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Egyéni többnyelvűség és identitás
Az anyanyelv és az önazonosítás meghatározásakor azok a két

vagy többnyelvűek vannak a legnehezebb helyzetben, akik nem tar
toznak nemzeti kisebbséghez, hanem valamilyen családi vagy 
munkájukkal kapcsolatos ok miatt váltak két- vagy többnyelvűvé. A 
Veszprémi Egyetemen évek óta folynak egyéni két- és többnyelvűsé
gi kutatások. Kísérleti személyeim különböző okokból kerültek Ma
gyarországra, néhány dolog azonban közös bennük: megtanultak ma
gyarul, Magyarországon élnek, tanulnak vagy dolgoznak, családi 
és/vagy baráti kapcsolatot tartanak fenn. A címben idézett óhaj egy 
magyar-angol 26 éves férfitől származik. Ez késztetett arra, hogy ala
posabban megvizsgáljam, hogy miként is történik az önazonosítás az 
egyéni többnyelvűeknél, melyek azok a meghatározó tényezők, ame
lyek eldöntetik az egyénnel, milyen nemzetiségűnek, milyen anya
nyelvűnek tartja magát.

1. Egy angol-perzsa-magyar háromnyelvű testvérpár nyelvi fejlő
dését kísértem figyelemmel négy éven keresztül. Az anya perzsa-an
gol kétnyelvű, az apa angol egynyelvű. A családnyelv az angol, a 
gyermekek közös nyelve a magyar, miután magyar bölcsődébe, majd 
óvodába, most pedig már iskolába járnak. Többnyelvűségük összeté
tele erősen megváltozott a négy év alatt. Legtöbbet a magyart hasz
nálják és a magyar nyelvi kompetenciájuk a legjobb. A szülők a Ka
nadába való hazalátogatást tervezik, hogy egy kicsit javítsanak a 
gyermekek angol tudásán. A gyermekek perzsa nyelven csak az édes
anyjukkal tudnak kommunikálni. Ha valami bajuk van, perzsául szól
nak anyjukhoz, és az anya számára is egyértelmű, hogy ha dicsérni
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vagy éppen megróni akarja a gyermekeket, akkor a perzsa nyelvet 
használja. Mi tehát ezeknek a gyermekeknek az anyanyelve vagy első 
nyelve? Az angol, amit legelőször tanultak meg, a perzsa, amelyen ér
zelmi életüket élik vagy pedig a magyar, amelyet legtöbbször hasz
nálják kortársaikkal, a befogadó társadalommal, és amelyen a társas 
érintkezésüket fenntartják?

2. Több kamaszkorú többnyelvű kísérleti személyem szülei azo
nos, de nem magyar anyanyelvűek (például vietnámi, kínai, német, o- 
rosz, angol). A családi nyelvhasználatra magyarországi érkezésükkor 
a szülők anyanyelve volt a jellemző, azonban amiatt, hogy a gyerme
kek magyar közösségbe járnak, a család nyelvhasználata is változik. 
A gyermekek magyar nyelvi kompetenciájuk fejlődésével egyre in
kább otthon is kikövetelik a magyar nyelvhasználatot. Ugyanez vo
natkozik a kultúrára is. Amíg kezdetben kizárólag a szülők kultúráját 
tartották magukénak, mára már a kultúra területén is változások áll
nak be. Sajátos kultúrát alakítanak ki, amely két- vagy többféle kultú
rát ötvöz.

3. Bár minden korosztályt ösztönösen foglalkoztat az önazonosítás 
kérdése, mégis talán a felnőttek azok, akik elé a társadalom olyan tük
röt tart, hogy adott esetben meg is kell fogalmazniuk hovatartozásu
kat. Felnőtt korú kísérleti személyeimet két csoportba lehet osztani:

3.1. A vizsgált többnyelvüek közül az egyik csoportba azok a -  
többnyire -  nők tartoznak, akik más országból érkeztek Magyaror
szágra 20-as éveik elején feleségként. Az, hogy hamar munkába áll
tak, rákényszerítette őket arra, hogy minél előbb megtanuljanak ma
gyarul. A tanulási folyamatot az is gyorsította, hogy gyermekeikkel 
csak addig beszéltek az anyanyelvükön, amíg azok bölcsődébe vagy 
óvodába nem kezdtek járni. Amint megkezdődött a gyermekek szo
cializációja a magyar társadalomba, az anyák anyanyelve egyre hátrá
nyosabb helyzetbe került. Nem tűnt el teljesen, de korlátozott szituá
ciókban tudták már csak használni. Hogy mennyire volt erős a moti
váció arra, hogy ezek a személyek megtanulják a magyar nyelvet, áll
jon itt néhány vallomás:
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úgy éreztem magam, mint aki süketnéma ...” (M., 43 éves 
német első nyelvű, német-magyar kétnyelvű)1

„... úgy éreztem magam, mint egy üvegburában. Körülöttem az 
emberek tátogtak, és én semmit nem értettem.” (T., 50 éves lengyel 
első nyelvű, lengyel-orosz-magyar háromnyelvű)

Az önazonosítással kapcsolatban azonban a következőket mond
ják:

3.1.1. M.: „Ha németül beszélek, akkor úgy érzem, én vagyok, ha 
magyarul, akkor más. Olyan, mint hogyha egy kabátot felveszek, ak
kor nem olyan vagyok, mint természetesen. Az idegen.”

Tehát, annak ellenére, hogy több mint 20 éve Magyarországon él, 
és többnyire magyarul beszél, idegennek érzi magát itt, németnek 
vallja magát.

3.1.2. T.: „3 nyelv él bennem párhuzamosan, egymástól függetle
nül. Bármelyik nyelvre átléphetek akadály nélkül.”

Ugyanakkor vannak olyan nyelvi tartományok, amelyeket csak az 
egyik nyelven ismer. Magyarországon tanult meg autót vezetni, itt 
születtek a gyermekei, az autóval, gyermekbetegségekkel kapcsolatos 
lexikát csak magyarul tudja. Számára az országtól függ, hogy melyik 
nyelv a természetes: Lengyelországban a lengyel, Oroszországban az 
orosz, Magyarországon a magyar. Ezek után azt hihetnénk, identitását 
is a helyzetnek megfelelően határozza meg. Azonban a kérdésre, hogy 
ő maga minek tartja magát: lengyelnek vagy magyarnak, rövid gon
dolkodás után azt válaszolta, hogy magyarnak. Annyi év eltelt már, 
amióta Magyarországon él (29 év), hogy „teljesen beléivódott” a 
magyar lét. Állítása szerint szinte mindent magyarul csinál: magyarul 
gondolkodik, magyarul számol, magyarul álmodik. Egy dolgot
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azonban csak lengyelül tud: imádkozni. Magyarul is ismeri az imákat, 
de imádkozni csak lengyelül szokott.

3.1.3. K. (63) görög-magyar kétnyelvű személy jól érzi magát Ma
gyarországon, kettős állampolgárságú, a társadalomba beilleszkedett, 
saját bevallása szerint: „tökéletesen beszélek magyarul is és görögül 
is” (holott éppen az ő nyelvtudása a leggyengébb az adatközlőim 
között!), „nem érezzük, hogy idegenek vagyunk.” A társadalmi 
beilleszkedés, az otthon érzete elhomályosítja a nyelvi problémákat, 
alanyom nem is foglalkozik a nyelvi pontatlanságaival. Mindkét 
kultúrában otthon van, mindkét nyelven kommunikációképes, a két
nyelvű, kétkultúrájú egyén grosjeani (1992) kritériumainak megfelel.

3.2. Adatközlőim másik csoportját olyan fiatalok alkotják, akiknek 
magyar anyanyelvű szülei Kanadába, az USA-ba és Angliába emig
ráltak. Mindegyik személy arról számolt be, hogy az otthon nyelve a 
magyar volt mindaddig, amíg iskoláztatásuk el nem kezdődött.

3.2.1. P. (28 éves magyar-amerikai) vallomása a következő:
P.: „Ötéves voltam, akkor mentem iskolába, s tanultam angolt és 

akkor öööö nagyon akartam elfelejteni a magyart.
KV: Igen, de miért?
P.: Hát mért? Cos senki más beszélt magyart, csak angolt és öööö 
valahogy én akartam lenni mint más, igen mert barátomnak is 
és akkor mikor hazamentünk ööö nem akartam magyart beszélni 
és csak angolt és kiderült hogy csak angolt, /  mean magyarl 
beszéltünk ...

Tehát társai, barátai előtt szégyellte, hogy nem olyan, mint a többi 
ek. Ettől kezdve a családi nyelv kevert volt, így P. nagyon sokat ve 
szítéit el magyar tudásából. Testvére még jobban ellenállt a szülői tö 
rekvéseknek:

P.: „Ő rosszabb volt, mint én, ő nagyon nem akart. Ő más, mint éi 
... nem magyar, nem lett magyar, nem is kell neki most, tudod?”
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A szülők nem adták fel, szerették volna magyar iskolába beíratni a 
fiúkat:

egyszer akart a szüleim, hogy menjünk egy magyar 
iskolába. És mentünk első nap, és én és az öcsém bemászkáltunk 
egy szobába és ööö ott volt magyarok és táncoltak ööö régi 
ruhákban, magyar ruhák, tudod, nagyon régi és ilyen magyar tánc 
és én és az öcsém: ez nem lesz. Nem -  azt mondtam apámnak és 
anyámnak: azt hiszed, hogy én ebbe az iskolába megyek? ... 
Komolyan mondtam neki, hogy én nem megyek ebbe egy
percig. So, visszamegyünk a másik régi iskolámba és hagyjuk ezt, 
tudod. Ilyen magyar, aki táncol, én nem akarok semmit róla, 
tudod?”

Itt a magyar kultúra egy szeletétől való idegenkedésnek vagyunk 
tanúi. Meg kell azonban jegyezni, hogy az emigráns csoportokban 
fenntartott kulturális jellegű tevékenységek valóban kicsit mesterkél
tek és lehet, hogy egy magyar egynyelvű, egykuitúrájú gyermek is el
ijedt volna az adott iskolától.

P. sorsa azonban úgy alakult, hogy egy érzelmi válság idején a leg
jobb megoldásnak azt látta, hogy eljöjjön Magyarországra. 27 évesen 
újra kezdte az életét szülei hazájában (akik most is az USA-ban él
nek). Nagyon szeret itt lenni, újra tanulja a nyelvet, magyar barátai 
vannak, szereti a magyar tájat, Budapestet:

P.: „Tudod? Culture van. Mondjuk én a New York City-ben is lak
tam és ott is nagyon volt mindenhol levegő, tudod, érezted, tudod? 
És itt is valahogy ilyesmi van. Nem olyan sokat, olyan sok, mint a 
New York nekem, csak más. Itt inkább a culture és arts tetszik 
nekem, épület, ... mikor megyek a Dunába és nézek a Budán, 
akkor nagyon gyönyörű nekem...”

P. nyilatkozatai alapján kétnyelvű és kétkultúrájú embernek tekint
hető. Ismeri a két kultúra lényegét, s a kettőből egy sajátos egységet
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formál. Nem tekinthető sem magyarnak, sem amerikainak, mégis 
egységes egész.

3.2.2. S. (26 éves magyar-angol) szülei Angliába vándoroltak ki 
még fiuk születése előtt. A családnyelv szintén a magyar volt.

S.: „... mikor először jártam az óvodába, akkor én nem is nagyon 
tudtam angolul. Ott kellett nekem megtanulni azért, mert otthon 
általába vagy akkor még csak magyarul beszéltünk. Szóval, én én 
angolul csak a három vagy négy éves voltam, amikor valóban 
nekiálltam.”

Az iskoláskor idején már egyre többször beszélt S. otthon is ango
lul, hiszen már nem mindent tudott elmondani magyarul szüleinek ar
ról, hogy mi történt az iskolában. Az identitással a következő problé
mái voltak:

S.: „Hát, az az igazság, hogy én nagyon másnak éreztem magam. 
Az tény, hogy az iskola nagyon nemzetközi jellegű volt, és ahogy 
meséltem, sok volt a lengyel, pakisztáni, amerikai. Szóval nagyon 
vegyes társaság, de én soha nem éreztem soha nem éreztem ma
gam, hogy mondjuk echte britnek. Tudtam, hogy más a nevem, 
tudok egy furcsa nyelvet, aki senki más abba az iskolába nem tu
dott. És a szüleimtől, szóval otthon magyarul beszéltünk, magyar 
ételeket ettünk, szóval magyarnak éreztem magam, de gondoltam, 
hogy milyen a Magyarország?”

Amikor ellátogatott Magyarországra, éreznie kellett, hogy itt is 
más, hiszen szülei magyar 56-os vagy még korábbi nyelvezetét hasz
nálta a magyar egynyelvű unokatestvérek nagy mulatságára.

Angliában élni, és munkát kapni -  származása miatt -  nem volt 
„paradicsom”. Ő volt az egyetlen a szűk baráti körből, aki kapott ál
lást az egyetem után Londonban.
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A vasfüggöny megszűnése után a család hazatért. S. Budapesten, a 
szülök Sopronban élnek. Egy kirándulásra így emlékszik vissza:

S.: „Azt hiszem, szeptember volt, sütött a nap és én meg vezette és 
muszáj volt megállnom csak kiszállni és körülnézni és mondtam 
az apámnak, hogy ez egy ilyen, ez olyan gyönyörű, mint bárme
lyik spanyol, francia vidék, ami, ahol én jártam és kiderült, annak 
idején én nem tudtam, de ahol megálltunk, az a mádi, az Mádhoz 
közel és a családnak az egyik ágazata ott lak, ott voltak elég nagy 
szőlő, hogy mondjam, telep. Szóval, ez volt, nem csak, lehet úgy is 
magyarázni, hogy a családi háttér vagy valami vonzott, ami nem 
pusztán a környék.”

Ezek után hihetnénk, hogy érzelmileg Magyarországhoz jobban 
kötődik, ám egy elszólás alkalmával Angliát nevezi hazájának (igaz, 
azonnal javítja is a nyelvbotlást: „hazam” (egyek) helyett „Angliába 
megyek”-re):

S.: „... mindig szoktam venni, ha hazam (helyesbít), Angliába 
megyek.”

A konkrét kérdésre, hogy magyarnak vagy angolnak vallja-e ma
gát, a következő választ adta:

S: „Se magyar, se angol és ez a nehéz benne. Angliába nagyon jól, 
szóval nincs ott problémám gyakorlati dolgokban, meg tudom 
értetni magamat, jól tudom a nyelvet, több mint húsz évet éltem 
ott ... de mégis van mellette egy plusz, amitől másnak érzem ma
gam. Én bennem nem volt az az óriási vágy, hogy a brit legyek, 
hogy teljesen annak, az legyen belőlem, hogy egy, egy angol. Szó
val, ez az egyik. A másik, hogy itt vagyok most Magyarországon, 
magyar útlevelem van, magyar fizetést kapok, de mégis nem lehet, 
nem tudok úgy viselkedni, hogy valaki ne vesz..., ne vesz..., ne 
tudja, hogy nem, mert világos, hogy nem az átlag magyarról van
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szó, nem 100 %-os az a magyarság vagy az a magyar tudat, vagy a
viselkedési módom.”

Az egynyelvű szemléletre ad kritikát S., amikor megfogalmazza, 
hogy az itteni magyarok másképp viszonyulnak hozzá, mint egynyel
vű társaihoz. Az a tudat, hogy máshonnan jött, kettős állampolgársá
gú, nemcsak benne épít ki gátat, hanem a magyarokban is. „Az ember 
nem tud integrálódni addig, ameddig a itt is, hogy mondjam akceptál
ják az embert.”

Ebben az esetben is a kétnyelvű, kétkultúrájú ember példáját lát
hattuk.

Csoportos többnyelvűség és identitás
Az egynyelvű államokban ritkán merül fel a kérdés, hogy vajon az 

állam területén élőknek mi is az anyanyelve vagy éppen milyen nem
zetiségűek. Természetesnek veszik az egy nemzet -  egy nyelv -  egy 
kultúra triászát. Ezen a tényen azonban minél előbb változtatni kell. 
Legelőször is fel kell hagyni azzal a meglehetősen felületes és általá
nosan elfogadott euro-atlanti nézettel, miszerint az egynyelvű államok 
számszerűen felülmúlják a többnyelvűeket és az egynyelvűség a nor
ma. Ha kitekintünk a világba, láthatjuk, hogy a két-, illetve több-nyel
vűség mindenhol jelen van, és a két-, többnyelvű országok száma na
gyobb, mint az egynyelvüeké. Nemzetközi jogi dokumentumok (pél
dául a Hágai, vagy az Oslói Ajánlások) biztosítják a nemzeti, nyelvi 
kisebbségeknek arra vonatkozó jogát, hogy saját nyelvüket használ
hassák, saját kultúrájukat ápolhassák. Ezek a dokumentumok azonban 
nem minden országban jutnak el az érintettekhez (hazánkban is egy 
kulturális folyóirat, az Új Horizont jelentette meg mellékletként a Há
gai Ajánlásokat). Számos országban tapasztalhatjuk a kisebbség egyre 
nagyobb mértékű asszimilációját a többségi társadalomba. Az asszi
miláció okai különbözőek lehetnek, kezdve a politikaitól egészen a 
magánjellegűig.

A kisebbségek számára a történelem sokszor „megkönnyítette” az 
identitással kapcsolatos kérdésre a választ. Ismeretes, hogy az anya
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nyelv és a nemzetiség bevallása sokszor politikai következményekkel 
járt. A következő táblázat a Magyarország területén élő nemzeti ki
sebbségek, azaz csoportos kétnyelvűek adatait tartalmazza. A számok 
változása is feltehetőleg vagy a diszkriminatív társadalmi tényezőket 
(még ha itt ezt részletesen nem is elemzem) vagy az egész kérdéskör 
vizsgálatának szaktudományi bizonytalan alapjait tükrözi.

1. táblázat: Az 1980 és az 1990 évi népszámlálás kisebbségi adatai*

Kisebbségek || Anyanyelv szerint Nemzetiség szerint
1980 1990 1980 11990

szlovák 16054 12745 9101 10459
román 10141 8730 8874 10740
horvát 20484 17577 13895 13570
szerb 3426 2953 2805 2905
szlovén,
vend

3142 2627 1731 1930

német 31231 37511 11310 30824
cigány 27915 48072 6404 (sic!) 142683
örmény 55 55 37 egyéb:

16369
egyéb:
19640görög 55 55 1640

bolgár 55 55 1370
lengyel 55 55 3788
ukrán, ruszin 55 55 674
összesen 112 393 1 137 724 70 489 213 111

*Forrás: MAPSTAT Központi Statisztikai Hivatal szoftver, Budapest, 
1992.

Látható, hogy az esetek túlnyomó többségében az anyanyelv sze
rinti meghatározás nagyobb számú mind az 1980-as, mind pedig az 
1990-es népszámlálás alkalmával, mint a nemzetiség szerinti. 
Ugyanakkor azt a tendenciát is felfedezhetjük, hogy mind az anya
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nyelv szerinti, mind pedig a nemzetiség szerinti bevallás száma is 
csökkent a tíz év alatt. Ez alól kivételek a német és a cigány kisebb
ség adatai (erre még később visszatérek). Az adatok nem szolgáltat
nak bizonyítékot az anyanyelv és a nemzetiség bevallásának összefo
nódására. Többen tartják magukat a kisebbségi nyelv hordozójának, 
mint a kisebbségi kultúra képviselőjének. Az általános konklúzió a 
fenti adatok alapján pedig csakis az, hogy az asszimiláció egyre nö
vekszik.

Egynyelvűség, egy kultúrájúság
Egynyelvű az az egyén, aki egynyelvű környezetben született, ott 

nőtt fel és a mindennapi életében egyetlen nyelvet használ, másra 
nincs szüksége. Anyanyelve meghatározása egyértelmű, az a nyelv, 
amit édesanyjától (és a közvetlen környezetétől) tanult meg. Kultúrája 
szoros kapcsolatban van nyelvével, egy kultúra szabályait tartja be, 
ahhoz tartozónak vallja magát, annak a kultúrának az ünnepeit üli 
meg, annak viselkedésszabályait és etikettjét tartja be.

Többnyelvűség, többkultúrájúság
Többnyelvű az az egyén, aki többnyelvű közegben született, ott 

nőtt fel és a mindennapi életében két (vagy több) nyelvet használ az 
élet különböző területein, különböző szituációkban, különböző embe
rekkel (vö. Grosjean 1992). A két- vagy többnyelvű ugyanolyan érté
kű egyén mint az egynyelvű, egy nyelvileg kompetens kerek egész, 
akinek nyelvi kompetenciáját azonban nem lehet összehasonlítani az 
egynyelvűekével. Nyelvtudásuk minőségileg nem több, nem keve
sebb: egyszerűen más. Egy sajátos összetétel, amely mindkét (vagy 
több) nyelvből tartalmaz elemeket. Grosjean a sportból vett hasonlat
tal él: a gátfutót sem lehet összehasonlítani a rövidtávfutóval sem a 
magasugróval, a gátfutás mégis az atlétikának önálló része! Ahogy a 
gátfutás is a természetes mozgás egyik fajtája, ugyanúgy a két- (vagy 
több-)nyelvü fejlődés is természetes.

A kétnyelvüek anya- (első) nyelvét sok esetben nehéz meghatároz
ni. Vajon mi az anyanyelve annak a kétnyelvűnek, aki kisebbségi te
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rületen született, de mive! az egyik szülője (az apa) a többségi nyelv 
beszélője, a családnyelv is a többségi nyelv? Vagy mi az anyanyelve 
annak a kétnyelvűnek, akinek a szülei különböző nyelveket beszélnek 
és a társadalomban egy harmadik nyelv a domináns? Csak néhány 
példán keresztül is láthatjuk, hogy indokolt az „anyanyelv” kifejezés 
kiiktatása, sokkal helytállóbb az „első nyelv” megnevezés. így már 
könnyebben dönthet a kétnyelvű a nyelveit illetően. Tudja, melyik az 
első nyelve vagy azért, mert azt tanulta meg először vagy pedig azért, 
mert azon jobban ki tudja magát fejezni, vagy azért, mert érzelmeit 
azon a nyelven fejezi ki. A nyelvek tehát különböző funkciót töltenek 
be és valószínű, hogy az anyanyelv -  nem anyanyelv oppozíció nem 
is értelmezhető a két- és többnyelvűek számára: ez a dichotómia csak 
az egynyelvüek nézőpontjából vetődik fel.

A többnyelvű ember általában többkultúrájú is. Ez azt jelenti, hogy 
-  szerencsés esetben -  ötvözi a két vagy több kultúrát, amelynek ré
sze, és egy sajátos kulturális konfiguráció képviselője lesz. Fontos 
azonban, hogy a harmónia meglegyen, hogy az egyén semmiféle tu
dathasadásos állapotba ne kerüljön, azaz ugyanúgy, mint nyelvi álla
pota, kulturális állapota is egy kerek egész legyen, és ebben külön
bözzön a két vagy több egykultúrájúságtól.

Az egyén önazonosítása
Ha az 1. és 2. pontban leírtakat vesszük alapul, látszatra nem ne

héz meghatározni az egyén anyanyelvét, nemzetiségét, kultúráját. De 
vajon miért állítja olyan határozottan Petőfi -  a szerb apa és szlovák 
származású anya fia -  versében: „Magyar vagyok.”? Ugyanakkor mi
ért vallja magát Zrínyi Miklós horvátnak, miközben verseit magyarul 
írja? Melyek azok a pszichológiai tényezők, amelyek az egyénnel 
eldöntetik, milyen nyelvűnek, milyen nemzetiségűnek vallja magát?

Az identitás mint változó kategória
A két-, illetve többnyelvű identitástudat feltehetően történelmileg 

változó kategória. Voltak idők, amikor például a vallás (lásd csángók)
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vagy a kultúra presztízse (lásd Zrínyi és Petőfi idején a magyar kultú
ra egyenlő a nemesi kultúrával) határozták meg az egyén identitását.

Ma már inkább: a gazdasági hatalom (például az 1980-1990-es 
népszámlálások között a német kisebbség száma jelentősen növeke
dett az anyaországban beállt politikai és gazdasági változások hatásá
ra); az iskoláztatás; a nyelv; a földrajzi helyzet; a társadalmi szerep, 
társadalmi hozzáállás (a romák helyzetének javulása a 80-90-es évek
ben); a kultúrához való kötődés látja el az identitást meghatározó 
funkciót.

Mi határozza meg tehát az egyén számára az identitást? A nyelv? 
A család? A környezet? A kultúra?

Az ebben a tanulmányban elmondottakból arra a következtetésre 
lehet jutni, hogy egyik sem igazából és döntően, hanem mindegyik 
valamelyest hozzájárul az egyén teljes önképéhez. Hiszen hiába tud 
jól magyarul a német—magyar kétnyelvű hölgy, hiába magyar a csa
ládja, magyar a környezete, ő mégis, még 20 év után is németnek tart
ja magát. Ugyanakkor a lengyel-orosz-magyar háromnyelvű hasonló 
körülmények között magyarnak vallotta magát. Nem tartotta magát 
magyarnak az amerikai fiú, aki idegenkedett a magyar nyelvtől és a 
kissé avitt magyar kultúrától, most azonban vállalja magyarságát, két
nyelvűségét és kétkultúrájúságát. Hiába volt angol tudása tökéletes 
S.-nek, mégsem akart tökéletesen brit lenni. Büszke volt arra, hogy 
valamiben más, mint a többiek.

Egyben megegyeztek az adatközlők: mindegyik büszke kétnyelvű
ségére, hangsúlyozzák a kétnyelvűség előnyeit: aki igazi kétnyelvű
ként nő fel, annak sokkal könnyebb más nyelveket megtanulni. Sok
kal több a kétnyelvűség előnye, mint hátránya. A hátrányt sajnos az 
egynyelvű társadalom okozza: amikor úgy néznek a kétnyelvűre, mint 
valami csodabogárra, valakire, aki teljesen más, mint a többi. Ez 
egyes esetekben serkentőleg hathat (lásd S. esetét), mert tetszik a 
másság, eltérő esetekben (lásd P. esetét) zavarja a fejlődésben levő 
egyéniséget, aminek eredménye vagy a származás teljes megtagadása 
(lásd P. testvére esetét) vagy pedig az ősök felkutatása, a kultúra 
iránti érzékenység megnyilvánulása (lásd P. esetét).
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Zárszóul álljon itt S. gondolata, amely igazolja, hogy magukat a 
kétnyelvűeket is foglalkoztatja az anyanyelvűk, nemzetiségük 
kérdése, meghatározása:

S.: „Számolni most már mind a két nyelven, szóval, ha valamit 
számolok, akkor néha angolul csinálom, néha magyarul. Elég 
gyakran beszélek az álom, szóval mikor alszom az álmaimban. És 
nagyon sokszor, azt hiszem 50%-a magyarul beszélek, szóval, jó 
lenne egy szakértőtől megtudni, hogy melyik az igazi anyanyelv. 
Lehet, hogy az én esetemben nem is lehet megmondani. Nem tudom.”

'Az interjúk archivált formában megtekinthetők a Veszprémi 
Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén.
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