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Nyelvmegtartás és kétnyelvűség: 
egy amerikai magyar nyelvtanulásának 

és nyelvtudásának elemzése

1. Bevezetés
Tanulmányunk egy amerikai magyar nyelvtanuló példáján keresztül arra a 

kérdésre keresi a választ, hogy milyen tényezők játszanak szerepet a nyelvi kész-
ségek fejlesztésében kétnyelvű beszélő esetében. Azt vizsgáljuk, hogy van-e esélye 
és lehetősége a magyar nyelvet csak otthon beszélő, már az Egyesült Államokban 
született generáció tagjának arra, hogy mind a négy szinten (beszédértés, beszéd-
készség, írás, olvasás) az angollal egyenértékű magyar nyelvtudásra tegyen szert. A 
sikeres eset bemutatásával és elemzésével azt kívánjuk illusztrálni, hogy az egyén 
nyelvtanulási szokásai és preferenciái mellett a család, a tágabb értelemben vett 
magyar közösség, és nem utolsósorban a szervezett nyelvoktatás teszi lehetővé, hogy 
az elsőgenerációs amerikai művelt kétnyelvű beszélőként őrizze és adja tovább a 
magyar nyelvet és kultúrát az Egyesült Államokban, célzott nyelvtantanulás segít-
ségével pedig az íráskészség is utolérheti a beszédkészség szintjét. 

A magyar mint idegen nyelv tanításában külön csoportot alkotnak a magyar 
diaszpóra nyelvtanulói, akik nyelvtudásuk jelentős részét nem szervezett, iskolai 
vagy tanfolyami keretek között szerezték. Az angol nyelvű szakirodalomban újabban 
„heritage learner”-ként, vagyis ’örökségi nyelvtanuló’-ként emlegetett, a kétnyelvű 
diákok nyelvtanulási szokásainak óriási irodalma van az Egyesült Államokban, 
elsősorban a spanyol nyelv vonatkozásában. Az idegen vagy második nyelv tanu-
lása és oktatása több tudományágban kutatott téma évtizedek óta, mint alkalmazott 
nyelvészet, módszertan, tananyagfejlesztés (összefoglalja Hinkel 2005). A kétnyelvű 
beszélők külön kutatási ágat jelentenek szociolingvisztikai szempontból is (pl. Gros-
jean 1982, Wardhaugh 2006).

Az örökségi nyelvtanuló (Heritage Learner – a továbbiakban: HL) viszonylag 
új fogalom a nyelvoktatásban és kutatásban. Draper és Hicks (2000, 19) megha-
tározása szerint ide sorolható minden olyan nyelvtanuló, aki a szervezett oktatási 
kereteken kívül került érintkezésbe egy másik nyelvvel (a szerző ford.), mégpedig 
leggyakrabban egy olyan nyelvvel, amelyet otthon a családban beszélnek. Valdes 
(2005) szerint ez az egyedüli olyan megnevezés, amely minden előítélettől mentes, 
a többi valamilyen fogyatékosságra utal és a szintre hozást sugallja.
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Az Egyesült Államokban a HL-réteg igen sokféle, amint azt Valdes (1995) spa-
nyol példái illusztrálják a bevándorlás ideje, az angol nyelvű iskoláztatás időtartama 
és a tanulási készségek és lehetőségek stb. szerint. A nyelvi felkészültséget általában 
jelentősen befolyásolja, hogy hányadik generációs amerikaiakról van szó. Az első 
vagy másodgenerációs amerikainak, aki már az Egyesült Államokban született, 
és ott vett részt szervezett iskolai oktatásban, az angol nyelvi készségei jelentősen 
meghaladják a nemrégiben érkezett bevándorlóét, míg a spanyol nyelvben való jár-
tassága a legváltozatosabb skálán mozoghat. A nagyszámú latin-amerikai bevándorló 
miatt az egyik legfontosabb kérdés, hogy ilyen sokféle tanulói közösségnek milyen 
spanyol nyelvoktatást lehet és kellene nyújtani. A probléma időszerűségét igazolja, 
hogy a Bilingual Research Journal egy teljes számot szentelt 2000-ben azon két-
nyelvű tanulókról szóló kutatásoknak, akik elődeik nyelvét szeretnék alaposabban 
elsajátítani. Kutatások bizonyítják azt is, hogy a kétnyelvűség előnyös általában az 
iskolai tanulmányokban (Tuyay, Jennings, & Nixon 1995), és kifejezetten segít a 
természettudományos szövegek megértésében (Kearsey and Turner 1999).

Ezek a diákok tehát természetes nyelvi környezetben (család, rokonok, barátok 
között) sajátítják el a nyelvet, azonban iskolai oktatásuk a másik nyelven folyik. A 
magyarul jól beszélő amerikai diákok íráskészsége és nyelvtani ismeretei jelentő-
sen elmaradnak a beszédkészség és a szövegértés mögött (Ward & Agócs, 2004). A 
nyelvtan tanításának eredményességét sok szerző járja körül (Hinkel, 1998, Ellis, 
2002). A felnőttoktatásban a nyelvtantanítás a felnőtt nyelvtanuló analizáló ké-
pességére építhet és kárpótolhatja a hiányzó intuitív készségeket (Zhongganggao 
2001). Egy francia nyelvvel kapcsolatos kutatás a nyelvtantanítás kedvező hatását 
bizonyította az íráskészség fejlődésére (Chiang 1999), és a célzott nyelvtantanítás a 
diákok véleménye szerint is fejlesztette képességeiket, hogy helyes nyelvtani formá-
kat használjanak (Manley & Calk 1997). A nyelvtan tanítása az Egyesült Államok-
ban nem jut fontos szerephez sem az első, sem a második nyelvben. Az angol mint 
idegen nyelv oktatásában például a nyelvtan oktatása azért jelent problémát, mert a 
legtöbb ESL/EFL-tanár nem rendelkezik a megfelelő képzettséggel, s még ha van 
is diplomájuk, tanulmányaik során rendkívül keveset foglalkoztak nyelvtannal és a 
nyelvtan tanításával (Byrd 2005). 

A nyelvtan szerepét az idegennyelv-oktatásban rendkívül ellentmondásosan 
ítélik meg. Olyan vélemény is olvasható, miszerint a nyelvtannak teljes mértékben 
a tanterem falain kívül kellene maradnia (pl. Toth 2004). Egy tizenhat éves diákok-
kal végzett kutatás nem talált semmiféle bizonyítékot arra, hogy a szórend vagy a 
mondattan tanítása segített volna az íráskészség fejlesztésében (Lepkowska 2005). 
Egy másik tanulmány viszont (Rifkin 2005) azt bizonyítja, hogy a tantermi oktatás 
mennyisége mellett a nyelvtan tanítása is hatással van mind a négy alapvető kész-
ség fejlődésére.
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A nyelvtanulás során elkövetett nyelvi hibák szerepének is nagy irodalma van 
(pl. James 1998), különös tekintettel a tanári hozzáállásra (Holt 1997). Az angol 
nyelvre vonatkozó szakirodalomban olyan végletes álláspont is hangot kap, hogy a 
nyelvtani hibákat soha nem szabad az órán javítani, még az íráskészség fejlesztését 
célzó kurzusokon sem, a nyelvtani pontosítás nem hatékony, nem segít, sőt káros 
(Truscott 1996). A nyelvtanulás korai szakaszában az anyanyelvi szinthez közelálló 
beszélők hibái lehetnek rendkívül tanulságosak (Baker 1985), illetve az írásos szö-
vegek alapos hibaelemzése válhat követendővé (Henry 1996). A recasting néven 
ismert technika (Byrd 2005) során a diák egyszerre kap implicit negatív és pozitív 
visszajelzést. Az egyszerű módszer szerint a tanár megismétli a diák által hibásan 
mondott mondatot, de immár javított és nyelvtanilag helyes formában. 

2. Az amerikai magyarok és a magyartanulás

Az Egyesült Államok magát magyarnak valló másfél millió lakosa közül a 
2003-as adatok szerint 89792-en otthon is magyarul beszélnek. Magyar nyelvtanítás 
számos formában és helyszínen folyik, ezek közül az egyik egyetemi szintű prog-
ramot, a New Jersey államban található Rutgers egyetem magyar mellékszakát a 
magyar állam is támogatja lektor kiküldésével a Balassi Bálint Intézeten keresztül. 
Az oktatott kurzusok között kezdő, középhaladó és haladó nyelvórák, valamint angol 
és magyar nyelvű magyarságtudományi tárgyak szerepelnek (Hajnal Ward 2005).

Kutatásunk 1999-re nyúlik vissza, amikor Szilvia és Judit a magyar nyelvórán 
először találkoztak, egyikünk a diák, másik a tanár szerepében, jóllehet hamar ki-
derült, hogy korban, végzettségben, értékrendben és érdeklődésben közel állnak 
egymáshoz. Az ezt követő öt év adta jelen tanulmány hátterét. A kétnyelvű magyar 
nyelvtanulókban bővelkedő, főleg magyar származású hallgatókra alapozott egye-
temi program az adatok gazdag tárházát jelentette, ebből azonban egy kiemelkedő 
szempontot szeretnénk megragadni. 

2.1. A tanuló
A nyelvtanuló Szilvia, a negyvenes évei elején járó egyetemi oktató 56-os 

bevándorlók gyermekeként született az Egyesült Államokban. Otthon, a családban 
magyarul beszéltek, de számos más lehetősége is volt a nyelvtanulásra és nyelv-
gyakorlásra. A szülők mindketten felsőfokú végzettségűek, és több idegen nyelvet 
is beszélnek, bár kiérkezésukkor angolul nem tudtak. Az anya operaénekesnek 
készült, és az Egyesült Államokban is közel maradt a zenei pályához, zenetanárként 
dolgozik a mai napig. Az apa kevésbé volt szerencsés, sikeres ügyvédi karriert adott 
fel nyelvtudás hiányában, és Amerikában könyvtáros lett. Szilvia tízéves korában a 
szülők elváltak, és a kislány a mamához került, de a kapcsolat mindvégig megmaradt 

hugarologia9_01.indd   95hugarologia9_01.indd   95 2008. 03. 25.   10:50:492008. 03. 25.   10:50:49



96 HAJNAL WARD JUDIT – SZILVIA CSŰRÖS CLARK

az ugyanabban az államban élő apával is. Az adatokat részben megfi gyelés alapján, 
részben írásos szövegekből gyűjtöttük, emellett több személyes, telefonos és e-mail 
interjú is készült Szilviával és a szülőkkel is.

2.2.  A család szerepe
Habár a családban otthon magyarul beszéltek, mindkét szülő dolgozott, és az 

USA-ban kevésbé elterjedt bölcsőde és óvoda helyett egy brit származúsú hölgy 
viselte Szilvia gondját. A dőlt betűs részekben – egyéb megnevezés híján – Szilvia 
tekint vissza nyelvtanulói tapasztalataira.

Nekem az angol az anyanyelvem. Az USA-ban születtem, New York városában, és egy 
angliai nő vigyázott rám, amíg a szüleim dolgoztak. Tőle tanultam angolul, és eredeti-
leg brit akcentussal beszéltem. 

Az anya elmondása szerint a szülők között állandó súrlódásra adott okot, hogy a 
gyerek tanuljon-e magyarul vagy sem. A szülők hiányos angoltudásuk miatt, más 
új bevándorlókhoz hasonlóan, arra törekedtek, hogy a gyerek minél jobban meg-
tanuljon angolul. Az apa különösen aggódott, hogy a kislány össze fogja keverni a 
két nyelvet. 

A férjem akkor azt mondta, hogy a két nyelv váltogatása teljesen meg fogja zavarni 
szegény gyereket. Azt akartuk, hogy jól beszéljen angolul, itt született, itt kell majd 
boldogulnia (anya). 

A szülők azonban egymással magyarul beszéltek, így Szilvia ezt a nyelvet hallotta 
nap mint nap otthon. Az anya, aki nagynevű, ősi magyar családból származik, min-
dig is fontosnak tartotta magyarságát.

Lelkes magyar vagyok, mi más lehetnék ezzel a névvel? Mit bánom én, mi az? Ha ma-
gyar, most is odaadom azt a pár dollárt nekik (anya).

Szilvia az édesanyja kitartó ösztönzésére tanult magyarul. Amikor a szülők elváltak, 
az angolul nem beszélő anyai nagyszülők látogatása kapóra jött; ekkor kezdődött 
Szilvia tudatos nyelvtanulása. 

Kilencéves koromban, 1969 elején, édesanyám szülei kijöttek pár hónapra. Nagypapám, 
aki egy szót sem beszélt angolul, sok gyerekkönyvet hozott magával, és rengeteget olva-
sott velem. Ez alapozta meg a szókincsemet, és tőle tanultam magyarul olvasni. 
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Ezt a remek nyelvtanulási lehetőséget ezután sorra követte a többi, Magyarországon 
és az Egyesült Államokban is. 

Édesapámmal 1970 karácsonya körül pár hetet Magyarországon töltöttünk, leginkább 
Pécsett, a nagybátyáméknál. Senki nem beszélt angolul, muszáj volt valahogy meg-
értetni magamat.

A magyarországi családi kapcsolatok később is ösztönzően hatottak, de jótékony 
hatásuk ekkor jelentkezett először.

Nekem borzasztóan fontos, hogy teljes kapcsolatot tartsak fenn a családommal, és a 
család nagyobb része Magyarországon van. Az Egyesült Államokban mindössze egy 
unokatestvérem van, aki Floridában él, de legalább tíz éve nem találkoztunk. Így a 
magyarországi kapcsolat nagyon fontos nekem.

A gyermek nyelvtanulásában ugyancsak jelentős szerepet játszott a hasonló korú, 
magyar és amerikai magyar gyerekek között eltöltött idő. Ezek a nyelvtanulási 
lehetőségek mintegy intenzív nyelvi kurzusként járultak hozzá Szilvia nyelvi kész-
ségeinek fejlődéséhez. Ekkorra a szülők már többé-kevésbé egyetértettek, hogy a 
gyereknek meg kell tanulnia magyarul. Szilvia óriási lehetőséget kapott magyar 
nyelvi készségei fejlesztésére: a harmadikos korában a Veres Pálné Gimnáziumba 
járhatott Budapesten. Szilvia gyermekkori nyelvtanulásának állomásait az 1. táblázat 
foglalja össze.

1. táblázat Szilvia kapcsolata a magyar nyelvvel (0-18 éves kor)

Születéstől A szülők állandóan magyarul beszélnek otthon.

1968 Magyarországi nagyszülők látogatása az USA-ban, nem beszélnek 
angolul. A nagyapa magyar könyvekből tanítja magyarul.

1970 Szilvia pécsi rokonlátogatásra érkezik édesapjával, senki sem beszél 
angolul. 

1972 Nyolchetes intenzív magyar nyelvi tábor a Pennsylvania állambeli Ligo-
nierban, a református egyház szervezésében.

1973 Négyhetes intenzív magyar nyelvi tábor Fonyódligeten, anyanyelvi 
szaktanárok vezetésével.

1974 Kéthetes intenzív magyar nyelvi tábor Fonyódligeten.

1974 Négyhetes intenzív magyar nyelvi tábor Sárospatakon, anyanyelvi 
szaktanárok vezetésével. 

1974/75 Teljes iskolai év (3. osztály) a budapesti Veres Pálné Gimnáziumban.
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2.3. Más nyelvek 

Az egyetemi évek alatt Szilvia érdeklődése az üzleti és marketing tanulmányok 
felé fordult, de a nyelvek mindvégig elkísérték pályáján, franciául, latinul, németül, 
olaszul és spanyolul is tanult, mindig szervezett formában, tantermi körülmények 
között, vagy egyénileg, de szakképzett nyelvtanártól, ami Szilvia véleményét tükrözi 
a nyelvoktatási formák hatékonyságáról.

Mindig is szerettem nyelvórára járni. A legtöbb nyelvet órán, tanteremben tanultam. 
Nincs ellenemre a magántanár sem, csak kicsit költséges, és valójában szeretem az órák 
baráti légkörét. Vizsgázni is szeretek, tudni akarom, mennyire haladtam egy területen. 
Persze kipróbáltam más módszereket is, CD-t, kazettákat, sőt a régi jó lemezeket is, de 
szerintem semi nem pótolja az igazi élő tanárt, lehetőleg anyanyelvit.

2.4. Mérföldkő: az egyetemi évek
A Rutgers egyetemen töltött évek fordulópontot jelentettek Szilvia életében. 

1999 tavaszán édesanyja javaslatára iratkozott be először egy angol nyelvű ma-
gyarságtudományi kurzusra. Szeptemberben pedig ott ült az iskolapadban ismét, a 
haladó magyar nyelvi órán, a doktori diplomájával a zsebében, huszonéves diákok 
között. Folyékonyan beszélt magyarul, megvolt a szókincsbeli és nyelvtani alapja 
is, de úgy érezte, van még mit tanulnia. 

Erre az időre nyúlik vissza néhány szerencsés találkozás, az első Zsuzsival, aki 
Szilviával egykorú és szintén magyar szülők gyermeke, de neki sajnos kevesebb 
alkalma akadt magyarul beszélni és tanulni. Gyermekkorában a testvérével, Ági-
val együtt elég jól beszéltek magyarul, de az egynyelvű angol környezet és a napi 
gondok felülkerekedtek. Szülői támogatás (és szelíd erőszak) hiányában nem volt 
lehetőségük a szervezett formában történő nyelvtanulásra sem. A két diák, Szilvi és 
Zsuzsi, végig bátorította egymást a teljes magyartanulási időszak alatt, és minden 
létező haladó szintű kurzusra együtt jártak (2. sz. táblázat).

259 Magyar civilizáció
260 Mai magyar kultúra
301 Magyar társalgás 
321 Költészet
355 Fordítástechnika
402 Haladó íráskészség-fejlesztés
403 Haladó gyakornoki félév
490 Magyar irodalom szeminárium
493 Spec. koll.
494 Spec. koll.

2. sz. táblázat Szilvia órái a Rutgers egyetem magyar szakán
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Szilvia emellett még egy haladó nyelvórára járt az Amerikai Magyar Nyelvi 
Központ szervezésében: a nyelvtani, íráskészség-fejlesztő és stilisztika kurzust a 
Rutgers is akkreditálta a következő évben (401 Haladó magyar nyelvtan). Az órák 
nagy részén a Debreceni Nyári Egyetem Hungarolingua tananyagának valamelyik 
könyvét, kazettáit és egyéb segédanyagait tanulta mint törzsanyagot. A kurzusok 
végeztével Szilvia maga is érezte, milyen sokat fejlődött nyelvileg.

Minden magyar nyelvóra hozzájárult ahhoz, hogy még jobban értékeljem a magyar 
nyelv gazdagságát és mélységeit. Minden órán hallottam ismeretlen szavakat, amelye-
ket kötelességtudóan leírtam a füzetembe, és legközelebb megpróbáltam belefoglalni 
a beszédembe. A haladó kurzusok rengeteget segítettek a nyelvtani tudásom elmélyí-
tésében. 

Szilvia nyelvi fejlődése az elmúlt öt év alatt jól jellemezhető néhány mérföldkővel. 
Nemcsak az egyik legkiemelkedőbb diák volt minden kurzuson, de példáján mások 
is felbuzdultak. A magyarul jól beszélő diákok az első próbálkozás után további 
kurzusokra jelentkeztek: elsősorban nyelvtant akartak tanulni és az íráskészségüket 
akarták fejleszteni, aminek eredményeként négy új kurzust kellett az egyetemen 
bevezetni. Szilvia volt az első demonstrátor, aki az egyik kezdő kurzus óráin tanít-
hatott magyart. 

Óriási élmény volt az is, hogy részt vehettem a kezdő magyar csoport tanításában. Bár 
rengeteget tanítottam más tárgyakat, nyelvet addig soha, és nagyon jó érzés volt, hogy 
képes vagyok segíteni a diákoknak az olvasott szövegek értésében, a nyelvtani feladatok-
ban és a magyarnyelvű fi lmek megvitatásában. Még saját feladatlapot is készítettem!

A magyar nyelvtanulás egyik fontos állomása volt Szilvia életében, amikor letette 
az Idegennyelvi Továbbképző Központ (Rigó utca) felsőfokú magyar nyelvvizsgá-
ját magas pontszámmal (3. sz táblázat). A vizsga 2002-ben volt először letehető az 
USA-ban, Szilvia volt az első vizsgázó, a vizsgáztatók pedig az ITK igazgatója és 
a magyar nyelvi szakvezető voltak.

A magyar nyelvvizsga volt talán a legfontosabb mérföldkő számomra. Elmentem a 
próbavizsgára 2002 tavaszán, majd egy év múlva levizsgáztam. Az eredményem min-
denből nyolcvan százalék körül volt, és boldogan vettem át a bizonyítványt. A következő 
nyáron magammal vittem Magyarországra és megmutattam minden rokonomnak és a 
barátoknak.
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A négy év alatt elvégzett összes kurzus után Szilvia a következő példákat hozta 
fel nyelvi fejlődésére.

• Olvasás magyarul: Olyan sokat olvastunk az órákra, hogy sokkal könnyebben 
megy egyedül is az olvasás. A múltkori utamon vettem pár népszerű olvas-
mányt magyarul, és szótár nélkül olvastam el mindet.

• E-mail-írás: A magyar billentyűvel, meg hogy jobban tudom a nyelvtant és a 
helyesírást, sokkal könnyebb a rokonaimnak és a barátaimnak megírni egy 
e-mailt.

• Társalgás konferenciákon: Mindkét AHEA konferencián és a magyar kon-
ferencián Clevelandben könnyebben ment a beszélgetés, még egész komoly 
szakmai témákról is.

• Kutatás: Jobban megy a kommunikáció a saját kutatásomban, az interjú és 
a kérdőív-készítés.

3. Összegzés

A fentebb bemutatott kétnyelvű, illetve örökségi magyar nyelvtanuló történe-
tében világosan kirajzolódik egy nyelvtanulói minta. Romaine (1995) kétnyelvű 
gyermekkori nyelvtanulási tipológiája szerint Szilvia a harmadik típusba sorolható 
(nem-domináns családi nyelv közösségi támogatás nélkül), mivel a szülők nyelve 
eltér a közösség nyelvétől. A család magyarul beszélt a gyermekkel, beleértve a 
tágabb család tagjait is, az iskolai oktatás azonban szinte teljes egészében angolul 
folyt és a többi gyermekkel való játék nyelve is az angol volt. A családi támogatás 
hosszútávon eredményesnek bizonyult, és a nyelvi készségek fejlesztésének egyik 

SZÓBELI Maximum Eredmény %
Kommunikáció 20 18
Szókincs 20 16
Nyelvhasználat 20 14
Hallott szöveg értése (emberi) 5 5
Hallott szöveg értése (magnó) 25 19
ÖSSZESEN 90 72 86
ÍRÁSBELI Maximum Eredmény %
Nyelvtan és 20 16
Reading comprehension interpretation 20 18
Threaded composition 20 17
Reading comprehension test 20 18
TOTAL 80 69 80

3. sz. táblázat Szilvia pontszáma az ITK által kiállított felsőfokú magyar 
nyelvvizsga-bizonyítványban
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jelentős forrása és motivációja volt a tágabb családdal történő kapcsolattartás is. A 
gyermek- és ifjúkori nyelvtanulói tapasztalatok a felnőttkorban is meghatározóak 
maradtak, és sikeresen alapozták meg az élethosszig tartó nyelvtanulást. Szilvia ké-
sőbbi kedvelt nyelvtanulási környezete és módjai a korai időkre nyúlnak vissza, mint 
a nyári tábor, az intenzív tanulás és az anyanyelvi tanár. Ahogyan Romaine (1995, 
215-216) megállapítja, a nyelvi input és főleg annak minősége a legfontosabb. 

Felnőttként, később tudatosan választotta a tanulási formákat, miután felismerte 
nyelvtanulói szükségleteit és preferenciáit, többek közt a tantermi oktatást anyanyel-
vi tanárral. A szülői támogatás nem maradt el akkor sem, amikor beiratkozott magyar 
szakra az egyetemre. Felelősségtudata találékonysággal párosult, és megkereste a 
számára leghasznosabb tanulási formát minden esetben, így amikor az egyetemen 
még nem volt lehetőség haladó szintű nyelvtant tanulni, az Amerikai Magyar Nyelvi 
Központban tanult. A szorgalmas jegyzetelés, a feljegyzések átgondolása, a kérdéses 
nyelvtani jelenségek rendszeres megvitatása az oktatóval azt eredményezte, hogy 
Szilvia sokkal tudatosabban kezelte a nyelvtani problémákat. A rendszeres nyelv-
tantanulás az erre a célra összeállított tanmenet alapján szembetűnő javulást hozott 
az íráskészségben. Saját bevallása szerint a hallott és olvasott szövegek értése is 
könnyebbé vált.

A sikeres nyelvtanulás másik tényezője a kivételes szorgalom. Szilvia nem 
hiányzott egyetlen óráról sem, feladatait időben beadta, órai jegyzeteit az oktató is 
megirigyelhette. Minden alkalmat megragadott, hogy egy új szót, kifejezést vagy 
ezek használatát elsajátítsa. A füzetébe került minden szó, fordulat vagy kifejezés, 
ami az adott szövegösszefüggésben ismeretlennek tűnt, ezeket aztán az órán vagy 
az óra után a tanárral tisztázta, a hibákat együtt értékelték és kijavították. Emellett 
rendszeresen segített a többi diáknak az egyéni és csoportos feladatok megoldásában. 
Az első volt, aki önként jelentkezett egy adott feladatra, szerepjátékra vagy bármi-
lyen órán kívüli tevékenységben való részvételre, jóllehet a heti két-három tanóra 
többórás utazást jelentett számára New York államból. Lelkesen részt vett az összes 
versenyben és pályázaton, a magyar irodalmi fordítási és a versmondó verseny első 
helyezettje volt. Órai írásai és fordításai közül sok olyan jól sikerült, hogy oktatási 
célra is felhasználható, néhány pedig meg is jelent magyar és amerikai magyar új-
ságokban. Említést érdemel szerepe a Rutgers és az ELTE diákjai között két éven 
át zajló online kulturális programban, ahol a fórum moderátor szerepét töltötte be 
(Clark & Ward, 2003, Clark & Ward, 2004).

Az egyetemi négy év alatt Szilvia magyar nyelvtudása hihetetlen mértékben 
fejlődött. A korai szövegeihez képest szembetűnő a hibák csökkenése, ezen belül 
különösen a nyelvtani hibák alacsony száma fi gyelhető meg. A hibák jellege is válto-
zott, ahogy egyre bátrabban használta az újonnan tanult fordulatokat, leginkább apró 
jelentés- és szövegösszefüggésbeli eltérésekre korlátozódtak. A szülők is észrevették 
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a fejlődést. Az anya általában magyarul beszél vele, a párbeszédek könnyedén és 
hiba nélkül folynak. Szilvia kevesebbet beszél az édesapjával, aki lelkesen beszélt 
a lánya feltűnően jó nyelvi készségeiről.

Amikor az egyik magyarul írt szövegét olvastam, nagyon meglepett, hogy mennyivel 
jobban tud magyarul. (apa)

A szülők rendkívül büszkén beszének Szilvia eredményeiről, az anya még az Ameri-
kai Magyar Tanáregyesület (AHEA) konferenciájára is eljött a St. John’s egyetemre, 
ahol erről a témáról tartottunk előadást. Szilvia szerint fontos, hogy valaki kétnyelvű 
amerikai magyar legyen.

Először is nem vagyunk valami sokan, így a nemzeti identitás mindig beszédtéma. 
Másrészt a kétnyelvűség egy egész más szemléletet ad az embernek életről, kultúráról. 
Az amerikaiak közül jó ha tíz százaléknak van útlevele, szóval itt az embereknek kicsit 
szűkös a világképe itt. Nekem óriási előnyöm van velük szemben.

Szilvia esetében a szakmai érdeklődés és célok a származáshoz és a nyelvtudáshoz 
is kötődnek. Igaz, csak akkor választotta ezt az utat, amikor már eléggé biztos volt 
nyelvtudásában is. Eleinte olyan feladatokra vállalkozott, amelyekhez magas szintű 
magyar nyelvtudásra volt szükség, kisegített egy kezdő kurzuson, lektorált egy két-
nyelvű könyvet, konferenciákra járt és adott elő, eleinte a nyelvtanár kutatópartnerrel 
együtt, majd később egyedül is. Nyelvtudásának szintjét jól jelzi önálló kutatása saját 
szakterületén: magyar cégek körében végzett marketing-témájú kutatást, amelyhez 
magyar nyelvű kérdőívet állított össze egy magyarázó levél kíséretében magyarul. 
Az Internet segítségével magyar cégekhez eljuttatott kérdőívére több mint négyszáz 
válasz érkezett egy héten belül, annak bizonyítékaként, hogy az emberek könnyeb-
ben töltenek ki egy kérdőívet anyanyelvükön.

A dicsőség mégsem szállt a fejébe, tudja, hogy a folyamatos nyelvhasználat 
a kulcsa a tudás megőrzésének. A magyar nyelvtanulás része az élethosszig való 
tanulásnak Szilvia életében. A tanulásra fordított idő és energia nem ment kárba, 
élete gazdagabbá, teljesebbé vált mind egyéni, mind szakmai téren. Sikerének 
titka a családi támogatás és saját állhatatossága, míg a Rutgers egyetem magyar 
órái ugyancsak hozzájárultak az örökségi nyelvtanuló számára motiváló tanulási 
közeg kialakításához, amelyben a szakmai kompetencia és a jól választott tananyag 
hozzájárul a sokféle tanulótípus elfogadásához, a kulturális különbségek és egyéni 
nézőpontok tiszteletben tartásához, és ahol a hibákat a tanulási folyamat részének 
tekintik. Személyes véleményünk szerint tanulmányunk arra is bizonyíték, hogy a 
tanár–diák közötti kölcsönös tisztelet ugyancsak a siker része.

hugarologia9_01.indd   102hugarologia9_01.indd   102 2008. 03. 25.   10:50:492008. 03. 25.   10:50:49



103NYELVMEGTARTÁS ÉS KÉTNYELVŰSÉG…

(A kutatás eredményeiről szóló előadás angol nyelven, amerikai és amerikai 
magyar közönség számára átdolgozott változata a Amerikai Magyar Tanáregyesület 
(AHEA) konferenciáján, a New York-i St. John’s Egyetemen hangzott el 2007. 
április 20-án.)
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