzetiségi érdekközösségek egyenrangúan dönthetnek a 
községi képviselő-testület illetékes tanácsaival vagy az egvéb illetékes érdekközössé-
gekkel." 

' Az elemzés során felhasznált adatokat kérdőíves felméréseink eredményeiből 
merítettük. A kérdőív kérdései négy beszédhelyzetre vonatkoznak: CSALÁDI KÖR-
BEN, AZ ISKOLÁBAN, BARATI KÖRBEN és NYILVÁNOS HELYEN. A beszédhely-
zeteket két változó tényező, a beszédpartner és a beszédtéma tükrében vizsgáltuk. 
Beszédtémák: családi élet, az iskolában történtek, művelődési események, magánélet, 
időszerű események. A beszédpartnereket a nemzetiség és a kétnyelvűség foka alap-
ján osztályoztuk, de figyelembe vettük az egyes beszédhelyzetekből eredő sajátos-
ságokat is. így például AZ ISKOLÁBAN beszédhelyzetben a következő kategóriákalt 
különböztettük meg: a kérdezettel egy osztályba járó tanuló, a nem anyanyelvükön 
tanuló magyar nemzetiségű tanulók, magyar nemzetiségű tanár, egyéb nemzetiségű 
tanár. A NYILVÁNOS HELYEN beszédhelyzetben figyelembe vettük az ismeretlen 
beszédpartner kategóriáját is. 

' Csak a kérdezettel egyazon tagozatra járó tanulókat vettük figyelembe, vagyis 
azokat, akik anyanyelvükön tanulnak. s Nem szabad figyelmen kívül haigyni, hogy az itt elemzett kérdésekre a kér-
dezettek közül igen sokan nem válaszoltak. 
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R E Z I M E 

ISTRAŽIVANJA U SOCIOLOGIJI JEZIKA 
Istraživanja o upotrebi jezika kod školske omladine mađarske narodnosti 

U ovoj studiji određuje se mesto naših istraživanja u sklopu proble-
matike dvojezičnosti kao društvene pojave; skiciraju se kulturno-istorijske, 
etno-jezičke i institucionalne karakteristike društvenih zajednica i sredina 
u kojima se vrše ova istraživanja; iznose se tri koncepta za analizu ove 
problematike i ilustruju se na primerima naših istraživanja; analizira se 
upotreba mađarskog jezika kod školske omladine mađarske narodnosti; u 
razmatranje se uključuje i primena rezultata ovih istraživanja. 

U poglavlju o dvojezičnosti kao društvenoj pojavi posvećuje se posebna 
pažnja funkcionalnoj dvojezičnosti, koja se definiše na sledeči način: pri-
padnici narodnosti mogu da upotrebljavaju u svim govornim situacijama, 
formalnim i neformalnim, u komuniciranju unutar grupe i izvan grupe svoj 
maternji jezik; na formalnom nivou im upotrebu maternjeg jezika omogu-
ćuje dvojezična organizacija institucionalnog sistema, a na neformalnom či-
njenica da priradnici naroda sa kojima žive barem pasivno vladaju njihovim 
maternjim jezikom. 

Kulturno-istorijske karakteristike društvenih zajednica i sredina u ko-
jima žive i školuju se učenici koje smo anketirali skicirali smo zato, jer 
smatramo da je sagledavanje tih karakteristika neophodno u marksističkom 
pristupu sociologiji jezika. Ovakav pristup omogućuje nam da uspostavimo 
korelaciju između ponašanja jedinki ili grupa prilikom upotrebe maternjeg 
jezika ili jezika društvene sredine i procesa preobražaja manjinske svesti, 
kao nasleđa građanske kulture, u svest pripadnika narodnosti, kao rezultata 
socijalističke kulture. 

Koncepte za analizu izradili smo na osnovu tri elementarna kriterija: 
narodnost, društvena sredina i jezik. 

k o n s t a n t a v a r i j a b l e 

1. koncept narodnost društvena sredina jezik 
2. koncept jezik društvena sredina narodnost 
3. koncept društvena sredina narodnost jezik 

Analizirajući naše podatke na osnovu 1. koncepta dobili smo neki uvid 
u to kako se školska omladina mađarske narodnosti odnosi prema upotrebi 
svog jezika i jezika društvene sredine u zavisnosti od toga da li živi u Voj-
vodini, Baranji ili Prekmurju. Poređenja smo vršili u dve relacije: (1) isti 
tip vaspitno-obrazovnog procesa, a različita etno-jezička struktura stanov-
ništva; (2) ista (slična) etno-jezička struktura stanovništva, a različiti tip 
vaspitno-obrazovnog procesa. 

Rezultati naše analize pokazali su da upotreba mađarskog jezika kao 
maternjeg ne zavisi isključivo od razlika ili podudarnosti u etno-jezičkim 
strukturama društvene sredine i od različitih uslova školovanja u odnosu 
na nastavni jezik, a to potvrđuje uticaj ostalih društvenih faktora, pre 
svega, institucionalnih i faktora subjektivnih snaga u našem društvu. 

Sistem istraživanja koji smo prikazali u ovoj studiji predstavlja samo 
podsistem u celovitom sistemu istraživanja upotrebe određenog jezika ili je-
zika u višejezičnim zajednicama ili sredinama. Kaka govorimo o primeni 
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rezultata istrazivanja koja smo izlozili, pored neposredne primene tih rezultata 
u drustvenoj praksi, osvrcemo se i na njihovu primenu u drugom podsiste-
mu celovitog sistema istrazivanja upotrebe jezika, pre svega, u kontrastiv -
nim istrazivanjima. 

S U M M A R Y 

INVESTIGATIONS IN THE SOCIOLOGY OF LANGUAGE 

In the present paper the investigations in the sociology of language are 
situated in the framework of bilingualism as a societal phenomenon, spe-
cial attention being paid to the functional bilingualism. The problem of bi-
lingualism bas been approached by outlining the cultural-historical, ethno-
linguistic and institutional features of communities and social environnments 
in which the research work has been going on. 

Three outlines for the analysis of the research material have been pre-
sented and illustrated by the examples taken from our research work. These 
outlines are based on three elementary criteria: nationality, social environ-
ment and language. 

c o n s t a n t s v a r i a b l e s 

outline 1 nationality social environment nationality 
outline 2 language social environment language 
outline 3 social environment nationality language 

The analysis comprizes the use of Hungarian in secondary school stu-
dents in Vojvodina (SAP Vojvodina), Baranja (SR Croatia) and Prekmurje 
(SR Slovenia). The results of our analysis, so far, have shown that the use 
of Hungarian as mother tongue does not depend exclusively on differences 
and identities in ethnolinguistic structures of the social environment and on 
different conditions of attending school in the native language, but it is due, 
in a high degree, to the influence of the institutional factors and subjective 
forces in the Yugoslav society. 
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