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I. Eddigi kutatásaim a kárpát-medencei kétnyelvűség tágabb témaköré-
ben mozogtak. A következő három területre tagolhatok: 

— egy máig tartó kétnyelvű családi nevelési korszakra, amelyen első-
sorban, ma 14 és 11 esztendős magyar anyanyelvű gyermekeim magyar-
német kétnyelvű nevelése értendő1 . 

— mintegy tíz éve kezdtem el a hazai német kisebbség német—magyar 
kétnyelvűségének vizsgálatát2. Kb. hat éve kutatom a burgenlandi magya-
rok magyar—német kétnyelvűségét is3. 

— intézményes keretekben két, államközi egyezmény alapján létrejött 
kisebbségkutatásban vettem részt. Az egyik az 1S84—87-ben végzett közös 
magyar—szlovén, illetőleg szlovén—magyar interdiszciplináris kisebbségku-
tatásvolt, amelynek magyar oldalával foglalkoztam4. Hasonlóképpen folyik 
1987 óta egy magyar-horvát, illetőleg horvát—magyar közös kisebbségku-
tatás is. 

II. E kutatásokban alkalmazott szempontjaim eltérnek a nemzetközi szo-
ciolingvisztikáétól. Ennek oka az a sajátos és sokoldalú diakrón-szinkrón 
beágyazottság, amellyel a kárpát-medencei kisebbségi kétnyelvűség kutatá-
sában számolnunk kell. 

1. Ennek átfogóbb tényezője éppen maga a Kárpát-medence mint tör-
ténelmi térség, amely egyúttal „szociálpszichológiai area" is. A vizsgálatnál 
abból indultam ki, hogy az emberi közösségek által megélt történelem kö-
zösségalakító élménnyé válik, mondhatjuk, hogy pszichologizálodik, azaz 
szociálpszichológiai tényezőként hat tovább. Eszerint a mai kárpát-meden-
cei népek 1100 esztendőnyi történelmét két nagy korszakra oszthatjuk: 

a) E történelem több mint ezer évig közös politikai határokon belül 
zajlott, amelyek között kisebb-nagyobb etnikai tömbök éltek egymás mel-
lett viszonylagos gazdasági, kulturális és polit ikai önállósággal, „melléren-
deltségi" viszonyban. E népi tömbök gazdasági, kulturális, politikai centru-
mai fölött ot t állt a kárpát-medencei állam. Áz etnikumok vezető rétegei-
nek ehhez fűződő, etnikumok fö löt t i „á l lami" tudatát legjobban a közép-

x Elhangzott 1988. júl. 1-én az MTA Nyelvtudományi Intézetében „A nyelvtörténet változásá-
nak elméleti kérdései, különös tekintettel a szocio lingvisztikai és pszicho lingvisztikai tényezők-
re" címen fo lyó OTKA-kutatás ankétjának vitaanyagaként. Itt csak a kutatási témával összefüggő 
saját közlésekre hivatkozom. 
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kori hungarus-tudat példázza. A vezető rétegek állami összetartozását nyel-
viekben előbb a latin, majd a Kárpát-medencében a német, később a magyar 
nyelv központi szerepe jelezte. Az etnikai tömbök területi egymásmelletti-
sége így természetszerűen párosult egy politikai jellegű központ-alközpont-
periféria tagolódással is, amelyik azonban némely állításokkal ellentétben 
magukra a tömbökre nem gyakorolt asszimiláló hatást. 

b) A kárpát-medencei közös történelem legutóbbi évszázada már el-
különítő belső határok között zajlik. A történettudomány a kárpát-meden-
cei nemzeti államok kialakulásáról beszél, ami nagyjából az egyes etnikai 
tömbök politikai-szervezeti keretekben is elkülönülő fejlődését, a korábbi 
politikai hierarchia alacsonyabb fokain létezett „a lcentrumok" nemzeti, 
gazdasági, kulturális emancipációját jelenti. 

Kifelé ez az egyenrangúsodás a szomszéd államokká vált korábbi etni-
kai tömbök elhatároló önmeghatározásának formáját ölt i , amely tagadni 
igyekszik az egykori magasabb centrummal való bármiféle öröklési kapcso-
latát. Célja az önarcuság megteremtése, eszköze a sajáttól eltérő jegyek 
megszüntetése. 

Befelé az új központoknak ez a törekvése a centrum-dominancia erősö-
désében, a korábbi gazdasági-kulturális kisrégiók egységesítésének, nemzeti 
állami keretbe történő beillesztésének fokozott igényében nyilvánul meg. 
Jól mutatja ezt a térség demokráciáinak átmenetisége, demokratikus állam-
rendszereinek sorsa, az a tény, hogy a XX. sz. első felében megvalósul ezen 
államok totális központosítása. 

2. A Kárpát-medence ugyanakkor nyelvi area is, amelynek diakrón 
mozgásai elválaszthatatlanok történelmének fent vázolt gazdasági, polit ikai, 
kulturális folyamataitól. 

A közös határok között eltelt ezer év történelem során a letelepült töm-
bök nyelvileg megőrződtek, ami a térség történeti pluralizmusának nyelvi 
tanúsága. 

Természetesen volt asszimiláció a letelepült tömbök között is, éspedig 
ezek érintkezési övezeteiben, a nyelvi peremeken. Erre azonban a kölcsö-
nösség volt a jellemző, amelyről nemcsak a területek temetőinek sírfelira-
taiból győződhetünk meg, hanem az érintkezési övezetek családneveinek 
vizsgálatából is. A horvát—magyar érintkezés tanúja a magyar nyelvben pl. 
a Horváth, a magyar-vendé (meg a szlováké is) a Tóth családnév. A vend-
ben ugyanez az érintkezési viszony pl. az Ugrin vagy Vugrincsics típusú 
nevek megjelenésében nyilvánul meg. Német csoportokban a magyar-
német érintkezés német irányú asszimilációs folyamatainak legnyilvánva-
lóbb tanúja az Unger név. A magyarban a magyar irányúnak a Német csa-
ládnév felel meg. 

A letelepült tömbök érintkezési övezeteiben lezajlott kölcsönös asszimi-
lációtól megkülönböztetendő a kárpát-medencei történelem viharos idősza-
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kaiban elmozduló tömbök beolvadása. Rendszerint azok a tömbök veszí-
tették el etnikai-nyelvi identitásukat, amelyek korábbi települési területei-
ket föladni kényszerültek, s olyan közösségekbe kellett beilleszkedniük, 
amelyek esetleges saját elmozdulásaik után is azonos nyelvűek területén 
belül maradtak. A mozgó tömbök asszimilációját tehát lényegében a nyelvi 
autochtónia elve szabályozta. 

Amíg ebben a korban az etnikai tömbök népessége között csak az egyé-
ni meg a tömbmozgások függvényében találkozhatunk asszimilációval, 
addig a centrum-asszimiláció e tömbök legfelső, állami szintű vezető rétegei-
ben mindvégig megfigyelhető. Iránya mindig a magasabb politikai-nyelvi 
központ felé mutat. 

Az elkülönülés időszakában a nemzeti keretek között erőteljes nyelvi 
homogenizációs folyamatok figyelhetők meg. A kialakult nemzeti köznyel-
vek igyekeznek elhatárolódni a korábbi magasabb centrumok nyelveitől, 
vagyis a magyar a némettől, a horvát, a román, a szerb, a szovák és a szlovén 
a némettől, s a magyartól egyaránt. Az előbbieknek ugyan némi abszur-
duma az, hogy a magyar nyelvújítás éppen a tagadott mintából merít leg-
többet, s a két nyelv ilyen jellegű kapcsolatai bizonyos mértékben máig 
fennmaradtak. Az utóbbiak közül a kárpát-medencei szláv nyelvek a pán-
szlávizmus jegyében régión kívüli erősítést kerestek, s részben az oroszból, 
részben a csehből igyekeztek megújulni. A román irodalmi nyelv a latinhoz 
nyúlt vissza vagy a franciából merített. A korábbi magasabb centrumoktól 
elkülönülni igyekvő nemzeti nyelvek befelé agresszíven köznyelvesítenek, 
amelynek máig ható velejárója a tájnyelvellenesség. 

A Kárpát-medencében megindult ilyen értelmű nemzeti nyelvi homoge-
nizáció nyilván nem maradt hatás nélkül a térség nemzeti kisebbségeire sem. 
A szomszédos nyelvekből átvett „idegen elemeket" elutasítva a nemzeti 
nyelvújító centrummozgalmak éppen azt tagadták meg, ami a peremnyelv-
járások lételeme volt és maradt: az érintkezést, s ennek természetes járulé-
kát, az érintkező nyelvek kölcsönhatását. A szomszéd-idegenségeket régión 
kívüliekkel pótolva pedig újabb lépéssel távolodtak el a nemzeti homogeni-
záció útjára tért államnyelvek saját, kisebbségi sorsra ju tot t vagy kisebbségi 
sorban maradt peremnyelvi csoportjaiktól. Nyelvészetileg részben ez alapoz-
ta meg azt az anyanyelvromboló pszicholingvisztikai csapdát, amelyiket 
változathatásként épp e peremkisebbségek nyelvhasználatában tártam fel5 . 

Az anyanemzetek tájnyelvellenessége is növelte a távolságot az anya-
nemzet és tájnyelvű kisebbség közt. A saját anyanyelvi centrumtól helyte-
lennek minősített tájszólás beszélője kezdte magát nem igazi magyarnak, 
németnek stb. tekinteni. Számos „kemény" szociológiai tényező mellett 
ez is hozzájárult ahhoz, hogy maguk a kisebbségek is kezdtek elmozdulni 
a most már nemcsak politikai határokkal elkülönülő anyanyelvi központ-
jaiktól. Ugyanekkor a kisebbségek reális életkeretét jelentő államokban is 
érvényesült az állami köznyelv nyomása, amely a fentiekkel kiegészülve 
tömeges kétnyelvűsödést, illetőleg az anyanyelvinél elérhetőbbnek látszó 
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államnyelvi standard felé való tájékozódást indított meg. 
3. A kárpát-medencei nyelvek egymásra hatásában a konkrét nyelvi, 

nyelvrendszeri sajátságok is döntő fontosságúak, ezért harmadik alapvető 
vizsgálati szempontként figyelemmel kell lennünk az érintkező nyelvek 
jellegére is. Ennek alapján mind a szinkrónia, mind a diakrónia szintjén jo-
gosnak látszik azt feltételeznünk, hogy a magyar nyelv ún. „europeizáló-
dásának", azaz ,,analitizálódásának" jelenségei a környező, illetőleg a ma-
gyarral valamilyen kapcsolatba került más európai analitikus nyelvek köz-
vetlen hatásának tulajdoníthatók. Ugyanakkor észre kell vennünk azt is, 
hogy a Kárpát-medencében elterjedt analitikus nyelvekben a magyartól 
történő elhatároló homogenizáció mellett szintetizálódási folyamatok is 
zajlanak. Ez esetleg indokolható lenne a magyar bizonyos areális hatásai-
val. Szintetizálódási jelenségek azonban más európai analitikus nyelvek-
ben is megfigyelhetők. Ezért célszerűbbnek látszik egyrészt közvetettebb 
— pszicholingvisztikai áttételekkel megvalósuló — hatásmechanizmusokat 
föltételeznünk az areákon belüli nyelvi érintkezés vizsgálatában, másrészt 
a különböző jellegű nyelvek egymás felé való elmozdulását bizonyos 
— tervezetlen — nyelvökonómiai folyamatokkal is kapcsolatba hoznunk. 

Pl. az egynyelvűség viszonyai közepette is egyaránt eredeztethetjük 
— nyelvi alapjellegtől és valamely más alkatú nyelv hatásától függetlenül — 
nyelvökonómiai törvényszerűségekből mind az analitizálódás, mind pedig 
a szintetizálódás jelenségeit. így a még gyenge nyelvi bázisú magyar gyerek 
is több éves analitikus korszakkal közelíti meg anyanyelve felnőttesebb, 
azaz szintetikusabb változatát6. 

Az analitikus nyelvek sajátos szintetikus termékei is magukon viselik 
létrehozó nyelvi közegük alapjellegét, azaz lényegében analitikus alkatú 
szintetikus tömörítések. Ilyenek főként olyan dinamikus nyelvi rétegek-
ben találtatnak, amelyekben nagy a nyelvi egységre eső információ-ter-
heltség igénye, így pl. a sajtó és a műszaki tudományok nyelvezetében. 

Ha elegendő lenne e nyelvek érintkezéséről pszicholingvisztikai átté-
telektől elvonatkoztató, közvetlen hatásokban gondolkoznunk, akkor ezen 
újkeletű „analitikus szintetikumok" magyarba történő átvételeinek — ép-
pen nyelvünk alapjellegéhez való hasonlóságuk miatt — egyenesebb vonalú 
utat kéne befutniuk. 

Lássuk a német schaumgebremst szót, amelynek mosóporok dobozá-
ról ellenőrizhető magyar fordítása fékezett habzású. Ha a schaumgebremst-
et „analitikus szintetikum"-nak vesszük, akkor a fékezett habzású-t „szin-
tetikus analitikum"-nak nevezhetjük. Ám sem szintetikus, sem analitikus 
jegyeik nem esnek egybe. A fékezett habzású szintetikus alkata nem a né-
met eredetiből fakad, hanem abból, hogy szintetikus magyar nyelvi alapon 
fordították. Ezt leginkább a német összetétel elemei sorrendjének felcseré-
lése, jelzős szerkezetté való tagolása és a főnévi tagot -ú képzővel mellékne-
vesítő fordítása példázza. A magyar megfelelő azonban egyúttal analitiku-
sabb mind német eredetijénél, mind pedig az optimális magyar fordításnak 
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tekinthető gyérhabú-nál. Ennek oka véleményem szerint az, hogy a fordítás 
kétszintű pszicholingvisztikai művelet. Első szintjén a fordítandó nyelvi 
egység szerkezetét részleteiben f ir tató széttagoló értelmezés — azaz az értel-
mező anyanyelvi alkatától független analitikus stratégia - dominál. Második 
szintjét már az anyanyelv produkciós törvényeihez igazodó összeszerkesztő 
kifejezési műveletek uralják. Ezek szintetizáltságának mértékét azonban 
már nemcsak az határozza meg, hogy analitikus vagy szintetikus anyanyelv-
re történik-e a fordítás, hanem az is, hogy a fordítónak nyelvi tudatossága 
mélységétől függően mennyire sikerül elválasztania egymástól a „kétnyel-
vű" tudatában zajló két pszicholingvisztikai műveletsor analitikus, valamint 
szintetikus jegyeit. A fékezett habzású esetében ez kevéssé sikerült, benne 
tehát a nyelvpáron s a konkrét nyelvi példán egyaránt túlmutató értelmező 
analitizálódás jelenik meg a nyelvprodukció szintjén is. 

4. A fenti és az ahhoz hasonló példák magyarázzák, hogy miért nem 
létezhet pszicholingvisztika nélkül a kétnyelvűség vizsgálata. Vannak ugyan-
is „nyelvérintkezési univerzálék", amelyek általában jellemeznek bármely 
bilingvis nyelvprodukciót, és sem az egyik, sem a másik nyelvből külön nem 
eredeztethetők. 

Mégis nélkülözhetetlen a konkrét nyelvpárból való kiindulás, hiszen két 
nyelv azonos nyelvi tudatban való érintkezéséből olyan döntő pszicholing-
visztikai jelenségcsoport is származik, amely csupán az adott két nyelvben 
bilingvis egyének nyelvhasználatában figyelhető meg. Ezek egy része az álta-
lam morfopszichológiai lokalizációnak nevezett jelenségkörbe tartozik7 . 

Újabb fontos pszicholingvisztikai elvnek tartom a kétnyelvűség kutatá-
sának folyamatelvét, amely némileg rokonítható a kutatásban ismeretes 
longitudinális elvvel, azzal a különbséggel, hogy a folyamatelv alapján a ku-
tatás nem lineárisan kiépülő készleteket föltételez, hanem önmagukban is 
mozgó, s egymáshoz való viszonyukban is állandóan változó súlyú és ható-
erejű egyéni kétnyelvű készletek nyelvtudatbéli érintkezésével számol. 
Ennek során az egyik vagy másik készletben ideiglenes vagy megfordíthatat-
lan regressziót, esetleg korai fosszilizálódást is lehetségesnek tart. E három 
pszicholingvisztikai alapszempont közvetlenül összefügg a kétnyelvű meg-
ismerés vizsgálatával, illetőleg vizsgálhatóságával. 

A kétnyevű kogníció vizsgálata nemcsak része a kétnyelvűség kutatásá-
nak, hanem egyben eredményességi próbája is, hiszen segítségével leírható 
az adott feltételrendszerben létrejött különféle kétnyelvűségi típusok 
kognitív terhelhetősége, azaz eldönthetők olyan fontos kérdések, hogy egy-
nyelvűeknek szánt különféle iskolai tananyagok segítségével milyen haté-
konysággal taníthatók, egyáltalán taníthatók-e kisebbségi kétnyelvűek. 

5. A kétnyelvűségi típusok problémája már határterület a kétnyelvű-
ség pszicholingvisztikai és szociolingvisztikai vizsgálati módja közt. A két-
nyelvűség objektív állapota, azaz kognitív terhelhetősége közvetlenül be-
folyásolja a kétnyelvű személy érvényesülési esélyeit, s ezáltal közvetve 
anyanyelvével és második nyelvével kapcsolatos attitűdjeit is. Ezekről neki 
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magának is megvannak a „kérdőíven szerepeltethető" elképzelései. E terü-
leteket mint a vizsgálati alany önminősítését, egyik vagy másik nyelvvel 
kapcsolatos egyéni céljait, kétnyelvűségével szembeni személyes elvárásait, 
anyanyelv-megtartási és második nyelv-elsajátítási hajlandóságát, érvényesü-
lési terveit a szociolingvisztika is vizsgálja. 

A szociolingvisztika kívülről minősítő ága a kétnyelvűség, a kétnyelvű 
folyamatok megfigyelő leírását is célozza. Megállapítja, hogy milyen etni-
kai, életkori, foglalkozási, táji, települési csoportokat jellemez a kétnyelvű-
ség, s hogy az az egyes csoportokon belül milyen fokúnak tekinthető. 
Nyelvhasználati sajátságokat, kommunikációs sémákat regisztrál, családon 
belülieket, illetve kívülieket, s ezek közt ismét településhez kötődőket és 
településen kívülieket. Részben ezekkel kapcsolatosan meghatározza a két-
nyelvűek nyelveinek tematikus terheltségét és tematikus dominanciáit. 

A szociolingvisztikai vizsgálódás irányulhat a nyelvátörökítésre, vagyis 
a bilingvis szocializáció rendszerére is. Vizsgálat tárgyává tehetők ezen belül 
a kétnyelvűséget befolyásoló kétnyelvűség<linamikai tényezők együttes ha-
tásukban s külön is, így a család, a bölcsőde, az óvoda, az iskola, a televízió, 
a rádió s a különféle írásos ismerethordozók8. A szociolingvisztikai adatok 
elengedhetetlen támaszai minden nyelvi tervezésnek és nyelvpolitikának. 

6. A kétnyelvűséghez kívülről közelítő tudományágak közül külön 
kiemelendő a szigorú leíró nyelvészeti módszer. Ez térbeli tagozódásuk sze-
rint s egész rendszerként fogja fel a kétnyelvűek egyik avagy másik nyelvét. 
Az ilyen leírásban tehát nem a kétnyelvű emberek, hanem,mondjuk magyar 
nyelvhasználatuk sajátságai, mint bizonyos táji jellegzetességek jelennek 
meg. Eszerint a nyugati magyar tájnyelvek egyik morfológiai sajátságaként 
kezelendő az a kimondottan kétnyelvű — azaz nem magyar morfopszicholó-
giai lokalizációval magyarázható — jelenség, hogy a mennem kell típusú 
szerkezetekben nem a főnévi igenevet, hanem a kell-1 ragozzák, tehát kellek 
menni-t mondanak. Csak ritkán történik utalás arra, hogy e jelenségek ösz-
szefüggésbe hozhatók az illető területen létező kétnyelvűséggel. 

A leíró nyelvészeti vizsgálódás a kétnyelvűek anyanyelvére is irányulhat, 
amint ezt a határon túli magyar nyelvszigetek, illetve magyar nyelvjárá-
sok leírásakor hazai nyelvészetünk is teszi. Ennek ellenpéldájaként a szom-
szédos népek nyelvészetében is megleljük a magyarországi kisebbségek 
nyelvének leírását. Ezekre egyaránt jellemző a már említett egynyelvű osz-
tályozó és minősítő szempont, amelyik tehát az illető kisebbségi nyelvet 
lényegében az anyaország egynyelvű ,,nemzeti nyelvi" közösségének táji 
változataként fogja föl. A nyelv területi kiterjedésének jelzése szempontjá-
ból ez nem is kifogásolható. Mindössze azt kívánjuk ehhez hozzátenni, hogy 
ezen nyelvi változatok egyes sajátságai nem ragadhatok meg, s nem értel-
mezhetők az érintkező nyelv hatásainak figyelembevétele nélkül. Magam 
ezért szívesebben beszélek bilingvis anyanyelv-változatról és bilingvis má-
sod nyelv-változatról. Mindkettő két nyelv érintkezésének terméke, még-
pedig bonyolult kétnyelvű készletek nem föltétlenül egyirányú és párhuza-
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mos mozgásából adódó, az egyéni kétnyelvűség egész történetén keresztül 
fo lyton változó, de a fenti hat szempontcsoport alkalmazásával elfogadha-
tóan leírható kimeneti termékek értelmében. Térségünkben talán helyesebb 
lenne nem is szociolingvisztikának, avagy a kétnyelvűség pszicholingviszti-
kájának nevezni az e szempontokat együttesen alkalmazó nyelvészeti ágaza-
tot . Jobban illene rá a kétnyelvűség szociálpszichol ingvisztikája elnevezés, 
hisz alkalmasnak kéne lennie arra, hogy adekvát leírását adja olyan kétnyel-
vűségi folyamatoknak, amelyek ma is összefüggő történelmi-szociálpszicho-
lógiai és nyelvi areában adott szociológiai és pszicholingvisztikai keretek 
között bonyolódnak. 

Természetesen a maga komplexitásában ilyen feladatot csak egy kárpát-
medencei kétnyelvűséggel foglalkozó nagyobb kollektíva vállalhatna magá-
ra. A mai viszonyok között egyszerre abszurd és szükségszerű, hogy erre 
nincs mód. ,/K nyelv történeti változásai..." c. OTKA témának köszönhető, 
hogy az összefüggő kárpát-medencei kétnyelvűségi folyamatok egészének 
legalább egy szeletét intézményesen vizsgálhatjuk. E vizsgálatok a magyar-
országi német kisebbség nyelvhasználati jellemzőinek feltárására irányulnak. 

III . A hazai német kisebbség kétnyelvűségét kutatási tárgyul választva tuda-
tában voltunk annak, hogy olyan nyelvpárt választunk, amelynek hátteré-
ben a már részletezett kárpát-medencei szociálpszichológiai és nyelvi area 
áll. Mivel azt az igényünket tartottuk szem előtt, hogy a vizsgálandó két-
nyelvűség általában is reprezentálja térségünk egyéb nyelvi érintkezési te-
rületeinek főbb kétnyelvűségi viszonyait, a vizsgálati övezetet a német és a 
magyar nyelvi tömb kétnyelvű peremén határoztuk meg. Ez a mai magyar-
osztrák határ keleti oldalát, pontosabban Győr-Sopron és Vas megye nyu-
gati felét jelenti. 

E terület német kisebbségének anyanyelve azon keleti osztrák tájnyel-
vek hazai nyúlványának tekinthető, amelyeket a burgenlandi őshonos ma-
gyarság helyi másodnyelvként ugyancsak beszél. E területszűkítéssel annak 
lehetőségét akartuk megteremteni, hoy összevethessük a hajdan egységes 
nyugat-pannóniai régió mai magyar és osztrák felében azonos nyelvpárban, 
de ellentétes anyanyelvűséggel élő két bilingvizmus, a nyugat-magyarországi 
német—magyar és a kelet—ausztriai magyar—német kétnyelvűség jelensé-
geit. Minthogy anyagi és szellemi erők híján nem volt mód a kívánatos fo-
lyamatelvű vizsgálatra, ezért magát a vizsgálati mintát választottuk meg úgy, 
hogy a jelen kétnyelvűség-állapotában tetten érhető legyen a dinamika. Ez 
némi megszorítással mind a múltra, mind a jövőre vonatkoztatható. 

Mivel a kétnyelvű szocializáció folyamata is, valamint magyar és német 
nyelvű eredménye is érdekelt bennünket, ezért olyan csoportokat választot-
tunk, amelyek ugyan már túl vannak a családon belüli szocializáció szaka-
szán, s a családon kívüli intézményes szocializációs korszak9 egy részén is, 
de ez utóbbinak még részesei. Ezért döntöttünk az említett régió nemzeti-
ségi nyelvoktató iskoláinak 4—8. osztályos tanulói mellett. Ök ugyanis már 
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maguk mögött hagyták a családon belüli, majd az óvodai intézményei szo-
cializációs szakaszt, de az általános iskola egy része még előttük állt, a to-
vábbtanulók előtt pedig még a középiskolában, esetleg a felsőoktatási intéz-
ményekben foíyó képzés is. E korosztályok a szakmai-családi öntervezés 
korát élik, s bár még állandó kapcsolatban vannak saját nyelvi szocializá-
ciójuk valamennyi korábbi tényezőjével, már olyan szerepekre készülnek, 
amelyekben átvevőkből átadókká válnak, neveltekből nevelőkké. Ugyanak-
kor a monolingvis nyelvfejlődést figyelembe véve e generációknak már túl 
kéne lenniük azon a nyelvi egyedfejlődési fokon, amelyen az idiolektus 
eléri a teljes nyelvrendszeriség fokát. 

Fő kérdésünk magától értetődően az volt, hogy milyen is e csoportok 
kétnyelvűsége. Leíró nyelvészeti értelmezésben úgy is fogalmazhatnánk, 
hogy miben tér el magyar nyelvük a szociolingvisztikai értelemben össze-
vetési mintául vehető egynyelvű csoportokétól, s miben azonos azokéval. 
Izgalmas kérdés, hogy közelebb áll-e a köznyelvhez magyar nyelvhaszná-
latuk, mint a hasonló korú egynyelvűeké, s mely vonatkozásokban mutat-
hatók ki konkrét kapcsolatok másodnyelvi változatuk és a közvetlen 
környezet magyar tájszólása között. Hasonló kérdések vethetők fel nem-
zetiségi anyanyelvükkel kapcsolatban is. Különösen izgalmas, hogy meny-
nyire lehet hatékony az anyanyelvüket karbantartani hivatott irodalmi 
nyelvi stratégia, amely szerint e tájszólási kétnyelvűségű kisebbségieket már 
az óvodától kezdve anyanemzetük nemzeti köznyelvére tanítják. Tudjuk 
ugyanis, hogy a vizsgált nyugat-pannóniai régióban azonos szociológiai 
paraméterek között léteznek nem kis lélekszámú egynyelvű csoportok, 
amelyek magyarsága, illetőleg németsége lényegében ma sem lépi túl a táj -
nyelviség fokát. Az már a probléma megítélésének pszicholingvisztikai ki-
egészítése, hogy az általunk vizsgált kétnyelvűek anyanyelvi változata meg 
az általuk beszélt másodnyelvi változat nyelvészetileg csak bilingvis nyel-
vi változatként értelmezhető pontosan. 

Újabb pszicholingvisztikai probléma, hogy e generációk kétnyelvűsége 
már másodnyelv-dominanciás kétnyelvűség, azaz kétnyelvű egyedfejlő-
désükben rangsorcsere történt a másodnyelv javára. 

Ezt a rangsorcserét dominancia-viszonyváltásnak nevezzük, amivel azon-
ban nemcsak a rangsorcsere tényét szeretnénk jelezni, hanem azt is, hogy 
vele a vizsgált kétnyelvű egyedfejlődésben korszakváltás is történt. Ezt meg-
előzően, s ez rendszerint a családon belüli szocializáció időszaka, még 
vagy csak anyanyelven, vagy legalábbis döntően anyanyelven folyt a nyelvi 
szocializáció. Az intézményi szocializáció kezdetén erőteljes fordulat követ-
kezik be a másodnyelv javára. Ez rendszerint az óvoda másodnyelvű-
ségével, jelen esetünkben magyar nyelvűségével hozható összefüggésbe, s 
i t t nemcsak s nem is elsősorban az óvónő, a gyerekközösséget vezető fel-
nőttek másodnyelvűségére gondolunk, hanem a kortárscsoportnak, mint 
élményközösségnek a magyar nyelvűségére, amely elsődlegesen és legköz-
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vetlenebbül hat a kétnyelvű gyermekre. Ez az élményközösségi másod-
nyelv már teljesen más szituatív kötöttségű, más emocionális tartományok-
kal, az eddigiektől lényegesen eltérő tematikus nyelvi rétegekkel van kap-
csolatban, azaz lényegében nem folytatja a családon belüli anyanyelvi szo-
cializáció addigi hozadékait. Ez megfordítva annyit jelent, hogy a dominan-
ciaviszonyt váltó kétnyelvű gyermek a dominanciaviszony-váltás korszaká-
ban nem rendelkezik sem azokkal a másodnyelvi eszközökkel, amelyek-
kel korábbi, anyanyelven kódolt kogníciós eredményeit a másodnyelvre 
csatornázhatná, sem pedig azokkal az anyanyelviekkel, amelyek alkalma-
sak lennének az intézményi szocializációs szakasz másodnyelvű kogní-
ciós eredményeinek anyanyelvűsítésére. 

Az ilyen dominanciaviszony-váltás tehát már eleve a megismerésbeii al-
kalmasság korlátozódásával jár mindkét nyelv vonatkozásában. Ez a pszicho-
lingvisztikai tény a dominanciaviszony-váltó kétnyelvűek nyelvi fejlődésé-
nek felszíni jelenségeit vizsgálva nem tárul fel, hiszen köznapi élőbeszédük 
nem mutat feltűnő eltérést egynyelvű magyar társaikétól. Elgondolkodtató 
persze, hogy a náluk idősebb, de hasonlóan másodnyelv-dominanciás két-
nyelvű fiatalok és felnőttek körében az általunk eddig vizsgált valamennyi 
kárpát-medencei kétnyelvű övezetben aránytalanul sok olyan személlyel ta-
lálkoztunk, akik nyelvigényes tantárgyak miatt nem érhették el másodnyel-
vű tanulmányi céljaikat. Ez a jelenség már közvetlenebbül veti föl azt a kér-
dést, hogy valójában milyen szintű kognitív terhelést bír el az ilyen kétnyel-
vűek anya- és második nyelve. Másodnyelvük nyelvigényes, kognitív-
kommunikatív célokra való korlátozott alkalmasságával az is összefügghet, 
hogy a dominanciaviszony-váltás éppen a nyelvi fejlődés szóképzési szaka-
szának kezdetére esik. 

Az egyéni anyanyelvi készlet vonatkozásában ez annyit tesz, hogy az 
anyanyelv az egynyelvű ontogenezis értelmében már el sem éri a szóképzési 
szakaszt, amely pedig az első, s úgy látszik, a későbbiekre döntően kiható 
integratív lépés a teljes nyelvrendszer elsajátítása felé vivő fejlődésben. 
A nyelvi fejlődés szóképzési szakaszára eső dominanciaviszony-váltás a 
második nyelv vonatkozásában nem kevésbé kedvezőtlen, hiszen a nyelv-
fejlődésből majdnem teljesen hiányzik az a több esztendős családi szo-
cializációs készlet, amelyből kiérlelődhetne pl. a második nyelv pontos mor-
fopszichológiai lokalizációja, ezért az ilyen kétnyelvűek másodnyelv-
használatát tüzetesebben vizsgálva azt találjuk, hogy rendkívül bizonytalan 
a másodnyelvük morfopszichológiai lokalizációja. Ennélfogva az egyéb-
ként is szintetikus alkatú magyart használva még az analitikus jellegű német 
anyanyelvüknél is analitikusabban szerkesztenek. Morfopszichológiai loka-
lizációs bizonytalanságuk, illetőleg analitikus szerkesztésük foka annál erő-
teljesebb, minél magasabb kétnyelvű kognitív alkalmasságát vizsgáljuk, azaz 
a vizsgált kétnyelvű készségek nyelvigényességi fokának növelésével egyre 
„kétnyelvűbb" változatokat kapunk. 

Minthogy a Kárpát-medencében élő mai kétnyelvűek iskolai s későbbi 
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szakmai érvényesülését is döntően befolyásoló készségek éppen az írásbe-
liek, azaz az írásbeli ismeretbefogadás és az írásbeli önkifejezés, tehát az 
olvasás- és az íráskészség, vizsgálatainkat a hazai németek körében is ezekre 
a kétnyelvű készségekre összpontosítottuk. Kizártuk a szociolingvisztiká-
ban elterjedt önminősítés esetlegességeit, s olyan sajátos eszközt dolgoz-
tunk ki, amellyel nemcsak az objektív adatmerítés lehetséges, hanem a 
célzott kétnyelvű készségek fejlettségének mérése mellett a megállapított 
bilingvis nyelvváltozatok valamennyi nyelvműködési szinten történő (konk-
rétan illusztrált) jellemzése is. 

A mérőeszköz lényegében egy német és egy magyar nyomtatott szöveg. 
Tematikailag mindkettő közel áll a kétnyelvű gyerekek élményvilágához. 
Lexikai és szerkesztési szempontból nem haladják meg az azonos szocioló-
giai réteghez tartozó egynyelvű 4. osztályosoktól elvárható szintet. Mindkét 
szöveg kétnyelvűek tollából származik. A német szöveg egy hazai németaj-
kú diáklány írása és a Neue Zeitung-bar\ jelent meg. A magyar, a burgen-
landi magyarok Őrség című, Felsőőrött megjelenő periodikájában látott 
napvilágot, s egy burgenlandi magyar lány írta. A két, egymáshoz közeli tar-
talmú eredeti szöveget némi szerkesztési beavatkozással pszicholingvisztikai 
ekvivalensekké, azaz egy feltételezett „egyensúlyos" kétnyelvű számára 
azonos nehézségi fokúvá alakítottuk. Ez azt jelenti, hogy bár a két szöveg 
hosszúsága a leütések számát tekintve nem azonos, a bennük levő „értési 
egységek", a morfémák száma közel egybeesik. 

Az adaptáció során mindkét szövegben kb. azonos mértékben hagytam 
meg a „kétnyelvű csapdákat", amelyek fonológiai vagy különféle szerkesz-
téstani szinteken az egyik nyelvű szövegből a vizsgált kétnyelvűek másik 
nyelve felé mutattak. Mindkét szöveghez kétnyelvű, de szövegenként azo-
nos utasításlapot dolgoztam ki. 

A vizsgálat a következőképpen zajlott: 
A tanári segítséggel összeállított reprezentatív csoportokat a vizsgálat 

megkezdése előtt együttesen tájékoztattam arról, hogy az általuk beszélt 
két nyelv ismeretének szintjét szeretnénk megvizsgálni. A hogyanról s a rész-
letekről az egyenként végrehajtott vizsgálat során pár szavas magyar utasí-
tásokból, illetőleg a kétnyelvű utasításlapokból értesültek. 

Első lépésben azzal az utasítással adtam a vizsgált gyereknek az egyik 
szöveget, hogy olvassa el magában s jelezze, hogy mikor fejezte be, mert 
mérem, milyen gyorsan olvasta el. Az értelmes olvasást biztosítandó azt is 
hozzáfűztem, hogy utána számot kell adnia az olvasottak tartalmáról. 
A csendes olvasás befejeztével azonban az eredeti utasítástól eltérően arra 
kértem, hogy olvassa fel a szöveget hangosan is. Az olvasást magnószalagra 
vettem. Csak ezután adtam ki az utasításlapot a tanulónak, amelynek 
nyelve azonos volt az olvasott szövegével. Azt kértem, hogy írja le, amire a 
szövegből emlékszik. A reprodukció nyelvét nem kötöttem meg, azaz 
az olvasott szöveg nyelvétől függetlenül magyarul vagy németül is írhatott. 
Ezután egy külön teremben foglalt helyet, ahol Kelemen Janka, aki kutatá-
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saimban mindvégig segítségemre volt, attól függően adta ki az újabb utasí-
táslapot, hogy melyik nyelvet választotta a tanuló reprodukciós nyelvnek. 
A második utasításlapon azonban már meghatároztam a reprodukció nyel-
vét, éspedig a nem választott nyelvet kértem a nem választott nyelven írt 
utasításlappal. Miután a szövegekről mindkét nyelven rendelkeztünk rep-
rodukciós anyaggal, ugyanezt megismételtük a másik nyelvű mérőszöveg-
gel is. így minden diáktól egy magyar és egy német nyelvű olvasásmintá-
val rendelkeztünk magnószalagon, valamint mindkét szövegről mindkét 
nyelven lett egy-egy, azaz összesen négy szövegreprodukciónk. A hangsza-
lagra rögzített olvasásminták alkották a későbbi összevető olvasásfonoló-
giai és olvasásszerkesztési vizsgálatok alapanyagát. A reprodukciós szöve-
geken pedig komplex nyelvészeti elemzést végeztünk, amelyet néhány, a 
szociolingvisztikai, illetőleg pszicholingvisztikai vizsgálatokban nem szok-
ványos, saját vizsgálati szempont egészített ki. 

Az első vizsgálatot 1984-ben folytattuk a nyugat-magyarországi régió 
9 nemzetiségi nyelvoktató általános iskolájában, összesen 125 németajkú 
tanuló bevonásával. A vizsgálatok hasonló szempontú megismétlése jelen-
leg foly ik. Egyik célja — bizonyos új vizsgálati támpontok kidolgozásán 
túl — az, hogy az 1984-ben feltárt állapotokhoz képest bekövetkezett eset-
leges eltolódásokat is regisztrálhassuk. A másik — távlati — célunk az, hogy 
olyan kárpát-medencei modellt dolgozzunk ki , amelynek segítségével meg-
bízhatóan vizsgálhatók, illetőleg általános tendenciáikban s nyelvpáronként 
egymással is összevethetők a magyarországi nemzetiségek s az ország hatá-
rain kívül élő magyar anyanyelvű csoportok kétnyelvűségének változásai is. 
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