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NEHANY SZG A JUGOSZLAVIAI BANAT
MAGYAR NYELVJÁRÁSI ATLASZÁRÓL
PENAVIN OLGA

Elkészült a jugoszláviai magyar nyelvjárásokat bemutató nyelvjárási
atlaszok sorában utolsóként a bánáti nyelvjárási atlasz.
Bánát, a régiek szóhasználatában Bánátus Jugoszláviához tartozó részének, a hajdani Torontál megye magyar lakosságának nyelvhasználatát
mutatják be a 200 térképlap adatai.
A Jugoszláviához tartozó Bánát, a töröktöl elpusztított hajdani Torontál megye a XVIII. századi nagy telepítések idején és a késöbbi telepítések,
migrációk következtében sokféle népet (német, olasz, spanyol, francia, szerb,
román, cseh stb.), köztük magyarokat is, többnyire gányókat befogadó településeinek több kibocsátó gócból érkező magyarul beszélő lakosságát kérdeztük meg 31 településen.
A bánáti magyar belső nyelvjárási szigetek azonos nyelvjárást beszélő,
aránylag nagy lélekszámú telepeseinek nyelvjárását tekintetbe véve 3 nagy
csoportot különböztetünk meg. A térképlapok tanúsága szerint ezek a kővetkezők:
1) a déli nyelvjáráshoz tartozó, a "szegedi tudatot" még ma is hangeztató és őrzőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
szeg~di kimjzás ő-zői (Száján - Sajan, Csóka - Coka, JázovaJazova, Padé - Padej, Törökkanizsa - Novi Kneievaca, Törökbecse - Novi
Beéej, Egyházaskér - Vrbica, Torda - Torda, Muzsla - Muilja, Kisorosz Rusko selo, Tóba - Toba, Szentmihály - Mihajlovo, Debellács - Debeljaéa,
Lukácsfalva - Lukaéevo, Lukino selo, Magyarcsernye - Nova Crnja, Majdán
- Majdan, Rábé - Rabe, Neuzina - Nezsény, Ürményháza - Jermenovci,
Zrenjanin - Becskerek (egy bizonyos része), akiknek nyelvén máshonnan
települt magyarok, valamint a velük együttélő németek, szerbek, románok
nyelvi hatása is érződik.
2) A békési e-ző, í-ző nyelvet beszélők (Magyarittabé};
3) az alcsiki székely nyelvjárást magukkal hozott bukovinai székelyek
(Hertelendyfalva - Vojlovica, Székelykeve - Skorenovac, Sándoregyháza Ivanovo) nyelve, akikhez palócok és esetleg bolgárok, németek, szlovákok
teleped tek.
A bánáti beszélők, mind a "szegedi tudatú" ő-zők, mind a békési származású í-zők, valamint a székelyek nyelvhasználatában világosan kimutatható a nyelvi rétegződés. Még felismerhetöen jelen van az "ősi", a kibocsátó
közösségükből a XVIII. és XIX. század folyamán hozott nyelvjárásuk, amelyet - mint a délbánáti székelyek mondták - úgy őrizték, mint a szemükHGFEDCBA
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világát. A nyelv konzerváló jellegéből adódik, hogy napjainkig megőrződőtt
külőnbőző
mértékben ugyan - a kibocsátó nyelvjárás szinte minden jellemző tulajdonsága. Az eltelt több mint 200 év az eredeti tájszólás színeit,
ízeit legfeljebb csak némileg halványította, de nem tüntette el. Ugyanakkor
az új helyen más nyelvjárást, más nyelvet beszélő közösségek szomszédságában illetve azokkal együttélve, velük egy nagyobb közösséget alkotva az
intenzív interetnikus kapcsolatok, az immár több mint két évszézados egymásrautaltság, a kommunikációs szükség bizonyos mértékben csökkentette
az egyes csoportok feltűnő nyelvi és egyéb különbségeit, sőt az is megesett,
hogy nyelvi szinten pl. új, kőzős elemeket is kifejlesztettek, hisz a nagyobb
mozgékonyság, a gazdasági viszonyok, az aránylag olcsón me~vásárolható
föld más nyelvjárásokat beszélőket is vonzott Bánát falvaiba. Igy bizonyos
interdialektális jelenségek, bizonyos kultúrális egységesülés, "bánáti tudat"
is tapasztalható.
Az interdialektális jelenségekre példa pl. többek között Csóka, ahova a
szegediek, Szeged vidékiek mellé dunántúliak, palócok is beköltöztek, hozva
saját nyelvhasználatnkat. Így lehetett még 20-30 éve illabiális a-kat hallani a
kíváló mesemondó, Csehák Vera néni szájából, s így lehet még ma is hallani
ezt a hangot az idősebbektől. A vegyes telepítésű falu egy-egy csoportjának nyelve több alapnyelvjárás jelenségeit is tartalmazta, de idők folyamán
összecsiszolódtak ezek a nyelvhasználatok, s egy, a kibocsátó nyelvjáráson
felül álló nyelvjárási változatot hoztak létre. Nagyon érdekes, hogy az ö-zők
ö-zése még mindig dominál az új változatokban.
A régi, a hagyományos formák legújabban komoly harcot folytatnak
a neológizmusokkal, a modern élet, az életmódváltás, a faluban is műkődő
gazdasági, tárdsadalmi, művelődési körülmények, a vendégmunkás lét, a beszédszituációk, a kommunikációs szerepek követelte új alakokkal, új megnyilatkozási módokkal. A változás a legszembetűnőbben a változásta érzékeny
szókincsben mérhető le. Más szókincset és fogalomkincset tanult valaha a
ma 70-80, sőt 90 éves dédapa, nagyapa, mint a mai unoka. Sok olyan szó,
amely kb. 30 éve még közönséges en használt volt, ma már többé nem aktív,
leszorult a peremszókincsbe. Az új idők új szavakat hoztak!
Az együttélés és egymás mellett élés során természetesen hatottak még
a legtöbb községben a másnyelvű falusiak is. A másnyelvű kentakt hatások
pedig nyelvi interferencia jelenséget produkáltak. Többek között a lexikális realizációkat figyelve más nyelvből átvett kultúrszavakra, ruhadarabok
nevére, eszközök, szerszámok, ételek, italok, növények, állatok elnevezésére,
nevére és főleg a hivatalos élet fogalmainak megnevezésére találunk a kőzvetlen megnyilatkozásokban.
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Századunk második felében a helyhezkötöttségtöl, a faluba való bezárkózottságtóI való megszabadulás, a nagyvilággal egyre táguló kapcsolat
hozta magával a falujuktói távolabbi környezet más nyelvjárásával, a más
nyelvet beszélökkel kialakult kapcsolatot, s ez valamint nem utolsó sorban
az iskola, a városban vállalt munka, a kultúrális szint emelkedése, az újságolvasás, a rádió, a. televízió hatása érezhető és lernérhető változást hozott.
Többek között pl. a szegedi kirajzású községekben már nem mindenütt egyforma az ö-zés foka, egyes szociális rétegekben párhuzamosan használatosak
az ö-ző és a köznyelvi megválósulások, csökkenő tendenciát mutat a labiális
ü-zés száma, a régi zártabbáválási tendencia (o> u, ö > ü) lassan csak bizonyos alakokra korlátozódik, csökkenöben van a diftongálás ott, ahol megvolt,
keveredik a magukkal hozott vári, húzi, vonyi-féle tárgyas ragozás az újabb
várja, húzza, vonja alakkal és típussal.
A jelenségek figyelembevételekor nem szabad megfeledkeznünk arról
sem, hogya beszélö szerepe, a beszédhelyzet, a pillanatnyi hangulat, a
mondandó,: a szöveg, s ami számtalanszor bebizonyosodott, a beszédpartner nyelve is befolyásolja a beszélő nyelvjárását, annak kvalitását.
Gyűjtésünk során beigazolódott Deme László megfigyelése, hogy a
nyelvjárást beszélök száma megfogyatkozott. Ez tény mind az egynyelvű,
mind a két- vagy többnyelvű faluban.
Az egynyelvű községben - kevés ezeknak a száma - a kommunikáció
eszközeszinte minden szinten a magyar nyelvnek a faluban használt nyelvjárási változata. A közösség nyelvi normái mindenkire kőtelezők lennének,
de nem egyforma minőségben és intenzitással valósulnának meg. Még generációs különbségek is jelentkeznek. Az idősek ugyanis még örzik annyira,
amennyire az alapnyelvjárást, a falu bázisnyelvjárását, a többiek is többékevésbé alkalmazkodnak ugyan a normához, de egyéni variációkkal teszik
a családon, a falun belül. Mivel sokan ingáznak községük .és más nagyobb,
iparilag fejlett községek, városok, Zrenjanin (Becskerek) és Belgrád között,
egyre nagyobb számban válnak anyanyelvi szinten kétnyelvűekké, ha magyar környezetben dolgoznak. A munkahelyi és mindennapi kommunikáció
igényeinek megfelelően bilingvistákká válnak. Ezek számára az otthoni kőrnyezet a nyelvjárásos beszéd kiváltója, de a gyakorlat már újításokban gazdag illetve hozott elemek, ejtésmódok, szavak, vonzatok .sziiremkednek be
beszédükbe. A nyelvjárásos beszéd kvalitása, de a frekvenciája is csökken.
Vége a nyelvjárási bezárkózottságnak.
A két- vagy többnyelvű faluban a nyelvjárásos kommunikáció központja
a család. Más nyelvű szomszédaikkal, a tisztviselőkkel az illető nyelven értekeznek. Ez a nyelvtudás azonban több fokozatot mutathat, a passzív nyelvtudástói a többé-kevésbé tűrhető nyelvtudásig.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ami a község magyar nyelvjárását illeti, az tapasztalható, hogy kiéleződött a generációs és szociális különbség. A szegedi kirajzású községekben ők
ö-znek a legkövetkezetesebben, ők őrzik a hajdan hozott nyelvjárás tulajdonságait, noha már ők is csak tanulták azokat. AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
í-ző ittabéieknél is ez a
helyzet, a székelyekről nem is beszélve. Az idősek a megőrzés letéteményesei,
noha életkori sajátságként nem ritkán már a feledés is műkődik, különösen
a szókincs, a kevésbé gyakori szavak szintjén. Ha a régi önellátó paraszti
világ tárgyi eszközkészletére vagy a paraszti életforma régi szavaira kérdezünk, csak sok mellékkérdés, körülírás után jön be, ugrik be az emlékezetbe
a keresett szó.
A középkorúak ha félig gyári munkások, félig földművesek és magyar
köznyelvet használó környezetben dolgoznak, akkor a köznyelv nyelvjárásias
beütésű változatát beszélik. Más nyelvű környezetben dolgozva a munkával,
munkafolyamattal kapcsolatos más nyelvű szókincset sajátítják el használva
a más nyelvű megnyilatkozási kódot. Bizonyos fogalomköröket csak a másik
nyelven ismernek, így beszéd kőzben otthon is önkéntelenül átkapcsolnak a
másik nyelvre.
Ha beköltöznek a városba, Zrenjaninba, Törökbecsére, Törökkanizsára,
Kikindára, akkor igyekeznek alkalmazkodni a környezethez, nehogy gúny
tárgyává váljanak.
A tanultabb fiatalok a beilleszkedés, a városba olvadás akadályának
vélik a nyelvjárásos beszédet, sietnek is megszabadulni tőle. Csak otthon a
faluban, a családban élnek még vele, ha sátoros ünnepekre hazalátogatnak.
Ez a megnyilatkozás azonban már nem az öregektől több-kisebb sikerrel
konzervált nyelvjárás, hanem egy olyan változat, amelyben már műkődik
a feledés, de az újítás, sőt a keveredés is. Vagyis a társadalmi, gazdasági,
szociális, művelődési változás új nyelvi Ízlést alakított ki.
Állandóan tapasztaljuk, hogy a fiatalság egyre nagyobb mértékben tart
a városba, a falusiakat felszippantó város megfogja őket az ott domináló
nyelvvel, nyelvi változattal. Magyar nyelvhasznáklatukban egy »modernizálódott" nyelvjárás mutatható ki, mely a köznyelvre épül, de még felsejlenek benne anyanyelvjárásuk fonetikai jellemzői, alaktani, mondattani megoldásai, szókincsbeli eltérései. Vagyis a faluról hozott nyelvjárási rendszer
szegényedésének vagyunk tanúi, ami viszont természetes következménye az
életmódváltásnak, a tömegkommunikációs eszközök, a környezet hatásának.
A nemi eltérés Bánát falvaiban nem jelent lényeges különbséget a nyelvhasználatban. A nők, a közép- és a fiatalabb korosztály már nem csak otthonra orientált, már kimozdult az otthon négy fala közül, nemcsak faluja
határán túlra merészkedik ki, hanem megjárja Ausztrália, Amerika nagyvárosait, fiát, lányát, rokonságát látogatva. Éppen ezért nyelvi szinten is úgy
viselkedik, mint férfi kortársa.HGFEDCBA
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Ezek után a térképek adatainak interpretálása következnék, ahhoz viszont a térképekre is szűkség lenne, így attól jelen pillanatban eltekintünk.zyxwvutsrqponm
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Az eddig megjelent nyelvatlaszok jegyzéke: (szerző: Penavin Olga) A ju-

goszláviai Muravidék tájnyelvi atlasza, A Magyar Nyelvtudományi Társaság
Kiadványai, 116. szám, Budapest, 1966;
A jugoszláviai Baranya magyar tájnyelvi atlasza, Újvidék, 1969;
A szerémségi magyar szigetek nyelve, Nyelvtudományi Értekezések
79. sz. Budapest, 1972;
A jugoszláviai székely telepek nyelvatlasza. Magyar Nyelv, Irodalom és
Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 1978. (társszerző: Matijevics Lajos)
Horvátországi (szlavóniai) magyar nyelvjárási atlasz. A Magyar Nyelv,
Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 1984;
Bácskai magyar nyelvjárási atlasz. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 1988.HGFEDCBA
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