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У раду су анализиране језичке црте српског говора у Батањи настале као резултат 
промена у језичкој структури услед утицаја несловенског језичког окружења. Уоче-
но је да је интензитет промена у овом говору повезан са језичком компетенцијом би-
лингвалних говорника. Сходно овоме, говор Срба у Батањи посматран је неодвоји-
во од социолингвистичких катеогорија, као што су узраст и образовање говорника, 
степен језичке компетенције, ставови о језику и идентитету, итд. Поред промена у 
језичкој структури, у раду су, претежно на примерима из лексике, изнете неке ар-
хаичне особине, које се са становишта савременог књижевнојезичког стања могу 
сматрати диференцијалним у погледу употребе.

Кључне речи: Говор, дијалекат, језичка структура, српски језик, социолингвистика, 
књижевни језик

0 Истраживање говора Срба у Мађарској има дубоке корене у српској фи-
лолошкој науци. Почеци тога рада падају у време првих сакупљача народног 
језичког блага, почев од Вука С. Караџића, који је у свој Српски рјечник укљу-
чио и речи сакупљене од барањских Срба са простора данашње Мађарске (Ра-
дић – Милорадовић 2009: 153; Степановић 1994: 8). Од тада па све до данас 
говори Срба у Мађарској заокупљају пажњу домаћих лингвиста, у првом реду 
дијалектолога, као и истраживача других научних дисциплина: етнографа, ет-
номузиколога, историчара и др.

Данашње појачано интересовање за српски етнички и језички простор у 
суседним несловенским земљама у којима Срби чине аутохтону националну 
мањину долази отуда што је њихов број веома опао у 20. веку, а време које је 
пред нама пуно је неизвесности у погледу њиховог опстанка као народа, па 
тако и самог српског језика. Српски језик или, уже, српски завичајни говор, 
као вид спољашње манифестације идентитета, изложен је снажним утицајима 
језика већинског народа. Сама чињеница да се говорници српског језика у 
Мађарској показују као говорници двају језика, са подједнаком или пак огра-
ниченом компетенцијом у случају српског језика, сведочи о процесу повла-
чења мањинског пред доминантним језиком. Оваква језичка реалност упућује 

О актуелним променама у језичкој структури 
српског говора у Батањи (Мађарска) 

и очувању српског језика уопште 
из угла социолингвистике

Владан З. Јовановић*

 Рад је настао у оквиру пројекта Лингвистичка истраживања савременог српског 
језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика, бр. 178009, 
који у целини финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије.

* vladjovanovic@hotmail.com; Институт за српски језик САНУ, Београд, Србија
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на претпоставку да ће се дезинтеграција аутохтоних народних језичких црта, 
као и српског језика уопште прогресивно наставити у будућности. Због тога 
српски говори у Мађарској, као и у другим суседним несловенским земљама, 
све више постају социолингвистичка, а све мање дијалектолошка категорија 
(Милорадовић – Јовановић 2013).

Ово начелно становиште потврђује нам језичка ситуација у Батањи, гра-
дићу у којем смо организовано, са колегама етномузиколозима и етнографи-
ма, у јесен 2012. године прикупљали материјал за монографски опис говора и 
културе Срба који у њему живе. Батања се налази у југоисточној Мађарској, 
у области мађарског Поморишја, а у самом граду до данас је остао невелики 
број Срба, око 350-оро њих. До краја Првог светског рата у граду је живело 
преко три хиљаде Срба, али је после завршетка рата велики број Срба оп-
тирао из града, као уосталом из целе тадашње Мађарске, из добропознатих 
историјских разлога. Мада је укупан број Срба у Батањи, као и у целој Мађар-
ској, данас веома умањен, споменици духовне и материјалне културе, цркве 
и школе, православна вера, обичаји и језик и данас су снажно уткани у њихов 
национални идентитет. Српство је оно што они сами одмах истичу при непо-
средном упознавању и разговору. 

1 Српски говор Батање први је пре нешто више од пола века забележио и 
описао П. Ивић, истакавши да је тај говор до тада био потпуно непознат нау-
ци (Ивић 1994: 33). Истраживањем српских и хрватских говора у Мађарској 
бавио се Предраг Степановић, професор на Филозофском факултету у Будим-
пешти (в. Степановић 1994, 2000), а у новије време говором Срба у Мађарској, 
а посебно овде истичемо говором Срба у Батањи, бавила се Софија Милора-
довић (рођ. Ракић) (Ракић 1997). У Зборнику радова са научног скупа Српски 
језик у Мађарској: стање и перспективе лингвистичких истраживања, који 
се одржао крајем 2012. године у организацији Српског института у Будим-
пешти, у коауторском раду Милорадовић – Јовановић (2013) представљени 
су, поред осталог, најновији резултати истраживања говора Срба у Батањи. 

Када је реч о студијама објављеним раније о говору Срба у Мађарској, 
примећено је да је пажња у првом реду усмерена на структуру говора, док се 
само спорадично, узгред помињу народна имена и верско опредељење поједи-
них скупина, иако су то чиниоци који умногоме објашњавају одређене процесе 
у структури и развоју дијалекта и српског језика уопште (Радић – Милорадовић 
2009: 154). У истом раду правилно је запажено да разлоге овоме треба тражити 
у нормама тадашње званичне сербокроатистике, а ми бисмо овоме додали и то 
да се разлози могу наћи и у природи тада водећег правца – структурализма, који 
је у први план истицао структуру и систем језика, док је друштвени контекст 
његове употребе углавном остајао изван лингвистичке анализе.

2 Структурне особине батањског говора које су забележене и описане у по-
менутим радовима углавном потврђује и наша најновија грађа са терена. Не же-
лећи да их овде појединачно описујемо, поменућемо само неке најтипичније и 
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најопштије црте на основу којих се може сагледати замах промена у структури 
овог говора.[1]

Иако је говор Батање до данас задржао у основи физиономију говора шу-
мадијско-војвођанског дијалекта, у овом говору уочавају се промене на свим 
нивоима језичке структуре, али су најочигледније у систему гласова и акцента, 
као и у синтакси падежа и синтакси реченице.

Када је реч о акцентима, силазни акценти у овом говору могу се јавити 
и ван првог слога: кад су отишли, коринђам, отказо итд. Вероватно под ути-
цајем мађарске прозодије, јављају се дужине у примерима чика Жива, школа, 
сликали, а мађарски утицај испољава се и у тенденцији акцентовања првог 
слога и скраћивања квантитета у неким речима: мешовити (бракови), добо-
шар, направили, наступају итд.

Консонанти ћ и ђ изговарају се као палатални плозиви, налик мађар-
ском изговору ових гласова: браћа, имаће, кћерка, Мађар (са продуженим 
изговором ђ), се пређе, рођакиња; као палатални глас изговара се сонант л 
у примерима: школ’а, сл’ава, пл’ати, сл’еди, мл’ади. Умекшан изговор има и 
консонант ч: Ч’анад, Ч’арнојевић, Мати ми се ч’ини итд. 

У синтакси српског говора Батање вероватно су најупечатљивије сле-
деће особине: а) синкретизам падежа правца и падежа места – овде у  Б а -
т а њ у  се сваке године организује хор; у О в ч е  П о љ е  добили земљу; нема у 
Србију; с Видицког сам био у  С е к е ш ф е р д в а р ; ја нисам био у  з а д р у г у ; 
у Нови Сад има кћер Олгу; у Базел сам био; И он је у мировину; Ово је тетка 
Вида што у Батању је учила и мене и сина; Брат најмлађи је у Сентандреју; 
Моја девојчица ради у дућан; у Батању има само Пинк итд.; б) повратна речца 
се долази после негиране – Не се здраво становало; Не се шије на Видовдан; в) 
поред облика футура, будуће време се у овом говору може исказати обликом 
презента свршених глагола: сутра дође шогорица (тј. сутра ће доћи шогори-
ца), после изложбе се пређе у цркву (тј. после изложбе прећи ће се у цркву); г) 
изоставља се лична заменица у функцији субјекта, или се успоставља ред речи 
неуобичајен за српски језик:[2] ко је ишо у цркву, су га избацили [из партије]; 
ћу Вам дати ту књигу да прочитате; д) везник да умеће се између скраћеног 
облика помоћног глагола хтети и инфинитива: ће да бит више Румуни него 
Срби (тј. биће више Румуна него Срба), итд.

Када је реч о категорији бројева, приметили смо да се у говору Батање 
добро чува употреба збирних бројева у граматичкој множини и промена овог 
броја по падежима – Са тројим знам само српски да се разговарам, као и 
конгруирање броја у функцији субјекта (у саставу синтагме или самостално) 
са глаголом у предикату у роду и броју: Они су били десетори [у кући], Ондак 
су дошли троји [жандари], Троји су тамо [на слици] итд. Ова особина српског 

[1] О појединачним цртама на различитим нивоима језичке структуре писано је у 
Милорадовић – Јовановић 2013.

[2] П. Ивић (1994: 45) и П. Степановић сматрају да се овакав распоред енклитика може 
објаснити румунским утицајем. Проф. Степановић посебно наглашава да је ову 
језичку црту забележио само у Чанаду и Батањи (в. текст П. Степановића у овом 
зборнику).
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језика данас је ретка у савременом књижевном језику, односно ограничена је 
најчешће само на случајеве употребе ових облика уз именице pluralia tantum 
(четвора врата, двоје наочаре). Међутим, у језику књижевности и у језику до-
брих писаца који су неговали леп књижевни стил таквих примера има доста: 
Две су жене а једна је девојка, и њу просе двоји просиоци (НПр Вук, РСАНУ); 
Балкански ратови, кажемо, донели су сјајне победе над двојим непријатељи-
ма, чаша поноса била је пуна, задовољство безмерно, освета Косова слатка 
(Секулић 2003, 276), а наслов једног есеја И. Секулић гласи Чудан сусрет 
двојих писаца, затим пример – Онда се прича како су се срели двоји сватови и 
побили се (Трифк. С. и В. 1, РСАНУ) итд.

3 Познато је да сви периферни говори, међу које спада и батањски, добро 
чувају архаичну лексику, а лексички архаизми су, између осталог, „од непро-
цењивог значаја при реконструкцији лексичког фонда из прошлих времена“ 
(Милорадовић – Јовановић 2013). У говору Батање посебну пажњу привлаче 
архаизми домаћег, словенског порекла, затим турцизми, хунгаризми, као и 
друге мање обичне речи са становишта савременог књижевнојезичког стања. 
Већина тих речи и данас постоји у српским говорима на широкој језичкој те-
риторији, при чему се тешко може пронаћи нека за коју би се могло казати да 
је локално или ускорегионално маркирана. Стога ћемо овде по азбучном реду 
издвојити оне речи које би се могле сматрати диференцијалним према опште-
употребном лексичком фонду савременог српског језика:[3] авлија, ајде ‘узвик 
за дозивање’ – Ȃјде, Јоване!, аренда ‘закуп’ – Дао сам [земљу] под ȁренду, 
бајча и башча ‘башта’, барјак ‘застава’, бећар ‘најамни радник, надничар’, 
бирц ‘кафана’, богар ‘просјак’, буклијаш ‘онај који иде са буклијом и пози-
ва сватове’, воља прил. ‘некад’ – Вȍља кад није требало [пасош за путовање 
у Румунију]; Воља кад су правиле госпође [хлеб], вршити (петак) ‘постити 
(петком)’ – Ја петак вшим. Највише сас водом кувам, гледи ‘гледа, посма-
тра’, господин ‘(при ословљавању, говорењу у 3. лицу) свештеник високог 
достојанства, прота’, дваред ‘двапут’ – Двȁред су пекли ракију; девојка и де-
војчица ‘кћер’ – Моја девојчица ради у дућан, диванити ‘разговарати’, донети 
‘довести кога (превозним средством)’ – На каруце ... су га донели, Он је ову 
децу донео; држати ‘поштовати (свеца, славу)’, дрнка (на тамбуру) ‘свира 
помало (на тамбури)’, дувар ‘зид’, дунђер ‘дрводеља, тесар’, дућан ‘радња, 
продавница’ – Вино је из дућана, није наше; здраво ‘много’ – Здраво су ме 
помагали, иштем ‘тражим, молим’, јо мађ. потврдна речца ‘да’, канда ‘као 
да’, катана ‘војник’, катанија ‘касарна’, коринђа ‘иде од куће до куће по 
селу уочи Божића и пева пригодне песме, тражећи од домаћина јело, пиће или 
новац’, мака ‘хипокористик од мама; исп. матика’ – Мкина сестра и муж; 

[3] Издвојене речи акцентоване су према дијалекатском материјалу, с тим што је 
акценат стављен или на одредничку реч – у случајевима када није дат контекст, а 
одредничка реч се поклапа са обликом употребљеним у материјалу – или је дат код 
облика речи у контексту којим се илуструје њена употреба. Тамо где нисмо били 
сигурни, акценат нисмо дали.
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макар ‘иако’ – Макар су били Срби родитељи, а он није научио српски; малко 
‘у малој количини, веома мало’, матика ‘мати, мамица’, мировина ‘пензија’, 
особито ‘посебно, нарочито’, наворе мн. ‘освећен хлеб (у комадићима, коц-
кицама) који се у православној цркви дели верницима после литургије, нафо-
ра’, нездраво ‘у невеликом броју, мало, незнатно’, обашка ‘други’ – [Градске 
песме] нису имале обашка назив; однети (некога) ‘повести са собом некуда’ 
– Руси су ... однели Србе; Мог оца нису однели у рат; одрастити а. ‘завршити 
раст, развој, порасти’ – Тамо сам одрастила; б. ‘(некога) одгајити, однегова-
ти, васпитати’ – Он [очух] ме је после одрастио; Мати је умрла рано и отац 
их је одрастио; ондак, пенџер ‘прозор’; писати (се) ‘пријавити (се) (негде за 
нешто)’ – Ко хоће да иде у Југославију, да се пше; помалко ‘у малој коли-
чини, врло мало’; попа ‘поп, свештеник’; пратити (новце) ‘послати (новац)’; 
ред ‘пута’ (два-три реди), риголовати ‘копати, риљати дубоко’; род ‘рођак’; 
рукнула (јуница) ‘навалила, нагрнула’, саде ‘сада’, свуко из катаније ‘одслу-
жио војни рок’, седети ‘бити смештен, боравити, обитавати’ – Па су седели 
Словаци код Срба [тј. били део српске општинске заједнице], серсам ‘коњска 
опрема’, скрљила ‘сломила, поломила’, словенски ‘који се односи на Слова-
ке, словачки’, сокак ‘улица’, Срба (са ген. са предлогом код) код Србе ‘код 
Срба’, Србљен, Србљин, Србљи, среда ‘средина’ – Где је Ваш деда [на фо-
тографији]? – Он на срди, суферини ‘нарочита старинска огрлица од ниске 
дуката (данас се носи око врата уз народну ношњу)’, танча ‘дира, задиркује’, 
тек ‘само’, тетак ‘теча’, триред ‘трипут’ – Триред смо ишли око цркве, ту-
мачио ‘преводио (са једног језика на други)’, ћуприја ‘мост’, умрели у зна-
чењу ‘погинули’, (х)одити ‘редовно одлазити некуда (нпр. у цркву), похађати 
(школу)’ – Ја ... сам ходио у школу, чокота ‘струк, трс винове лозе, грм вино-
ве лозе на једном корену’, шогор ‘шурак; пашеног; зет’, шогорица ‘свастика; 
шурњаја’, итд. 

4 Импулси промена у српском говору Батање могу се потражити у двама 
главним изворима. Један је српски књижевни или стандардни језик, чије се 
основе стичу у Српској школи у Батањи, будући да се на њему одвија настава 
из главних предмета, а, на крају крајева, са овим стандардом поједини Срби 
у Батањи сусрећу се путем електронских медија који долазе из Србије. Други 
импулс промена, свакако много јачи и далекосежнији, долази из већинског 
инојезичког окружења – мађарског. 

Према најновијим испитивањима говора на терену српски језик се данас 
само у понеким породицама у Батањи активно употребљава у свакодневној 
комуникацији, и то најчешће унутар породице и најближег родбинског круга. 
У погледу језичке компетенције, говорници старије генерације – коју чине 
они рођени 20-их и 30-их година прошлога века – најбољи су носиоци српског 
језика, а самим тим и локалног говора, односно дијалекта. Будући да је очу-
вање српског језика у Батањи у непосредној вези са питањем националног 
опстанка и верске самосвести, разговор са Србима у Батањи спонтано је на-
метнуо и ове теме. Садржај тих разговора одражава социолингвистички кон-
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текст српске језичке заједнице у Батањи данас. Добијени материјал показује 
да виталност српског говора, као и српског језика уопште у Батањи зависи 
од његове употребе у основној, комуникацијској сврси и од школовања на 
матерњем српском језику.

Српски језик и свакодневна комуникација

Старија генерација информатора компетентно влада српским језиком, а њиме 
се, поред мађарског, служи и у свакодневној комуникацији. Комуникација 
на српском језику одвија се у кругу породице, родбине и пријатеља, као и 
уопште међу истојезичним говорницима. Реч је о генерацији Срба који су свој 
матерњи српски језик усвојили у окриљу породичног дома и њиме се слу-
жили у свим сферама живота. Њихов српски језик имао је, поред основне, 
комуникацијске,  и друге важне функције: к о г н и т и в н у  ф у н к ц и ј у ,  јер 
су помоћу матерњег српског језика сазнавали свет око себе и усвајали нова 
знања, затим к у л т у р н у , која се огледа у бележењу и преношењу догађаја, 
предања, писаном стваралаштву на матерњем српском језику и сл., те с и м -
б о л и ч к у  функцију, зато што је преношењем језика са генерације на гене-
рацију, уз очување верске и националне самосвести, српски језик повезивао 
чланове друштвене заједнице унутар јединственог српског идентитета.[4] О 
томе сведоче бројни искази наших информатора. 

На питање који је језик био први који су научили и којим су се служили, 
старији информатори са којима смо разговарали имају сличне одговоре:

Отац и мама су ми били Срби. Па моја мама Смиљана Мојсић била. 
Бака Симолтић – па то су сви Срби били ... Увек српски смо диванили ... Многи 
људи овде су знали српски да говоре, ипак и читати млоги нису знали јер нису 
имали прилике (МБ);

На српском, тек српски; Ја кад сам био мали, ја сам ишао у грађанску 
школу, и све сам пао [...] пет предмета, [јер] нисам знао мађарски да говорим; 
Нисам знао [мађарски], само српски смо говорили (ПВ);

Само српски се говорило [у кући] – иако је очух био полурумун! ... Не, 
апсолутно, само српски се говорило ... Па и он је тамо, кући су, јер је и његова 
мати је од Шевићови била, тако да само српски се разговарало свуда (ЈВ). 

Старија генерација Срба и данас међусобно разговара на српском јези-
ку, али неретко са свима осталима, па чак и са својом децом и унучадима на 
мађарском: Са тројим знам само српски да се разговарам, иначе мађарски. 
... Тако, ако се састанемо с Маријолом, ш њоме, ш њоме и нећу да говорим 
тако мађарски – одма српски, с Тереском, с попадијом и с Богом – нема 
више! (ЈВ). 

Готово сви наши старији информатори, поред српског и мађарског 
језика, познају у већој или мањој мери и румунски језик. Познато је да је 

[4] Класификацију језичких функција преузели смо из Бугарски 1991: 27−29 и Кристал 
1995: 10−13. О језичким функцијама из угла социолингвистике в. и у Радовановић 
1986: 71–77.
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још од 18. века било румунског језичког утицаја на српски говор Батање, 
који је био снажан барем колико и мађарски. Ово се може објаснити заједнич-
ком вероисповешћу Срба и Румуна, која је омогућавала мешовите бракове и 
асимилацију појединих породица (Ивић 1994: 48). О мешовитим браковима 
наш информатор П. Видицки каже: Срби и Румуни су се некако мешали, а са 
Мађарима никако. 

О повлачењу српског језика у корист мађарског наши информатори 
изнели су своја мишљења. Већина њих сматра да се српски језик најчешће 
повлачио у породицама у којима је један од родитеља у мешовитом браку 
био носилац мађарског језика, као језика већине: Кад су почели мешовити 
бракови [са Мађарима], ондак је [српски језик] почео да се заборавља (ПВ) 
или Моја жена [Мађарица] не зна српски, па сам мало заборавио (Јов. В.), док 
мањи број сматра да искључиво од породице зависи то да ли ће српски језик 
пренети млађим генерацијама и сачувати од нестајања: Ђура Станојев ... био 
јако добар лекар ... И жена му је Српкиња била Нада ... а син, он је Никола 
Станојев. Он већ не зна српски ... Макар су били Срби родитељи, а он није 
научио српски (МБ). 

Супериорност у употреби мађарског језика над српским језиком у Ба-
тањи огледа се у ситуацијама када говорници српског језика међусобно поч-
ну разговарати на мађарском чим је међу њима присутан неко ко није носи-
лац српског језика. И ова чињеница представља један од узрока повлачења 
српског пред мађарским језиком, чак и у породицама и фамилијама у којима 
има и говорника српског језика: Један је ... узео Мађарицу, друга се удала 
за Мађара ... Здраво смо се ту промешали. Исто тако и са Румунима ... Ту 
највише сада мађарски [се говори] ... Ако има једна мађарица међу нас, ондак 
морамо [мађарски] – иначе само српски (ЈВ). 

Старији информатори сетно говоре о прошлим временима, што је и при-
родно, а неретко сами износе мишљења о узроцима отапања српске народ-
ности у већинску мађарску, као и њиховог српског језика. Углавном већина 
њих главни узрок види у исељавању Срба и продаји имања, где се прекидају 
суседске и породичне везе, држање на окупу и у заједништву. О томе говори 
следећи исказ: Па био је овај сокак [српски], ондак Српске цркве сокак, ондак 
овај други сокак, овде румунски сокак – ми тако кажемо овде у Батањи – 
ондак онамо Српске цркве с оне стране сокак, још и два – ту само Срби су 
живели. И сад једна-две куће ако има српске (ЈВ).

О томе колико је пре Другог светског рата српско национално биће у 
Батањи још увек било свесно и прилично снажно говори и податак да међу 
предратном генерацијом Срба нема оних који не знају српски језик, односно 
локални говор Батање. Па чак и они који из одређених породичних разлога 
(најчешће ако је један родитељ био Мађар или Румун) нису похађали српску 
школу, они су одувек говорили српски језик. Ево сведочанства и о томе: Ја 
нисам ходила у српску школу. [...] Мени није била слободна. Јел’ мој деда, оцов 
отац, није дао у српску школу, него само у мађарску. Али ја знам да читам, 
да пишем (ЈВ), а исти информатор потврдно одговара и на питање да ли зна 
српску ћирилицу. 
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Српски језик и школа

Када је о овој, старијој генерацији информатора реч, важно је истаћи то да 
они представљају последње изданке старе српске вероисповедне школе, у 
којој су се организовано, системски, под окриљем Српске православне црк-
ве неговали веронаука и светосавље, самим тим и брига о српском језику. 
Поред српског језика на коме се одвијала настава из свих школских предме-
та, у српској вероисповедној школи, какве су до краја пете деценије прошлог 
века биле све српске школе на простору Мађарске, ђаци су се сусретали и 
са црквенословенским језиком кроз учење молитава и појање богослужбених 
песмама. Црквенословенски језик и данас наши информатори поимају као део 
српског језичког, верског и народносног корпуса, којем и сами припадају.

На основу исказа старијих информатора, као и спонтаног разговора са 
млађом генерацијом батањских Срба, примећено је да су послератне генера-
ције Срба у све већем броју почеле похађати мађарску школу, која је и сама, 
попут српске школе, битно променила некадашњи васпитно-образовни карак-
тер. Такође, у исто време српска Црква изгубила је надлежност над српском 
школом, па је новоуспостављено тзв. грађанско школство, по којем су из 
школских програма искључени предмети верске наставе, очигледно убрзало 
процес асимилације Срба. 

Православна вероисповест, српски језик и обичаји међу Србима у Ба-
тањи представљају главна обележја њихове народности и идентитета. Међу-
тим, у послератним деценијама у време тоталитарне комунистичке владавине 
ове споне биле су насилно прекидане. Данашње искуство показује нам да се 
насилно кидање ових веза одразило и на сам српски језик, који се све више по-
влачио пред доминантним мађарским. Бринући о вери, српске црквене власти 
до пре рата организовано су се старале о образовању српске деце на матерњем 
српском језку, па је, у том смислу, брига о вери и брига о језику била не само 
институционална кроз органе Српске православне цркве, већ је она била и 
једна узвишена, племенита дужност њених настојатеља. О томе колико је за 
Цркву било важно да сваки њен верник добије право на образовање о својој 
вери и право на њено исповедање на матерњем српском језику говори и пода-
так добијен од информатора да су предратне генерације ђака које су похађале 
мађарску школу, а то су најчешће била деца православне вероисповести из 
мешовитих бракова, такође добијали часове веронауке на српском језику од 
православног српског вероучитеља. На тај начин и они су остајали у кругу 
српске вере, језика и традиције. 

Имајући у виду садашње стање српске језичке заједнице у Батањи, у 
којој је све мање изворних говорника српског језика, а са њима и број декла-
рисаних Срба, сматрамо да је некадашње инсистирање српских просветних 
посленика на јединству вере, језика и нације било један од начина да се оду-
пру асимилацији – не само језичкој, већ и етничкој. У казивањима информа-
тора често се износи временска паралела између прошлости и садашњости, 
у којој се лако може разазнати узрочно-последични однос о којем говоримо: 
Колико траје служба у цркви? – Сат – сат и фртаљ ... Па шта да нам држи 
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господин! ... Тамо смо казали шта да држи једној жени ил’ једним човеку. Пре 
кад је било много, два – два и по сата се држало служба. Ондак су били много 
лепи појци. – Има ли од деце појаца данас? – Не. Кад је Божић илити Ускрс, 
ондак дођу из школе двоје-троје и читају Апостол – иначе нема (ЈВ). 

5 Материјал који смо за ово истраживање прегледали и обрадили показује 
да говор Срба у Батањи у главним цртама и даље чува особине војвођан-
ско-шумадијског дијалекта. Промене које се дешавају у фонетици, прозодији 
и синтакси претежно су настале под утицајем мађарског језика и знатно су 
присутније код говорника са слабијом говорном компетенцијом српског јези-
ка. Због тога се питање дијалекта у Батањи не може анализирати неодвојиво 
од социолингвистичких категорија, као што су узраст и образовање, билинг-
визам, друштвени контекст, говорна ситуација итд. Полазећи од ових чиње-
ница, сматрамо да ће говор Срба у Батањи, као и другде у Мађарској у бу-
дућности све више бити предмет социолингвистичких, а све мање класичних 
дијалектолошких истраживања. 
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Резюме

Об актуальных переменах в языковой структуре 
сербской речи в Батанье (Венгрия) и сохранении 

сербского языка с точке зрения социолингвистики

Владан З. Йованович

В статье анализировани языковие особенности сербской речи в Батанье, которые 
получени как результат изменений в языковой структури, под влиянием иноязыч-
ных окрестностей. Было отмечено, что изменения интенсивности связаны с язы-
ковой компетенции говорящих. Соответственно, речь просмотрена не отделено от 
социолингвистических категорий – возраста говорящих, их образования, уровня их 
языковой компетенции, личных отношений к языку и т.д. В дополнение к вопро-
сам изменений в языковой структури, в докладе представлены некоторые архаичные 
черты на лексическом уровне.

Ключевые слова: речь, диалект, языковая структура, сербский язык, социолингви-
стика, литературный язык




