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Beke Ottó

„M-Á-S” EZ A NYELV
A vajdasági magyar nyelvhez fűződő viszony

Gömöri Eszter slamszövegében 

Bevezető gondolatok

Az alábbi tanulmány egy olyan átfogóbb kutatás részét és 
egyben első állomását képezi, amely az egyre izmosodó vaj-
dasági magyar slam poetry mozgalom szerzőinek/előadóinak 
a saját maguk által használt, felvállalt nyelvváltozat(ok)hoz 
(regionális köznyelvhez, illetve bizonyos értelemben keverék-
nyelvhez) fűződő viszonyuk feltérképezésére vállalkozik. Ez 
ily módon nem nyelvi attitűd-, hanem inkább poétikai vizsgá-
lat. Arra a kérdésre keresi a választ, hogy az egyes slamszöve-
gek miként tekintenek az egyébként közel sem egységes/homo-
gén vajdasági magyar nyelvre, miként és milyen tematizációs, 
kompozicionális, önreflexív és retorikai eszközök igénybevéte-
lével teremtik, írják meg azt. Saját anyanyelvüket.

A vajdasági magyar slam poetry mozgalom vezéregyénisé-
gének számító Gömöri Eszter cím nélküli, alább értelmezett, 
ironikus hangvételű darabja kiemelkedő jelentőségű e tekin-
tetben.

Mi lehetne bensőségesebb, közvetlenebb, családiasabb – 
a familiaritás időnként felbukkanó negatív képzettársításai 
nélkül –, közösségibb és még inkább koherenciát sugalló és 
teremtő, mint úgy szólítani meg egy regionális köznyelvet, 
és úgy beszélni azon, hogy az idióma jellegzetes helyi érté-
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kei, szókészletbeli elemei és grammatikai szerkezetei révén az 
örömteli és egyúttal traumatikus megértésben csakis a helyiek 
részesüljenek – maradéktalanul, már ha ez utóbbi elvárás egy-
általán megvalósítható? „A provinciális diskurzus kultúropti-
mizmusa” (Fekete, 2008) ily módon is erősíthető.

A tárgyalt jellegzetes költészeti megszólalásmód mögött 
nem a kirekesztés, az elhatárolódás ellentmondást nem tűrő 
demarkációs vonalai húzódnak meg – legfeljebb a huszonéves 
fiatalság jelenlegi túlsúlyát mutató nemzedéki jellegűek, hanem 
főleg az összetartozás, a közösségiség, hogy azt ne mondjuk: a 
törzsiség nyelvi szinten (is) kifejezésre jutó tűzmelege érezhe-
tő. A nyelv, az idióma egyébként is jószerével mindig ezekkel a 
jellemvonásokkal – mint például közvetlenség, bensőségesség, 
közösségiség – felvértezve jelenik meg a gondolkodásban és a 
közbeszédben; az anyanyelvről, illetve az első nyelvről pedig 
ez még inkább elmondható. Miben különbözne ettől egy re-
gionális köznyelv, illetve bizonyos megszorításokkal élve, egy 
rendszerbomlásról árulkodó (Ágoston, 1990), városi szubkul-
túrában virágba boruló (anya)nyelvváltozat?

A vajdasági magyar slammerek szövegeiben az idegen, fő-
leg szerb nyelvből származó kölcsönszavak és szókapcsolatok 
nem reflektálatlanul tűnnek fel, mintegy a kontaktusjelensé-
gek (Benő, 2008) puszta fölvillanásaiként, hanem tudatosan és 
leginkább ironikus, kritikus és játékos éllel. „A nyelvek piaca” 
(Kiss, 2009: 68), szociokulturális kontextusa, dinamikája is te-
matizálódik, ezáltal a megértés határai is szóba kerülnek.

Egy versrészlet

Hogy is kezdjem… 
Mondjuk kezdhetném úgy, hogy szép hajnalra virradt az-

nap a bácskai kladionicák árnyékában bujdosó kondukter pil-
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lájának rebbenése, és már-már bensőséges áhítattal gondolt a 
rá váró meszecsnák ellenőrzésére, a rica héjjal borított padlóle-
mez komfortos ismerősségében botorkálva

Vagy inkább úgy, hogy nem vót meg a tehnicskije se a ko-
csinak, meg amúgy is csak próbaengedélye volt annak a csóri 
tizenévesnek, oszt nem csoda, hogy a hitnán kötött ki hajnal-
ban Nem jó... 

Izé, burek
Ja nem, ezt úgy is elsüti a többi vajdasági […]
A lényeg, hogy nálunk a toll az örökíró, a meghívás csaszti, 
A bolti páleszből meg szégyen bebaszni 
Trubácsok, potvrda, megvan-e a priprávnicski, 
Iszunk egy bambuszt, ájde, na ne ámbrándíccski 
Nem tudom sikerült-e elég magyar szövegkörnyezetben 

használatos szerb szót használnom ahhoz, hogy mindenki áté-
rezhesse, hogy nálunk mennyire más, hogy 

Hogy ez más, hogy 
Hogy 
M-á-s 
 (Gömöri Eszter)

A fenti részlet Gömöri Eszter cím nélküli, a 2017. július 
27–28-i orfűi SlamTáborban elhangzott szövegéből származik. 
Az írás mind ez ideig jellemzően publikálatlan (Veszelszki, 
2014: 205). A szerző a műfaj többi képviselőjéhez hasonlóan 
ugyanis nem szokta, illetve saját bevallása szerint nem is sze-
reti nyomtatásban közölni slamszövegeit. Jelen esetben a kuta-
tás kedvéért a teljes írás a szerző jóváhagyásával a Függelékben 
olvasható.

A vajdasági magyar nyelvhez fűződő ilyetén, a Gömö-
ri-szövegből kiolvasható viszony se nem nyelvmentés, se nem 
nyelvárulás (Kontra–Saly, 1998). Az írás a nyelvi ortodoxiával, 
kérlelhetetlenül fagyos puritanizmussal és a normák szüksé-
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gességét tagadó szociolingvisztikai realizmussal egyaránt far-
kasszemet néz, miközben finom és kiegyensúlyozott mozgást 
végez a két alternatíva között. Az eldönt(het)etlenséget még 
hangsúlyosabbá teszi a szöveg jelentős részét átható irónia. A 
reflektált és tájékozott olvasó számára ez biztosítja a szöveg 
örömét: az idegen elemek kontextualizálás által zárójelbe tett 
használata. „A szöveg öröme nem feltétlenül diadalmas, heroi-
kus, izmos. Nincs szükség rá, hogy megfeszüljön az ember. Az 
örömöm valamiféle tovasodródás formáját is öltheti. A tova-
sodródás minden olyan esetben bekövetkezik, amikor nem va-
gyok tekintettel az egészre, s míg látszólag ide-oda dobál, mint 
parafaúszót a hullám hátán, a nyelvi illúziók, csábítások és 
megfélemlítések szeszélye, mozdulatlan maradok, forgolódva 
a kérlelhetetlen, kimondhatatlan gyönyörön, mely a szöveghez 
(a világhoz) köt. A tovasodródás minden alkalommal bekövet-
kezik, amikor a társadalmi beszédmód, a szociolektus cserben-
hagy (ahogy mondani szokás: cserbenhagyott a bátorságom).” 
(Barthes, 1996b: 85).

A slamszövegben a magyar köznyelv, a norma, vagyis a 
sztenderd nyelvváltozat oly módon kontaminálódik a szerb 
nyelvből származó elemekkel, hogy azokra, azok konkrét szi-
tuatív használati módjára egyúttal reflektál is az írás. Nem 
csupán alkalmazza, felmutatja, és bemutatja azokat – mint-
egy kontaktusnyelvet használva –, hanem önreflexív módon 
saját magát és főleg saját nyelvhasználati módját is szóvá teszi. 
Amit a slamszöveg olvasója lát, illetve hallgatója hall, „az sok-
rétű és egyszerűsíthetetlen; heterogén, különálló anyagokból és 
szintekből bomlik ki […] Mindezek a (meg)történések részben 
azonosíthatók: ismert kódokból erednek, de kontaminációjuk 
különös, ami a barangolást különbözésként határozza meg, s az 
így csak különbözésként ismételhető meg.” (Barthes, 1996a: 70).

A Gömöri-szöveg a rend és a rendetlenség határán formá-
lódik meg. A kettő közötti ösvényt jelöli ki: „Az »ösvény« a 
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rend és a káosz határvonala. Itt tudunk kellően szilárdan állni, 
felfedezni, átalakulni, javítani és együttműködni.” (Peterson, 
2018: 34). Struktúrájának vázát és tartalmának túlnyomó ré-
szét a magyar nyelv szerkezete, grammatikája és szókészletbeli 
elemei alkotják, amiben idegen, a szerb nyelvből kölcsönzött, 
a vajdasági magyar beszélők által többnyire ismert és föld-
rajzi területtől függően többé-kevésbé frekventáltan használt 
elemek tűnnek fel. A kölcsönszavak kontextusát (ön)ironikus 
hangvételű lírai futamok és költői képek, továbbá a slam poe-
tryre jellemző, a közvetlenséget, hétköznapiságot idéző ut-
canyelvi szófordulatok és szlengelemek gazdagítják.

Az alkalmazott kölcsönszavak (mint például a szöveg által 
is használt fonetikus írásmódot alapul véve: kladionica, kon-
dukter, meszecsna, tehnicski, hitna, trubácsok, ájde, potvrda, 
priprávnicski, csaszti, a boros kóla jelentésű bambusz stb.) ki-
vétel nélkül mind részét képezik a vajdasági magyar nyelv szó-
készletének (Vukov Raffai, 2012). Azok ilyetén sorjázása – ter-
mészetesen a költői stílustól, invenciózus nyelvi játékosságtól 
és iróniától eltekintve – nem ismeretlen a szórványtelepülése-
ken élők számára. A szókészletbeli és egyben kompozicionális 
ellenpontozást a slamszöveg elején olvasható szavak, illetve 
kifejezések szolgálják: lakcímkártya, tb-kártya (lásd a Függe-
lékben!). Ezek közigazgatásbeli jellegüknél fogva nagyobbára 
csak Magyarországon használatosak, és a vajdasági magyar 
beszélők jelentős része számára ismeretlenek, illetve nehezen 
értelmezhetők.

A rontott nyelv tudatos használatának komoly tradíciója 
van a vajdasági magyar irodalomban, azon belül is leginkább a 
költészetben. E tekintetben különösképpen Domonkos István 
és Ladik Katalin munkásságát érdemes kiemelni. (Samu, 2018; 
Kulcsár-Szabó, 2006) Gömöri Eszter ezen és egyéb szövegei 
azonban – stilisztikai jellemvonásaikat, valamint önreflexív, 
szisztematikusan éppen a slammelést tematizáló (Veszelszki, 
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2014: 205) mozzanataikat tekintve – sokkal inkább a műfaj 
immár gazdag hagyományához kapcsolódnak szervesen, mint 
vajdasági magyar irodalmi-költészeti előképeikhez. A slam-
mer 2018-ban adott interjújából szintén ez olvasható ki (Pász-
tor-Kicsi, 2018). Ettől függetlenül is tanulságos lenne természe-
tesen összevetni az adott slamszöveget az említett két szerző és 
az irodalomtörténetileg hozzájuk kapcsolódó, illetve közel álló 
szerzők, többek között Sziveri János (Lábadi, 2008) és Tolnai 
Ottó (Thomka, 1994) vonatkozó műveivel, ily módon is tágítva 
az értelmezés horizontját, és egyben gazdagítva a mozgósított 
intertextuális hálót. Annál is inkább fontos lenne ez, mert a 
műfajban gyakoriak „az irodalmi hagyományhoz való csat-
lakozás szándékát jelz[ő] szépirodalmi utalások” (Veszelszki, 
2014: 206). Az adott Gömöri-szöveg szépirodalmi kontextua-
lizációja szempontjából különösképpen az alulretorizáltság, az 
önreflexivitás alakzataira érdemes összpontosítani.

Nyelvközeliség

A slamszöveg valós tartalma, amire ráirányítja az olvasó/
hallgató (Veszelszki, 2014: 209–210; Eleveld, 2005) figyelmét, 
az a vajdasági magyar nyelvhasználat jellegzetes, nagyobbára 
a szerb nyelvből kölcsönzött, az adott nyelvváltozatot jelentős 
mértékben meghatározó, masszív szókészletbeli elemegyüt-
tese. A nagyszámú kölcsönszó ruházódik fel jelentőséggel. 
A szöveg csupán azok kontextualizációját szolgálja, anélkül, 
hogy jelentésüket meghatározná vagy legalább közelebbről 
megvilágítaná. A szövegben szereplő magyar nyelvű elemek az 
idegen eredetűeket keretezik. Az írás valódi üzenete az, hogy 
a nyelv „nálunk mennyire más”, vagyis az, hogy „m-á-s”. A 
szöveg egyúttal közvetve a nyelvi tisztaság illuzórikus voltára, 
elérhetetlenségére is rámutat: „1. Mindig csak egyetlen nyel-
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vet – vagy inkább egyetlen idiómát beszélünk. / 2. Soha nem 
egyetlen nyelvet beszélünk – vagy inkább nincs tiszta idióma.” 
(Derrida, 2005: 18–19)

A szöveg a hiperbolikusan, mintegy keveréknyelvként be-
mutatott és egyben használt vajdasági magyar nyelvhez fűződő 
bensőséges viszonyt tematikailag és szóhasználat tekintetében 
egyaránt kifejezésre juttatja. Sőt, ebben az esetben ez a kettő el-
választhatatlan egymástól. A slamszöveg azon az egyedi nyelven 
szólal meg, amelyről beszélni szándékozik. Nem alkalmaz fordí-
tási-közelítési stratégiákat, inkább alászáll a tolmácsolhatatlanba 
(Barthes, 1971: 241), nem távolodik el saját örökölt és egyben tu-
datosan, valamint bátran felvállalt idiómájától, inkább elfogadja 
annak megalapozó szerepét és erejét. Használja, éli és belakja a 
nyelvet. Ez a végletekig vitt nyelvközelség. Ez a nyelvközelség a 
maga természetességében, a tematikát és a szóhasználatot egya-
ránt magában foglaló közvetlenségében kapcsolódik össze a mű-
faj nyelvhasználatát, stilisztikai jegyeit meghatározó spontanei-
tással, a költészeti eszközként alkalmazott köznapisággal és nem 
mellesleg a vulgarizmussal (Veszelszki, 2014: 205–206).

Ez a nyelvközelség intimitása, aminek a beszélt nyelv köl-
tészete ágyaz meg. Hiszen miként is érezhetném távolinak 
magamtól azt a nyelvet, amelyen nem (csupán) írok, mintegy 
eltávolítva, láthatóvá és ezáltal bírálhatóvá-kifogásolhatóvá 
téve, vagyis tárgyiasítva azt (Nyíri, 2003: 250; Benczik, 2001: 
20–21; Ong, 2010), hanem amelyen beszélek, és főleg ez utóbbit 
teszem – hallva, kiejtve annak hangjait, szavait, jeleit (Derrida, 
1991: 27)? A beszédben, annak (meg)hall(gat)ásában és a kiej-
tésben megszűnik a távolságtartás, a kritika, és átadja helyét az 
elfogadásnak, az engedelmességnek (Beke, 2017: 8–11).

A nyelvközelség a slam poetryben válik ismét igazán meg-
tapasztalhatóvá.

A Gömöri-szöveg nem egyszerűen bemutatja a vajdasági 
magyar nyelvet, kontaktusnyelvként határozva azt meg, mi-
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közben szókészletbeli és részben kiejtési jellegzetességeire ösz-
szpontosít, hanem egyúttal aktív-kreatív módon viszonyul ah-
hoz. Miközben magát a slammelést tematizálja, „mintegy me-
taszintre emelve a szövegalkotást” (Veszelszki, 2014: 205), arra 
a nélkülözhetetlen nyelvi alapra mutat rá, amelyre a slammelés, 
továbbá az arról szóló metaszintű szövegalkotás, beszéd is épül.

Közel engedi magához azt a nyelvet, illetve a vajdasági ma-
gyar nyelvnek azt a változatát, amely elterjedtsége ellenére is 
– nagyobbára a kölcsönszavak használata és azok nagy száma 
miatt – a tisztátalansággal és devianciával asszociálódik. Annak 
hátterében, hogy a slammer ezt a nyelvváltozatot használva szó-
lal meg a tárgyalt szövegében, a slam poetry opponáló alapál-
lása, szub- (Veszelszki, 2014: 205–206) és ellenkulturális jellege 
(Somers-Willett, 2009; vö. Finkielkraut, 1996; Doorman, 2006: 
54–82), továbbá a beszélt nyelvhez fűződő, műfajspecifikusan 
közeli, bensőséges viszonya húzódik meg (Vö. Veszelszki, 2014: 
203–217; Ong, 2010; Ferraris, 2008; Benczik, 2001, 2006).

Nem véletlenül nincs címe a szövegnek. Az ugyanis – kü-
lönösképpen a tematika többé-kevésbé egzakt meghatározása 
esetén – megszüntetné, de legalábbis jelentős mértékben sta-
bilizálná a slammelés, a slambeszéd és az arról szóló metabe-
széd, továbbá a tudatos költői nyelvhasználat és az arra való 
szisztematikus reflexió közötti finom mozgást. A címnélküli-
ség szabadon hagyja a játékteret, ennek megfelelően nem a cím 
hiányában jut kifejezésre, hanem inkább a jelölők tobzódásá-
ban. A címnélküliség a kompozíció részét képezi, és szorosan 
összefügg a szöveg többszintű, a slammelésre, illetve az azt le-
hetővé tevő nyelvi valóságra, realizmusra irányuló önreflexív 
vonulatával.

Ez nem a bezárkózás, illetve a kirekesztés, hanem a meleg-
ség poétikája. Annak a nyelvnek a szeretetteljes körülhatárolá-
sa, amely a közösségen belüli megértést lehetővé teszi. Ez egy 
nyelvváltozat ironikus apológiája.
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Záró gondolatok

Fontos és tanulságos lenne a kutatás folytatásában további 
vajdasági magyar slammerek vonatkozó szövegeit is megvizs-
gálni az adott nyelvváltozat reprezentációinak, illetve az azok-
hoz fűződő viszonyformáknak a szempontjából. (A relációk a 
tematizáció, az önreflexió és a kompozicionális elemek/elvek 
alkalmazása révén egyaránt kifejezésre juthatnak.) Gömöri 
Eszternek a slam poetry műfajához kapcsolódó további szö-
vegein túl érdemes lenne többek között Boros Gyevi Csongor, 
Berényi Sarolta, Tóth Johanna, Pletikoszity Dávid és a slam 
poetryből a rapzene irányába átevezett Berta Csongornak 
(Bongornak) a megnyilatkozásaira figyelni.

A vizsgálat kiterjeszthető a szűkebb értelemben vett szöveg-
értelmezéseken túl az azok megvalósításában/elmondásában 
alkalmazott szupraszegmentális-prozódiai elemek és esetleg 
az extralingvális, illetve nonverbális kommunikációs eszközök 
használatára is, lévén ez alapvetően a bemutatásban/előadás-
ban élő műfaj, vagyis „a pillanat művészete” (Vass, 2012: 37) 
– spoken word poetry (Eleveld, 2005), a beszélt nyelv költésze-
te. Kibontakozásában, elevenségében pedig a gesztusnyelv és a 
proxemikával vagy akár a ruházattal, a testi megjelenés egyes 
elemeivel való játék egyaránt meghatározó szerepet játszik.

Feltételezhető, hogy a vajdasági magyar slam poetry szer-
zők/előadók szövegeikben leginkább és döntő többségben el-
fogadó módon viszonyulnak az általuk használt nyelvváltozat-
hoz, és ezzel párhuzamosan kevésbé ragaszkodnak a sztenderd 
magyar nyelvhez, kiejtéshez és szókészlethez. Ennek hátteré-
ben egyebek mellett a műfaj fentebb már említett ellenkultu-
rális, szuberzív, továbbá ezzel összefüggésben álló generációs 
karakterisztikája húzódik meg. Mindezt azonban további 
vizsgálatoknak, szövegértelmezéseknek és összetett diskur-
zuselemzéseknek kellene megerősíteniük.
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Függelék

Gömöri Eszter
Lássuk csak... 
Lakcímkártya, bankkártya, francia pakli, tb-kártya, magyar 
kártya, yu gi oh...
Áh, megvan! 
Hogy is kezdjem… 
Mondjuk kezdhetném úgy, hogy szép hajnalra virradt aznap a 
bácskai kladionicák árnyékában bujdosó kondukter pillájának 
rebbenése, és már-már bensőséges áhítattal gondolt a rá váró 
meszecsnák ellenőrzésére, a rica héjjal borított padlólemez 
komfortos ismerősségében botorkálva 
Vagy inkább úgy, hogy nem vót meg a tehnicskije se a kocsi-
nak, meg amúgy is csak próbaengedélye volt annak a csóri ti-
zenévesnek, oszt nem csoda, hogy a hitnán kötött ki hajnalban 
Nem jó... 
Izé, burek 
Ja nem, ezt úgy is elsüti a többi vajdasági 
Bár itt mondjuk nincs egy se... 
(Nagylevegő) Nem. 
A lényeg, hogy nálunk a toll az örökíró, a meghívás csaszti, 
A bolti páleszből meg szégyen bebaszni 
Trubácsok, potvrda, megvan-e a priprávnicski, 
Iszunk egy bambuszt, ájde, na ne ámbrándíccski 
Nem tudom sikerült-e elég magyar szövegkörnyezetben hasz-
nálatos szerb szót használnom ahhoz, hogy mindenki átérez-
hesse, hogy nálunk mennyire más, hogy 
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Hogy ez más, hogy 
Hogy 
M-á-s 
 
Ja, amúgy most sztorizgathatnék arról, mikor a Szegedről ha-
zafelé tartó busz megáll délután 4-kor a horgosi sarkok legsar-
kabbikán Miért? 
Na miért? 
Mié mié, Istók faszáé, azé!
Huh
Amúgy persze krumplit venni 
Vagyis pityókát 
Vagyis nem, bazd meg az Erdély 
 
Meséljek a meglepődött arcokról, mikor tényleg megbüntet a 
rendőr, szó szerint kidobálja a zsebéből az ezrest, tudod a pirost 
Meglepődés, mikor a lámpajelzésről megtudják, 
hogy 
Az a tilos 
Mármint nem az ezer dinár 
Az csak nincs 
Ha van, azon jobban meglepődsz, mint az egyszeri lány, aki 
előtt leparkolt a megállóban egy Yugo. Életkép: a Yugo cso-
magtartója feltárul, és egy élő disznó sikolya szakítja meg a 
csendet. 
A sofőr meg kiszáll és visszatuszkoltja. 
A balkáni valóság faarcai 
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Mert hát az élet a legjobb slammer 
Szerbia meg a legjobb trash slammer 
sztori viccek 
Szerbia és Magyarország közötti különbség 
Baszdki, ez a jegyzetem 
Szerbia és Magyarország közt a különbség, hogy Szerbia szó-
rakoztatóbb
Ő már átlépte azt a bizonyos határt 
HOPSZ! 
Kisebbségi poén 

 
Orbán viktoros plakát Vučićtyal – érdemes róla beszélni? Sze-
rintem se.
Vagy elmeséljem azt, amikor idézem: 
„Két kiskorú illetékes Szabadka utcáin este 23 órakor kötéllel 
egy kocsihoz kötözve sarkokon át húzott a betonon egy embert” 
Ugyanezek a tettesek áthajtottak kocsival egy lányon, mert ál-
lítólag nem adott nekik 
300 dinárt 
Szerbia ez a nevetés utáni csönd. 
A gondolat a fejben, hogy ezt a szórakoztató szöveget miért 
kellett elbaszni 
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Hózsa Éva

STIKLÁBAN A FIKCIÓ ÚTJAIN
Nyelvhasználati kérdések Bencsik Orsolya prózájában

Bevezető

A jelenlegi vizsgálat a mai vajdasági magyar irodalom 
egyik prózakötete kapcsán veti fel a nyelvi repertoár disz-
kurzív kérdéseit. A tanulmányt a huszadik század kilencve-
nes éveinek nyelvi problémafelvetései indítják. A kilencvenes 
évek említését a konkrét önéletrajzi kötet inspirálta, ugyan-
is az adott korszak háborús és inflációs traumái kiemelt he-
lyet kapnak Bencsik Orsolya Akció van! című könyvében. A 
kisprózák az éhezés mellett a kulturális éhséget, a mára már 
groteszknek tűnő pártpolitikai visszásságokat, a média szere-
pét, a migrációs mozgásokat, valamint a háborús években ki-
alakult sztereotípiákat hangsúlyozzák. A Lugas utca, 1999 ta-
vasza című szöveg például a szegedi és az itthoni körülmények 
összevetésével, a felnőtté válás aktusával zárul. A kilencvenes 
évek emlékezete a nyelvi emlékeket is előhozza, például a bón 
szó használatát. Kiemelt fontosságúnak tekinthető az ünnep, 
a nagyapához kötődő pünkösd említése, Tóth Antal pünkösd 
másnapján született. Az ünnep a kilencvenes évek regionális 
irodalmában kulcsszónak tekinthető, olyan határhelyzetet je-
lölő fogalomnak, amely gyakran a kötetcímekbe is belejátszik 
(Szathmári István: Ünnepnapok, 1995; Németh István: Ünnep 
Raguzában, 1998). Az ünnep sokrétű szemantikai távlatot nyit 
(Hózsa, 2004: 211–215) például Gion Nándor, Juhász Erzsébet, 
Jung Károly, Pap József, Mérey Katalin és mások szövegeiben, 
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ám az ünnep hiánya, az ünnepélyes gesztus, a személynek 
szentelt ünnep elmaradása ugyancsak előtérbe kerül a vajda-
sági irodalomban (pl. Németh István, Jung Károly, Szathmári 
István, Kontra Ferenc, Tari István szövegei). A délszláv hábo-
rúk témája és problémaköre újabban is megjelenik a fiatalabb 
írók műveiben (például Danyi Zoltán és Sirbik Attila regényei). 

Bencsik Orsolya kötetének több szöveghelye foglalkozik a 
nyelvvel, a szerb nyelv elsajátításának kérdésével. A narrátor 
attitűdjének szemszögéből figyelmet érdemel az idegen lexi-
kális elemek, a tulajdonnevek és az idézetek szerepeltetése, az 
élőnyelvi beszédhelyzetek ironikus imitálása.

Ó, azok a kilencvenes évek!

 A délszláv háborúk, a NATO-bombázások és az elvándor-
lás időszaka a vajdasági magyar irodalomban is számos válto-
zást eredményezett, ezek elmélyült kutatása még várat magára. 
Nyelvészeti aspektusból a következő szempontok emelhetők ki:

– A társadalmi és nyelvi változások kapcsolathálót alakí-
tanak ki, a szövegekben megjelenik a regionális/lokális hűség 
és a merőleges elmozdulás problémája. A szülőföld féltése, el-
siratása, mitizálása, az imádkozó attitűd nyelvi változásokat is 
indukál.

– Elterjednek a lokális szövegek, a szerzők tudatosan használ-
ják szülőföldjük szókincsét, küzdenek a lokális, illetve kulturá-
lis identitás és az idegen-tapasztalat problémájával. Tolnai Ottó 
például jegyzeteket, szószedeteket, „szócikkeket” helyez kötetei 
végére, mintha lexikont írna. A Tolnai-intertextusok jelentős 
mértékben hatnak a fiatalabb írónemzedékekre; neve, szavai, 
mondatai visszaköszönnek az újabb nemzedékek munkáiban. 

– Az írók elvándorlása nyelvi ambivalenciához vezet. 
Többségük Magyarországra költözik, az ottani nyelvi modell 
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tehát erőteljes hatást gyakorol rájuk. Nyelvészeti szempontból 
kutatást érdemelnek a határszituációban, az átköltözés idején 
létrejött kötetek, a nyelvi szocializáció kérdései, valamint a 
kétlakiság nyelvi aspektusai. 

– A világháló, a média, a megváltozott beszédhelyzet hat 
az irodalomra, a magyar irodalmi nyelvre. A média beszéd-
módjának paródiája, ironikus átalakítása egyes alkotók szöve-
geiben sajátos szóalkotást (szóalkotás-kultúrát?), frazeológiai 
változásokat gerjeszt.

– Az irónia fokozott működésbe lépése számos nyelvi vál-
tozást von magával. Elszaporodnak a sajátos nyelv- és szójáté-
kok, az egyedi szintagmák, a parodisztikus elemek, a humor 
alakzatai (Hózsa, 2004: 208–211).

– Szemantikai távlatnyitás tapasztalható például az ünnep 
(és a profán), a blues, a tenger, a balkáni szenny, az elmenő, az 
otthon, a mitológiai nevek, illetve a néprajzi utalások és más 
szavak, szintagmák kapcsán.

– Megfigyelhető a próza lirizálódása, a líra prózaisága, 
amely stilisztikai nézőpontból válik fontossá.

– A nyelvi sztereotípiák problémái, valamint a hiány 
sztereotípiái külön figyelmet érdemelnek. 

– Megvalósul a társadalmi-politikai terminológia szép-
irodalomba való beemelése, előtérbe kerül a nyelvi ideológia, 
irodalom és nyelvpolitika problémája. A jugoszlavizmus, a bal-
káni dimenzióból fakadó szóhasználat szintén gyakran megje-
lenik az irodalomban. 

– Az irodalmi névadás, a helynevek kérdései, a névtobzó-
dás megnyilvánulása a jövőben elmélyült kutatást igényelnek.

– A kódváltás indítéka, a szerb nyelv befolyása szintén vál-
tozik (kétnyelvűség, kettősnyelvűség és diglosszia). Felmerül a 
nyelvjárások hatásának és stigmatizáltságának kérdése.

– A fordítások kulturális aspektusból való vizsgálata ki-
emelt odafigyelést érdemel.
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– A kilencvenes évek fiatal írónemzedékének nyelvhasz-
nálatát, a vajdasági neologizmusokat, a szleng és a trágárság 
hatását számba kellene venni.

A vázlatos áttekintés csupán néhány problémát érint, ame-
lyeket egy bizonyos távlatból lát igazán át a nyelvtudomány. 
A felsoroltakkal eddig konferenciákon, műhelymunkák során, 
egy-egy projekt keretében foglalkoztak a kutatók. Ezek a ku-
tatások résztémákat érintettek, az irodalomban bekövetkező 
nyelvi változások vajdasági vonatkozású vizsgálata még szá-
mos meglepő eredményt tartogathat. Közben az elköltözött 
írók beilleszkedtek, viszont az emléknarratívákban felbukkan-
nak a tudatosan alkalmazott morfémák, szószerkezetek; a kód-
váltás indítéka a szövegekben leginkább metaforikus típusú. 

Az elmúlt húsz évben egyre több fiatal publikált, a fiatalok 
nyelvi kódváltásait elsősorban a nemzedéktársak fogadják be. 
A fiatal írók egymás írásait is nyomon követik. Az internet ré-
vén kialakult gondolkodásmód, a gyakori kétlakiság, a külföl-
dön való publikálás, a szerb nyelv elsajátításának nehézségei, a 
vajdasági neologizmusok és a magyarországi szleng befolyása, 
az angol nyelv hegemóniája, az irónia fokozott működése, az 
intertextuális és intermediális utalások és egyéb jelenségek kü-
lönféleképpen bukkannak fel ezekben a szövegekben. A gyer-
mekirodalmi szövegek a humor számos alakzatát tartalmaz-
zák, a játékosság stratégiája nyelvi téren is megnyilvánul.

A mostani tanulmány Bencsik Orsolya Akció van! című 
kötetének nyelvhasználatára fókuszál. Tudatosan esett a vá-
lasztás erre a kötetre, amelybe a családtörténet révén a nép-
rajzi vonatkozások, a nagyszülők és szülők beszédmódja, a 
történelmi-társadalmi folyamatok nyelvi lecsapódásai, város 
és falu eltérésének problémái is beszűrődnek. A kiadványban 
a kilencvenes évek emlékei dominálnak, ugyanakkor a mai 
fiatalok nyelve is érvényesül. Az emlékezet különböző szférái 
nyelvi változatosságot eredményeznek. A vizsgálat a lexikai 
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elemekre, többnyire a kétnyelvűségből eredő szóhasználatra 
összpontosít, holott irodalmi nézőpontból inkább az elbeszé-
lő mondatai emelkednek ki. A modalitás, a mondatok igaz-
ságértékének elbizonytalanítása és a kihagyásos mondatok 
problémája megkülönböztetett figyelmet érdemel: „… a kiha-
gyásos mondatok egymásba ékelődnek, a környezet tárgyait, 
körülményeit megjelenítő, látszólag a valóságra vonatkozó ál-
lítások között váratlan jelentéskapcsolatok létesülnek, melyek 
kétségbe vonják az elsődleges referenciális jelentést.” (Utasi, 
2014: 219). Szerbia és Magyarország összehasonlítása, falusi 
és urbánus kultúra határvonalainak ironikus összemosása, a 
szerző/elbeszélő (ön)kritikus viszonyulásmódja, az abszurd és 
a fantasztikum távlatainak megnyitása, a családi anekdoták 
felvillantása stílus- és regiszterváltásokat von magával. 

A szerző topolyai származású, Szegeden végezte az egyete-
met, ott szerezte meg doktori fokozatát, tudományos munká-
val és szerkesztéssel is foglalkozik. Mindez azért fontos, mert 
a választott kötet szintén átlépi a határokat, Bencsik Orsolya 
könyve ugyanis újvidéki–budapesti közös kiadványként jelent 
meg. A kritika többnyire az irodalmi hagyomány nézőpont-
jából közelítette meg a szövegeket. 2014-ben jelent meg Utasi 
Csilla tanulmánya, amely az én-elbeszélő művészetbölcseleti 
reflexióinak a szokásostól eltérő irányát, valamint, a kulturális 
identitás problémakörét kutatta.

Mintavétel: a kispróza-kötet regionális/lokális vonatko-
zású nyelvi repertoárja

Bencsik Orsolya Akció van! című kispróza-kötete az újvi-
déki Forum és a budapesti JAK kiadásában jelent meg 2012-
ben. A szerző a fiatalabb írónemzedék tagja, én-elbeszélője 
„kisvárosomnak” nevezi lakhelyét. Az öt fejezetre oszló könyv 
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23 kisprózát tartalmaz, a paratextusok is utalnak a nyelvvál-
tozatokra, pontosabban a nyelvhasználat változatosságára. 
Régiónk fiatalabb írói esetében erőteljesen működik a magyar-
országi nyelvi minta, a közösségi oldalak lehetővé teszik a fo-
lyamatos határátlépéseket, sőt a nyelvi határok átlépését is. A 
digitalizált világ előtérbe helyezi az angol nyelv hatását, tehát a 
befogadó számára nem meglepő az ötödik fejezet címe: Road-
movie apával. A címválasztás nem nyelvi sznobizmusból, in-
kább ironikus nézőpontból fakad. A szövegekben több reflexió 
érinti a szerb nyelvvel való érintkezés és a hiányos nyelvtudás 
problémáját. A második fejezet a Novinarka című kisprózával 
zárul, amelyet a magyarországi vagy más magyar területen élő 
olvasó csak a szövegből tud megfejteni. Egy szerb nyelvű mon-
datból, ha úgy tetszik, egy allúzióból és az előzményekből de-
rül ki, hogy a címben előforduló idegen szó újságírónőt jelent. 
A kisprózákban a magyarországi nyelvi modell is működik, jó 
példa erre az Otthon, nálunk szövegében a „hipózott nagypár-
na” említése. (Bencsik, 2012: 33). 

Az Akció van! szövegkorpusza élvezetes kutatási terület 
lehet a nyelvészek számára, mivel az internet világában élő 
és kommunikáló elbeszélő visszatekint a családtörténetre, a 
nagyszülők szemléletmódjára, a szülők életvitelére, a kilenc-
venes évek délszláv háborúira. Időnként távolodik Szerbiától, 
vaktérképen tájékozódik, ám a kisváros és a család az a biztos 
pont, ahova mindig visszatér, hogy innen ismét útra keljen. A 
falu, a vajdasági kisváros számos néprajzi tradíciót és nyelvi sa-
játosságokat ápol, mindez a faluturizmus forrása lehet, amely 
már túllép a falusi hímzett falvédők mutogatásán, az urbánus 
értékek felé is tolódik, ezek pedig együttesen kapcsolathálót 
alkotnak. A Disznók című szöveg utal a kettősségre, a nagyapa 
disznótartására, a sógor szerepére és az anya folyóirat-gyűjte-
ményére: „A faluturizmus kiépítésében az én családomnak volt 
a legnagyobb szerepe, erre azért egy kicsit büszke vagyok, és ha 



29

jobban belegondolok, valójában a vajdasági magyar könyv-, fo-
lyóirat- és napilap-kiadás külföldi terjesztésében is a markáns 
részt mi vállaltuk be. A sógorom eldugta a tata disznóölő kését, 
félti az életét, ez látszik rajta, félti a nenámét, a lányaiéról nem 
is beszélve, noha ez mégiscsak furcsa, hiszen évenként csak 
egyszer vannak itt. A hímzett falvédő mellett, amikor nem 
figyel oda senki, a tata közel ötven év disznómennyiségével 
viaskodik. Az üres ólakban, a felállított standokon évszámok 
szerint oszlopokba rakva sorakoznak a Magyar Szók, a Hét 
Napok, a Családi Körök. Mellettük hetente válogatva, a hiány 
ellenére is elpusztíthatatlan szagban a periodikák: az Új és ke-
vésbé új Symposionok, a Hidak, az Üzenetek, a Bácsországok, 
az Aracsok, az Új Képek és a Hungarológiai Közlemények.” 
(Bencsik, 2012: 51). 

A külföldi látogatókat a nagyapa disznótartó magatartás-
modellje, nem az anya szakértelme vonzza. A vajdasági ma-
gyar befogadó számára szinte fel sem tűnik a bizalmas nena (1. 
nagynéni, 2. idősebb lánytestvér, nővér) rokonsági megnevezés 
(Szerzőcsoport, 2004: 343), amely regionális irodalmunkban 
máshol is megjelenik, például Németh István Házioltárának 
kimagasló alfejezete a Nena címet kapta. A Nena nagy kezdő-
betűvel, névként szerepel a „szerelmes krónikában”. Az elbe-
szélő nem magyarázza kilétét, csak a második részben utal a 
családi kapocsra, arra, hogy Nena a nagynéni: „Hiába tartott 
tükröt elébe annyiszor egyik húga, édesanyám, aki kitűnően 
tudta utánozni langaléta nénjét; Nena megmaradt mindvégig 
annak, aki volt; lepergett róla a csipkelődés.” (Németh, 1996: 
21–22). A nagyszülők megnevezésére szolgáló mama és tata fő-
nevek szintén alig tűnnek fel a szövegekben, hiszen a regionális 
köznyelvben következetesen jelen vannak. 

Az Otthon, nálunk című kisprózában a szinte homogén 
magyar falu lakójának látószögéből hangzik el a nyelvtudással, 
a nyelvi ideológiával összefüggő reflexió: „A vendégkönyvbe, a 
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bejáratnál, a külföldiek mindenféle nyelven beírogatnak, ilyes-
mit is, hogy »Köszönjük, hogy itt lehettünk.«, de olyat is, hogy 
»Gyalázatos emberek vagytok«. Igaz, a háromnegyedét nem 
értem, én csak magyarul tudok, egy picit szerbül, mert Szerbi-
ában élek, és itt ez a hivatalos nyelv, meg angolul egy picit, mert 
azt meg tanultam az iskolában, meg azért valami a filmekből is 
rám ragadt.” (Bencsik, 2012: 33). 

Sajátos módon merül fel a kreatív nyelvhasználat és az inter-
textualitás problémája, valamint a nyelv szó jelentése a Nyúlszív, 
szitakötőnyelv című metaforikus szövegben, amely az elbeszélő 
„születésmítoszába” torkollik. A sűrített szöveg ironikus éllel 
leplezi le az izgága nagyapa („nagyapa-nyúl”) és a családköz-
pontú nagyanya („szitakötő-nagymama”) életmódját. A színek 
segítségével egy országtörténet videoklipszerű előrevetítése tá-
rul az olvasó elé: „Nagymama-szitakötő még bakfisabb. A színe 
talán kék, de ha jobban belegondolok, az is előfordulhat, hogy 
zöld is van benne. Ha zöldes, akkor egészen biztos, hogy tür-
kizhez közelít. Gyorsan tud repülni, erre a legbüszkébb, és még 
arra, hogy már előre tudja, egy olyan országban fog családot 
alapítani, amelynek Jugoszlávia lesz a neve. Gyerekei pionírok 
lesznek, és boldogan vasalgatja majd piros kis kendőcskéjüket. 
Azt is tudja, minden egyes tagállam elvesztésével kék szárnyá-
nak színe egyre fakóbb lesz. Nagyapa-nyúlnak hiába mondaná, 
hogy ez nem az öregedés jele, hanem a hiányé, nagyapa-nyúl 
nem hallaná, mert ekkor már évek óta csak az ágyat nyom-
ná. Történne mindez akkor, amikor nagyapa-nyúl megtudná, 
hogy többé nincsen tengere.” (Bencsik, 2012: 16–17). 

Ezt a szöveghelyet több szempontból érdemes kiemelni. 
A pionir szó önmagában is felidézi a titói rendszert, az idézet 
utolsó mondata pedig közismert intertextus a Vajdaságban. 
Tolnai Ottó interjújának sokat vitatott és idézett, itt átalakított 
fragmentuma a következő: „nincsen tengere”. Eredetileg a ju-
goszláviai magyar írónak van/volt tengere. A hiány a kilencve-
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nes évek egyik kulcsszavát, valamint a hiány sztereotípiáit idézi 
fel a vajdasági olvasóban. Az irodalmi nyelvben gyakoriak a 
stilisztikai szempontból értékes egyedi szóösszetételek (kötője-
les írásmóddal!), az irodalmárt jelen esetben is inkább ezek in-
tertextuális vonatkozásai érdeklik (vö. pl. John Updike, Balázs 
Attila, Juhász Ferenc, folyóirat, Tolnai Ottó kék poétikája). A 
Tolnai-intertextusok vizsgálatával Utasi Csilla foglalkozott, aki 
a kötetből a karfiolt is kiemelte mint lexikai elemet és motívu-
mot, szerinte az elbeszélő „Tolnai motívumát hétköznapi és ho-
moerotikus összefüggésbe helyezi, miközben játékos iróniával 
mint valóságos és irodalmi tárggyal bánik vele.” (Utasi, 2014: 
221). Szikszainé Nagy Irma megállapítja: „A művészi szöveg 
nemcsak az átlagolvasóra van hatással, hanem a művészekre is. 
Az induló, a pályakezdő művészek az érvényes művészi modell 
hatása alá kerülnek, de ugyanakkor meg is kívánnak szabadul-
ni az irodalmi tradíciótól, hogy új hangon szólalhassanak meg. 
A művészi szöveg hatása a művészekre az intertextualitásban 
jól tetten érhető.” (Szikszainé Nagy, 1999: 393).

A Bencsik-kötetben fellelhető tulajdonnevek a regionális és 
lokális kontextus kiemelését szolgálják. Az elbeszélő tudatosan 
alkalmazza az idegen személyneveket (például Darko, Mirosl-
av, Nikola, Miloš, Toše Proeski), a konkrét helység- és utcane-
veket (Topolya, Szabadka, Újvidék, Vajdasági brigád utca), a 
meglévő intézményneveket (Vojvođanska Banka, SKY Diszko-
téka, Pannon tévé, B92-es tévé, Radio Ass, Roda, félbehagyott 
Hotel), a címeket (Magyar Szó, Hét Nap, Családi Kör, Sympo-
sion, Híd, Üzenet, Bácsország, Aracs, Új Kép, Hungarológiai 
Közlemények), valamint a márkaneveket (Fityó– autó, amelyet 
először Fiatként említ; Lav, Nikšićko – sörmárkák).

A felsorolt példák a lokális mellett a balkáni és a régi jugo-
szláviai dimenziót, a referenciális információt is nyomatéko-
sítják. A tulajdonnevek gyakori használata az elbeszélő önazo-
nosság-keresésének, kulturális identitásának problémáját he-
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lyezi előtérbe. Az intézménynevek esetében az élőbeszédben is 
gyakran megfigyelhető a szerb nyelvű változat megjelenése, ez 
„az azonosítás pontosságát, hitelesítését szolgálja” (vö. Rajsli, 
2014: 161), sokszor azonban a megfelelő magyar lexémát nem 
sikerül a beszélőnek azonnal megtalálnia, és ezért a tulajdon-
név vagy a hozzá kapcsolódó adminisztratív fogalom szerbül 
kerül be a nyelvhasználatba (Rajsli, 2014: 161). Az irodalmi 
nyelvben a kódváltásnak stilisztikai, metaforikus indítéka van, 
nem a nyelvi hiány kitöltése, az anyanyelvi térvesztés miatt al-
kalmazza a narrátor, a kisebbségi léthelyzet tapasztalatait így 
közvetíti olvasójának. 

A tulajdonnevek kapcsán a szakrális vonulat is megem-
líthető, például a szentképek (Jézus, Szűz Mária) és a szobrok 
(ezek Szűz Máriát mintázzák meg). A kisebb település, a szo-
rosabb emberi kapcsolatok lehetővé teszik a gúny- és ragad-
ványnevek kialakulását, például a polgármester füzete így 
tartja nyilván a falu lakóit. (Bencsik, 2012: 56). A személyne-
vek tekintetében erőteljesen megnyilvánul a narrátor iróniája. 
Utasi Csilla írja: „Bencsik Orsolya egyik legfontosabb eszköze 
az irónia. Az erotikum a közvetlenség szférája, ezért történetei 
erotikus elemei mindig az értelmet kizökkentő irónia szolgá-
latában állnak. A szereplők nemi identitásának és szexuális 
irányultságának bizonytalansága a prózamondatokat meg-
fosztja referenciális mivoltuktól: az elbeszélő apja nem képes 
megjegyezni lánya nevét, Antalnak szólítja őt (Bencsik, 2012: 
32), nagyapjáról pedig, akit Erikának hívtak, megtudjuk, hogy 
zongoratanárnő volt – egy női Glenn Gould (Bencsik, 2012: 
19–20).” (Utasi, 2014: 220). 

A régió kontaktusjelenségeire utaló lexikális elemek a kö-
vetkezők

– bón ’élelmiszer-jegy, étkezési jegy’ (Disznók). A bón ma 
is jelen van a vajdasági szóhasználatban, a vásárlási utalvány 
megnevezésére szolgál. 
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Szövegben: „Amikor 1991-ben elfogyott a boltokból az áru, 
és már bónra is csak nagy nehezen lehetett kenyeret venni, a 
faluból eltűntek a házi kedvencek is.” (Bencsik, 2012: 51). Vö. 
Szerzőcsoport 2004, 304.: francia>horvát/szerb. 

– farmerka ’farmernadrág’ (Konyhaablak)
Szövegben: „A monoton, 4/4-es ütem alatt eszembe jut Pa-

tinka, hogy a lógó, virágos ruhák, a kopott farmerkák és kötött 
pulóverek között biztosan magányosan érezheti magát, feje be-
lülről halkan döngeti a faajtót.” (Bencsik, 2012: 43). Vö. Szerző-
csoport, 2004: 318.: angol>szerb.

– helánka ’lábhoz tapadó női nadrág’ (Galambkék)
Szövegben: „Zöld helánka van rajta, oldalt kihúzódott egy 

szem, azt próbálja visszanyomkodni, miközben már végképp 
nem érti, miről beszélek és egyáltalán minek.” (Bencsik, 2012: 
67). Vö. Szerzőcsoport, 2004: 324.: szerb.

– (kötött) komplett ’szett; leginkább alsó és felső, egymást 
kiegészítő pulóverek, illetve kardigán és pulóver’ (Mosakodás)

Szövegben: „A nővéremnek és nekem még kötött komplet-
tünk is volt, amire a mama utólag narancssárga kis kökörcsine-
ket hímzett.” (Bencsik, 2012: 56).

– slovenka ’szlovén lány, nő – szerb helyesírással’ (Hernyók)
Szövegben: „A barátnője, egy slovenka, profilképén zöld, 

sárga pöttyös, csupasz hernyó mászik az agyonsminkelt sze-
me felett, összeköti a két szemöldököt, én meg arra gondolok, 
vajon a szomszéd fiú emlékszik-e még a tyúkólra, rám, anyám 
karfioljára.” (Bencsik, 2012: 36).

– stikla ’tűsarok, tűsarkú cipő’ (Ó, a ribiszke!)
Szövegben: „Becsavarja a haját, felhúzza a legnagyobb stik-

lájú cipőjét, ebben volt menyasszony, fehér kis homokszem-
csékkel, mintha a homokozóban járt volna, ebben tipeg a pla-
tánok felé.” (Bencsik, 2012: 26–27).

„Nem emlékszem, hogy túl vagyunk-e már a nagyapa ha-
lálán, az viszont már biztos, hogy anya homokszemű cipője, az 
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óriás stikla már rég kiment a divatból, ahogy a lába sem a leg-
jobb már, mégis hallom felnyögni a karistolt kerítéseket, mint-
ha most húznám fémbőrükön keresztül a kavicsot.” (Bencsik, 
2012: 27). Vö. Szerzőcsoport, 2004: 363.: német, szerb, horvát; 
bizalmas.

– szárma ’töltött káposzta’ (Vaktérképek)
Szövegben: „A temetés után nagymama megváltozott, tud-

ta ezt az egész család, talán csak a rokonok nem vették észre, 
mert ők ritkán jöttek, akkor is csak néhány órára, legtovább 
egy napra, sietősen megették a szármát, a túrós rétest, hiá-
nyolták a nagymama krémesét, majd néhány üveg pálinkával 
elhagyták Szerbiát.” (Bencsik, 2012: 80). Vö. Szerzőcsoport, 
2004: 365.: török > szerb/horvát/szleng.

– visszasinózik ’sinóbusszal/sínbusszal utazik; motorvo-
nattal, „sínautóbusszal”, csúfosan: „ezüst nyíllal”’ (Lugas utca, 
1999 tavasza)

Szövegben: „Anyám visszasinózott Szerbiába.” (Bencsik, 
2012: 78). Vö. Szerzőcsoport, 2004: 361.: sinóbusz: szerb+latin, 
szerb/horvát. A hivatkozásban főnévként szerepel, tehát a szó-
fajváltás is bekövetkezett. 

A kigyűjtött példák nyomán érdemes a női narrátor be-
szédmódjára, szóhasználatára összpontosítanunk, hiszen a le-
xikai elemek többsége az öltözködéssel kapcsolatos.

A spontán élőbeszédet érzékeltető, annak gazdag kelléktá-
rából építkező narrátor néhány folyamatban lévő nyelvi vál-
tozásra is felfigyel. Közülük kiemelhető a Topolya környékén 
is tapasztalható, az állandóságot, a folytonosságot megerősítő 
feszt szó használata, amely a következő példákban érvényesül: 

„»Nem doboz az, hanem koffer«, javít ki a mama, noha ő, 
mióta a tata a hímzett falvédő mellé került, az ágyba, nem jár 
hozzánk, hanem feszt körülötte sürgölődik.” (Bencsik, 2012: 47). 

„»A tóparton már nincsen kutyatej.«, ezt Mesi jól tudhatja, 
feszt kijár, virágot szed, ezt meséli mindenkinek, mi meg csak 
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nézünk, apám a fejét csóválja, anyám meg csak veti a kereszte-
ket, nincs ez rendjén.” (Bencsik, 2012: 47).

„Ebből tudtam meg, hogy a szomszéd felesége, aki egyéb-
ként feszt porszívózik, bizonyos éjszakákon úgy burrog, mint 
egy galamb, noha ez apám közbevetése, egy parlagi tyúk, aki 
burrogásának tetőfokán egyre erősebben karmol és csíp, hogy 
utána a szerencsétlen szomszéd napokig nyakig begombol-
kozva járjon és a leggyöngédebb érintésre is összerázkódjon.” 
(Bencsik, 2012: 64). 

Bencsik Orsolya kötetének legtöbbet emlegetett motívuma 
és egyúttal szószerkezete a nagyszülők nemzedékéhez kötődő, 
anakronisztikusnak tűnő, hímzett falvédő, amelynek felirata a 
Mosakodás című szövegben olvasható: „Szórakozást ne keress 
a távolban, itt az öröm a boldog otthonban!” (Bencsik, 2012: 
56). Ezek a falvédő-feliratok néprajzi szemszögből értékesek, a 
szövegbe beemelt idézet ellenben ironikus hatást kelt, ugyanis 
a nagyapa fegyelmezésére szolgál, aki végül a falvédő mellé ke-
rül, ily módon nincs rálátása a nappali ajtaja és a mama arany 
plakettje mellé függesztett meztelen nős naptárra. 

Ezek a példák a szociolingvisztikai vizsgálatok szempont-
jából is relevánsak: „A nyelvi változókkal dolgozó szocioling-
vistákat pontosan az ilyen kapcsolatok vagy korrelációk érdek-
lik. Olyan mutatókat keresnek a társadalmi különbség mérésé-
re, amelyekhez viszonyítani tudják az általuk megfigyelt nyelvi 
különbségeket.” (Wardhaugh, 2005: 126). Bencsik Orsolya 
mint a szépirodalmi szövegek szerzője nyelvi kreativitásra, újí-
tásra, a környezetében élőkhöz igazodó kódhasználat hangsú-
lyozására törekszik, ezáltal identitását is kifejezi, ugyanakkor 
imitáló törekvése gyakran (ön)ironikus szerepjátéknak, a nyel-
vi finomkodással való leszámolásnak tekinthető. 
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Konklúzió

Bencsik Orsolya gazdag szókinccsel rendelkező író, aki az 
irodalomelmélet és a filozófia szaknyelvét jól ismeri. Tanul-
mányait esszéisztikus hangvétel, rizómaszerű gondolkodás-
mód, nyelvi leleményesség jellemzi. Szépirodalmi szövegeiben a 
reflexivitás emelkedik ki. „Másképp kell olvasni a szépirodalmi és 
nem szépirodalmi szövegeket, mert az irodalmi alkotás nem 
gyakorlati célokat szolgál, hanem konnotációt hordozó egye-
di szövegként jelentéslehetőségek hordozója, és a benne levő 
izotopikus kapcsolatok befogadása alineáris folyamatban tör-
ténik.” (Szikszainé Nagy, 1999: 389). Bencsik Orsolya esetében 
az alinearitás a szaknyelvi szövegekben is megnyilvánul, sőt 
kutatóként az új terminusok létrehozásától sem riad vissza. 

A befogadó a kortárs irodalom hasonló kódváltó törekvé-
seivel máshol és más szerzők opusában is találkozik. Langman 
írja: „Mivel a nyelv nemcsak referenciális információt közve-
tít, hanem a beszélő identitásáról is vall, ismeretlen emberek, 
amikor találkoznak, a kódváltást mint stratégiai eszközt két-
féleképpen tudják felhasználni: egyrészt elrejtik saját identi-
tásukat, másrészt felderítik partnerük identitását. A felderítés 
után a beszédpartnerek két módon folytathatják a beszélgetést: 
vagy szolidaritást mutatnak egymás iránt, ami azt jelenti, hogy 
egymáshoz igazodó nyelvhasználatot produkálnak, vagy pedig 
eltávolodnak egymástól, ami azt jelenti, hogy a kódhasználat 
különbözik.” (Langman, 2002: 148). Bencsik Orsolya szövegei-
ben fontossá válik mindkettő, jóllehet a művész mindenekelőtt 
egyéni utakat keres. Rajsli Ilona tanulmánya kiemeli: „Az írott 
nyelvváltozatban a kettő összefügg, a szépirodalmi szövegbe 
gyakran metaforikus céllal kerül be a kódváltott szöveg.” (Raj-
sli, 2014: 169). Bencsik Orsolya nyelvhasználatában, a narratív 
identitás „kifejtésében”, a szerző/elbeszélő egyéni törekvései-
ben megfigyelhető a stílus- és regiszterváltás, amely manapság 
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a média nyelvében vagy a tudományos nyelvben is felfedezhető 
(Rajsli, 2014: 162). A szociokulturális vonulatok különbsége 
a nyelvhasználat terén zavart kelthet (Z. Varga Zoltán, 2017: 
12), a vizsgált kötet ironikus narrátora azonban ebben a nyelvi 
zavarban, a köztességben, a kulturális átszövődésekben talál 
valamiféle otthonra. 
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Grabovac Beáta

A KÉTNYELVŰ „MÁSSÁG” 
VAJDASÁGI ASPEKTUSAI

Bevezetés

Szerbiának a 2006-os adatok szerint 7.5 millió lakosa van 
(Miladinović, 2006). Az országban több kisebbség is él, de a 
magyar a legnépesebb közülük (Miladinović, 2006). Szerbia 
Vajdaság nevű tartományában a 2002-es népszámlálás sze-
rint 290 207 személy vallotta magát magyar nemzetiségűnek 
(Raduški, 2010), a lakosság 3.9%-a, az országot „bimodális et-
nonacionális struktúra jellemzi” (Raduški, 2010: 250), amely 
szerbekből és magyarokból tevődik össze.

Ezt a térséget multietnikus és többnyelvű közegként jelöl-
hetjük meg, viszont e jellemzők a világ egyre több pontjára 
igazak. A vajdasági magyar kisebbség egy heterogén csoport, 
amelynek a tagjai a szerb nyelvet különböző szinteken ismerik, 
sajátították el/tanulták meg, használják, valamint a csoportkö-
zi viszonyok, a többségi nemzet és a kisebbségek egymás iránti 
attitűdjei is variálódnak (Göncz, 1999; Raduški, 2010; Koković 
– Ristić, 2012). 

Göncz (1999) szerint Vajdaságra a népi, kisebbségi kétnyel-
vűség a jellemző; a balansz kétnyelvűek és azok, akik termé-
szetes környezetben sajátítják el a szerb nyelvet a szórványban 
találhatók, míg a tömbben inkább instrukcionált a második 
nyelv tanulása. 
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Miladinović (2006) kutatásai szerint a szerbiai kisebbsé-
gekre jellemző, hogy identitásukat a nemzeti hovatartozás és a 
szülőföld határozzák meg leginkább.

A kétnyelvűek egyedi jellemzői

A ma elismert kétnyelvűségkutatók szerint két nyelv el-
sajátítása zökkenőmentesen folyik (Costa – Sebastián-Gallés, 
2014), ami arra utal, hogy egy második nyelv nem jelent terhet 
és hátrányos hatást a befogadó számára. A két nyelvét egy két-
nyelvű személy kevesebbet hallja és használja, mint anyanyel-
vét az egynyelvű egyén, emellett a szókincs specifikus is lehet, 
attól függően, hogy az elsajátítás/tanulás milyen közegben va-
lósult meg. 

Nem könnyű választ adni arra a kérdésre, hogy egy máso-
dik nyelvet mikor a legjobb elkezdeni elsajátítani/tanulni ah-
hoz, hogy a kétnyelvűség minél magasabb szintű legyen, sok 
függ attól, hogy a tágabb/szűkebb környezetben milyen nyelvet 
használnak, hogyan folyik a nyelvtanulás, milyen módon, va-
lamint milyen gyakori a második nyelvi input. Mindeneset-
re a különböző kutatásokban nehézséget és kihívást jelent a 
kétnyelvűség fajtájának beazonosítása, márcsak azért is, mert 
maga a jelenség többfaktorosan meghatározott.

Például egyes kutatásokban a hat vagy hét éves kort tekin-
tik választóvonalnak a korai és a kései kétnyelvűek megkülön-
böztetésére, de ez az álláspont nagyban kutatófüggő, és kon-
szenzusra még nem jutottak ebben a kérdésben (Kalia, Wil-
bourn – Ghio, 2014; Costa – Sebastián-Gallés, 2014). 

A kétnyelvű működést az egynyelvűhöz hasonlító kuta-
tások eredményei arra mutattak rá, hogy a kétnyelvűekre na-
gyobb agyi aktivitás jellemző, mint az egynyelvűekre, emellett 
az agy struktúrája és működési módja is más (Costa – Sebas-
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tián-Gallés, 2014; Mechelli és mtsai, 2004). Az első nyelvben 
való működésnél – úgy látszik – ugyanaz az agyi hálózat aktív 
az egy- és kétnyelvű személyeknél is (Costa – Sebastián-Gal-
lés, 2014), ezzel szemben a második nyelvi feldolgozás esetében 
„emelkedik az agyi aktivitás”, mert erőteljesebb igénybevétel-
ről van szó (Costa – Sebastián-Gallés, 2014: 347). Bialystok, 
Craik és Luk (2012) szerint a két nyelvre való figyelés, ezek egy 
életen át történő összehangolása átstrukturálja az agyi hálóza-
tokat, aminek következtében fennmarad a jobb kognitív telje-
sítmény hosszú időn át a kétnyelvű személyeknél. 

Sok olyan kutatás született már, amely a kétnyelvű előnyö-
ket beazonosítandó e személyek végrehajtó működéseit vizs-
gálja (lásd erről: Göncz, 2018a). A végrehajtó funkciók több-
tényezősek, közéjük tartozik (Costa – Sebastián-Gallés, 2014: 
337, 342, Göncz, 2018a: 28):

- az inhibíció,
- a flexibilis feladatváltás,
- a munkamemória,
- a monitorozás pl. olyan helyzetek tartoznak ide, amikor 

„azt döntjük el, hogy melyik nyelven kell” megszólalnunk. 
Több mai kutató is feltételezi, hogy a végrehajtó funkciókat 

a kétnyelvű személyek jobban igénybe veszik, mint egynyelvű 
társaik. A végrehajtó működések így a nyelvhasználathoz kap-
csolódnak, viszont nemnyelvi előnyhöz vezetnek, kihatnak a 
mindennapi/gyakori használat miatt a végrehajtó funkciók erő-
teljesebb fejlődésére és ezáltal egyúttal a hatékonyságukra is. 

A kétnyelvűség hatásai a legújabb eredmények szerint a 
nyelvi és nemnyelvi váltásos feladatoknál akkor a legelőnyöseb-
bek, ha a mindennapi kommunikációban gyakori a nyelvváltás 
és lehetséges, hogy éppen ez a frekvens nyelvek közötti átugrálás 
és nyelvek közötti lét a kulcsmozzanat, amely kihat az előnyökre 
(Prior – Gollan, 2011: 689). Nagyon fontos ehhez a fluencia-szint 
is a második nyelvben, valamint a magasszintű nyelvtudás. A 
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kétnyelvűek megfelelő nyelvi működéséhez létszükséglet, hogy 
konstansan kontrollálják és figyeljék azt, hogy a nem-célnyelv-
ből ne türemkedjenek be tartalmak bármely nyelvi szinten (pl. 
jelentés, szintaxis), tehát, hogy ne hibázzanak. 

A kétnyelvűség-kutatásokban az egyik legnagyobb kihí-
vást éppen e csoport nyelvi heterogenitása jelenti, olyan érte-
lemben, hogy nagy eltérések lehetnek jelen az egyének között 
a nyelvhasználati szokásokban, abban, hogy milyen gyakori-
sággal váltanak a nyelveik között, milyen gyakran használják 
azokat és milyen helyzetekben (Costa – Sebastián-Gallés, 2014; 
Prior – Gollan, 2011), de Prior és Gollan szerint emellett fontos 
háttérváltozó lehet még a szülők iskolázottsági szintje, az intel-
ligencia-szint és a szocioökonómiai státusz. 

Kroll és mtsai (2014) szerint a kétnyelvűség véd a kognitív 
struktúrák tönkremenetelével szemben. Göncz (2018a: 30) is meg-
fogalmazza, hogy a szakemberek a „több nyelv használatára mint 
egyfajta agytornára tekintenek, amely karbantartja az agyat”.

A két- és többnyelvű személyek személyiségének dinami-
kájával az eddigiek során nem sok kutatás foglalkozott. 

A személyiség felépítésével kapcsolatban a Big Five modell 
ma az egyik legelterjedtebb, amely a következőekben röviden 
bemutatásra kerülő öt dimenziót tartalmazza. Az Extraverzió 
dimenzió a „szociális nyitottságra” utal (Mirnics, 2006: 59), 
arra, hogy az egyén mennyire élvezi a nagyobb társaságokat. A 
Barátságosság az altruizmussal és az emberekbe vetett pozitív 
hittel kapcsolatos (Smederevac – Mitrović, 2006) és azzal, hogy 
valaki mennyire együttműködő (Mirnics, 2006). A Lelkiisme-
retesség a különböző feladatok elvégzéséhez kötődő hozzáállást 
tükrözi, a felelősségteljes viselkedést, tervezést, míg az Érzelmi 
stabilitás dimenzió az érzelmi kiegyensúlyozottságot foglalja 
magába. A Nyitottság faktor a kíváncsiságra utal, az új tartal-
mak iránt való nyitottságra, valamint az ezekkel kapcsolatos 
érdeklődésre (Smederevac – Mitrović, 2006; Mirnics, 2006).
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Veltkamp és mtsai (2012) a Sapir–Whorf-hipotézist hasz-
nálva inspirációként kiemelik, hogy a nyelv, amelyet beszélünk 
meghatározhatja a gondolkodásmódunkat, az érzelmeinket, a 
személyiségünk reflektálódását. A szerzők kutatásukban egy 
vakmerő kérdéssel indítanak, amely arra keresi a választ, hogy 
vajon a személyiség struktúrája megváltozik-e az azt felépítő 
dimenziók mentén attól függően, hogy valaki melyik nyelvén 
válaszol a kérdőív állításaira. Egy korábbi kutatás eredményeire 
hivatkozva kifejtik, hogy e változásokat a kultúra hatásaival le-
hetne magyarázni. A személyiség nyelven keresztüli moduláci-
óját kulturális keretcserével magyarázzák (lásd erről bővebben 
Ramírez-Esparza és mtsai, 2006). Kutatásukban német-spanyol 
kései kétnyelvűeket hasonlítottak össze egy személyiséget mérő 
kérdőívet alkalmazva. A résztvevők között voltak olyanok, 
akiknek a német, de olyanok is, akiknek a spanyol az anyanyel-
vük, a második nyelvet pedig tizenkét éves koruk után kezdték 
el tanulni. A kérdőívet mindenki két nyelven töltötte ki, de a 
sorrend eltérő volt a nyelvek szerint. A spanyol nyelven kitöl-
tött kérdőívek eredményeinek elemzése azt mutatta, hogy eb-
ben az esetben a Neuroticizmus és az Extraverzió magasabb, 
ezzel szemben a Barátságosság a német nyelven adott válaszok 
esetében emelkedett ki. A Nyitottság és a Lelkiismeretesség di-
menzióiban nem volt jelentős különbség. Ezen eredményeket 
kulturális, valamint társas- és csoporthatásokkal magyaráz-
zák. A kulturális keretcserét az éppen aktivált nyelv váltja ki, 
ezért magasabb a Neuroticizmus a spanyol válaszok esetében, 
szemben a németekkel (ugyanazon a személyen belül).

Göncz (2018b) két- és többnyelvű vajdasági személyek ered-
ményeit hasonlította össze egy etnocentrizmust mérő kérdőí-
ven. Az etnocentrizmus a szerző magyarázata szerint a saját 
(etnikai) csoport pozitív értékelésére, míg a más csoportokhoz 
tartozó személyek negatív megkülönböztetésére utal (Göncz, 
2018a). Az alacsony etnocentrizmussal rendelkező személyek 
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nyitottabbak más kultúrák irányába. Eredményei afelé mutat-
nak, hogy az etnocentrizmus alacsonyabb a két- és többnyelvű 
személyeknél – kiemelten a lányoknál és a jó iskolai teljesít-
ménnyel rendelkezőeknél –, mint az egynyelvűeknél. 

Egy következő specifikum az identitással kapcsolatos. Be-
net-Martínez vezette be kollégáival (Benet-Martínez – Hari-
tatos, 2005; Benet-Martínez – Leu – Lee – Morris, 2002; Be-
net-Martínez – Lee – Leu, 2006) a BII (Bilingual Identity In-
tegration, magyarul: Kétnyelvű Identitás Integráció) foglamát, 
amely arra vonatkozik, hogy az egyénen belül az etnikai identi-
tás és a többségi identitás egymással harmonizál-e vagy ellentét-
ben áll. E koncepció azzal kapcsolatos, hogy mennyire hozható 
összhangba a két identitás a kettős identitású személyeknél, ez a 
kérdés minden olyan közegben megjelenik, ahol két vagy több 
kultúra és nyelv van jelen. Az eddigi kutatások alapján minél 
magasabb a BII, annál nyitottabb a személy a különböző tapasz-
talatokra, és annál alacsonyabb a Neuroticizmusa, míg az ala-
csony nyelvi készségek, a kulturális kirekesztettség és izoláció 
érzése alacsony Kétnyelvű Identitás Integrációval jár együtt.

Összegzés

Megállapíthatjuk tehát, hogy a kétnyelvűség nyelvelsajátí-
tás szempontjából nem hátrányos, viszont e személyek keve-
sebbet hallanak és használnak egy nyelvet a kettő közül, emel-
lett állandóan monitorozzák a nyelvi rendszereket, ami igény-
be veszi a kognitív kontroll struktúrákat.

A dolgozat célja az volt, hogy ízelítőt adjon a kétnyelvű-
séghez kapcsolódó személyiségmódosító és egyéb hatásokról 
a legújabb kutatások fényében. Összegzésként ki lehet emelni, 
hogy a két- és többnyelvűség több szinten is előnyösen hathat 
a mindennapi életben való működésre: az ilyen személyek to-
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leránsabbá válhatnak és rugalmasabban működhetnek külön-
böző kultúrák között, identitásuk is többrétegű lehet, emellett 
jobbak olyan feladatok megoldásában, amelyek váltást igényel-
nek. Így nem csak a több nyelv ismerete és a megismerő funk-
ciókat igénylő feladatok sikeresebb megoldása az előny, hanem 
a személyiség flexibilisebbé válása is.
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Molnár Csikós László

ANGOL MINTÁJÚ 
NEOLOGIZMUSOK A VAJDASÁGI 

MAGYARBAN

Napjainkban az angol nyelv erőteljes hatást gyakorol a vi-
lág nyelveire, köztük a magyarra is. A magyar regionális válto-
zatokban él, úgyhogy az angol hatás régióként különbözőkép-
pen érvényesül. Egyes angol eredetű lexikális elemek csak az 
anyaországban fordulnak elő, de olyanok is akadnak, amelyek 
csak valamelyik régióban bukkannak fel. Például a piármene-
dzser főleg az anyaországban használatos, a tájkun pedig zöm-
mel Vajdaságban.

Bennünket ezúttal az foglalkoztat, hogy az angol lexiká-
lis hatás hogyan jut kifejezésre a vajdasági magyarok nyelvé-
ben. Az egyik gyakori jelenség az angol szó vagy szókapcso-
lat átvétele: vlogger, klip, entitás, tájkun, bedzs, tender stb. Az 
átvételkor sor kerülhet apróbb alaki módosulásokra, például 
az angol entityből entitás lesz a magyarban. A tükrözés főleg 
szókapcsolatok és összetételek esetében számít megoldásnak: 
fejnehéz, karrierdiplomata, szappanopera, szépségipar, aroma-
terápia, téliesített stb. Egyes szavak esetében átvétel és tükrözés 
kombinációját találjuk: bébicsősz, csőtop, pink színű, szelfibot, 
sztreccs anyag stb.. Viszonylag ritkább az a fejlemény, hogy az 
idegen szót befogadók származékot hoznak létre belőle: lobbi-
zik, randomszerű, széttrollkod stb.
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I. Átvétel

A vlogger1 annak a személynek a neve, aki videoblogot, azaz 
mozgóképes blogot vagy egyszerűbben szólva vlogot készít. 
Ebben amatőr filmfelvételek, tanácsok, ötletek, vélemények 
és kritikák jelennek meg. Elődjében, a blogban elektronikus 
naplófeljegyzések kerülnek a világhálóra. A vlog nemcsak ha-
tásosabb lehet, mint a blog, de elkészítéséhez sem kell nagyobb 
intellektuális felkészültség, fogalmazáskészség. A legnézetteb-
bek a filmkritikával foglalkozó vlogok, népszerű téma még a 
zeneparódia, a videojáték, a divat stb.

A videobloggerek tevékenységét megkönnyíti, hogy számos 
nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszer támogatja videotar-
talom felvételét. A mobiltelefonok és a digitális fényképezőgé-
pek közötti konvergencia lehetővé teszi a videotartalomnak 
interneten való közzétételét. A videoblogokat nemcsak ma-
gánszemélyek kísérhetik figyelemmel, hanem rádió- és tele-
vízióállomások is felhasználhatják, segítségükkel javíthatják a 
hallgatókkal és a nézőkkel való együttműködést. 

1 A tanulmányban vizsgált szavak zömével a Magyar Szó napilap Kilátó mellék-
letének Szófigyelő című rovatában is foglalkoztam: Lobbyzik. Magyar Szó, 1994. 
nov. 12., 14. o. Klip. Magyar Szó, 1995. aug. 12., 14. oldal; Mire jó a vócser?. Ma-
gyar Szó, 1996. máj. 25., 12. oldal; Tender. Magyar Szó 1996. dec. 21., 12. oldal; 
Entitás. Magyar Szó 1997. jan. 11., 10. oldal; Szappanopera. Magyar Szó, 1997. 
aug. 16., 10. oldal; Rali. Magyar Szó, 2005. ápr. 9–10., XIV. oldal; Tájkun. Ma-
gyar Szó, 2014. márc. 1–2., 13. oldal; Gokartozik. Magyar Szó, 2014. máj. 3–4., 
16. oldal; Fejnehéz. Magyar Szó, 2014. nov. 1–2., 15. oldal; Luniszoláris. Magyar 
Szó, 2015. márc. 7–8., 26. oldal; Pizsamaparti. Magyar Szó, 2015. júl. 25–26., 23. 
oldal; Szelfibot. Magyar Szó, 2015. aug. 22–23., 26. oldal; Téliesít. Magyar Szó, 
2015. dec. 19–20., 26. oldal; Szépségipar. Magyar Szó, 2016. jan. 23–24., 26. oldal; 
Randomszerű. Magyar Szó, 2016. aug. 27–28., 26. Karrierdiplomata. Magyar Szó, 
2017. febr. 4–5., 26. oldal; Legkúlabb. Magyar Szó, 2017. márc. 25–26., 26. oldal; 
Interim menedzser. Magyar Szó, 2017. máj. 13–14., 26. oldal; Pink színű. Magyar 
Szó, 2017. jún. 10–11, 26. oldal; Csőtop. Magyar Szó, 2017. aug. 17–18., 25. oldal; 
Csekkol. Magyar Szó, 2018. okt. 13–14, 24. oldal; Előrendel. Magyar Szó, 2019. 
máj. 25–26, 36. oldal; Vlogger. Magyar Szó, 2019. jún. 15–16, 25. oldal.
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A vlog-bejegyzések a beágyazott videót (vagy videolinket) 
gyakran támogató szöveggel, képekkel és más metaadatokkal 
kombinálják. A bejegyzések rögzíthetők egyben, vagy több 
részre vághatók. A vlog kategória népszerű a YouTube megosz-
tási platformján. Ezzel magyarázható, hogy a vloggert olykor 
youtubernek is nevezik.

Számos vajdasági adattal lehet szemléltetni ezt az angol 
eredetű neologizmust:

–„Első alkalommal tartottak Videós Találkozót Vajdaság-
ban. A 2 napos eseményen 8 közismert magyarországi YouTu-
be-errel kerülhettek testközelbe a rajongók.” (Vajdasági Rádió 
és Televízió) 

– „Egyre népszerűbb műfajjá válik a videóblog, amelynek 
számos fajtájával találkozhatunk a videómegosztó portálokon. 
A videóbloggerek, vagyis a vloggerek sikere egyenesen arányos 
a megtekintések és a feliratkozók számával.” (Vajdasági Rádió 
és Televízió) 

– „Be tudjátok-e sorolni magatokat valamilyen vlogger tí-
pusba (utazóvlogger, gameplay, stb.)?” (Hét Nap) 

– „Kétkedve fogadjuk a magyarázatot, de meggyőzésünk-
re internetes oldalakon mutatják be, hány és hány híres-neves 
youtuber, blogger, vlogger van feltüntetve, egytől egyig óriási 
nézettségi és követési mutatószámokkal.” (Magyar Szó) 

– „Szirmai Gergő, a Hollywood Hírügynökség főszerkesz-
tője és Dancsó Péter vlogger egy már jól bejáratott újságírói 
műfajjal foglalkozik. (Képes Ifjúság) 

– Légy te is menő blogger és vlogger 10 lépésben! (Westbook) 
– Még az egyik leghíresebb vlogger, Nessaj is kipróbálta a 

Kandósok pókját és fotózkodott a NIK-esek Sanyi névre ke-
resztelt NAO-robotjával. (Erasmus+ Nat-Risk project) 

– Elképesztő népszerűségnek örvendő videókat hoznak 
össze - néha érthetetlen módon népszerűeket - a videós blog-
gerek, vagyis a vloggerek. (Aktuelno net) 
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– Hát ki másról lenne szó, mint Farah Dhukairól, az elké-
pesztően kreatív vlogger csajsziról, aki mindig valami új szép-
ségtrükkel sokkolja követőit! (Devojke iz Srbije) 

– A vlogger megosztja a gondolkodásmódját, a világnéze-
tét, a mindennapos küzdelmeit, gyakran humorosan beszél 
egy-egy jelenségről, ... (Jó Pajtás) 

Új műfaj született az utóbbi években, klip vagy videoklip 
a neve. A műholdas Music Television műsorának nagy részét 
ilyenek töltik ki. A klip voltaképpen olyan könnyűzenei alko-
tás, amely megfelelő képanyaggal van ellátva. A zeneszámot 
kísérő képanyag igen sokféle lehet: állóképek sorozata; olyan 
képsorok, amelyek különböző helyszíneken és öltözékben 
mutatják az énekest, amint előadja produkcióját; az énekessel 
vagy a dal szövegével kapcsolatos képek és jelenetek egymá-
sutánja; valóságos és fantáziaképek, karikatúrák, bábjelenetek, 
torzkép-sorozatok, feliratok, táncjelenetek gyors váltakozása stb. 
Így voltaképpen teljesebbé, élvezetesebbé válik a produkció. A 
mikrofont szorongató énekes és a mögötte ügyködő zenekar 
látványa egyesek számára nem nyújtott elegendő élményt, 
ezért élve a videotechnika lehetőségeivel, létrehozták a klipet.

A klip sok más újabb keletű szóhoz hasonlóan angol nyelv-
területről került hozzánk. Az angol clip vágást, nyírást, képki-
vágást jelöl. A clippings újságkivágásra vonatkozik, a clippers 
pedig nyíróollóra. (Barnhart, 1970: 227–228; Skeat, 1883: 115; 
Drótos, 1998) A szónak műfaji jelentése az angolban alakult ki, 
így vette át a magyar és többé-kevésbé már meg is honosítot-
ta, hiszen kiejtésének megfelelően k-val írjuk. A klip magyar 
megfelelője a vágás lenne. Egyik jelentése alkalmassá is teszi 
a klip helyettesítésére (a filmszalag felhasználandó részeinek 
kivágása és sorrendbe állítása), mégsem valószínű, hogy erre 
valóban sor is kerül.



51

Néhány vajdasági előfordulása: 
– Hamarosan értesítjük azokat, akik szerepelni fognak a 

klipben. (Facebook) 
– A dalhoz korábban már készült egy klip. (Magyar Szó) 
– A csapat tagjai máris egy új klip elkészítésén dolgoznak 

és tele vannak további tervekkel. (Pannon Rádió és Televízió) 
– 1993-ban a dalhoz két klip is készült: egy fekete-fehér 

retro hangulatú, és egy igazi karácsonyi. (Vajdasági Magyar 
Szövetség) 

– A klip az abszurd humor eszközeivel görbe tükröt állít 
magunknak, a jó magyar pesszimizmusnak, önsorsrontásnak. 
(Képes Ifjúság) 

A Boszniai Szerb Köztársaságra és a Muzulmán–Horvát 
Föderációra olykor az entitás szóval utalnak a vajdasági ma-
gyar sajtóban. Egyébként az entitás filozófiai fogalom, jelölője 
latin eredetű szó a magyarban, valamely lénynek, létező dolog-
nak konkrét mibenlétére, tulajdonságainak összességére utal. 
(Tótfalusi, 2008: 400) Az entitás szó angol mintára is megjele-
nik a sajtónyelvben, szerb közvetítéssel jutott a vajdasági ma-
gyarok szóállományába. Az entity az angolban is elsősorban 
lényegre, fontosságra, valaminek a magjára, értelmére utal, 
jelenthet továbbá olyasmit, ami tényleg létezik, valóságosat, 
lényegi természetűt. Egyes szókapcsolatokban ’személy’ jelen-
tést hordoz: legal entity ’jogi személy’, social legal entity ’társa-
dalmi-jogi személy (az önigazgatásban)’ (Campbell, 1981: 124; 
Drótos, 1998). Tágabb értelemben egy állam is jogi személynek 
számít. Az említett államalakulatok szépítő megnevezéseként 
nyilván angol mintára szerepel szerb szövegekben a entitet szó, 
valószínűleg a legal entity szókapcsolatból vonták el (az utób-
bi háborús években gyakran tapasztalhattunk szépítő meg-
fogalmazást a tömegtájékoztatásban, pl. humanitarno stanje 
’emberbaráti helyzet’). A szerb entitet nyomán a jugoszláviai 
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magyar újságírásban ’államalakulat’ értelemben megjelent az 
entitás főnév.

Néhány példa: 
– Az alkotmánybíróság döntésének dacára népszavazást 

tartottak az entitás napjáról. (Vajdasági Rádió és Televízió) 
– Megalakult a boszniai szerb entitás kormánya. (Vajdasági 

Rádió és Televízió) 
– Az eseménnyel az entitás fennállásának 25. évfordulóját 

is ünnepelték. (Pannon Rádió és Televízió) 
– Az entitást 1992. január 9-én kiáltották ki. (Pannon Rá-

dió és Televízió) 
– Hazánk elég erős ahhoz, hogy megvédje magát, de ah-

hoz is, hogy reagáljon, ha a boszniai szerb entitást támadás éri. 
(Vajdasági Magyar Művelődési Intézet) 

– Ezen az úton kézzelfogható közelségbe került a két enti-
tás között létrejövő szabadkereskedelmi megállapodás aláírá-
sa. (Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete) 

– A Boszniai Szerb Köztársaság a Bosznia-Hercegovinát alkotó 
két entitás egyike. (Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza)

A tájkun szó a ’gazdasági maffiózó’, ’újgazdag mágnás’ je-
lentésű szerb tajkun átvétele. A szó a japánból származik (a ta-
ikun nagyúrra vonatkozik), angol közvetítéssel került a szerb-
be. Mai jelentése az angolban alakult ki, a tycoon olyan nagyon 
gazdag személyre utal, aki a gazdaságnak vagy az iparnak va-
lamelyik ágát tartja a hatalmában és irányítja. Magyar meg-
felelője iparmágnás. A volt szocialista országokban negatív 
mellékzöngét kapott a szó (Termini HT szótár; Drótos, 1998).

A vajdasági magyar szóhasználatban igen el van terjedve a 
tájkun főnév: 

– A legnagyobb tájkun még mindig ott ül a minisztérium-
ban, a legnagyobb tájkun még mindig ott ül a kormányban, 
nem tudom, meddig fogjuk ezt tűrni. (Magyar Szó) 
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– Az utóbbi héten látott napvilágot az adat, hogy tíz mogul, 
szerbül tájkun, csaknem 300 000 hektár vajdasági termőföldet 
tart a kezében. (Magyar Szó) 

– Földműveseinknek nagy bajt okoznak a mogulok, ismer-
tebb néven a tájkunok. (Hét Nap) 

– Médiaadó – a sajtószabadságnak ára van! Grand Produc-
tion-adó – a giccsnek értéke van! „Tajkun”-adó – a tartozásaik 
behajtása helyett! (Hét Nap) 

– Az első miniszterelnök-helyettes elárulta azt is, hogy a 
következő néhány napban eljárás indul majd két tájkun ellen, 
akik megfelelő fedezet nélkül vettek fel hiteleket, és így megká-
rosították az országot. (Vajdasági Magyar Szövetség) 

– Pár év múlva megveszi egy tajkun, dizájnosan kicicomáz-
za, és ötszáz euró lesz benne egy éjszaka. (Vajdasági Magyar 
Művelődési Intézet) 

– A folyamatban levő gazdasági mozgások elnevezésű köz-
lönyben Đogović kifejtette, hogy a tájkunok – figyelembe véve a 
múltjukat – nem lehetnek közforrások ellenőrzői. (Magyar Szó) 

– Beszélt Aleksandar Vulin, a Szocialisták Mozgalmának 
vezetője, ő is a tájkunokat szidta, elcsukló hangon népszerű-
sítette a munka, a szorgalom és a tisztesség erények értékét a 
„talpraesettség” emberi tulajdonsággal szemben. (Magyar Szó) 

– A himnusz után elsőként Miloš Vučević, Újvidék polgár-
mestere szólalt fel, arról beszélt, hogy a nemzetek tekintetében 
igen tarka székvárost és országunkat meg kell mentenünk a 
tájkunoktól. (Magyar Szó) 

– …azzal dicsekedett, hogy felfedi a huncut tájkunok ösz-
szes disznóságát. (Magyar Szó) 

– A tömegnek egy olyan képet igyekeztek bemutatni, ame-
lyen Vučić megmenti az országot a Gonosztól, amelyet a mű-
sor során vetített videofilmekben, bejátszásokban, akárcsak a 
résztvevők felszólalásaiban leginkább Miroslav Mišković táj-
kun személyesített meg. (Magyar Szó) 
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– Kecskére káposztát – élt a hasonlattal Đogović, aki a 
Szerbiai Teniszszövetséget említette példaként, amelynek irá-
nyítását egy tájkun vette át, (Magyar Szó) 

– Igaz, a törvény kijátszásában leleményes „tájkun” közben 
„szétosztotta” a földeket rokonai és barátai között. (Hét Nap)

A ’kitűző, jelvény’ jelentésű bedzs szó szerb közvetítéssel 
került a vajdasági magyar szóhasználatba. A szerb bedž ere-
detije az angol badge, jelvényre vonatkozik. Efféle jelvényt, 
kitűzőt általában valamely nevezetes esemény, fesztivál, kong-
resszus alkalmából adnak ki, vagy pedig kedvelt politikust, 
énekest, színészt, sportolót ábrázol (Ćirilov, 1982: 23; Termini 
HT szótár). Példák: 

– Máskor csíptesse a zakójára ezt a bedzset! Azért van rajta 
csipesz, Nem? – oktatott lent a portás. (Magyar Emberi Jogok 
Alapítvány) 

– Egy bedzs leszünk a demokraták nagy mellényén. (Vaj-
daság Ma hírportál)

Újabban a tender főnév közgazdasági értelemben is szere-
pel, olyan nyilvános nemzetközi versenytárgyalásra vonatko-
zik, amellyel bizonyos munkák elvégzésére kérnek ajánlatokat. 
Ez az egyik jelentése, amelyet az említett tévéműsorban hor-
doz. Egy másik jelentése viszont személlyel van összefüggés-
ben, a tender ajánlattevő. Voltaképpen magára az ajánlatra is 
utal ez a sokoldalú szó, amellyel valaki a pályázaton, a verseny-
tárgyaláson részt vesz.

A tender angol eredetű szó, annak a különleges szerepnek 
köszönheti elterjedését, amelyet az angol nyelv a nemzetkö-
zi kereskedelemben és a gazdasági kapcsolatokban betölt. Az 
angolban a tender igen sokfélét jelölhet: lágyat, puha anyagút; 
gyengét, törékeny alkatút; fiatalt, éretlent; halványt, világosat; 
finomat, nemes lelkűt; rokonszenveset, kedveset; sajnálatosat; 
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odaadót, gondosat, szorgalmasat; igen érzékenyt; kellemetlen-
kedőt stb. (melléknévként), ezenkívül megfelel az ajánl, a fel-
ajánl, a javasol igei jelentésnek, továbbá kifejezheti az ajánlat, 
felterjesztés, kérelem, kísérő, meghatározott kötelességet tel-
jesítő személy; szerkocsi, segédhajó, pótkocsi fogalmát (Barn-
hart, 1970: 1247; Skeat, 1883: 630; Drótos, 1998).

II. Tükrözés

A fejnehéz az angol top-heavy tükörszava. Az angolban sok 
mindenre vonatkozhat a top-heavy, nemcsak olyan dologra, 
aminek súlyos lehet a feje (mint a teniszütő, a gitár vagy a hor-
gászbot), hanem felül túlságosan nehézre, felül terhesre, rossz 
egyensúlyúra, italosra, pityókásra, részegre is (Barnhart, 1970: 
1277; Skeat, 1883: 650; Drótos, 1998).: 

– Az áttörést a fejnehéz Glavinjar műcsali hozta el számára. 
(Hét Nap) 

– A havi adatok mérése óta nem volt arra példa, hogy az első 
két hónapban pozitív mérlege legyen az államháztartásnak, hi-
szen a magyar államháztartás „fejnehéz”, az első hónapokban 
magasabb kiadások, kisebb bevételek jellemzik. (Magyar Szó) 

– Fejnehéz súlyozás (Facebook) 
– Mengyi Bandi nem úgy volt fejnehéz, hogy nehéz lett vol-

na a feje, éppen ellenkezőleg. (Hét Nap)

Hogy miért éppen karrierdiplomatának nevezik a külügyi 
szolgálatot végző tisztviselők némelyikét, arra az angol nyelvű 
megnevezés ad magyarázatot: career diplomat. A career nem-
csak érvényesülést jelent, mint a magyarban a karrier, hanem 
hivatást is. A karrierdiplomata szó tehát tükörfordítás, helyette 
inkább a hivatásos diplomata megnevezést kellene alkalmazni 
(Drótos, 1998). Vajdasági példamondatok: 
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– A 66 éves karrierdiplomata Tokajev máris közölte, hogy 
tanítójának nyomdokaiban halad. (Magyar Szó, 2019. jún. 10.) 

– Huszonnégy külképviseleten cserél vezetőt a magyar 
kormány, a jelöltek között karrierdiplomaták és politikai ki-
nevezettek egyaránt találhatók. (Vajdasági Magyar Szövetség; 
Pannon Rádió és Televízió, Vajdasági Rádió és Televízió) 

– Korsós Tamás 52 éves karrierdiplomata. Mint mondja erre a 
pályára készült már egészen fiatalon is, (Magyar Szó, 2010. febr. 13.) 

– A karrierdiplomata Lajcákot - aki korábban tagadta, 
hogy indulni készülne a jövő évi szlovákiai államfőválasztáson 
- a szlovák sajtó újabban ismét az egyik lehetséges elnökjelölt-
ként emlegeti. (Magyar Szó) 

– A karrierdiplomata mindenesetre mindent egybevéve 
pozitívnak értékelte az itt eltöltött fél évtizedet. (Hét Nap) 

– A kérdés inkább úgy tehető fel, hogy mi a hasznosabb a 
szakpolitika számára: a hivatalos távolságtartás (például Gé-
mesi Ferenc karrierdiplomata szerepe vagy Zilahi László ügy-
intéző technokratizmusa) vagy a vízióit megvalósítani akaró 
elszánás (például Törzsök Erika, Csete Örs)? (Vajdasági Ma-
gyar Művelődési Intézet) 

– Nikolić karrierdiplomata, sok éves tapasztalattal a háta 
mögött. (https://beta.rs, Hétfői hírösszefoglaló, 2015. október 5.) 

– Most még jobban kiemelem, hogy a Szentszék megbízott-
ja, a „karrierdiplomata” Giovanni Cheli kulcsszerepet játszott 
a kommunistákkal folytatott 1971-es tárgyalásokban (titkos 
garanciák!) (Aracs, 2015. okt. 23.)

Vajon miért hívják szappanoperának a hosszadalmas, 
könnyű fajsúlyú sorozatokat? A magyar nyelvben erre nem 
kaphatunk választ, ugyanis a szappanopera angol tükörszó. 
Mintája a soap opera, amely az amerikai angolban keletkezett 
néhány évtizeddel ezelőtt. A zsargon kezdetben olyan rádió-
játékra vonatkoztatta, amelyet rövid részletekben hétközna-
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ponként sugároztak. Rendszerint családi problémákról volt 
szó benne, ezeket meglehetősen érzelgős módon mutatta be. 
Később tágult a jelentése, filmsorozatokra is kiterjesztették. A 
soap opera szemléleti alapja valószínűleg az, hogy a szappan 
időről-időre újra használható (Barnhart, 1970: 1145). Íme né-
hány vajdasági idézet: 

– Elsőként a szappanoperák és a telenovellák jelentek meg. 
(Hét Nap) 

– A szappanopera a televíziós filmsorozatok egyik altípusa, 
szórakoztató, fikciós műfaj. (Hét Nap) 

– Számos szappanopera-láz söpört már végig ezen a vidé-
ken. (Magyar Szó) 

– Egy New York-i kórházban zajló szappanopera szereplői 
lesznek az Óz, a csodák csodája című regényből ismert karak-
terek. (Magyar Szó) 

– A későbbiekben igen nehéz dolga lesz, amikor a televízió 
műsorai közül egy labdarúgó mérkőzés és egy szappanopera 
közül kell választani. (Prosperitati Alapítvány) 

– A spanyol csoport tagjai egy szappanopera paródiáját ké-
szítették el. (Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, 
Szabadka) 

– A sztár a Neighbours című ausztrál szappanopera egyik 
szereplőjeként alapozta meg a hírnevét a nyolcvanas években. 
(Jó Pajtás)

Noha már 50–60 éve külön iparág foglalkozik az emberek 
szépségét szolgáló készítményekkel és eljárásokkal, csupán az 
utóbbi időben jelent meg a szépségipar megnevezés. Ez az angol 
beauty industry magyar megfelelője. A huszadik század második 
felétől teret nyert a kozmetika, a szépítkezési termékek haszná-
lata elfogadottá, sőt mindennapossá vált. Napjainkban az óriási 
profitot termelő szépségipar globálisan kétszer akkora mértékben 
nő, mint a fejlett világ bruttó társadalmi terméke (Willett, 2010).
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A szépségipar alapvetően két részre bontható. Az egyik a 
különböző kozmetikumok, módszerek, terápiák fejlesztése, 
forgalmazása. Rengeteg testápolót, arc- és szemránckrémet 
kennek évente magukra az emberek, hogy javítsanak adottsá-
gaikon, kiküszöböljék szépséghibáikat. A másik rész a plasz-
tikai sebészet (zsírleszívás, has- és arcplasztika, mellszépítés 
stb.). Ez az eredeti külsőnek szinte teljes megváltoztatására ké-
pes. Tágabb értelemben a hajápolás, a körömápolás, a fogápo-
lás stb. is idetartozik (Willett, 2010). Vajdasági példák: 

– Évről évre több milliárdnyi dollárral nő a szépségipar 
keresete. (Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, 
Szabadka) 

– Két éve dolgozom a szépségiparban, mint műköröm épí-
tő. (Képes Ifjúság) 

– Anyukámmal beszélgettünk erről a lehetőségről, és úgy 
határoztam, teszek egy próbát, hiszen mindig is foglalkoztatott 
a szépségipar fogalma. (Magyar Szó) 

– Bácskai Emese és Apró Tímár rendkívül magas szaktu-
dással és sok tapasztalattal rendelkező „mesterek”, igazi vér-
profik, akik összefogtak a szépség érdekében, és elsőként vet-
ték a bátorságot, hogy nálunk, Vajdaságban is elkezdjék a már 
nagyon várt Átváltoztató programokat. Együttes munkássá-
gukkal egyedi és rendkívül magas színvonalú tevékenységet 
képviselnek a szépségipar területén. (Csóka község közlönye, 
VIII. évf., 66. szám, 2014. április) 

– A szépségipar már számos készítménnyel áll rendelkezé-
sünkre a kóros hajhullás megakadályozására. (Jó Pajtás) 

– Véleményem szerint ez a megoldás egyfajta szökésvo-
nal-funkciót tölt be a tömegtermelés és szépségipar konzerváló 
stratégiáival szemben, (Híd) 

– A dél-afrikai nők rajonganak az aloe veráért, amit nálunk 
leginkább az érzékeny bőrűek kedvelnek. A növény leveleiből 
kinyert kocsonyás anyagot, vagyis gélt a szépségipar is hasz-
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nálja sokoldalú ápoló és nedvességpótló hatása miatt. Nem 
csak lágyabbá varázsolja a bőrt, hanem elősegíti a hámosodást 
és bőrnyugtató hatása is van. (Bácsfeketehegy honlapja) 

– Pompa, értékes ajándékok és a szépségipar sikeres karri-
erje is várja, várhatja mindazokat a hölgyeket, akik bátorságot 
vesznek, és jelentkeznek a rendezvényre. (Magyarkanizsa) 

– A szépségipar, kihasználva az ösztönös szorongásokat, 
valamint a megfelelni akarást, a plasztikai sebészet, a kozmeti-
ka és a pornográfia ipari méreteivel képes befolyást gyakorolni 
a tömegkultúrára, s ezáltal a jelenlegi kultúra a valódi emberek 
arcát, testét cenzúrázza. (Digitalna biblioteka Filozofskog fa-
kulteta, Novi Sad) 

– Mindenhol azt olvashattuk, hogy a produkció a társa-
dalmi elvárásoknak való megfelelni vágyásról, a sablonokba 
kényszerítésről, a szépségipar és a média uniformizáló hatásá-
ról szól. (Vajdasági Magyar Művelődési Intézet) 

– A szépségipar szó is fényesítő elsősorban megnyerő fellé-
pést, dekoratív külsőt, korszakonként öregedés változó szépsé-
gideált sugall. (Devojke iz Srbije) 

– Nem szabad bedőlni a reklámoknak és a divat valamint 
a szépségipar erőltetett ideáljainak. (Stevan Sremac Általános 
Iskola – Thurzó Lajos Kihelyezett tagozat, Zenta)

Az aromaterápia szó az illatos növényi részek és a belőlük 
előállított illóolajok gyógyászati célú felhasználására utal. A 
elnevezés francia eredetű, René-Maurice Gattefossé francia 
vegyész 1937-ban használta először könyve címeként. (Aro-
mathérapie – les huiles essentielles hormones végétales, éd. 
Librairie des sciences Girardot) Az illóolajok gyógyhatásait 
azóta számos tudományos vizsgálatnak vetették alá, ezek so-
rán kiderült, hogy vannak közöttük görcsoldók, köptetők, az 
emésztőrendszerre hatók, izgatószerek, gyulladáscsökkentő 
szerek stb. Az aromaterápiás kúra masszázstechnikát is jelöl-
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het, amelynek során a gyógynövényekből, virágokból és fűsze-
rekből kivont olajokat bedörzsölik a bőrbe, illatukat, aromáju-
kat belélegeztetik a pácienssel (Schmid, 1997: 9; Aromatherapy).

A magyar nyelvben nem a francia aromathérapie nyomán 
terjedt el az aromaterápia tükörszó, hanem az angol aroma 
therapy szókapcsolat megfelelőjeként, miután kilencvenes 
években mozgalommá vált a dolog, és angol nyelven is meg-
jelent Gattefossé könyve (Gattefossé, 1993). Magyar szakmai 
körök már annak idején foglalkoztak ugyan a francia vegyész 
újításaival (Az Illatszerész című folyóiratban), sőt még az aro-
materápia megnevezés magyar változatára is (illatgyógyászat) 
tettek javaslatot, de a nagyközönség ebből kimaradt (Arcanum 
Digitális Tudománytár). A kilencvenes évekig nem volt forga-
lomban az aromaterápia szó, napjainkban viszont tömegesen 
fordul elő, még vajdasági magyar források is tartalmazzák: 

– A baba megszületése után a baba és a mama ápolásában 
és az esetleges testi-lelki problémák kezelésében is alkalmaz-
ható az aromaterápia. (A vajdasági magyar kismamák portálja) 

– A Születés hete programsorozat negyedik napján az aro-
materápia hatásairól tartottak előadást. (Pannon Rádió és Te-
levízió) 

– Franciaország egyébként élen jár az aromaterápia alkal-
mazása terén. (Népkör, Szabadka) 

– Régóta alkalmazott természetes gyógymód az aromate-
rápia. (Nzyang Fórum, Bácskossuthfalva)

Egy ideje már olyan igénk is van, amely azt fejezi ki, hogy 
’a télre felkészít valamit’. Ennek különböző módjai lehetnek: 
fagyállóvá teszi, átállítja téli üzemre, előkészíti téli üzemre, téli 
használatra alkalmassá teszi stb. A téliesít ige valószínűleg az 
angol winterise/winterize mintájára született (Barnhart, 1970: 
1400). Azonban nem a tél főnévből alkottak megfelelő igét, ha-
nem a télies melléknévből. Ennek jelentése ’a télen szokásosra 
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emlékeztető, jellemző; olyan, mintha téli volna’, tehát nincsen 
meg a teljes összhang a melléknév és az ige értelme közt. El-
képzelhető, hogy a téliesít ige hatására a télies melléknév majd 
felveszi ’a télnek megfelelő, a télhez igazodó’ jelentést. 

Számos esetben a téliesít igéből képzett befejezett cselek-
vésű melléknévi igenév jelenik meg a szövegekben (vajdasági 
példaanyag): 

– Megkezdte működését a slavonski brodi téliesített tran-
zitközpont. (Vajdasági Rádió és Televízió) 

– Mintegy százan tüntettek a kelet-horvátországi Slavonski 
Brodban tegnap a város mellett épülő, téliesített tranzitköz-
pont ellen – írta a Večernji List horvát napilap (Pannon Rádió 
és Televízió) 

– Új, téliesített tranzitközpontot létesít a horvát kormány 
a keleti határnál fekvő Slavonski Brodban. (Pannon Rádió és 
Televízió) 

– Összeálltunk néhányan, és építettünk egy téliesített, 
többszemélyes magaslest. (Hét Nap) 

– „Szlovénia jobban tenné, ha inkább ideiglenes menedék-
helyet építene a bevándorlóknak, mint amilyet Horvátország 
is épített, s amelyet téliesített” – hangsúlyozta. (Magyar Szó) 

– A házban klimatizált társalgó, teljesen felszerelt konyha, 
ebédlő, TV és téliesített terasz található. (Visit Subotica) 

– A téliesített területen edzések is tarthatóak kézilabdások, 
röplabdások, kosarasok vagy terem focisok számára. (Srbija-
info) 

– Tisztelt Cím! Ez téliesített? Van benne bélés? Köszönöm! 
(Military Surplus) 

– Az esős időjárás a kezünkre játszott, a szétázott vásár-
téren nem lehetett előkészíteni a már itt lévő, téliesített sátor 
felállítását sem, amihez egyébként még a tervek sincsenek meg. 
(Magyarkanizsa) 
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III. Átvétel és tükrözés

Először egy magyarra szinkronizált amerikai videofilmben 
találkoztam a bébicsősz szóval. Gyermekgondozással megbí-
zott, gyermekek felügyeletére alkalmazott személyre, rendsze-
rint nőre vonatkozik. Azóta is fel-felbukkan ez a félig-meddig 
bizalmas használatú, ötletes szóösszetétel. Előtagja, a bébi an-
gol eredetű, jelentése ’csecsemő, kisgyerek’, a szlengben fiatal 
nőre is mondják. Utótagja régi, kun-besenyő eredetű szavunk, 
etimológiailag összefüggésben van a ‚futár’ jelentésű csausz fő-
névvel. A csősz kezdetben királyi tisztségre utalt, valószínűleg 
olyan személyre, aki a királyi háznak szánt állatok kezelésével 
volt megbízva. Már a középkorban kialakult a mai ‚mezőőr’ ér-
telme. Jelölhet parkőrt, felügyelőt, ellenőrt, tehát gyermekekre 
felügyelő személyre is vonatkoztatható. (Benkő, 1967: 567) A 
bébicsősz mintája egyébként az angol baby-sitter. (Barnhart, 
1970: 89; Tótfalusi, 2008: 156) Olykor ez is megjelenik magyar 
szövegkörnyezetben, főleg azoknak az ajkán, akik „előkelően” 
akarják kifejezni magukat. Az angol sitter-in jelentése ’gyer-
meket őriz’, úgyhogy magyarul gyermekőrzőnek is nevezhet-
nénk a baby-sittert, de a már meglevő hasonló jelentésű szavak 
közt is válogathatunk. Íme néhány példa: 

– Emese úgy döntött, ezt a kis pénzt au pairként, azaz bent-
lakásos, teljes ellátásban részesülő bébicsőszként keresi meg. 
(Magyar Szó) 

– Hogy azért-e, mert nem volt jó „bébicsősz”, vagy csak 
spórolt az inason, de a mesterné egyre vékonyabbra méretezte 
a legény kenyéradagját. (Magyar Szó) 

A csőtop elnevezés az amerikai angol tube top nyomán jött 
létre a magyarban, az Egyesült Királyságban a boob tube (csí-
pőcső) járja. Maga a top szó ujjatlan női felsőruhát jelöl (Barn-
hart, 1970: 1277; Skeat, 1883: 650): 
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– Egy pánt nélküli csőtop szélesíthet felül, hiszen egy hatá-
rozott vízszintes vonalat képez. Ugyanezt a hatást érheted el az 
ejtett vállú tunikákkal,... (Feketehegy honlapja) 

– Nem tudtam megállni, hogy az autóban maradjak, így 
a lehető legjobban összekócoltam hajamat, a vörös rúzst el-
kentem szám szélén, szövet kabátomat pedig kigomboltam, és 
hagytam, hogy az alatta lévő csőtop felső része lejjebb csúsz-
szon, mélyebben engedje láttatni dekoltázsomat. (Rocksuli) 

Általában akkor vesznek át szót más nyelvből egy nyelv be-
szélői, ha nincsen saját szavuk valamely fogalomra. Idővel az 
átvett szó rendszerint elveszti idegen jellegét, idomul az átve-
vő nyelv szóállományához, és jövevényszóvá minősül át. Néha 
azonban más oka van az átvételnek, nem a fogalmi szükség, 
például a divat. Ez lehet a magyarázata annak, hogy a rózsa-
szín helyett az angol pink jelenik meg bizonyos szövegekben, 
melléknévként leginkább a színű szó mellett.: 

– Fekete, vörös és pink színű testfestékek a Bahiában, mert 
őszi színek szépek. (Facebook) 

– Most minden pink színű nálam otthon. (Hét Nap) 
– Az előadást egyébként a fekete és a pink uralja (ilyen a 

legtöbb szereplő ruhája) (Híd) 

A Time cikke szerint a selfie 2013-ban az év szava lett (az 
angolszász nyelvterületen). A cikk visszatekint a történetére, 
miszerint 2012-ben kezdett ismertebbé válni, tegyük hozzá, 
ehhez hozzájárult a technika gyors fejlődése, azaz hogy több 
eszköz is alkalmassá vált (ön)fotók készítésére – elterjedtek az 
előlapi kamerával ellátott okostelefonok, a tabletek stb. A selfie 
szó jóval előbb megjelent az angol nyelvterületen, 2003-ban 
már használták, sőt található még korábbi előfordulás, 2002-
ből, egy ausztrál internetes fórumról, amelyen a kép készítője 
elnézést kér a minőség miatt, magyarázva, hogy csak selfie. 
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A meghonosodásáról tanúskodik, hogy a 2015-ben kiadott 
helyesírási szabályzat szótári részében már szerepel a szelfi, 
magyaros írásmóddal. A szótárba kerülés alighanem a „kö-
rülmények szerencsés összjátékának” köszönhető, minthogy a 
szótári anyag előkészületei idején a szelfi már eléggé elterjedt 
a magyar nyelvterületen is ahhoz, hogy szótárazzák (Selfie Is 
Oxford’s Word of the Year, Time). Származékai is kialakultak: 
szelfizik, szelfizés; valamint összetételekben is szerepel: pizza-
szelfi, macskaszelfi, popsiszelfi, szelfitéma, szelfiállvány, szelfi-
bot stb.

Vajdasági magyar szelfi-előfordulások: 
– Tóth Tamás Sándor szelfi kiállítása az önarcképek mö-

götti valóságot és a társadalmi problémákat szeretné bemutat-
ni. (Pannon Rádió és Televízió) 

– Ma van a nemzetközi szelfi nap! (Facebook) 
– Mondhatnám, hogy már kiöregedtem az ehhez hasonló 

magamutogatásból, ám a szelfi nem kötődik sem korhoz, sem 
nemhez. (Magyar Szó) 

– A foglalkozások másik alappilléreként a médiát hívtuk 
segítségül, hiszen a tökéletes szelfi vagy fotó elkészítése fontos 
szerepet tölt be a saját magukról kialakított kép tekintetében. 
(Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ) 

– A fotó lehet szelfi, de lehet hagyományos felvétel is, mely-
nek témája mi és a bennünket körülvevő környezet. (Jó Pajtás) 

– Ha a szelfi a módi, akkor itt a helye! (Könyvtár, ami körbevisz)
– Minden eseményről minimum 15 szelfi, nehogy már elfe-

ledjük a dolgokat. (Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gim-
názium, Szabadka) 

– A Remax szelfibot elengedhetetlen kiegészítő utazáshoz. 
(Facebook)

A nyúló anyag megnevezése angolul stretching material. 
Ebből született részben fordítással, részben csonkítással a ma-
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gyar sztreccs anyag. Egyébként a magyar megnevezésekbe nem 
mindig kerül bele a stretch, így az angolban a stretch pants/
stretch slacks nevű ruhadarab magyarul lasztex nadrág, a stret-
ch nylon megfelelője a kreppnylon harisnya. Kézi és gépi nyújt-
ható fóliát jelöl a sztreccsfólia (Barnhart, 1970: 1197; Tótfalusi, 
2008: 1131; Drótos, 1998): 

– Volt rá példa, hogy sztreccs köpenyt húzva járták a falu 
utcáit, hogy megelőzzék a bűnt, igazságot szolgáltassanak. 
(Kishegyes honlapja) 

IV. Származék létrehozása

Ahhoz, hogy az ember megértse a lobbizik (korábban lob-
byzik) ige jelentését, tisztázni kell alapszavának, a lobby főnév-
nek az értelmét. Az angol lobby szó előszobára, előcsarnokra, 
folyosóra vonatkozik, az Amerikai Egyesült Államok képvi-
selőházának az előcsarnokát is így nevezik (Barnhart, 1970: 
715; Skeat, 1883: 338; Drótos, 1998). Ez önmagában még nem 
is lenne különös, csakhogy ez az előcsarnok arról nevezetes, 
hogy ott találkoznak a képviselőknek egyes csoportjai, klikkjei 
(amelyeket közös gazdasági érdekek és azonos politikai célok 
fűznek össze) egymással és befolyásos, vagyonos kívülálló sze-
mélyekkel. Az efféle találkozások esetenként megvesztegetéssel, 
a képviselők álláspontjának, hozzáállásának a befolyásolásával 
járnak együtt. Vajdasági példák a lobbizik ige előfordulására: 

– A déli vasútvonalért lobbizik a miniszterelnöknél Lázár 
János. (Magyar Szó) 

– Szerbia sikerrel lobbizik (Vajdasági Magyar Szövetség) 
– Juncker a nyári időszámítás állandósításáért lobbizik 

(Vajdasági Rádió és Televízió) 
– Mindenki számára világossá vált, hogy William Walker 

Nagy-Albánia mellett lobbizik … (Pannon Rádió és Televízió) 
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– A szerb államfő nagyköveteknél lobbizik Koszovó ügyé-
ben, Vuk Drašković pedig őszinte kiállásra szólította fel az ál-
lamvezetőséget. (Vajdasági Magyar Művelődési Intézet) 

A randomszerű hibrid szóalkotás eredménye, az angolból 
átvett random (’véletlen’) szót és a magyar szerű utótagot kötik 
össze a beszélők. Egyébként az angolban a random nemcsak 
véletlent jelent, hanem véletlenszerűt is, persze magyar mon-
datban általában nem lenne elegendő csak randomot monda-
ni, nem beszélve arról, hogy egyáltalán miért van szükség a 
közismert és bevált véletlen melléknév, főnév és határozószó 
mellőzésére (Barnhart, 1970: 1002; Drótos, 1998). A random-
szerű szó egyik jellegzetes előfordulási helye szakszövegekben 
található, ez minden bizonnyal az angol nyelvű szakirodalom 
hatásának tudható be. Vajdaságiak mondatai közt is előfordul: 

– Az autó randomszerűen néha 3 hengerezett. A tisztítás 
végére szépen kisimult és elcsendesedett a járása is. (Facebook) 

– Próbálom tartani ezt az ütemtervet, de már most látom, 
hogy borulni fog, mert viszonylag random szerűen működve, 
amikor időm engedi,... (LaDora Library) 

– Jelenleg Castrol Magnatec 10w 40 van benne, és teljesen 
random szerűen csattognak a hidrotőkék (Devojke iz Srbije) 

A trollkod, széttrollkod alapszava, a troll az internetes 
szlengben használatos olyan személy megnevezésére, aki ki-
hívóan, ingerlő módon a tárgyhoz nem tartozó üzenetekkel 
bombáz egy online közösséget, vagy személyes meggyőződé-
sét ellentmondást nem tűrő erőszakossággal sulykolja azzal a 
konkrét szándékkal, hogy más felhasználókból heves reakci-
ókat provokáljon ki, vagy más módon zavarja meg, lehetetle-
nítse el az eszmecserét. Enyhébb formájában inkább élcelődés-
nek, viccelődésnek, piszkálódásnak számít a trollkodás (Troll 
– Wikipédia). A troll szó a trolling vagy trawling néven számon 
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tartott horgászati technikára vezethető vissza, amikor is a hor-
gász úgy ingerli a halakat, hogy az orruk előtt elhúzza a csalit 
(Barnhart, 1970: 1299): 

– Bocsánat egy kicsit trollkodok, de a témához kapcsoló-
dik. (Facebook) 

– M. Dobos Marianne és vendégei széttrollkodják a balli-
berális médiát. (Facebook)
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Vukov Raffai Éva

A SZABADKAI STROSSMAYER 
UTCA NYELVI TÁJKÉPE1 

A nyelvi tájkép kutatása már kezdetektől fogva jelen van a 
szociolingvisztikai kutatásokban, különösen a nyelvi tervezés-
re vonatkozó tanulmányokban. Évtizedek óta kutatás tárgya 
a nyelvi tájképi elemek nyelve és elrendezése, legyenek azok 
utcatáblák, önkormányzati szórólapok, űrlapok vagy webol-
dalak. Azonban csak az utóbbi évtizedekben vált külön név-
vel illetett szakterületté a nyilvános tér nyelvi lenyomatának 
kutatása. Jan Blommaert (2012) kiemeli, hogy a nyelvi tájkép 
jól mutatja, hogy a kétnyelvűség milyen formájáról van szó 
egy adott térben, régióban, illetve beszélhetünk-e egyáltalán 
kétnyelvűségről. A szociolingvisztikai vizsgálatok többségével 
szemben ebben az esetben a környezet írásbeliségéről is képet 
kap a kutató, illetve a nyelvi változás több skálán való értel-
mezése is lehetővé válik. Lehetséges, hogy egy társadalomban 
hivatalosan két azonos státusú nyelv van használatban, ám 
a nyelvi tájkép mást mutat, például azt, hogy az egyik hasz-
nálata kiszorulóban van, a másik pedig egyre nagyobb, vagy 
még mindig nagy teret kap. Fordított helyzet is előfordulhat: 
csupán egy hivatalos nyelvet ismer el a törvényhozó, mégis en-
nél összetettebb képet mutat a feliratok tere. Tehát nagy mér-
tékben szolgálnak a nyelvitájkép-kutatás eredményei a két- és 
többnyelvű társadalmakban a hivatalos nyelvekről szóló hatá-
1 A tanulmány a Bethlen Gábor Alap MKO-SRB-1-2018/4-000011 számú támo-
gatásával készült.
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rozatok, törvények tükreként is. Rámutatnak azokra az ellent-
mondásosságokra, amelyek a hivatalos állásfoglalás és a valódi 
nyelvhasználati szokások között feszülnek, illetve azokra az 
esetekre is, amelyekben a makrorégió kisebbsége, amely saját 
mikrorégiójában túlnyomó többség, nem alakít ki a szűk kör-
nyezetében sem arányának megfelelő nyelvi tájképet. 

Laundry és Bourhis (1997) az elsők között mutatattak rá a 
nyelvi tájkép kutatásának lehetőségeire a szociolingvisztika és 
a nyelvi tervezés területén, kutatásukban a kétnyelvű közös-
ség nyelvhasználati hálózatának minőségét tanulmányozták a 
nyelvi tájkép vizsgálatának bevonásával. Meglátásuk szerint a 
nyelvi tájkép hatása kettős szerepű: információs és szimboli-
kus. Informál a nyelvi vonásokról, a régió nyelvi kereteiről, va-
lamint a közösség kommunikációjában használatos nyelv(ek)
ről. Másrészt szimbolikus, hiszen tükrözi a nyelv státusának 
értékét, a domináns és az alárendeltebb nyelv viszonyát – a 
kétnyelvűség megjelenését és eltűnését. Lado (2011: 135) fel-
hívja a figyelmet arra, hogy bizonyos nyelvek hiánya a nyelvi 
térben arra sarkall, hogy feltárjuk azt a szembenállást, ami a 
társadalom középpontjában, illetve a peremén levő nyelveket 
illeti. A nyilvános tér nyelvi lenyomata tükrözi a társadalom 
ideológiai konfliktusait, optimális esetben a tágabb érelemben 
vett nyelvpolitika figyelmét is felhívja erre. Blommaert (2012: 
8) kiemeli, hogy azzal, hogy a nyelvhasználat írásbeliségéről 
is információt kapunk, nem ritkán az írásbeli adatok rejtett 
kódjai kerülnek felszínre, amelyek akár identitásjelölők is 
lehetnek, mint például Vajdaságban a latin vagy cirill betűs 
írásmód választásával összefüggő nyelvi kép. A nyelvi tájkép 
vizsgálata mindenekelőtt választ ad a következő kérdésre: Ki 
él itt? Emellett rámutat arra is, hogy folyik-e az adott térben a 
jelenlévő nyelveket érintő intézményes tevékenység, valamint 
érzékelhetőek-e változások, átalakulások nyomai? (Bloem-
mert, 2012: 60). 
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Blommaert (2012: 53) megállapítja, hogy ahogyan egy 
nyilvános felirat, különösen egy hirdetés, legtöbbször elhe-
lyezkedésével utal a megjelölt dolog helyére (pl. kiadó lakás 
hirdetése magán a kiadandó objektumon), ugyanúgy a felirat 
nyelve vagy nyelvi jegye utal a címzettre, arra, hogy a felirat 
elkészítői milyen körből való befogadót szeretnének elérni, 
kinek szánták azt. Blommaert (2012: 56) ugyanakkor rámu-
tat arra is, hogy a feliratok nyelvi demarkációs vonala egyben 
identitásjelző vonal is. Ahogyan írja, a nyilvános tér nyelvi jelei 
kijelölik a potenciális címzettet, aki ezzel az adott tér legitim 
használójává is válik. Más szóval, ha az adott térben magyar 
felirat (is) található, ezzel nyilvánvalóvá válik, hogy a magyar 
nyelvű egyének a tér elfogadott használói. Ellenkező esetben 
megkérdőjeleződik az adott egyén térhez való jogosultságának, 
illetve tartozásának legitimitása. Blommaert hangsúlyozza, 
hogy nemcsak a nyelv lehet a legitim használat jelzője, hanem 
a szociális és politikai kategóriák is meghatározó, egyben kire-
kesztő érvényűekké válhatnak a nyilvános tér feliratai révén. 
A nyilvános feliratok hatására a térben való tájékozódás egyik 
percében még úgy érezheti az egyén, hogy részese a tér kom-
munikációjának, míg odébb lépve már kirekesztettnek érezhe-
ti magát, és fordítva. Tehát a nyilvános tér felirataival manipu-
lálhatja egyes rétegek kirekesztettség érzését. 

A Kárpát-medencei magyar nyelvterület szinte valamennyi 
régiójának nyelvi tájképével kapcsolatban készült kisebb-na-
gyobb tanulmány. Kiemelném Laihonen (2012) kutatását, 
amelyben Szlovákia két településén vizsgálta meg a magyar 
nyelv jelenlétét a nyelvi tájképben. A települések közül az egyik 
– a csallóközi Vásárút – dominánsan magyar, míg a másik – a 
mátyusföldi Réte –, többnyire szlovákok által lakott. Laihonen a 
két település minden egyes feliratát számba véve vonja le követ-
keztetéseit, miszerint a magyar lakosok nagyon eltérő aránya – 
Vásárúton 90% feletti – alig mutatkozik meg a nyelvi tájképben.
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Szabadka nyelvi tájképének kutatásával Petar Vuković 
(2012) foglalkozott a belvárosi nyilvános tér tábláinak tanul-
mányozásával. Adatait elsősorban a horvát nyelv szempontjá-
ból a népszámlálási adatok tükrében elemezte. A város nyelvi 
tájképének egy korábbi kutatásából (Vukov Raffai, 2014) már 
kiderült, hogy a város hagyományosan magyarok lakta része-
in, mint például a Kertváros, még akkor sem található egy-egy 
kisebb kereskedelmi létesítményen magyar nyelvű felirat, ha 
a tulajdonos magyar anyanyelvű. Ellenben cirill betűs felirat-
tal sem igen találkozunk a város peremrészein. A tanulmány 
állásfoglalása szerint a latin betűs szerb feliratoknak a térben 
kompenzáló hatásuk van a magyar feliratok hiányára vonat-
kozóan. A magyar kisebbség lényegesen könnyebben fogadja 
el ezt a nyelvi megoldást, mint a cirill betűs feliratokat, tehát az 
írástípus kiválasztásának identitásjelölő szerepe lehet. 

Ami a nyelvi tájképi kutatások módszertanát illeti, Laund-
ry és Bourhis estében a nyelvi tájkép vizsgálata csupán egy 
újabb tényező a kétnyelvűség kutatásában, Coupland (2010) 
kvalitatív szempontok mentén két nyelv – fizikai és nyelvi – 
megjelenési lehetőségeit vizsgálja a nyelvi tájképben. Laihonen 
(2012) kvantitatív elemzést végez a nyelvi tájkép vizsgálatá-
ban, azonban úgy véli, a kvalitatív elemzést is el kell végezni, 
vagyis a feliratokat rendszerezni kell, s ez alapján megvizsgál-
ni megjelenési vonatkozásaikat. Az általa vizsgált két szlová-
kiai település minden egyes nyilvános feliratát megvizsgálta, 
vagyis a vizsgált korpuszba minden egyes nyelvi tájképi elem 
bekerült. Felhívja a figyelmet arra a dilemmára, hogy, „[N]em 
létezik megegyezés azzal kapcsolatban, hogy mi számít önálló 
feliratnak (ha egy táblán van pl. egy logó, az külön felirat?) mi 
számít egynyelvű feliratnak és mi két/többnyelvű feliratnak 
(pl. a különféle neveket valamilyen nyelvűnek tekintsük-e?). 
Az úgynevezett hibrid feliratok esetében egyáltalában van-e 
értelme valamilyen nyelvűnek tekinteni a táblát? Illetve, ha a 
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megvizsgálandó területen ugyanaz a felirat (típus) többször is 
előfordul, akkor ezt egy feliratnak számoljuk, vagy többnek? 
Például az utcanevek esetében el kell dönteni, hogy azokat egy 
feliratnak számítjuk, vagy az összes utcatáblát külön számba 
vesszük-e?” (Laihonen, 2012: 32–33).

Az egyik fontos szempont a kvalitatív elemzésnél termé-
szetesen a feliratok nyelve, Laihonen a nyelvi megoszlás te-
kintetében a következőket vette külön kategóriának: magyar, 
szlovák, szlovák-magyar, szlovák-angol, egyéb (2012: 34). A fel-
iratok másik rendszerezési módja a kihelyező meghatározása 
szerinti kategorizálás. Laihonen a felirattípusokat a következő 
kategóriákba sorolta: nemzetközi, állami, kereskedelmi, ön-
kormányzati, egyházi, civil szervezetek, magánemberek (2012: 
35). Blommaert (2012: 62) a feliratokat témájuk és megjelenési 
formájuk szerint osztályozza, azaz folyamatos jelek soraként 
(permanent signs), eseményre vonatkozó jelekként és „zajok”, 
azaz szándéktalanul a térbe került elemekként kategorizálja 
őket. Scolllon és Scollon (2003: 22) a feliratok között megkü-
lönböztet hivatalos, kommerciális és transzgresszív jeleket, ez 
utóbbiak azok, amelyek sértik a hagyományos szemiotika elvá-
rásait, pl. a graffitit sorolják ebbe a csoportba más rendszeren 
kívüli feliratokkal, jelekkel együtt (2003: 146).

Tanulmányomban Szabadka egyik belvárosi utcájának 
nyelvi tájképét vizsgálom meg, különös tekintettel a magyar, 
szerb és horvát feliratokra. A szerbiai hivatalos nyelvhaszná-
lati törvény értelmében az önkormányzatok szintjén hivatalos 
nyelvként kezelnek minden kisebbségi nyelvet, amelynek kép-
viselői az önkormányzat területén a lakosság legalább 15%-át 
teszik ki. Míg ezeket a jogokat köztársasági törvénnyel, vala-
mint önkormányzati előírásokkal szabályozzák, addig a szerb 
alkotmány az állam hivatalos nyelveként a szerb nyelvet és a 
cirill írásmódot határozza meg. A legutóbbi, 2011-es népszám-
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lálás adatai szerint Szabadka összlakossága 141 554 fő, ebből 
35,65% magyar, 27% szerb 10% horvát, 9,5% bunyevác, 2,2% 
jugoszláv. A magyar lakosság nagy része a Szabadkához tarozó 
kisebb településeken, pl. Csantavéren, Hajdújáráson, Ludason 
él, illetve a városon belül is főként annak peremén. A városköz-
pontban és az ahhoz közel eső városrészben is élnek magyarok, 
de jóval kisebb arányban, mint ahogy arra a népszámlálási 
adatok alapján következtethetnénk. A horvát nyelvű lakosság-
gal is hasonló a helyzet. 

A szabadkai Strossmayer utca feliratainak számbavételét 
2013-ban végeztem el. A vizsgálati módszerek kialakításában 
főként Laihonen kutatási módszerét tartottam szem előtt, a 
térségben jellemző nyelvi sokszínűség miatt indokoltnak lát-
tam, ha a behatárolt tér, a Strossmayer utca minden egyes fel-
iratát a kutatási korpusz részeként kezelem, így 117 fénykép 
készült a 87 feliratról. Felirat alatt ebben az esetben az egy-egy, 
fizikailag vagy közigazgatásilag elkülönülő objektumhoz tar-
tozó, utcai fronton megjelenő, információkkal ellátott felületet 
értem, esetünkben a lehetséges nyelvi kategóriák köre széle-
sebb spektrumot mutatott, mint a szlovákiai kutatatás eseté-
ben: ugyanis itt egy olyan tényező is jelentős szerepet játszik, 
amely a Kárpát-medencében egyedülálló, nevezetesen az egyik 
megjelenő nyelv, méghozzá az államnyelv digrafikus, vagyis a 
szerb nyelvet két írásrendszer használata jellemzi. Más szóval 
esetünkben még az is igen jelentős körülmény, hogy ameny-
nyiben a szerb nyelv mellett dönt a felirat kihelyezője, további 
döntéshelyzet áll elő: latin vagy cirill írású legyen-e a tervezett 
felirat. A grafémaválasztásnak is identitástükröző és identitá-
salakító szerepe van. 

A nyelvi tájképi korpuszt a következő főbb nyelvi kategóri-
ák felállításával vizsgáltam:



77

Magyar nyelvű felirat (M) 
Latin betűs szerb (horvát) felirat (L)
Cirill betűs szerb felirat (C)
Horvát nyelvű felirat (H)
A nyelvek meghatározása szempontjából a régióban spe-

cifikum a horvát és a latin betűs szerb feliratok megkülönböz-
tetésének bizonytalansága, ugyanis a két nyelv eltérései nem 
olyan arányúak, hogy bizonyos közlések, információk eseté-
ben – amikor a szöveg nem tartalmaz valamelyik nyelvre utaló 
nyelvi kritériumot – meg tudjuk őket különböztetni egymás-
tól, így nem tudjuk pontosan a feliratok esetében, hogy a kihe-
lyező szerb vagy horvát nyelvű feliratot szándékozott közzé-
tenni. A felsorolt nyelvek kombinációi, a két-, illetve többnyel-
vű feliratok a leggyakoribbak a vizsgált térben, sőt angol (A) 
nyelvű(nek tűnő) elemek is felbukkannak itt-ott. Felmerül itt 
is a kérdés, hogy abban az esetben, ha egy kereskedelmi objek-
tumon, azaz üzlet bejárati frontján kilenc információ áll, mind 
latin betűs szerb nyelven, és ezekből csak egyetlen jelenik meg 
magyarul is, az egyszerűen csak kétnyelvű felirat, vagy valami 
más. Reh (2004) a többnyelvű feliratok olvasóközpontú tipolo-
gizálásakor megkülönböztet négy kategóriát:

1. Megduplázott többnyelvű szöveg (duplicating multilin-
gual writing) – A teljes szöveg megjelenik két vagy több nyelven.

2. Részleges többnyelvűség – A teljes szöveg csak egy nyel-
ven jelenik meg, részei más nyev(ek)en is

3. Átfedő többnyelvűség – Az információ egy része legfel-
jebb még egy nyelven megjelenik többé-kevésbé azonos jelen-
tésben.

4. Kiegészítő (komplementáris) többnyelvűség – A szöveg 
egyes részei különböző nyelveken jelennek meg.

A Strossmayer utcában találunk példát a fenti kategóriákra. 
Átfedő többnyelvűségről van szó abban az esetben, amikor egy 
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cipőbolt utcai frontján különböző információk találhatók latin 
betűs szerb (LSZ) nyelven, magyarul pedig egy olyan infor-
máció, amely pontosan ebben a jelentésben más nyelven nincs 
jelen: bőr cipők (1. ábra).  

1. ábra
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Reh második kategóriájának példája több esetben is meg-
jelenik a vizsgált utcában, az alábbi feliraton egyetlen infor-
máció jelenik meg magyarul, a nyitva. Ugyanakkor kilenc in-
formációt tartalmaznak a szerb(horvát) szövegrészek (2. ábra).

2. ábra
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Részleges kétnyelvű vagy asszimetrikus kétnyelvű felirat-
ként tarthatjuk számon az ilyen felületeket. A statisztikai vizs-
gálat szempontjából éppen az ilyen jelenségek teszik szükséges-
sé, hogy amellett, hogy meghatározzuk a kijelölt térben találha-
tó nyelvi tájképi elemként működő felületeket, pl. egy üzlethe-
lyiség bejárati ajtaját és kirakatát, mindazt a felületet, amelyek 
egyazon referenciával rendelkeznek, azt is meghatározzuk, ezen 
belül hány információ jelenik meg, s ezek milyen nyelven.

Az utcában számos esetben jelenik meg a Reh felosztása sze-
rinti megduplázott többnyelvű szöveg, elsősorban a hivatalos 
feliratokon, például felsőoktatási intézmény bejárati tábláján 
az intézmény neve négy nyelven (szerb, magyar, horvát, angol) 
elérhető, hasonlóképpen a városközpont utcatáblái egységesen 
háromnyelvűek (3. ábra). Mindezek a feliratok a top-down irá-
nyú információmegosztás, illetve táblaállítás eredményei, azaz 
az önkormányzati döntések határozták meg az adott felületek 
nyelvi elrendezését (vö. Cenoz és Gorter 2006: 68), ellentétben a 
magánszemélyek által kezdeményezett kereskedelmi vagy szol-
gáltató tevékenységgel kapcsolatos felhívásokkal, hirdetésekkel. 

3. ábra
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A felület megosztása rendkívül jelentős eleme a nyelvi táj-
kép vizsgálatának, hiszen itt minden döntés szimbolikus jelen-
tőségű. Alapvető tény, hogy két elem, információ, nyelv nem 
helyezkedhet el egyenrangúan a felületen. Vagy alatta-felette 
viszonyról van szó, vagy bal-jobb térmegosztásról. A domi-
náns elem mindig fent, illetve bal oldalon helyezkedik el, ezál-
tal még a betűk azonos mérete, a nyelvi elem azonos tartalma 
sem jelenthet egyenrangúságot. 

Coupland (2010: 93) a walesi nyelvi tájkép kutatása kap-
csán számos olyan kérdést feszeget, amelyek a vajdasági nyelvi 
térben is válaszra várnak: Milyen erők és folyamatok alakítják 
az adott nyelvi tájképet? Hogyan textualizálódhat az ideológia 
nyelvi tájképpé? Az egymás mellett élő két nyelv szerkezeti kü-
lönbségei hogyan strukturálódnak a feliratokon? A vertikális 
és a horizontális elrendezés hogyan függ össze a preferált nyelv 
kiemelésével?

Mindezeknek a kérdések felmerülnek a Strossmeyer utca 
parkolótábláján is (4. ábra).

A feliratok térbeli elrendezésének kérdése nyelvszerke-
zeti kérdéseket is felvet – példa erre a fenti parkolótábla is. A 
magyar nyelvre jellemző szórendi szerkezeti kérdése vetődik 
fel azoknál a tábláknál is (vö. Coupland, 2010: 91–92), ame-
lyek a szerb nyelvű alapinformációt – tulajdonnevet és hiva-
tás/tevékenység megnevezését – szó szerint, tükörfordítással 
magyarul is feltüntetik. A szerb szórend szerint – a magyar-
ral ellentétben – a hivatás megnevezését követi a tulajdonnév, 
ezt a szórendet a feliratok egy részében a magyar fordításnál 
is megtartják, pl. Pekara Nikola – Pék Nikola vagy Ügyvéd+ 
vezetéknév+ keresztnév (5. ábra).
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4. ábra
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5. ábra

Ellenpéldák is akadnak a Strossmayer utcában, olyanok, 
ahol a felirat terét a magyar nyelv szórendi szabályaival össz-
hangban töltik ki (6. ábra).

6. ábra
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A kutatás folyamán a feliratok alábbi kategóriái alakultak ki: 

– Kereskedelmi egységek feliratai – üzletek, boltok, újsá-
gárus bódék feliratai 

– Hivatalos feliratok – állami, önkormányzati intézmények 
feliratai, utcatáblák, parkolótáblák 

– Szolgáltató tevékenységet folyatató egységek feliratai – 
fodrász, kozmetikus, fényképész, órás, biztosító, bank 

– Cégtáblák – az utcáról közvetlenül bejárattal nem rendel-
kező, főképp szolgáltatást végző cégek, vállalkozások: ügyvédi 
irodák, tervezőirodák, kereskedelmi cégek stb. utcai cégtáblái 

– Magánhirdetés, cédulahirdetés, plakát 
– Falfirka 
– Vendéglátó egység

Egy felirat felületén több, nyelvileg eltérő módon kódolt in-
formáció is megjelenhet. Tehát az egy helyen, egy céghez vagy 
tulajdonoshoz tartozó feliratokat osztható egységként kezel-
jük. Ilyen módon a vizsgált anyagban 258 egységet különböz-
tethetünk meg.

A Strossmayer utca 87 feliratán latin betűs szerb (horvát) 
szöveg, illetve információs egység 82 esetben, magyar szöveg 
36 esetben, cirill betűs szerb szöveg pedig 17 esetben jelenik 
meg. Horvát nyelvű feliratot is megjelöltem 16 esetben, amikor 
az önkormányzat által kihelyezett többnyelvű feliratról van 
szó, és pontosan tudjuk, hogy azon a – gyakran a szerbbel azo-
nos – latin betűs felirat horvát nyelvű. 
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A 87 felirat 258 információs egysége az alábbi arányban 
tartalmaz különböző nyelvi elemeket:

Latin betűs szerb (hotvát) 218

Magyar 62

Cirill betűs szerb 25

Az eredmények azt mutatják, hogy a cirill betűs szövegek 
aránya a legalacsonyabb, míg a legmagasabb arányban a latin 
betűs szerb (horvát) nyelvű feliratok szerepelnek Szabadka 
vizsgált belvárosi utcájában. A magyar nyelvű információs 
egységek nagyobb számban vannak jelen, mint a hivatalos 
nyelvű (cirill írásos) elemek. Ugyanakkor a település demo-
gráfiai mutatóit figyelembe véve kevés a magyar nyelvű szöveg 
a vizsgált térben. Végső soron megállapíthatjuk, hogy egyfajta 
„jugoszláv identitás” diadalának vagy túlélésének lehetünk ta-
núi a Strossmayer utcában, hiszen a térben egy olyan nyelv-
változat szövegei vannak jelen elsősorban, amely bizonyos 
nézőpontból – figyelembe véve a cirill betűs írásmód csekély 
mértékét – transznacionálisnak mondható, vagyis nem köthe-
tő egyértelműen a nyelvi térben jelenlevő egyik etnikum anya-
nyelvéhez sem, inkább a többség közösen használt nyelveként 
határozható meg.
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