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Aggasztó-e nyelvünk mai állapota? - teszi fel a kérdést Bárczi Géza az 
1974-ben megjelent Nyelvművelésünk c. könyvében. Válasza az, hogy nem 
aggasztó. Igaz ugyan, ha a hibáztatható jelenségeket soroljuk fel, az a lát-
szat keletkezhet, hogy „nyelvünk ebek harmincadjára került, hiszen a gya-
korlatban ennyi és ilyen változatos példa figyelhető meg. Ez a látszat azon-
ban téves volna. A nyelvi tények óriási tömegében ezek a példák, melyek 
kiemelve és csoportosítva olyan tekintélyes számúaknak látszanak, szinte 
elvesznek, és - legalább ez idő szerint - mélyrehatóan nem módosítják 
nyelvünk állapotát" (12.). De ez mégsem jelenti azt, hogy nem kell velük 
foglalkoznunk, mert „halmozódhatnak, számuk igen könnyen növekedhet, 
és idővel nyelvünk épségén kiküszöbölhetetlen csorba eshetik, értékes tu-
lajdonságai mehetnek esetleg végleg veszendőbe, melyeket a keletkező 
újabb rendszerdarabok nem tudnak pótolni" (uo.). 

Bárczi örvendetesnek tartotta, hogy egyre többen (nem szakmabeliek) 
hívják föl a figyelmet helytelen nyelvi jelenségekre, mert ez annak a jele, 
hogy egyre többen törődnek nyelvünkkel, hogy a nyelvművelőknek kö-
szönve felébredt a nyelvi lelkiismeret, és „a műveltség emelkedése és terje-
dése együtt jár a nyelvi öntudat, az egyéni felelősségérzet szélesebb kibon-
takozásával" (6.). Ennek ellenére - írja Bárczi - , a beszélt köznyelvben és 
az írott nyelvben is - még magasabb szintjén is, értekezésekben, hivatalos 
iratokban - sok a hibás szerkesztés és az idegenszerű fordulat. 

És az elmúlt két évtizedben sem sokat változott a helyzet, még ha maga-
sabb szinten van is a nyelvi öntudat, ha emelkedett is a műveltségi szint, a 
normától eltérő jelenségek száma nem csökkent, és nem lett kevesebb azok 
száma sem, akik a megbélyegzett nyelvi alakokat helyeseknek tartják, és 
használják is. Ezt bizonyítják a BUSZI (Budapesti Szociolingvisztikai In-
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terjú) eddig feldolgozott adatai. Igaz, a szociolingvisztikával foglalkozó ku-
tatók sok esetben tartózkodnak attól, hogy hibának minősítsék a normán kí-
vüli elemeket (vagy legalábbis azok egy részét). Kontra Miklós pl. nem 
nyilvánít véleményt arról, hogy a valószínűleg, hogy szerkezet használata 
hiba-e, mert mint írja „a nyelvi hiba fogalmilag tisztázatlan a magyar nyelv-
tudományban, pl. a Nyelvművelő kézikönyvnek nincs is ilyen című cikke" 
(Kontra, 1990, 83.). Egyébként azt sugallja, hogy ami változás, az már ele-
ve helyes. 

A magyarországi kutatások azt is bizonyítani látszanak, hogy néhány je-
lenség megítélésében nincs különbség az iskolai végzettség szerint. A -ba(n) 
nyelvi változót vizsgálva Horváth Veronika azt állapította meg, hogy bi-
zony nincs különbség a norma szerint ítélők és a nem normának megfelelő-
en ítélők csoportjának iskolázottsága szerinti összetételében. És ilyen meg-
állapításra jutott Váradi Tamás is Kontra Miklós is a suksük-ragozást 
vizsgálva (Kemény-Kardos, 1994, 137., 123.). 

Vonatkozik-e mindez ránk is? - tehetjük fel a kérdést. Ami a sokféle ki-
fogásolható nyelvi jelenséget illeti, nálunk sem jobb a helyzet. Az egyes je-
lenségek társadalmi disztribúciójáról azonban mi még keveset tudunk. 

És nem dicsekedhetünk azzal, hogy mint Bárczi írja, „hétről hétre olvas-
hatunk az iskolázott közönség köréből származó leveleket, újságcikkeket" 
(i. m., 5.), amelyek helyteleníthető nyelvi jelenségekre, stílusbeli pontatlan-
ságokra, fonákságokra hívják fel a figyelmet. 

Ez azonban mégsem jelenti azt, hogy nálunk hiányzik az érdeklődés 
nyelvünk dolgai iránt. Csakhogy nálunk a nyelvészek hívják fel a figyelmet 
a hibákra, a nemkívánatos nyelvi jelenségekre. Ki rendszeresen, ki alkalom-
szerűen közli javító szándékú észrevételeit, megjegyzéseit, a nyelvhaszná-
lat vizsgálatának eredményeit. 

Tudjuk tehát, milyen hibáztatható jelenségek vannak a vajdasági magyar 
nyelvben, csak az a baj, hogy az ellenük való küzdelem nem hozza meg az 
eredményt. Nálunk sem. Pedig nyelvművelőink jól tudják, hogy mi a teen-
dő, hol és hogy kell tevékenykedni: fel kell ismertetniük a hiba típusát, a hi-
bázás okát és körülményeit, és analóg példák felsorakoztatásával kell be-
mutatni a normának megfelelő használatot. 

Ezt teszi Ágoston Mihály is hetenként megjelenő nyelvművelő írásai-
ban, és azokban az írásokban is, melyek az 1990-ben megjelent Rendszer-
bomlás? (Nyelvhasználatunk zavarai) c. könyve tartalmaz. Ágoston Mihály 
ebben a könyvében ismerteti, hogy melyek azok a kifogásolható jelenségek 
nyelvhasználatunkban, melyek „rendszerében támadják meg anyanyelvünk 
»szervezet«-ét" (8.). Rendszerében is óvnunk kellene nyelvünket, figyel-
meztet bennünket, „szerkezeti betegség"-eire is figyelnünk kellene, mert 
ezek „alapjában bomlasztják anyanyelvi készségünket. Ezek a szerkezeti 
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betegségek anyanyelvi készségünk különféle rendszerbeli tulajdonságát tá-
madják meg: kiejtésünk alapvonásait, nyelvünk grammatikai fölépítését, 
gondolkodásmódunkat, valamint anyanyelvünkhöz fűződő érzelmi és értel-
mi magatartásunkat" (i. m., 7.). Ágoston Mihály minden egyes tárgyalt je-
lenséget számos példával szemléltet. A helytelen használatra vonatkozó 
példák főleg a rádió és a televízió meg a sajtó nyelvéből valók. 

Amióta elolvastam ezt a könyvet, foglalkoztat, hogy a nyelvi rendszer 
romlását eredményező hibák mennyire gyakoriak, és kik vétenek leginkább. 
Meg azt is szeretném már régóta tudni, hogy akik a kifogásolható, tehát 
stigmatizált alakokat választják, mindig ezzel élnek-e, vagy a normatív vál-
tozatok is előfordulnak nyelvhasználatukban. Az eddigi kutatásaim adatai 
ugyanis azt bizonyították, hogy nincs olyan anyanyelvi beszélő, aki a nyel-
vi változók két tagja közül csak az egyiket használja. Ugyanabban a szöveg-
ben is ingadozások vannak. 

Azokban az élőnyelvi szövegekben azonban, amelyeket az elmúlt évek-
ben gyű jtöttem, az Ágoston Mihály által bemutatott jelenségek nem fordul-
nak elő akkora számban, hogy velük valamit is tudtam volna kezdeni. Ezért 
a kérdőívvel történő adatgyűjtés módszeréhez folyamodtam. Igaz, az így 
gyűjtött anyag nem helyettesíti a spontán beszédből kapott adatokat, mégis 
tükrözi a szabály- és normatudatot. A kutatást a nyelvi intuícióra építettem. 
A nyelvi intuíció egyébként a generatív grammatikában a megismerés köz-
ponti eszköze. A generatív grammatika eljárásából kiindulva fejlesztették ki 
azt a kísérleti módszert, melynek a lényege, hogy a kísérletben résztvevő-
nek el kell döntenie, hogy a megadott mondatot helyesnek vagy helytelen-
nek tartja-e. A módszer hasznosnak bizonyult, mert az anyanyelvi beszélő 
intuíciója feltehetőleg nyelvhasználati tapasztalatairól való beszámolót je-
lent (vö. Nyr. 111:20-28.). 

A 27 kérdést tartalmazó kérdőívet az idei tanév elején töltötte ki a tan-
szék és a Művészeti Akadémia 30 elsőéves hallgatója. Adatszolgáltatóim 
tehát megközelítőleg azonos életkornak, és kettőjük kivételével valameny-
nyien négyéves középiskolát végeztek. 

A kérdőív mondatait úgy állítottam össze, hogy vannak közöttük a ma-
gyar nyelv normáinak megfelelő nyelvi alakokat és stigmatizált, valamint 
hiperkorrekt alakokat tartalmazó mondatok is. (A mondatok egy részét a 
magyarországi kérdőívből vettem át, vagy azok analógiájára alkottam, a 
másik része Ágoston Mihály könyvéből való.) A hallgatóknak el kellett 
dönteniük, hogy elfogadják vagy elvetik a mondatokat, vagyis jónak vagy 
rossznak tartják. Emellett olyan feladatot is adtam, amilyet nem szoktak tar-
talmazni az ilyen jellegű kérdőívek. A hallgatóknak ki kellett javítaniuk 
azokat a mondatokat, melyeket elvetettek. Ez a feladat jónak bizonyult, 
mert sok esetben a javítás alapján tudtam eldönteni, hogy miért vetették el 
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a mondatokat. Volt, amikor nem ismerték fel a hibás alakokat, és egész más 
miatt, vélt hiba miatt ítélték helytelennek a mondatokat. És többször a jó 
mondatot is elvetették, s a jót rosszra, hibásra javították. 

Az adatokból kiderült, hogy a mondatokban előforduló szocioling-
visztikai változók melyik tagját tartják hallgatóink elfogadhatónak, és me-
lyik alak az, amelyet megnyilatkozásaikban feltehetőleg alkalmaznának, 
választanának. 

A JELENSÉGEK BEMUTATÁSA 

1. A tővégi magánhangzónyúlás elmaradása. Az a-ra és e-re végződő 
szavakban - köznevekben, tulajdonnevekben, melléknevekben egyaránt -
toldalékok előtt megnyúlik e két magánhangzó, kivéve az -i és a -ként tol-
dalékok előtt. Pl. tészta - tésztát, tésztával, tésztában; lusta - lustán, lusták; 
Duna - Dunán, Dunában, de: dunai; Becse- Becsén, Becsét, de: becsei stb. 
S ugyanígy viselkednek a nem magyar szavak is, a mondatokban szereplő 
szláv tulajdonnevek is: Szkopje és Vranje is, tehát: Szkopjéban és Vran-
jéban, de szkopjei és vranjei. A 30 adatközlő közül csak egy ismeri a helyes 
változatokat, a többiek a rövid és hosszú magánhangzós változatot is he-
lyesnek gondolják. Úgy látszik, a toldalék nélküli alak ejtésében sem bizto-
sak, s mint a javításból kiderült, van, aki az írásmóddal sincs tisztában (1. a 
táblázatot). 

2. Az az és ez főnévi mutató névmás használata. 
Ha a mutató névmás a névszó kijelölő jelzője, nem elég a névutót csak 

a jelzett szóhoz kitennünk, meg kell kettőznünk: a névmási jelző után is ott 
kell lennie. Tehát: ez alatt a tíz év alatt és nem így: ez a tíz év alatt; a felől 
a személy felöl— és nem: az a személy felől. A kérdőívben e között a két sza-
bálytalan szerkezetet tartalmazó mondat között volt egy jó mondat (az e 
mellett a cím mellett szerkezetet tartalmazza), amely azonban a magyar 
nyelvi norma ismeretének hiányában nem sok adatközlőnek jelentett min-
tát. Sőt, egy harmaduk a helyeset nem is fogadta el. A két helytelen monda-
tot viszont sokan elfogadták: az egyiket 23-an, a másikat 26-an. A hibás 
szerkezetet viszont csak öten, ill. ketten vetették el. 

A rossznak tartott mondatot nem mindenki javította ki, de nyolcan a két 
stigmatizált alak analógiájára a jót rosszra javították. Volt, aki szerint az e 
mellett-et egybe kell írni, hárman a névutó kettőzésének elkerülésére a ré-
gies, ugyanakkor választékos formát választották a javításban (e cím mel-
lett). 

Az az és ez névmás a birtokos jelző kijelölő jelzője is lehet. Az ilyen 
szerkezetekben a mutató névmásnak jelöltnek kell lennie, ugyanis nyel-
vünkben nem alakult ki a -nak, -nek rag nélküli birtokos jelzői használata 
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(mint a főnévnek - ha a főnév birtokos jelző, vagy kitesszük a ragot, vagy 
nem, mindkét alak helyes: a könyvnek a borítója, vagy a könyv borítója). 
Ha azonban a névmás a birtokos jelző, a névmás nem állhat rag nélkül: an-
nak a borítója, mert az a borítója szerkezet nincs a magyarban. Ha a birto-
kos jelzőnek az az vagy az ez a kijelölő jelzője, ezt a jelzőt egyeztetni kell 
a jelzett szóval, amely csak viszonyragos alakban fordulhat elő. Tehát: en-
nek az útnak a megtétele, — és nem ez az út megtétele; ennek az összegnek 
az előteremtése, és nem ez az összeg előteremtése. 

A kijelölő jelző nélküli birtokos jelző jelöletlensége lehet az analógia 
forrása, a jelöletlenség tévesztheti meg a normát nem ismerő nyelvhaszná-
lót. Ezt mutatják az adatok is. Az adatközlők közül 16-an elfogadták a stig-
matizált jelöletlen alakot tartalmazó mondatot. A nagyfokú bizonytalansá-
got pedig az bizonyítja, hogy 24-en a jót is elfogadták, öten pedig 
elvetették. Akik elvetették a kifogásolható szerkezetet, vagy jóra javítottak 
(hatan), vagy átalakították a mondatot: 1) az összeg tárgy lett a mondatban 
(Nem okozott gondot előteremteni ezt az összeget); 2) alany lett (Ezen ösz-
szeg..., Ekkora összeg...); 3) elmaradt a névmás (Az összeg előteremtése). 

Akik úgy ítélték meg, hogy elfogadhatatlan a normának megfelelő szer-
kezet, szintén többféleképpen javítottak: 1) a rosszra (ez az út...)-, 2) elhagy-
ták a ragos névmást (az út megtétele); 3) ragtalan lett a névmás, elmaradt a 
névelő (ez út megtétele). 

Ha a mutató névmás szoros kapcsolatba kerül a névutóval, határozószó 
jön létre, s a névmást egybeírjuk a névutóval. A mássalhangzóval kezdődő 
névutó előtt a névmás rövidült változata a helyes. Tehát: enélkül, amellett, 
amögött; ezután, ezalatt. Az az mögött és ez nélkül stb. téves használat. Az 
egyik mondatban az az mellett, a másikban az ez nélkül található. Az előb-
bit 15-en elfogadták, 12-en nem; az utóbbit 20-an jónak tartották, nyolcan 
elvetették. A bizonytalanság ebben az esetben is látható, ugyanis ha a 12 
adatközlő biztos lenne a határozószó használatában, akkor mindkét monda-
tot elvetette volna. A többség azonban nincs tisztában azzal, hogy hogy 
hangzik a normának megfelelő szóalak. 

Amikor a mutató névmás „a mondat határozójaként közvetlenül vesz föl 
olyan névutótípust, melynek bizonyos személyragja még nem homályosult 
el" (Ágoston, i. m., 45.), a névmást -nak, -nek raggal kell ellátni: annak 
alapján és nem az alapján; ennek következtében — és nem ez következtében; 
ennek érdekében - és nem ez érdekében. A kérdőív egyik mondatában a 
normatív alak szerepelt (az ennek alapján), ezt 18-an fogadták el, nyolcan 
elvetették; a másikban a stigmatizált alak (az az alapján), ezt viszont 22-en 
fogadták el, és mindössze hárman tartották rossznak. Vagyis nem sokkal ke-
vesebben fogadták el a jót, mint a hibás használatot. Ez is azt mutatja, hogy 
a nyelvművelőknek gondot kell fordítaniuk ezeknek a szavaknak, szerkeze-
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teknek a javítására, ismételten fel kell hívniuk a figyelmet a hibákra, az 
egyetemi oktatás során szintén hangsúlyt kell fektetni a hibák kiküszöbölé-
sére, méghozzá a jelenségek alapos ismertetésével. 

3. A -ba/n nyelvi változó. Nyelvünk megkülönbözteti az inessivusi funk-
ciót az illativustól, az inessivust a -ban/-ben, az illativust a -ba/-be rag feje-
zi ki. A Nyelvművelő kézikönyvben azt olvashatjuk, hogy az igényesebb 
köznyelvben törekednünk kell a két rag megkülönböztető pontos kiejtésére, 
de írásban mindenképpen helytelen a -ba/-be használata -ban/-ben helyett. 
A kérdőívben 7, a ragok használatára utaló példamondat volt, egyben he-
lyes az inessivusi rag használata, háromban nem helyes, és ugyancsak há-
rom mondatban a stigmatizált -BE szerepelt. 

Az adatokból láthatjuk, hogy a két rag helyes használatát többen isme-
rik, mint a névmás használatát, ugyanis nagy százalékban vetették el a stig-
matizált és a hiperkorrekt alakokat is, de azért vannak olyanok is, akik eze-
ket is elfogadták. A stigmatizált változatokat többen fogadták el, mint a 
hiperkorrektokat. Egy stigmatizált alakot csak ketten tartottak jónak. Vi-
szont egy mondatban a hiperkorrekt alakot 11 -en gondoltak jónak. 

7. „A -t végű igék tárgyas felszólító alakját gyakran kijelentő értelemben 
használják a nyelvjárásokban és az alsóbbrendű köznyelvben" (NymKk. I., 
616.). A Nyelvművelő Kézikönyv szerint a nyelvművelő küzdelem eredmé-
nyeként a hibás használat visszaszorult, „kivéve tán az szt végű igék »szuk-
szük«-ragozását, amely különösen makacsnak mutatkozik". A suksük rago-
zást tartják a legstigmatizáltabb nyelvi jelenségnek, itteni társadalmi 
disztribúciójáról azonban, sajnos, keveset tudunk. 

A kérdőívben 4 mondat vonatkozott a -t és -szt végű igék ragozására. 
Két mondatban a helyes, kettőben a stigmatizált alak szerepelt. A szuk-
szükös ragozást többet elfogadták, mint a suksüköst. Az elhalasszák-ot jó-
ra javították, elhalaszt]ák-xa, a hallhassák-ot szintén ki tudták javítani. A te-
hesse normatív alakot azonban 20-an elvetették - tegye, tehetné van a 
javításokban. Úgy látszik, hallgatóink a felszólító módú igealak használatá-
val nincsenek tisztában. 

8. Az igék feltételes mód egyes szám első személyü alakjának használa-
tára vonatkozó kérdések is vannak a kérdőívben. A -nák féle igeragozás a 
szakirodalom szerint terjedőben van, terjedésének oka az egyszerűbb meg-
oldásra törekvés (vö. Kovalovszky, 1977). A hallgatók közül a -nák-os ala-
kokat hatan, illetve heten fogadták el, a jót 27-en ismerték fel. 

Az adatok alapján a következőket állapíthatjuk meg: 
1. Mind a helyes, mind a helytelen nyelvi alakokat tartalmazó adatok 

megítélésében bizonytalanságok vannak. 
2. Az egyes nyelvi változók tagjainak megítélésében eltérések vannak. 
3. Az adatközlők a Vajdaság különböző részeiről valók, de tévedéseik 
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száma alig tér el egymástól. Valamennyivel többet tévedtek az észak-bács-
kaiaknál és a Tisza mentieknél a temeriniek; az újvidékiek tévedéseinek 
száma kb. annyi, mint a horgosiaké, kanizsaiaké. A csernyei adatközlő 
nyelvi készsége, ismerete azonban a többiekénél alacsonyabb szinten van. 

4. Azt nem tudhatjuk, hogy a családban milyen nyelvi formákat használ-
nak, de ha hallgatóink szüleinek iskolázottságát is figyelembe vesszük, és 
erre vetítjük a kapott adatokat, kiderül, hogy az egyetemet végzett szülők 
gyerekei jobban ismerik nyelvünk szabályait, és ez azokra is vonatkozik, 
akiknek az édesanyja főiskolát végzett. Viszont kisebb a hibák átlaga azok-
nál, akiknek édesanyja általános iskolát végzett, mint akiké középiskolát. 
És nincs különbség a hibák átlagát tekintve azok esetében, akiknek édesap-
ja középiskolát vagy egyetemet végzett. 

5. Nem befolyásolja az ítéletek milyenségét, hogy ki hol végezte a kö-
zépiskolát. 

Összegezésként elmondhatjuk, hogy az egyetemi oktatás során kell pó-
tolnunk azt, amit eddig nem nyújtott a környezet és az iskola, hiszen hall-
gatóink tanárok, újságírók, fordítók, bemondók, színészek lesznek. És mint 
már utaltam rá, itt a Vajdaságban is fel kellene mérni az egyes jelenségek 
társadalmi disztribúcióját, használatukat különböző társadalmi csoportok-
ban. És valamit tennünk kellene annak érdekében is, hogy a tömegtájékoz-
tatási eszközök ne terjesszék a rosszat, a megbélyegzett nyelvi formákat. 
Mert ezek nem a változást készítik elő, ezek hibák, függetlenül attól, hogy 
ezt kimondjuk, vagy sem. Ezek rendszerbeli vétségek, vétségeink, amelyek, 
mint Ágoston Mihály írta, megtámadták anyanyelvünk szervezetét. 

elfogadta elvetette 

1. Szkopjéban - N.: 
2. szkopjei - S.: 
3. Vranjéban - S.: 
4. vranjei - N.: 

27 (90%) 1 (3,33%) 
25 (83,33%) 2 (6,66%) 
26 (89,66%) 1 (3,33%) 
27 (90%) 1 (3,33%) 

5. e mellett a cím mellett - N.: 
6. ez a tíz év alatt - S.: 
7. az a személy felől - S.: 

18(60%) 10 (33,33%) 
23 (76,66%) 5 (16,66%) 
26 (86,66%) 2 (6,66%) 

8. ennek az útnak a megtétele - N: 24 (80%) 5 (16,66%) 
9. ez az összeg előteremtése - S.: 16 (55,33%) 12 (30%) 

10. az mellett - S.: 
11. ez nélkül - S.: 

20 (66,66%) 8 (26,66%) 
15 (50%) 12 (40%) 
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12. ennek alapján - N. 
13. az alapján - S.: 

18 (60%) 
22 (73,33%) 

8 (26,66%) 
3 (10%) 

14. városba - S.: 5 (16,66%) 25 (83,33%) 
15. szomszédjába - S.: 7 (23,33%) 23 (76,66%) 
16. pincébe - S.: 2 (6,66%) 26 (86,66%) 
17. parkban - N.: 28 (93,33%) -

18. kávézóban - H.: 2 (6,66%) 28 (93,33%) 
19. egyesületben - H.: 4 (13,33%) 24 (80%) 
20. munkakörben - H.: 11 (36,66%) 17 (56,66%) 

21. osszák - N.: 21 (70%) 6 (20%) 
22. tehesse - N.: 10 (3,33%) 20 (66,66%) 
23. elhalasszák - S.: 8 (26,66%) 21 (70%) 
24. hallhassa - S.: 4(13,33%) 25 (83,33%) 

25. tudnék - N . : 27 (90%) 2 (6,66%) 
26. tudnák - S.: 6 (20%) 24 (80%) 
27. kapnák - S.: 7 (23,33%) 21 (70%) 

N. = normatív 
S. = stigmatizált 
H. = hiperkorrekt 
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