
Bartha Csilla 

Nyelvhasználat és generációk összefüggése a detroiti ma-
gyarban 

A magyarság összlétszámát általában 15 millió fóré becsülik, bár ez az adat 
mindenképpen elnagyolt. Mint ismeretes, e népességet három részre szokás 
tagolni, nevezetesen: (1) magyarországi magyarok, (2) a környező országok-
ban élő magyar nemzeti kisebbségek, (3) az ún. szórványmagyarság vagy 
nyugati magyarság. E 3. csoportot a legutóbbi időkig az "emigráns" szinoni-
májaként is használták. SZÁNTÓ MIKLÓS ezt a következőkért kifogásolja: "túl 
általános, elmosódó fogalom: nem más, mint a világ különböző országaiban 
élő magyar etnikai csoportok összessége. Nemcsak a kivándorlókat, hanem 
azokat is magában foglalja, akik már a befogadó országokban születtek, köz-
vetlen leszármazottak, és anyanyelvük, azonosságuk kinyilvánítása alapján a 
magyarsághoz tartoznak. Ezért ez a fogalom semmiképpen nem használható 
az emigráció szinonimájaként." (SZÁNTÓ 1984: 23) 

Politikai értelemben valóban pontatlanságot tükröz a szó fentebbi jelentés-
ben való használata, szociolingvisztikailag azonban nem. Hangsúlyozza azt a 
különbséget, hogy míg a régión kívül élő magyarság első generációja el-
hagyta az anyaországot, addig a régión belül leggyakrabban tömbökben élők 
történeti-politikai okok miatt váltak kisebbséggé. Mindebből mentális és 
nyelvi eltérések adódnak: a régión belül és kívül a kisebbségi beszélőknek a 
többséggel, a többségi nyelvvel kapcsolatos attitűdjei különbözőek, amelyek 
másfajta nyelvi stratégiákat, következésképpen eltérő nyelvállapotot eredmé-
nyeznek. A szórványmagyarság esetében a befogadó nemzettel, a környezeti 
nyelvvel szemben tanúsított magatartásformák, az asszimilációs és/vagy 
akkulturációs törekvések mind a bevándorlókra, mind pedig a kint születet-
tekre jellemzőek. E folyamat legvégső stádiuma a nyelvhalál (vö. DRESSLER 
1988); vagy kissé eufemisztikusabban s a fogalmat az etnicitás, identitás felé 
tágítva: a nyelvcsere. 

Ha egy közösség elveszti eredeti nyelvét, annak különböző indítékai lehet-
nek, s maga a folyamat is eltérő megjelenési formákat ölthet, (vö. GAL 1979, 
1991) A régión kívül élő magyarság legnagyobb hányadát kitevő amerikai 
magyarok közösségeinek nyelvhasználatára hasonló tendenciák jellemzőek, 
mivel azonban nem rendelkezünk ezek átfogó monografikus leírásával, 
megállapításaim - az általánosítás igénye nélkül - elsősorban az általam 
1987 óta vizsgált detroiti magyarságra vonatkoznak. 

A nyelvcsere vizsgálatában GAL (1991) megközelítési módszere irányadó. 
Nevezetesen az, hogy e szociolingvisztikai jelenséghez csak akkor jutunk kö-
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zelebb, ha társadalmi és nyelvészeti kérdésként kezeljük egyszerre. „A szo-
ciológiai kérdés az, hogy milyen társadalmi helyzetben történik a nyelvcsere, 
pontosan mi a folyamata, milyen társadalmi, szimbolikus és nyelvi tényezők 
határozzák meg... Másrészről vannak a nyelvészeti kérdések. Fogadjuk el azt 
a szociolingvisztikai elméletet, hogy a nyelv nem csupán autonóm rendszer, 
hanem kognitív tényezők, társadalmi funkciók és használati szokások mind 
befolyásolhatják és korlátozhatják struktúráját. Ekkor azonnal világossá lesz; 
hogy a nyelvcsere voltaképpen egy »természetes kísérletet« nyújt: egy közös-
ségben drámaian megváltozik a nyelv használata és funkciója, gyakran egy-
két generáció alatt. Ebben a folyamatban megfigyelhetjük, hogy az ilyen vál-
tozásoknak van-e hatása a nyelv szerkezetére, és ha van, akkor milyen ez a 
hatás." (GAL 1991: 66-7) 

A következőkben ezt a gondolatmenetet követve két aspektusból próbálom 
felvázolni azt a folyamatot, amely a detroiti magyarok nyelvhasználatában az 
évtizedek során végbement. Először a nyelv egészét szimbolikus környezeté-
nek átalakulásával együtt vizsgálom, majd pedig e változások néhány konkrét 
nyelvi hatását mutatom be. 

A detroiti magyar kolónia ma már absztrakció: azokat a Magyarországon 
született vagy magyar származású csoportokat és egyéneket jelenti, akik jelen-
leg Detroit területén vagy a környező parkvárosokban élnek ún "közös lakóte-
rület nélküli etnikai közösséget" (vö. AGÓCS 1981) alkotva. Társadalmi-gaz-
dasági státuszuk, az anyaországhoz és a magyar nyelvhez fűződő viszonyuk 
rendkívül nagy szórást mutat. A különbségek a kivándorlás idejében és mód-
jában gyökereznek: a történeti-szociológiai-demográfiai örökség alapvetően 
meghatározza az egyes csoportok társadalmi-nyelvi integrációjának esélyeit, 
így a három nagy migrációs hullámmal érkezők élesen elkülönülnek egymás-
tól: öregamerikások, dípík, 56-os szabadságharcosok, (az egyes csoportok be-
mutatását lásd FISHMAN 1966; KONTRA 1990 , BARTHA 1 9 9 1 ) 

Kolóniaalkotó és nyelvfenntartó szerepük miatt az öregamerikások cso-
portja különösen érdekes. Ök rendelkeznek a leghosszabb "amerikai múlttal", 
hiszen kint született gyermekeik is (a 2. generáció) már 60-70 évesek. 

Nagy tömegben az 1880-1918 közötti időszakban érkeztek az Egyesült Ál-
lamokba. Az ezt követő kisebb migrációs hullámok motiváltságukat tekintve 
nagyobb heterogenitást mutatnak, más szempontokból viszont hasonlóak az 
1918-ig tartó népmozgásokhoz. A körülbelül 1920-ig tartó kivándorlásuknak 
legfőképpen gazdasági indítékai voltak. Legfontosabb kulcsszó az ideiglenes-
ség, paradox módon az egyik olyan tényező, amely megkülönbözteti az 
öregamerikásokat a későbbi csoportoktól. A hazatérés explicit szándékával 
szorosan összefüggött a vendégmunkás-szerep is. A fogadó ország részéről 
ez a bevándorlónál és a menekültnél is alacsonyabb státuszt jelentett, korláto-
zott jogokkal és lehetőségekkel. Az ebből adódó személyes csalódottság érzetét 
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némelyest kompenzálta egyrészt a vágyott anyagi érvényesülés, másrészt az, 
hogy az egyének maguk is ideiglenesnek tartották az ott-tartózkodást. A 
"kötelező" látszat-szolidaritást fenntartva a befogadó ország iránt ebben az 
időben inkább igyekeztek megőrizni a magyar csoporthoz való tartozás tuda-
tát; csak egymással érintkezni, de - egyelőre - a tartóssághoz szükséges tele-
pülési, társadalmi-kulturális intézményes keretek kiépítése nélküL 

A következő korszak, a megszilárdulás ideje fordulatot jelent, amely szük-
ségszerűen megváltoztatja az anyanyelvhez fűződő viszonyt is. A vesztes há-
ború, Trianon, az oda-visszavándorlást nehezítő amerikai kvótarendeletek 
megjelenése stb. után szertefoszlott a vissza vándorlás, az otthoni érvényesülés 
illúziója. Delray-ben (a detroiti bevándorlónegyedben) ekkor épülnek ki a 
végleges letelepedéshez szükséges etnikai-kulturális, szociális szervezetek. A 
hagyományőrzés a vallásban, népi kultúrában és szokásrendszerben (magyar 
istentiszteletek 5 működő egyházzal, magyar ünnepek, népviselet, állattartás, 
disznóölés, kenyérsütés, szüreti bál) egyszerre jelent meg a városi kultúra att-
ribútumaival: olyan szokásokkal, melyeket itthon a rossz anyagi körülmények 
miatt nem engedhettek meg maguknak: magyar színház Magyarországról hí-
vott vendégművészekkel, magyar mozi, éttermek stb. mind erősítették a cso-
porthoz tartozás tudatát és megtartották az anyanyelvet eredeti funkcióiban. 
Megnő az egyházak mellett szerveződő egyesületek szerepe is. Sőt, 1924 után 
a második generáció anyanyelv-tanulásának egyetlen intézményes kerete a 
templom által fenntartott magyar iskola, s a vasárnapi iskola is ekkor műkö-
dik a leghatékonyabban. 

A detroiti bevándorlók Magyarország különböző területeiről érkeztek. Az 
azonos helyről származók lehetőleg egymáshoz közel telepedtek le, így eleinte 
maga a településszerkezet is segítette a regionális nyelvi formák megőrzését, 
melyekre az angol nyelvnek az átmenetiség időszakában igen csekély befo-
lyása volt. A kint születettek tehát első nyelvként nem a sztenderd magyart, 
hanem egyfajta detroiti regionális sztenderdet sajátítottak el, mely a szülők 
nyelvjárása mellett nem volt mentes más dialektusok és a szomszédságban be-
szélt egyéb kisebbségi nyelvek hatásától sem. Az angol eleinte még a lingua 
franca szerepét sem töltötte be, hiszen a lakóhelyen és a munkában is érint-
kező etnikai kisebbségek valamilyen mértékben igen hamar megtanulták 
egymás nyelvét. Egy közép-kelet-európai koiné lehetett ez, melynek maradvá-
nyai a lexikonban és a morfológiában is tettenérhetők. (vö. KONTRA 1990) 

A kétnyelvűvé válás első fázisa egybeesik a megszilárdulással, a szimboli-
kus közösséggé formálódás szakaszával. Az e megállapításban rejlő ellent-
mondás csak látszólagos. Az egyházi, szervezeti élet fellendülése valóban erre 
az időre tehető, de ez a többségi társadalom velük szemben tanúsított első 
nyílt diszkriminációjának ideje is egyben: amikor a munkahelyeken egyik 
napról a másikra tilossá vált magyarul beszélni (HUSEBY 1987 : 4 5 ) ; amikor 
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törvény mondta ki, hogy a már kint születettek csak angol nyelven folytathat-
nak tanulmányokat stb. A háttérben pedig végig ott szerepelt a gazdasági-tár-
sadalmi érvényesülés, a felfelé való mobilitás igénye, melyet a bevándorlók 
gyermekeikben akár az asszimiláció árán is erősítettek. Saját sikertelenségük-
ből arra következtettek, hogy az út a beolvadás, a jó amerikaivá válás felé a jó 
angoltudáson, az iskolázottságon keresztül vezet. Fontos adalék ehhez, hogy a 
két későbbi migrációs csoporttal ellentétben a delray-i öregamerikások legna-
gyobb része (kb 54 %) az iskolázatlan vagy csak néhány osztályt végzett, írni-
olvasni nem vagy csak alig tudó mezőgazdasági munkás/napszámos foglalko-
zási csoportba tartozott (vö. HAUK-ANDERSON 1976). Az elenyésző számú első 
generációs értelmiség nem tartott kapcsolatot a kolóniával, egy-két év alatt el-
sajátította az angol nyelvet, és tudatosan integrálódott az amerikai társada-
lomba. A kolóniát ténylegesen alkotók, a napszámosból gyári munkássá lett 
bevándorlók emelkedési esélyei csak a 30-40-es években kezdtek növekedni: 
felvették az állampolgárságot, többnyire spontán tanulással valamennyire el-
sajátították az angolt, így távolabbi, jobban fizető munkahelyekre kerülhettek. 
A gazdasági differenciálódással megindul a fokozatos kitelepülés a Detroit 
környéki kertvárosokba, amerikai környezetbe. Delray-ben csak az idősek és 
néhány etnikai intézmény maradt. 

Az új helyzetben a magyar és az angol nyelvhasználat eddig jól elkülönült 
színterei kezdenek összemosódni. Ennek néhány fő okát a következőkben lá-
tom: 

1) Az angol legintenzívebben a 2. generációs gyermekek kötelező angol 
nyelvű iskoláztatása által hatol be a családi szférába; 

2) Munkalehetőség, egzisztencia, a diszkrimináció elleni védekezés felis-
merteti velük, hogy a mobilitási esélyek, a teljes jogú állampolgárrá válás és a 
nyelvhasználat szorosan összefüggnek; 

3) Sok, már vegyesházasságból született unoka (3. generáció) angol egy-
nyelvű, esetleg passzív kétnyelvű; a velük való érintkezés az idősek számára 
sokszor kommunikációs zavarokhoz vezetett; 

4) A negyed megszűnése, ezzel együtt az ott lévő szervezetek fokozatos 
visszaszorulása, a jobbára angol nyelvű környezet: szomszédság, munkahely 
stb. 

5) Jelentős az angol nyelvű tömegkommunikációs eszközök nyelvi és men-
tális befolyása; 

6) Az Egyesült Államok politikai és gazdasági presztízse, ahol a szimboli-
kus összetartozást a nyelv fejezi ki stb. 

A heti 1 órányi magyar nyelvű istentisztelet mellett a család volt és maradt 
a magyar nyelv fenntartásának és elsajátíthatóságának legfontosabb színtere. 
A család közvetítette az elsődleges szocializáció során forrásként és eszköz-
ként azokat a nyelvi és kulturális mintákat, amelyek az intézményes 
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szocializációban is végigkísérték a beszélőt, némiképp előrevetítve az érvé-
nyesülés sikereit, sikertelenségeit. A második generáció tagjai nem ugyanúgy 
váltak kétnyelvűvé, mint szüleik. Mindemellett az eddig bemutatott tényezők 
- szociolingvisztikai szempontból - a kétnyelvűségnek egy sajátos, leginkább 
az Egyesült Államokban tapasztalható típusát hozták létre, melynek legfonto-
sabb ismérve a több generációra kiteijedő stabilitás hiánya: ez az ún. emigráns 
átmeneti kétnyelvűség. 

Univerzálé, hogy egy beszélőközösség egészét jellemző kétnyelvűség az 
egyéni típusok változataiból tevődik össze például attól függően, hogy a be-
szélő hol, mikor, milyen körülmények között sajátította el az egyik, ill. a má-
sik nyelvet. A skála a magyar egynyelvűségtől az angol egynyelvűségig teijed 
diszkrét pontokat jelölve ki a magyar-domináns, balansz-koordinált, additív 
vagy éppen szubsztraktív stb. változatoknak. A kontinuum kezdőpontján jelen 
esetben az öregamerikások állnak; a végponton pedig a már többnyire angol 
egynyelvű harmadik, esetleg negyedik generáció. Csak egy hosszabb longitu-
dinális vizsgálat dönthetné el, hogy az öregamerikások esetében mit jelent a 
nyelvvesztés (language attrition), s a második generációnál mit takar a töké-
letlen elsajátítás. Szimptómák azért az általam felvett irányított beszélgetések-
ben is vannak. 

A korpuszban a sztenderd magyartól való eltérésekként kódolt jelenségek 
(ez természetesen csak munkahipotézis) egy része az előbbiekkel, egy másik 
hányada pedig egyértelműen angol interferenciával magyarázható. Szemlélte-
tésképpen két adatközlőt választottam ki: egy 1987-ben 92 éves öregamerikás 
asszonyt, a magyar negyed egyik "utolsó mohikánját", valamint 59 éves leá-
nyát. 

Először a nyelvhasználati kérdőívre adott válaszokat ábrázoltam, azt, hogy 
meghatározott színtereken, bizonyos interakciókban a beszélők melyik nyelvet 
választják. 
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Nyelvválasztás az egyes nyelvhasználati színtereken 

Nyelvhasználati Generációk Gl G2 
színtér (92) (59) 

CSALAD 
gyerekekkel M M 
unokákkal MA A 

szülők egymással A 
MAGYAR KOLON1A TÁR-
SADALMI ÖSSZEJÖVETE-

LEI 
a) informális 

magyar piknik, MA MA 
ünnepek, partik MA MA 

b) formális 
társ.-i szervezetek gyűlései A — 

LAKÓHELY 
szomszédokkal MA A 
közeli boltban M A 

ISKOLA 
alapfokú M M 

középfokú — A 
EGYHÁZI ELET 

istentisztelet M A 
imádkozás M A 

társalgás a pappal M A 
(+ gyónás) 

egyházi összejöv. MA A 
MUNKAHELY 

főnökkel munkatársakkal M A 
MA A 

SAJTÓ 
mo.-i M — 

amerikai m. nyelvű M — 

amerikai ang. nyelvű A A 
RADIO 

magyar adások M — 

angol nyelvű adások A A 
TELEVÍZIÓ A A 



A beszélők mindennapi nyelvi érintkezései a felvázoltaknál természetesen 
szélesebb skálán mozognak. Itt azokról az interakció-típusokról (nyelvi funk-
ciók és célok csoportja) van szó, melyek bizonyos absztrakt nyelvhasználati 
színterekhez rendelhetők. FISHMAN definíciója alapján ezek "intézményes 
kontextusok vagy társadalmi-gazdasági-környezeti együtt-előfordulások, me-
lyek segítségével megragadhatók az interakciós helyzetek azon főbb osztályai, 
melyek meghatározott többnyelvű környezetben jelennek meg." (FISHMAN 
1972: 19) 

Ugyanaz a beszélő az egyes színtereken eltérő szerepeket tölt be a külön-
böző céloknak, elvárásoknak, szerepviszonyoknak, a színterekre jellemző kul-
turális szabályrendszereknek megfelelően. A nyelvválasztást persze több té-
nyező együttesen befolyásolja: 

1. elrendezés (idő, hely és szituáció); 
2. az interakció résztvevői (kor, nem, foglalkozás, társadalmi-gazdasági 

státus, eredet, etnikum, a beszélők egymáshoz viszonyított relatív szerepei); 
3. téma; 
4. a nyelvi érintkezés funkciója (kérés, megállapítás, rutinok stb. <= az 

egyes beszédaktusok illokúciós értéke>); (vö. ERVIN-TRIPP 1968); 
5. a beszélők kommunikatív kompetenciájának összege; (vö. HAMERS & 

BLANC 1989) 
6. egynyelvű - egynyelvű; egynyelvű - kétnyelvű; kétnyelvű - kétnyelvű 

kommunikáció, (vö. GROSJEAN 1982) 
A táblázaton az is jól látszik, hogy az öregamerikás beszélő interakcióiban 

a magyar dominál, míg gyermekénél, aki pedig a két nyelvet szukcesszíve 
(egymás után) és nem párhuzamosan sajátította el, az anyanyelv csak korláto-
zott színtereken működik. Hasonló a helyzet, mint amit GAL tapasztalt Bur-
genlandban: a magyar Detroitban is egyre inkább az öregek nyelvévé válik. A 
fiatalabbak már csak informális helyzetekben, családi körben, a szülők és a 
kisközösség iránti lojalitásból használják. 

Nyilvánvaló, hogy a funkcióknak az angol, ill. a magyar irányába történő 
eltolódása és a beszélő nyelvi rendszerének változása között - ha nem is 
egyenes, de - összefüggés van. 

A két beszélőnél szereplő jelenségtípusok mind a tizenöt adatközlőnél meg-
találhatók - eltérő mértékben. A közösség kölcsönzési és kódváltási szokásait 
már több ízben vizsgáltam. (BARTHA 1991, 1992). Most azonban csak a két 
szóbanforgó adatközlő transzkriptjéből szeretnék néhány jelenséget kiemelni. 
Voltaképpen azért érdekes a két beszélő összevetése, mert anyáról és leányáról 
lévén szó, nyomokban talán még tettenérhető az a nyelvváltozat, amely az 
utóbbi adatközlő anyanyelv-elsajátításának alapjául szolgált. 

Az anya irányított beszélgetésében a sztenderd magyartól való eltérések 
egyik csoportját a megőrzött nyelvjárási jelenségek adják, a másik viszont az 
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öregamerikásokra mennyiségileg jobban jellemző valódi kölcsönszavak hasz-
nálata. Elsősorban főnevek: páráikat, kampjútör, dzsangot, hájszkúlba, 
perfegd-pörföktre, rentet, bet (kád), apsztérre-apszterzra, grétgremmával, 
stórjok, /rendeket stb; néhány melléknév: mekszikon, pòlis stb; végül az igék: 
felpikkol, meridol, megszévol, elmuffol stb. 

Az amerikai magyarok beszédében a magyarországi magyarhoz képest de-
vianciákat tapasztalhatunk a nyelv minden egyes szintjén. Ugyanakkor az 
egyik vagy a másik nyelv ismerete szintenként el is térhet: például lehet va-
lakinek tökéletes kiejtése, de alacsonyabb szintű grammatikai, kommunikatív 
kompetenciával rendelkezik és fordítva. KONTRA South Bend-i korpusza alap-
ján a sztenderd magyarral összevetve írta le az eltéréseket. Adataim megerősí-
teni látszanak észrevételeit, bizonyos jelenségekkel ki is egészítve azt. Az 
egyezések azt sejtetik, hogy a magyar-angol kontaktus szisztematikus változá-
sokat hoz létre az amerikai magyarok nyelvi rendszerében, s hogy a tipológiai 
különbségek irányadóbbak, mint az érintkező nyelvek területi változatai. Csak 
jelzésszerűen emelek ki néhány jelenséget - elsősorban fonetikai/fonológiai 
problémákat -, de igyekszem más szintekre is kitérni. 

Az irányított beszélgetésekben igen jellemző az aspiráció. A szó elején lévő 
p, t, k zöngétlen zárhangokat az adatközlők általában hehezetesen ejtik. A 
detroiti születésűek beszédében előfordulásuk jóval gyakoribb, ami egyértelmű 
angol interferencia, hiszen az angolban hangsúlyos szótag elején kötelező. A 
leány beszédében rendszeresen alkalmazta ezt a "szabályt": kidobnak, küldeni, 
kéit, közel, papának, pénzük, tegnap stb. A szupraszegmentális szint eltérései-
vel és a magyar hangsúlyviszonyok hiányos ismeretével is összefügghet a sza-
bály túláltalánosítása: amikor szó belsejében is aspirált ejtést produkált az 
adott szótagot is nyomatékkal ejtve. Kettőnél több szótagú szavakban és igekö-
tős igéknél szinte minden alkalommal: pl. törleszteni, odaálltam, odateszi, 
legtöbbet stb. Az első generációs beszélőnél az aspiráció ritkán, kizárólag an-
gol eredetű szavakban jelent meg. 

"Intervokális helyzetben, szó belsejében vagy szóhatáron, amerikai hatásra 
a t zöngésülhet és szerű hanggá válhat." (KONTRA 1990 : 51) Mivel ez 
öregamerikás adatközlőmnél sokkal gyakrabban előfordult: pl. \ód itt, kád 
osztán, mini/ = mint a Fordnál; nem zárható ki mint nyelvjárási örökség sem. 

"Az azonos tőre visszavezethető vagy rokonszavak (angolul cognate-ek) 
esetében a SM [ti. sztenderd magyar] kiejtés mellett gyakran előfordul a sza-
vak többé-kevésbé angolos ejtése."(KONTRA 1990: 52) Az első generációs be-
szélőnél párdi, pörfikt, flesztör, rédijó, enidzsöri stb. Véleményem szerint en-
nek elsődleges magyarázata nem minden esetben az, hogy az öregamerikások 
magyar beszédükben próbálják közelíteni a sztenderd angol kiejtést, hanem 
hogy ezen lexémák nagyobb részénél a beszélő nem is ismeri az esetleges ma-
gyar kiejtési változatot {parti, perfekt, ßaszter, rádió stb). Ezt erősíti, hogy 
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olyan szavaknál, amelyek mindkét ejtésváltozatban élnek a beszélő nyelvi re-
pertoáijában, sokszor választja a magyart, ami az első generációs beszélőnél 
pl. ilyen hibrid megoldást szült: Ameriken Káré Kantri Kompánija. Lánya e 
rokonszavakat sztenderd angol módjára ejtette, sőt, - mint fentebb már láttuk 
- , angol analógiára a magyar szavakra is az angol szabályokat alkalmazta. Pl: 
mivel az angolban a c önálló fonémaként nem létezik, ezért - a helyettesítés 
stratégiáját alkalmazva - a c-t minden esetben spiránsként oldja fel: arsza, 
hunszutok, eszer, szérna, franszia, szipő, Riteszékhöz stb. 

Azt is csak kint születetteknél észleltem, hogy szó belsejében, intervokális 
helyzetben a gemináták nem jönnek létre, hiszen hosszú mássalhangzókat az 
angolban csak morfémahatáron találunk. (VÖ.KONTRA 1990: 4 3 ) Példák az 
inteijúból: töbet, meni, otan, látam, számítotam, elvesztetem, szível, szeretem, 
kelet, nevetem stb. Noha perceptív adataim nincsenek, valószínűsíthető, hogy 
adatközlőm számára az utolsó négy szóval alkotható minimális párok (szível-
szívvel, szeretem-szerettem, kelet-kellett, nevetem-nevettem) különbségei nem 
érzékelhetők. 

Idős adatközlőm dentális pergő r hangokat ejtett még angol szavakban is, 
míg lánya fonémaállományában az angol retroflex [r] (aproximáns) is megta-
lálható. Másrészt mivel szülei idiolektusára nem jellemzőek a záródó difton-
gusok, az ei és az ou kettőshangzók középnyugati angol interferenciával ma-
gyarázhatók: testéibe, péinzet,jou stb. 

Néhány további példa egyéb nyelvi szintekről: 
KONTRA a kölcsönigék átvételével kapcsolatban említi az -/ és -z honosító 

képzők közötti morfológiai ingadozást: pl ritájeroz-ritájerút (KONTRA 
1990: 69). A két vizsgált adatközlőnél egyetlen esetben sem fordult elő inga-
dozás. öregamerikás adatközlőim az igéket következetesen -1 képzővel adap-
tálják. Megjegyzem, a magyarországi magyarban, ha megnézzük az idegen 
átvételeket (angol vagy a latinból angol közvetítéssel átkerült igéinket), az -1 
produktívabb a -z-nél. (BARTHA 1991). 

Van néhány lazulási tendencia, mely csak a második generációs adatköz-
lőre jellemző: 

- a tárgyrag rendszertelen használata vagy hiperkorrekcióból származó 
reduplikáció formájában ragozott névmásokban: őtet, engemet, aztat stb; vagy 
elhagyása angol hatásra: 

Csak adok neki öt dollár. 
A papa odatett a mamának pecsenyehús a tálra. 
Mindig kijussolta az ennivaló. 
Az én apám egy kicsi lusta. 
- leggyakoribbak a szórendi tévesztések 
- az alanyi és tárgyas ragozás disztribúcióját nem ismeri: 

48 



Eccer leültöttünk a konyhába, a székre, oszt mondtuk: nézzünk meg az 
órát, meggyig ül otan. 

Ha azt gondolod, azt akarsz csináni (ti. biliárdozni), odamegyünk. 
- előfordulnak egyeztetési hibák: 
Azok vót az utolsó nevük. 
- Vonzattévesztések, inkább szintaktikai kalkok, hiszen minden egyes ma-

gyar elem megfeleltethető egy angolnak: 
piszkát velem - to be angry/cross with 
valutát játszotta - to play currency 
lesújtottam magamat - to be shocked 
vigyázta azt a pénzét - to watch money or sg. 
A példák egytől egyig a részrendszerek felbomlását illusztrálják: nevezete-

sen, hogy egy angol-domináns második generációs beszélő esetében a magyar 
korlátozott, visszaszorult kódként működik. Emigráns kétnyelvűségi helyzet-
ben ilyen rövid idő alatt is fellazulhatnak a grammatikai és kommunikatív 
normák, miután bekövetkezhet a nyelvcsere. Míg például az amerikai német 
kisebbség nyolcadik-tizedik generációját is vizsgálhatják a kutatók, nem 
szólva a - nyol-angol kétnyelvűség stabilizálódásáról, addig a magyar szár-
mazású narmadik-negyedik generációk számára a magyar nyelv identitás-
megtartó szerepét már másfajta identitás-szimbólumok veszik át. 

A folyamat kimenetele - legalább is az idő tekintetében - mégsem olyan 
egyértelmű. Amerikai születésű adatközlőm végig ragaszkodott ahhoz, hogy 
olyan dolgokat is magyarul próbáljon kifejezni, melyek kommunikatív nehéz-
ségeket okoztak számára; egy-egy kölcsönszóval, kódváltással kikerülhette 
volna az efféle locusokat. Ezzel szemben anyjához képest lényegesen kevesebb 
tényleges kölcsönszót használt, inkább tükörfordításokkal, kalkokkal, körül-
írással, néhol pedig lexikai innovációkkal élt: 

Aszón ta, mindég kell menni vizeletre. Hát nem ment be ott, ahol kéne, hol 
kelet vóna a vizelet. " 

Úgy szokott bolondoskodni velem. 
A mama vót a pénztárnok; 
vagy ilyen hibrid kölcsönszavak születtek, mint horszlégy és nyaktáj. A 

csoporthoz való tartozásnak, a szolidaritásnak éppen azok a nyelvi jegyei, 
melyek más oldalról az erős angol interferenciának köszönhetők. Mindez egy, 
a burgenlanditól teljesen különböző közösségben is erősíti SUSAN GAL tételét a 
nyelvcsere dinamikájáról és a hagyományos megközelítések átértékelhetősé-
géről. A burgenlandi fiatalabb generációk nyelvével kapcsolatban a követke-
zőket íija: "Nyelvi alkotóképességük, kreativitásuk nem veszett el. Arra hasz-
nálják, hogy gondolataikat kifejezzék, még az adott hátrányos helyzetben is. 
Amit elvesztenek a nyelv egyik részében, azt igyekeznek máshol pótolni. Te-
hát a nyelvcsere nemcsak nyelvsorvadáshoz, hanem a nyelv újrateremtéséhez 
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is vezethet. De ez csak akkor derül ki, ha nem a sztenderd nyelv és a 
preskriptív nyelvészet szempontjaiból indulunk ki, hanem a beszélő helyzeté-
ből és stratégiájából." (GAL 1991: 75) 

Kérdés persze, hogy az Egyesült Államokban, ahol a többségi nyelv hasz-
nálata sokkal magasabb gazdasági, társadalmi, netán politikai presztízst jelent 
a kisebbség számára, meddig lehet stabil ez az új nyelvállapot. 
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