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egyén számára a kulturális közösség állapo
ta és jövője létkérdés, hiszen ő csupán ezen a 
közegen keresztül definiálhatja önmagát és 
alakíthatja ki egyéniségét. Logikus tehát, 
hogy a társadalom minden egyes kulturális 
közösséget egyenlőként fogadjon el és ke
zeljen.

Ronald Schmidt szerint az igazságosság 
és a közjó elveinek hatékonyabb megvalósí
tása csupán az utolsó fejezetben felvázolt, 
pluralista integráción (Higham, 1984) ala
puló nyelvpolitika alkalmazásával lehetsé
ges. A javaslat az alábbi összetevőkön ala
pul: 1) Kétutas kétnyelvű oktatási progra
mokba kell bevonni a anyanyelvi kisebbsé
gekhez tartozó és az angol egynyelvű is
kolás gyermekek minél nagyobb hányadát. 
2) Jelentősen emelni kell az angol nyelv ta
nítására szánt összegeket olyan területeken, 
ahol a lakosság jelentős hányada nem beszél 
angolul. 3) Többletforrásokat kell juttatni az 
őslakos indián nyelvek megőrzése érdeké
ben. 4) Nem megengedhető, hogy az USA 
állampolgárai adott esetben azért ne hozhas
sanak felelős döntést a választásokon, mert 
nem tudnak angolul. 5) Növelni kell a két
nyelvű köztisztviselők arányát olyan terüle
teken, ahol a kisebbségi nyelvek magas kon
centrációban fordulnak elő. 6) A szövetségi 
kormány hathatós támogatást kell, hogy biz
tosítson a nyelvi kisebbségek csoportjai által 
fenntartott és működtetett civil szervezetek
nek. 7) Az 1964-es Polgárjogi Törvényt mó
dosítani kell, megtiltva a kisebbségek nyelvi 
alapon történő diszkriminációját is.

De a kifejezetten nyelvi vonatkozású in
tézkedések önmagukban nem lehetnek sike
resek. Ahogy a szerző a könyv végén rámu
tat, ehhez még legalább két területen szük
séges reformintézkedéseket foganatosítani. 
Jelentős és összehangolt erőfeszítésekre van 
szükség a bevándorlók munkaerőpiaci és ál
lampolgári beilleszkedésének elősegítése 
céljából, illetve hathatós lépéseket kell tenni 
az amerikai lakosság egészét is veszélyesen 
megosztó gazdasági egyenlőtlenségek or
voslása érdekében.

Czeglédi Sándor
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Intézet Élőnyelvi Osztálya, 2001.

A szerző könyvében a magyarországi ro
mán kisebbség nyelvi helyzetét vizsgálja az 
1990-es évek elején. Hogy ez a helyzet meg
világítható és könnyebben értelmezhető le
gyen, könyve első részében megismertet a 
szociolingvisztikai nyelvcsere-kutatások- 
kal, az idevágó fogalmakkal (nyelvvesztés, 
nyelvhalál, nyelvpusztítás, nyelvmegőrzés, 
nyelvélénkítés). Röviden áttekinti a jelentő
sebb kutatásokat, különös hangsúlyt fektet
ve a jelenség típusaira, a nyelvcserét előidé
ző tényezőkre, a nyelvi oldal vizsgálatára és 
az ismertebb kutatási módszerekre. A 
nyelvcsere szakirodalmával foglalkozó rész 
kizárólag külföldi kutatók munkáira hivat
kozik, a hazai vizsgálatok bemutatására - 
terjedelmi okok miatt - nem kerül sor.

A nyelvcsere folyamatának vizsgálatá
hoz a két-, illetve többnyelvűségből kell ki
indulni, fontos annak eldöntése, hogy a kö
zösség két- vagy többnyelvűsége stabil 
vagy instabil (átmeneti) jelenség-e. A stabil 
kétnyelvű közösségek megőrzik az általuk 
használt nyelveket, ez annak a következmé
nye, hogy a nyelvek funkcionálisan elkülö
nülnek egymástól. Az instabil kétnyelvű kö
zösségek saját nyelvük használatáról áttér
nek egy másik (leggyakrabban többségi) 
nyelv használatára, ezzel a nyelvcsere fo
lyamatát élik át. A folyamat kezdetének mi
nősül, ha a közösség egy vagy több tagja 
nem használja többé csoportja anyanyelvét, 
hanem egy másik nyelvet beszél. A folya
mat akkor fejeződik be, ha a közösség egyet
len tagja sem beszéli már az eredeti nyelvet. 
A nyelvcsere folyamata közösségre vonat
kozik, egyúttal társadalmi és nyelvhasznála
ti változásokat jelent, a nyelvvesztés ezzel 
szemben egy bizonyos beszélőre (egyénre) 
utal, akinek egyéni nyelvi rendszerében a 
nyelvcsere megjelenik. A funkcionális nyelv
vesztés arra utal, hogy radikálisan csökken
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azoknak a helyzeteknek a száma, ahol az 
első nyelv megjelenhet. A nyelvhalál akkor 
következik be, ha a nyelvnek már nincs 
anyanyelvi beszélője, egy közösség sem 
használja mindennapi kommunikációja so
rán és már nem jellemzők rá a normális kö
rülmények között előforduló állandó válto
zások.

A nyelvcsere ellenpólusa a nyelvmegőr
zés, ezt segíti elő a nyelvtervezés, amely irá
nyulhat egy nyelv vagy nyelvi változat belső 
fejlesztésére (korpusztervezés), vagy vonat
kozhat a nyelv funkcióinak és használói jo
gainak megváltoztatására (státusztervezés).

A nyelvcserét előidéző faktorok között 
ki kell emelni a társadalmi és demográfiai 
tényezőket (a nyelvet beszélő csoport ősho
nos vagy emigráns, ezen belül alárendelt 
vagy fölrendelt; a közösség lélekszáma, 
szétszórtsága vagy koncentráltsága, saját in
tézmények megléte vagy hiánya, a vallás
gyakorlás lehetősége, izoláltság a többség
től és/vagy az anyaországtól). A nyelvcsere 
folyamatát lényegesen befolyásolja a kö
zösség attitűdje', a csoport, a saját kultúra és 
nyelvváltozat presztízse, a sztenderd vagy 
írott nyelvváltozat (illetve a nyelvjárás) is
merete, az etnikai öntudat. Nem elhanyagol
ható szempont az adott ország kisebbségpo
litikája. Ha egy ország kormánya elnyomó 
politikát folytat egy kisebbséggel szemben, 
akkor az elnyomással szembeni ellenállás a 
nyelvmegőrzést segíti elő, de ha az ellenál
lás elmarad, a nyelvcsere végbemegy.

A nyelvcserét kísérő nyelvi jelenségek 
vizsgálata főképpen arra terjed ki, hogy mi
képpen szorul vissza a nyelv használata a 
közösség életében, hogyan változik a két
nyelvűség foka a csoporton belül, milyen 
összefüggés van a nyelvcsere, az interferen
cia-jelenségek, valamint a kódváltás között.

A könyv 1.6. pontjában rövid tájékozta
tást kapunk a nyelvcsere-kutatás módszerei
ről. Eszerint a jelenség vizsgálható szocio
lógiai és nyelvészeti szempontból. A nyel
vészeti szempontú vizsgálat a nyelvhaszná
lat (nyelvválasztás és kódváltás) változásait 
rögzíti, de irányulhat a beszélők által birto

kolt nyelvek kölcsönhatásainak (interferen
cia-jelenségek) jellegzetességeire. A nyelv
csere vizsgálata korlátozódhat egy konkrét 
közösség helyzetének feltárására, de össze
hasonlítható két vagy több közösség (egy 
országon vagy egy kontinensen belül vagy 
azon kívül). Az adatgyűjtés leggyakoribb 
módja a kérdőíves vizsgálat, illetve a nyelvi 
szokások megfigyelése, majd ezek statiszti
kai feldolgozása.

A könyv további részében megismer
kedhetünk a magyarországi románok kö
zösségével, lélekszámával és lakóhelyével, 
a hazai román nyelvjárásokkal és ezen belül 
a kétegyházi román nyelvjárással. A vizsgá
lat célja a magyar-román kétnyelvűség jel
lemzőinek feltárása, a két nyelv funkcióinak 
megismerése, a társadalmi és nyelvi ténye
zők befolyásának, a nyelvi repertoár megvá
lasztásának, a két nyelv egymásra hatásának 
felderítése. A kutatás során alkalmazott 
módszer szociolingvisztikai interjú volt: sor 
került irányított beszélgetésre, nyelvhaszná
lati interjúra, nyelvtudást mérő önértékelő 
tesztre, szótesztre, írásrögzítő és olvasási 
tesztre; mindez kétegyházi román nyelvvál
tozatban.

Az adatfeldolgozás eredményeként a 
szerző több megállapítást tesz. 1.) A nyelv
csere-helyzetben levő magyarországi romá
noknál a kódváltások használata nem került 
abba a stádiumba, hogy a beszélők ne lenné
nek tudatában annak, hogy éppen melyik 
nyelvet használják. Tisztában vannak azzal, 
hogy románul beszélve gyakran magyar 
nyelvtudásukat is segítségül hívják. 2.) Az 
eddig ismert kódváltás-típusok mellett két 
újabb (a nyelvcsere-helyzettel összefüggő) 
típus is megjelenik. Az egyiknél az üzenet
ben szereplő személy szokásos nyelvhasz
nálata befolyásolja a beszélőt abban, hogy 
kódot váltson, a másiknál olyan kódváltás 
figyelhető meg, amely annak a szándéknak 
köszönhető, hogy a hallgatóság szókincse 
bővüljön. 3.) A kölcsönszavak integrációjá
val kapcsolatban az egyik változás az, hogy 
míg a XIX. században és a XX. század első 
felében átvett magyar szavak fonetikai-



KÖNYVSZEMLE 79

lag-fonológiailag is integrálódtak a román
ba, addig az utóbbi évtizedekben átvett ma
gyar szavak fonetikailag-fonológiailag nem 
(csak morfológiailag és szintaktikailag) in
tegrálódtak. A változás oka a magyar nyelv 
széleskörű ismeretével és kiterjedt haszná
latával magyarázható. 4.) A vizsgálati ered
mények szerint a vendégszavak a kisebbsé
gi nyelvet alig használó fiatal generációnál 
(18-39 évesek) szignifikánsan gyakrabban 
fordulnak elő, mint az időseknél. így ebben 
a közösségben a vendégszavak előfordulása 
nyelvcsere-helyzetben lényegesen megnő. 
5.) A vendégszavak az erős kisebbségi in- 
dentitással rendelkező beszélőknél a stílus
váltások jegyeként is értelmezhetők. Ezek a 
személyek ugyanis formális helyzetben ke
rülik a vendégszavak, különösen a többsza
vas kódváltások használatát, ami a vendég
elemek iránti negatív attitűddel magyaráz
ható.

A szerző általános következtetései sze
rint a kétegyházi románok közösségében a 
román nyelv háttérbe szorul, ez összefügg a 
beszélőknek a két nyelvvel kapcsolatos atti
tűdjével. Ez azt jelenti, hogy a nyelvcsere 
velejárója az attitűdbeli változás. Az adatok 
szerint a kétnyelvűségben élők számára a 
nyelv sokkal fontosabb szerepet tölt be, 
mint egy egynyelvű közösség tagjainál. 
Ezért olkkal feltételezhető, hogy az anya
nyelvét elveszített kétegyházi román egy
ben elveszíti román identitástudatát is. A ro
mán etnikai öntudat gyengülése elsősorban 
a fiatal nőknél volt megfigyelhető. A közös
ségen belüli nyelvcsere a román és a magyar 
nyelvtudásbeli különbséggel igazolható. A 
helyi román nyelvváltozatot elsősorban az 
idősebbek ismerik, a gyermekeknél a ma
gyar nyelv a domináns. A gyermekek román 
nyelvtudása a szülők magasabb iskolai vég
zettségével, az otthoni gyakoribb román 
nyelvhasználattal függ össze. A román 
nyelv használata a közösség lakóhelyén be
lül kizárólag a templomra és vallásgyakor
lásra korlátozódik, egyéb színtereken (mun
kahely, vásárlás) a magyar nyelv választása 
a gyakoribb.

Más magyarországi kisebbségi nyelvek 
(horvát, szerb, szlovák, szlovén) vizsgálatá
nál tapasztalt jelenségekkel összhangban a 
kétegyházi románoknál is egyértelműen 
kiderült, hogy megváltoztak a közösség nyelv
választási szokásai, ez a kisebbségi nyelv 
egyre ritkább használatát és a magyar 
nyelv növekvő dominanciáját jelenti. A fo
lyamatnak ez a stádiuma a közösségen belü
li nyelvcsere előrehaladott fázisát mutatja.

A szerző érdeme, hogy az adatokat több 
összefüggésben (életkor, nemek aránya, is
kolázottsága, nyelvhasználati színterek, a 
nyelvválasztást befolyásoló tényezők, nyel
vi attitűdök, etnikai identitás tudat stb.) érté
keli, némiképp hiányérzetet okoz azonban 
az a tény, hogy a pillanatnyi, rendkívül 
aggasztó nyelvcsere folyamatának megfordí
tására nem keres perspektivikus javaslatokat.

Koósz Margit
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A szerző a kaposvári Csokonai Vitéz Mihály 
Tanítóképző Főiskola Idegen Nyelvi Lekto
rátusának vezetője, a magyarországi korai 
francia nyelvoktatás példáját alapul hozva 
hívja fel a figyelmet a korai nyelvoktatás je
lentőségére. A francia nyelv oktatásakor el
ért sikerekre támaszkodva igyekszik bátorí
tani és motiválni a más idegen nyelveket ta
nítókat arra, hogy kisgyermekekkel foglal
kozzanak, ismertessék meg a gyerekekkel a 
nyelvek szépségét. (Erről a franciatanárok 
2000 júliusában, Párizsban rendezett X. vi
lágtalálkozóján is hallhattuk előadását.)


