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A dolgozat témája és céljai 
 
A Finnország lappföldi területein élı északi számi 
beszélıközösség nyelve a veszélyeztetett nyelvek közé, tagjai a 
nyelvcserehelyzetben lévı kisebbségi közösségekhez 
tartoznak. A többségi finn nyelvhez és kultúrához egyre 
szorosabban kötıdı számi közösségek anyanyelvüket egyre 
kevesebb helyzetben használják, megnehezítve ezzel annak 
továbbörökítését az utódgenerációk számára. A nyelvcsere 
elırehaladottabb fázisában lehetnek a vizsgálat célcsoportját 
képezı, Enontekiö és Sodankylä területén elszórtan élı kisebb 
számi közösségek, szemben az északabbra fekvı, Utsjoki és 
Inari régióiban élı, nagyobb lélekszámú északi számi 
csoportokkal. A vizsgált északi számi közösség nyelvi 
helyzetét – ahogyan más nyelvcserehelyzetben lévı 
közösségekét is – természetszerően a nyelv megırzésére 
irányuló törekvések, illetve a nyelvcsere egyszerre alakítják. A 
számi nyelv fenntartására ma a többség és a kisebbség közös 
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erıfeszítéseket tesz, amelyek intenzitása az elmúlt 
évtizedekben fokozódni látszik. 
 Mindezek ismeretében kutatásomban arra vállalkoztam, 
hogy bemutassam azokat az elsısorban nyelven kívüli 
tényezıket, amelyek az enontekiöi és sodankyläi északi számi 
közösségekben fokozatos nyelvváltást idéztek elı, és hogy 
megvizsgáljam a jelenlegi kétnyelvőségi helyzetet a közösség 
tagjaira ma jellemzı nyelvhasználati-nyelvválasztási 
normákon, valamint nyelvi attitődjeiken keresztül. 
 Kutatásomban a kétnyelvőségi helyzet jellemzése 
mellett az alábbi elıfeltevéseket kívánom igazolni: 
 
1. A számi nyelvhasználat generációs megoszlásában 

különbségek észlelhetık. 
2. Az anyanyelv használata visszaszorul az informális 

nyelvhasználati színterekre. 
3. A közösség tagjai pozitívan viszonyulnak saját 

nyelvükhöz, kultúrájukhoz és a kétnyelvőségi helyzet 
sajátosságaihoz. 

4. A közösség tagjainak nyelvhasználati szokásai 
összefüggésben állnak bizonyos társadalmi változókkal, 
így az életkorral, a nemmel, a foglalkozással vagy az 
iskolázottsággal. 

5. A közösség tagjainak nyelvi attitődjei nem állnak 
összefüggésben nyelvhasználati szokásaikkal, sem 
pedig az életkor, a nem és a foglalkozás társadalmi 
változóival. 

 
 Mivel a dolgozat célja a beszélıközösség kétnyelvőségi 
helyzetének leírása és az azt befolyásoló tényezık elemzése, 
kutatásomban rugalmasabb kvalitatív és kötöttebb kvantitatív 
módszerekkel igyekszem megragadni a nyelvcserehelyzet 
lényegét. Az elıfeltevések bizonyításában egyszerő kvantitatív 
elemzéshez folyamodom, a nyelvcserehelyzetet kvalitatív 
módszerrel elemzem. Az adatokat nyelvhasználati és 
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attitődkérdıívek segítségével győjtöttem, amelyeket az Oului 
Egyetem Finn és Számi Nyelvi Tanszékén dolgoztam fel 2001–
2002 során.  
 
A dolgozat felépítése 
 
A dolgozat öt részre tagolódik. Az elsı, bevezetı részben 
ismertettem a dolgozat témáját és célkitőzéseit. Ezt követıen a 
második részben a kutatás elméleti hátteréül szolgáló 
szakirodalmat tekintettem át. Ezt követi a harmadik rész, 
amelyben a finnországi északi számi beszélıközösségek 
történeti, társadalmi és nyelvi sajátosságait mutattam be. A 
negyedik részben ismertettem a vizsgálat tárgyát és helyszínét, 
bemutattam az adatközlıket, a kérdıívet és a vizsgálati 
kérdéseket. Az ötödik részben tekintettem át a kérdıív két 
nagyobb egységére kapott adatokat, amelyeket elemzésük 
követett. A hatodik részben kiemeltem a vizsgált változókat, a 
beérkezett adatok alapján rámutattam a nyelvhasználat és a 
nyelvi attitődök összefüggéseire, végül megállapítottam az 
eredményeket. A hetedik, befejezı rész tartalmazza a 
következtetéseket. A dolgozatot a szakirodalom és a függelék 
zárja. 
 
Elméleti háttér 
 
A vizsgált témával kapcsolatos hazai és nemzetközi elméleti 
szakirodalom bemutatása az alábbi alapfogalmak köré 
rendezıdik: 
 

1. Nyelvi kisebbségek 
 
A kisebbségi közösség egy állam polgárainak olyan csoportja, 
amely (1) számszerő kisebbségben van, (2) nincs domináns 
helyzetben, (3) államalakításra nem képes, (4) megırzi egyedi 
csoportjellegét, (5) tagjai közös akarattal törekednek arra, hogy 
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megırizzék kultúrájukat, hagyományaikat, vallásukat és/vagy 
nyelvüket, (6) tagjait az együvé tartozás érzése fogja össze (vö. 
Girasoli, N. 1996. A nemzeti kisebbségek fogalmáról. Ford. 
Székely Dániel. Budapest. Akadémiai Kiadó). A vizsgálatban 
szereplı számi beszélıközösség olyan ıshonos kisebbségi 
közösség, amelynek leszármazottai az ország elfoglalásakor, 
benépesítésekor vagy a jelenlegi államhatárok kijelölésekor az 
ország területén éltek; nyelvük egyetlen országban sem 
többségi nyelv, részben vagy teljes egészében megırizték 
szociális, gazdasági, kulturális és politikai intézményeiket, és a 
nép magát ıshonosnak tartja. 
 

2. A nyelvcsere és társfogalmai 
 
A Föld lakosságának többnyelvőségét a kutatók többsége ma 
már természetesnek tartja. A stabil többnyelvő közösségekben 
a nyelvek használata funkcionálisan jól elkülönül, ezért 
beszélıik megırzik az általuk használt nyelveket. A 
többnyelvő helyzetek többsége azonban nem statikus, hanem 
instabil. Ebben az instabil többnyelvő helyzetben a többnyelvő 
közösség a nyelvcsere folyamatát követve fokozatosan áttér az 
egyik nyelv használatáról egy másik nyelv használatára. 
 A nyelvcsere folyamatát nyelvváltások jellemzik, 
amikor a beszélı a nyelvi és társadalmi környezetnek 
megfelelıen képes a nyelveket váltogatni. Ebbıl a szempontból 
a nyelvváltást egyéni, a nyelvcserét társadalmi jelenségnek 
tekinthetjük. 
 A nyelvcsere a kisebbségi nyelv esetleges kihalásával 
is végzıdhet. Paulston a kihalt nyelv három fı jellemzıjét 
határozza meg: (1) nincs anyanyelvi beszélıje, (2). a 
mindennapi kommunikációban egyetlen beszélıközösség sem 
használja, (3) nem jellemzik a nyelvi változás természetes 
folyamatai (vö. Paulston, C. B. 1994. Linguistic Minorities in 
Multilingual Settings: Implications for Language Policies. 
Amsterdam–Philadelphia, John Benjamins Publishing). 
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 A nyelvcsere és a nyelvmegırzés egy-egy közösség 
életében egyszerre van jelen, ezért kutatásuk egy kisebbségi 
közösségben szükségszerően összefonódik. A nyelvmegırzés 
olyan törekvések együttesére utal, amelyeket egy 
beszélıközösség alkalmaz a fennmaradásért folytatott 
küzdelemben az erısebb, többségi nyelvvel szemben. A 
nyelvmegırzés sikere függ a családon belüli nyelvi 
gyakorlattól, a következetes nyelvhasználattól, a többség és a 
kisebbség attitődjeitıl a kisebbségi nyelv használatával 
kapcsolatban, valamint a társadalmi támogatottságtól. 
 A nyelvcsere jelenségét társadalmi és nyelvi tényezık 
együttesének interakciójaként értelmezhetjük, amelyek eltérı 
módon és mértékben hatnak a nyelvcserére. A nyelvcserére 
hatással van például a gazdasági fejlıdés, az iparosodás és a 
városiasodás, a kisebbségi közösség lélekszáma és összetétele 
(életkor, nem, iskolázottság stb.), a többségi és kisebbségi 
nyelv tipológiai hasonlósága, a településtípusok, a házasodási 
szokások, a kisebbség saját intézményeinek megléte, az állam 
nyelvi vagy kisebbségpolitikája, valamint a kisebbségi és a 
többségi nyelvet beszélı közösség attitődjei például a 
többnyelvőség jelenségeivel, a kulturális pluralizmussal vagy a 
nyelv fenntartásával kapcsolatban. 
 A nyelvcserekutatások nagy része ezeknek a 
tényezıknek a vizsgálatára irányul, céljuk azon tényezık 
felkutatása, amelyek együttes hatására a nyelvcsere folyamata 
elindul, lelassul, felgyorsul vagy befejezıdik. Dolgozatomban 
törekedtem e tényezık bemutatására, és arra, hogy ezeket 
egyéb közösségi és egyéni tényezıkkel, így mindenekelıtt az 
életkorral, a foglalkozással és a nemmel összefüggésbe 
hozzam. 
 

3. A nyelvi attitőd 
 
 A nyelvi attitőd értékelı vélemények összessége egy 
nyelvvel, egy nyelv változataival és fıként a nyelvváltozatok 
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beszélıivel kapcsolatban (vö. Ryan, E. B. – Giles, H. (Eds.) 
Attitudes Towards Language Variation. London, Edward 
Arnold. 1–19:7). Dolgozatomban a nyelvi attitődök 
szociolingvisztikai szempontú kutatásainak célkitőzése szerint 
vizsgáltam a közösség nyelvi helyzetét, azaz a vizsgálat 
tárgyává a nyelvi attitőd feltárásakor egy vagy több 
nyelvváltozat aktuális használatát vagy az egymással 
kapcsolatban álló nyelvek használatának megoszlását tettem, 
amelyeket összefüggésbe hoztam egyéb egyéni változókkal. 
Ekképpen a többnyelvő környezetben élı különbözı életkorú, 
eltérı iskolai végzettségő beszélık más és más attitődökkel 
rendelkeznek például a többségi/kisebbségi nyelvvel, a 
többnyelvőséggel, a nyelv fenntartásával vagy az állami nyelv- 
és oktatáspolitikával kapcsolatban. 
 

4. A nyelvi helyzet és a nyelvi attitődök kutatása 
 
Az attitőd ugyan alapvetıen pszichológiai fogalom, vizsgálata 
mégis elsıdleges fontosságú akkor, amikor a többnyelvőségrıl 
vagy egy nyelv megırzésérıl van szó. A legtöbb kutató 
egyetért azzal, hogy egy többnyelvő közösség nyelvi helyzete 
az adott nyelv beszélıinek attitődjeiben is realizálódik. 
Hasonlóképpen a közösség nyelvhasználati mintáiban nyelvi 
attitődök is megmutatkoznak. Ezért tartottam szükségesnek, 
hogy a nyelvi helyzet elemzése során egyrészt ismertessem a 
történelmi-társadalmi kontextust, feltárjam a közösség 
nyelvhasználati szokásait, illetve azok változását, megismerjem 
a kisebbségi és/vagy többségi közösség nyelvi attitődjeit, 
valamint hogy megvizsgáljam az attitődök és számos 
szociológiai és szociolingvisztikai változó – elsısorban az 
életkor, a nem, a foglalkozás, az iskolázottság – kapcsolatát. 
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A vizsgálat tárgya és a vizsgálati kérdések 
 
Dolgozatomban a finnországi északi-számi beszélıközösségek 
Enontekiö és Sodankylä területén élı kisebbségi csoportjainak 
nyelvhasználati szokásait és attitődjeit vizsgáltam a kisebbségi 
nyelv használatával és a kétnyelvőség jelenségeivel 
kapcsolatban. Az alábbi tényezık vizsgálatát tartottam 
elsıdlegesnek: (1) az északi-számi használatának 
lehetıségei/színterei, (2) az északi-számi használatának 
mértéke, (3) nyelvválasztási preferenciák, (4) a beszélık 
attitődjei a kétnyelvőség bizonyos tényezıivel és a 
nyelvmegırzéssel kapcsolatban.  
 
A vizsgálat helyszíne: Enontekiö és Sodankylä 
 
Kutatásom helyszínéül Enontekiöt és Sodankylät választottam, 
ahol a számi beszélıközösségek nyelvi helyzetének és nyelvi 
attitődjeinek feltárására irányuló kutatásokat eddig még nem 
folytattak.  
 Enontekiö területén 2007-ben 185 olyan személy élt, 
aki magát számi nemzetiségőnek vallotta. Az itt élı számi 
beszélık elszórtan élnek, koncentráltabban az önkormányzat 
központját képviselı Hetta faluban, szétszórtabban a környezı 
kisebb településeken. 
 Sodankylä területén 2007-ben 123 fı tartotta magát 
számi nemzetiségőnek. Az itt élı számi közösség részaránya 
alig 1,5%. A beszélıközösség tagjai itt is elszórtan élnek, 
legtöbbjük a fıútvonal mentén található falvakban, a 
réntartásból élık pedig a legelık mentén. 
 
Az adatközlık 
 
Az adatközlıket értelmezett minta alapján, életkor, nem, 
foglalkozás szerint választottam ki. Ennek megfelelıen 
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Enontekiıbıl 116, Sodankyläbıl 109 adatközlıt vonhattam be 
a vizsgálatba. A 2002 júniusában kiküldött 225 kérdıívbıl 60-
at töltöttek ki és küldtek vissza. 
 Az általam vizsgált beszélıközösséget az alábbi négy 
korcsoportra osztottam fel: fiatal (25–40 éves), középkorú (41– 
55), idısebb (56–70 éves) és idıs (71–) generáció. A 
vizsgálatban 35 nı és 24 férfi vett részt. Foglalkozásukat 
tekintve 60%-uk (25 fı) élt réntartásból, ezek közül 19 férfi és 
6 olyan nı, akik réntartók feleségeként maguk is réntartással 
kapcsolatos tevékenységet folytatnak. A vizsgálatban 
mindössze egy munkanélküli, néhány tanár, és jóval több, a 
szolgáltató ágazatban dolgozó vállalkozó szerepel, összesen az 
adatközlık 58%-a. 34%-uk az alapfokú oktatási intézmény 
elvégzése után nem folytatta tanulmányait, míg a fennmaradó 
66% középfokú és/vagy felsıfokú végzettséget szerzett. A 
megkérdezettek 90%-a otthoni környezetben sajátította el 
anyanyelvét, 10%-uk, jellemzıen a legfiatalabb generáció 
tagjai az iskolában tanultak számiul. Az adatközlık 
mindegyike kétnyelvő, majdnem fele azonban többnyelvő. 
 
A kérdıív 
 
A kutatás eszköze a kérdıív. Tekintettel az összes adatközlı 
nem túl nagy számára és a kutatási kérdések jellegére, a 
kérdıív adatainak elemzésekor a kvalitatív és egyszerőbb 
kvantitatív elemzés mellett döntöttem. Ez utóbbi egy 
gyakoriságvizsgálatra épült, amely során az egyes kérdésekre 
adott válaszokat függetlenül kezeltem, azaz nem foglalkoztam 
azzal, hogy azok milyen más tényezıkkel állhatnak 
összefüggésben. A kvantitatív elemzés alkalmával az 
összefüggések, vagyis a nyelvi és a társadalmi változók 
egymástól való függıségének feltárására is törekedtem. A két 
változó kapcsolatát grafikusan ábrázoltam, a diagramokból 
észlelhetı a függıség foka, valamint a kapcsolat szorossága és 
milyensége. 
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Eredmények 
 
 1. A nyelvválasztási-nyelvhasználati kérdıív 
 
A kérdıív elsı egysége öt kérdéscsoportból áll. Az elsı három 
kérdéscsoport segítségével az adatközlık nyelvhasználati 
szokásait, elsısorban nyelvválasztásainak szabályszerőségeit 
különbözı színterek mentén vizsgáltam, a színterekhez 
beszédpartnereket hozzárendelve. A nyelveket ötfokozatú 
skálán helyeztem el, így minden egyes színtérhez vagy 
beszédpartnerhez a számi vagy a finn általános vagy 
kizárólagos, illetve a két nyelv együttes használata 
kapcsolható. A vizsgálatban szereplı színterek a számi 
közösség interakcióinak legtipikusabb helyszínei. Az 
elsıdleges színteret a magánérintkezések helyszíneként 
határoztam meg, Itt az adatközlık legjellemzıbb partnerei a 
családtagok, az iskolatársak, a tanárok, a szomszédok, az 
idegenek és a hivatali dolgozók. 
 A kapott adatok azt mutatták, hogy a számi nyelv 
használata visszaszorulni látszik a családi nyelvhasználat 
színterére. Az adatközlık a családban leginkább a szülıkkel és 
a testvérekkel folytatott kommunikációban használják a számi 
nyelvet. A számi és a finn együttes használata jellemzi az 
adatközlık és gyermekeik, illetve házastársaik interakcióit. A 
családi kört elhagyva mind iskolai környezetben, mind pedig 
azon kívül – a szomszédok és idegenek esetében – a számi és a 
finn váltakozó használata, a hivatali dolgozók esetében pedig a 
finn majdhogynem kizárólagos használata a jellemzı. 
 A második kérdéscsoportban az adatközlık 
beszédpartnereik nyelvválasztási preferenciáiról adtak számot 
azzal a céllal, hogy megtalálhassam azokat a tipikus, fıként a 
második vagy harmadik generációhoz tartozó 
beszédpartnereket, akik – az interakció sikere érdekében – 
finnül kommunikálnak a számi anyanyelvő adatközlıvel, de 



 10 

partnerei az anyanyelvhez való kötıdésük, vagy a nyelv 
továbbadásának céljából az adott interakcióban a számit 
használják. Mivel az itt kapott adatok szinte egybeesnek az elsı 
diagram eredményeivel, megállapítottam, hogy „kevert” 
nyelvválasztási mintájú interakció alig fordult elı, tehát a 
számik különbözı beszédpartnerekkel folytatott interakcióit 
nyelvválasztás tekintetében a kölcsönösség, a beszédpartner 
nyelvválasztásához való alkalmazkodás jellemzi. 
 A kérdıív harmadik kérdéssorozatának eredményei azt 
mutatták, hogy a számik szinte mindig a finnt használják az 
olyan formális színtereken, ahol számi beszélı nagy 
valószínőséggel nem fordul elı beszédpartnerként. Ellenben az 
olyan színtereken, ahol lehetıség van számiul beszélni, így a 
templomban, a réntartáshoz kapcsolódó tevékenységek közben, 
kalákában és a számiknak szervezett rendezvényeken, a számi 
és a finn használata váltakozó, ez utóbbi esetében pedig a 
számi általános használata jellemzi a nyelvválasztási mintákat.  
 A kérdıív negyedik részében arra voltam kíváncsi, 
hogy a számi nyelvő média jelenléte milyen módon 
befolyásolja a nyelvválasztási szokásokat, valamint arra, hogy 
az anyanyelven történı olvasás és értés készségének 
gyakorlása mellett az anyanyelvi íráskészség megırzıdése 
milyen mértékben jellemzı a vizsgált közösségre. Ugyanitt a 
fejben számolásra és a káromkodásra vonatkozó kérdéseken 
keresztül arra kerestem a választ, hogy az adatközlık 
anyanyelve milyen mértékben ırizte meg a számi nyelvő 
automatizmusok dominanciáját. Az adatokból az látszik, hogy 
a nyelvi automatizmusok valamivel nagyobb arányban 
köthetık az anyanyelvhez, mint az olvasás, az írás és az értés 
készségei, tehát a nyelvcsere e szakaszában az anyanyelv 
helyét még nem teljes mértékben vette át a többségi finn. Az 
adatok azt is megmutatták, hogy a vizsgált közösség stabilan 
két- vagy többnyelvő tagjai mindkét nyelven közel azonos 
mértékben írnak, olvassák a sajtótermékeket és az irodalmat, 
illetve mindét nyelven követik a televízió adásait. Szembetőnı 
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az íráskészség esetén megjelenı, határozottabb finn 
dominancia: a válaszadók több mint 80%-a általában vagy 
kizárólag finnül ír. 
 
 2. Az attitődkérdések kérdıíve 
 
Az attitődkérdések kérdıívét két nagyobb egységre bontottam. 
Az elsı egység az adatközlıknek anyanyelvükhöz való 
viszonyát kutatja: attitődjeiket a számi hasznosságához, 
használatához, tanulásához, tanításához és társadalmi 
értékéhez. A második egység a kétnyelvőség holisztikus, két 
nyelvet integráló megközelítésébıl kiindulva, a hozzáadó 
kétnyelvőség jelenségét vizsgálva az adatközlıknek a számi és 
a finn nyelvvel, illetve a kétnyelvőséggel kapcsolatos attitődjeit 
tárja fel. Az adatközlık egyetértésük mértékét úgy 
érzékeltethették, hogy az adott kijelentést egy ötfokozatú 
skálán az egyetértés és az elutasítás között helyezték el 
(teljesen egyetértek – egyetértek – nem tudom eldönteni – nem 
értek egyet – egyáltalán nem értek egyet).  
 A kétfajta attitődöt vizsgáló kérdéssorok adatait 
összevetve elmondható egyrészt, hogy a vizsgált 
beszélıközösség a számi nyelv jövıjét, fenntartását tartja a 
leglényegesebbnek, mindeközben a számi-finn kétnyelvőségi 
helyzetet semmi esetre sem tartja korlátozónak, sokkal inkább 
normaként éli meg. Megállapítható az is, hogy a számik 
általánosan pozitív viszonyulása additív, azaz hozzáadó 
kétnyelvőségi helyzetet hozott létre Lappföldön. 
 Az attitődkérdıív záró kérdéssorának segítségével az 
adatközlıknek a számi nyelv szépségével, értékével 
kapcsolatban kialakított ítéletét kívántam feltérképezni. Az 
eredmények arra engedtek következtetni, hogy az adatközlık 
nyelvi preferenciáit jobbára nem a nyelvi kompetencia vagy a 
nyelvhasználat határozza meg, hanem sokkal inkább a számi 
nyelvhez és kultúrához való szoros kötıdés. 
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 Az attitődkérdéseket tartalmazó kérdıív zárt kérdések 
mellett nyitottakat is tartalmazott. Arra voltam kíváncsi, hogy 
az adatközlık miként értékelik saját anyanyelvüket és a 
többségi nyelvet, illetve hogy miért szeretik vagy nem szeretik 
az egyik vagy a másik nyelvet. Az elemzés során bizonyítást 
nyert, hogy számi nyelv szeretete egyértelmően a nyelv 
anyanyelvi szerepébıl következik. A válaszokból az is kiderül, 
hogy az adatközlık számára a számi kultúra szerves részét 
képezı anyanyelv szépsége és gazdagsága legalább olyan 
fontos, mint annak kapcsolatteremtı értéke. 
 A kérdıív legvégén biztosítottam lehetıséget az 
adatközlık észrevételei számára. Az adatközlık itt beszámoltak 
maguk és családjuk nyelvhasználati szokásairól, visszaidézték 
a számi nyelv gyermekkori elsajátításának körülményeit mind 
az otthoni, mind pedig az iskolai környezetben, és a számi 
nyelv széttagoltságáról panaszkodtak, vagy konkrét igényeket 
fogalmaztak meg, például a kétnyelvő szótárak elérhetıségét, 
illetve a kétnyelvő istentisztelet vagy az anyanyelvi 
televíziómősorok biztosítását illetıen. 
 
Összefüggések 
 
Kutatásom kiemelt jelentıségő részét képezte az életkor, a 
nem, a foglalkozás és az iskolázottság társadalmi változóinak 
összevetése a nyelvhasználati kérdıív és az attitődkérdıív 
bizonyos egységeivel vagy elemeivel. Tudván, hogy a nyelvi 
attitődök és a nyelvi viselkedés kölcsönösen hatnak egymásra, 
a nyelvhasználati minták és a nyelvi attitődök kapcsolata sem 
kerülte el a figyelmemet. 
 

1. Az informális nyelvhasználat összefüggései 
 
Az adatok összevetése után megállapítottam, hogy egy 
társadalmi változónak sincsen kifejezett hatása a 
nyelvválasztásra, azaz a nyelvhasználati normák a számik 
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informális közegében csak kismértékben függnek az 
adatközlık életkorától és nemétıl, foglalkozásuktól vagy 
iskolázottságuktól pedig szinte egyáltalán nem. Az adatok a 
finn enyhe dominanciájáról is tanúbizonyságot tettek, és 
mindenképpen kiegyensúlyozott számi–finn kétnyelvő 
helyzetet mutattak. 
 

2. A formális nyelvhasználat összefüggései 
 
Az itt kapott adatok azt mutatták, hogy a formális színtereken 
kortól, nemtıl, foglalkozástól és iskolázottságtól függetlenül a 
finn nyelv van jelen a leggyakrabban. Ugyanakkor a számiknak 
szervezett rendezvények egyik fontos rendeltetése az 
anyanyelv megırzése. Lehetıségeket teremtenek a számi nyelv 
használatára, amivel leginkább a fiatalabb korosztályok, az 
iskolázatlanabbak és a nık élnek. Ugyancsak a nık 
hajlamosabbak az egyéb formális színtereken a finn mellett a 
számit is használni, ezért úgy tőnik, nekik nagyobb 
nyelvmegırzı szerepet tulajdoníthatunk. Az idısebbeknek a 
számi és a finn váltakozó használatával jellemezhetı 
nyelvválasztási mintáit ırzi elsısorban a templomi 
nyelvhasználat és a számik rendezvényei. A hagyományos 
tevékenységek, így a réntartás és a számi kézmővességre 
csekély mértékben ugyan, de szintén fenntartani látszik a két 
nyelv váltakozó használatát. 
 

3. A nyelvhasználat egyéb összefüggései 
 
A beérkezett adatok jól szemléltették, hogy a vizsgált közösség 
nyelvválasztási szokásai a média termékeit illetıen és az 
életkor, nemek, foglalkozás és iskolázottság mentén nem 
térnek el egymástól jelentıs mértékben, csupán csak az 
alábbiakban: (1) a rádiómősorok esetében gyakoribb a számi 
nyelvő adások választása; (2) az idısebbek nagyobb arányban 
olvasnak számiul könyveket, mint a fiatalabbak, a számi 
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újságok esetében ez pont fordítva van; (3) a fiatalok anyanyelvi 
íráskészsége jobb; (4) az iskolázottsággal együtt erısödik az 
anyanyelvi íráskészség, az iskolázottabbak és a nık 
gyakrabban írnak számiul. 
 

4. Az attitődkérdések összefüggései 
 
Egyszerre vizsgáltam az attitődkérdıív elsı, az adatközlık 
anyanyelvhez való viszonyulását feltérképezı egységének 
adatai, valamint a második, a kétnyelvő helyzethez főzıdı 
attitődöket jellemzı eredmények, illetve az ismert társadalmi 
változók közötti összefüggéseket. Ezek szerint valamennyi 
korosztály pozitívan viszonyul mind anyanyelvéhez, mind a 
kétnyelvőség jelenségeihez, miközben a legfiatalabb korosztály 
kétnyelvőségi attitődjei a leghatározottabban pozitívak. Az 
adatközlık nemüktıl és foglalkozásuktól függetlenül 
ugyancsak pozitívan viszonyulnak anyanyelvükhöz és a 
kétnyelvőségi helyzethez.  
 

5. Az attitődkérdések és a nyelvhasználat kapcsolata 
 
Az informális és a formális színterek nyelvhasználati szokásai 
és a két attitődtípus kapcsolatának elemzése után kaptam 
választ arra a kérdésre, hogy amennyiben a társadalmi 
változóknak csekély hatása van az attitődökre, akkor esetleg a 
nyelvválasztás és nyelvhasználat kap-e nagyobb szerepet az 
attitődök formálásában. Az eredmények azt mutatták, hogy 
azok az adatközlık, akik informális színtereken fıként finnül 
kommunikálnak, jobbára semleges, kisebb mértékben pozitív, 
de semmiképpen sem negatív attitődökkel fordulnak a számi 
nyelv felé. Az interakció nyelvétıl függetlenül általában 
mindenkinek pozitívak az attitődjei. A formális színterek 
esetében pedig azt állapítottam meg, hogy az általános 
attitődök alig függnek attól, hogy az adatközlı a 
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nyelvhasználat formális színterein mely nyelveket választja, itt 
is általában pozitív attitődöket tapasztaltam. 
 

6. Az attitődkérdések egymással való kapcsolata 
 
Az attitődkérdéseket záró, az anyanyelvhez főzött érzelmekrıl, 
az anyanyelvi beszédkészségeket tudakoló kérdésekre kapott 
válaszok és az – általános és kétnyelvőségi – attitődök 
összevetésébıl azt az eredményt kaptam, hogy az 
anyanyelvükhöz szorosabban kötıdı adatközlık attitődjei a 
legpozitívabbak a számi nyelvvel és a kétnyelvőségi helyzettel 
kapcsolatban. Összességében azt állapítottam meg, hogy szoros 
kapcsolat áll fenn a számi nyelv értéke, a számi nyelvi 
készségek és a pozitív attitődök között. 
 

7. Az egyes általános attitődállítások összefüggései 
 
A továbbiakban egy-egy konkrét attitőd-állítás egy-egy 
releváns társadalmi változóval való kapcsolatát vizsgáltam. Az 
alábbi kérdésekre kerestem választ: észlelhetık-e különbségek 
az instrumentális/integratív attitődök intenzitása és (1) az 
életkor, a nem és a munka világához köthetı állítások esetében 
a foglalkozás, valamint a nyelvi attitődök és (2) az olvasási, 
írási hajlandóság és a tévénézési és rádióhallgatási szokások 
között. 
 Elıször az általános attitőd-állításokat hoztam 
összefüggésbe az ismert társadalmi változók némelyikével. Az 
állításokat instrumentális és integratív attitődöket kifejezıkre 
bontottam. 
 Az adatok tanúsága szerint az adatközlık viszonyulása 
anyanyelvük pragmatikus értékéhez életkoruktól függetlenül 
többnyire semleges vagy inkább pozitív, mint negatív. A 
megkérdezettek 60–70%-a teljes mértékben egyetértett azzal, 
hogy érdemes megtanulni a számit. A legtöbbjük hisz a számi 
fennmaradásában, megújulásában. A fiatalabb korosztályok 
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sem tartják anyanyelvüket elavultnak, használatának számukra 
nagyon is van értéke és létjogosultsága mindennapi életükben. 
 A vizsgálatban részt vevı férfiak és nık attitődjei 
anyanyelvük hasznosságával kapcsolatosan igen megosztottak. 
A nık 30%-a semleges álláspontot képviselt, vagy nem tudott 
döntést hozni, 30%-uk határozottan meg volt gyızıdve 
anyanyelvének hasznosságáról, 20%-uk pedig úgy látta, hogy a 
számi nem hasznos nyelv. A férfiak nem képviseltek ennyire 
szélsıséges álláspontokat: közel 40%-uk érezte úgy, hogy 
vannak a száminál hasznosabb nyelvek is, viszont közel 30%-
uk a nıkhöz hasonlóan nem tudott dönteni a kérdésben. 
 Az integratív attitődállítások összefüggései arra 
mutattak rá, hogy valamennyi korcsoport zömében teljes 
mértékben egyetért azzal, hogy fontos a számi nyelv ismerete, 
ha a számi kultúra részévé szeretnének válni. A legfiatalabbak 
igen nagy aránya, közel 40%-a viszont ezzel nem ért egyet, 
tehát nem állíthatjuk, hogy számukra a számi identitás lényegi 
elemét képezné az anyanyelv. 
 Nem találtam összefüggést az életkor és a 
nyelvmegırzéssel, valamint az anyanyelv fiatalabb 
generációkra való továbbörökítésével kapcsolatos attitődök 
között. A megkérdezettek közel 80%-a életkortól függetlenül 
mindkettıvel teljes mértékben egyetértett. A nık 
nyelvmegırzéssel és az anyanyelv oktatásával kapcsolatos 
attitődjei határozottan pozitívabbak a férfiakénál. 
 A tévénézési és rádióhallgatási szokások, valamint az 
azokhoz főzıdı attitődök közötti összefüggések elemzése azt 
mutatta, hogy aki szívesebben követi a finn nyelvő mősorokat, 
mindig finn nyelvő mősorokat is néz. Hasonlóképpen az, aki 
mindig finnül hallgatja a rádiót, nem szívesen hallgatja a számi 
beszédet. 
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8. Az egyes kétnyelvőségi attitődállítások 

összefüggései 
 
Az elemzésnek ebben a részében a kétnyelvőséggel kapcsolatos 
attitődállításokat tettem alaposabb vizsgálat tárgyává. A 
kiválasztott attitődállításokat összevetettem az ismert 
társadalmi változókkal, valamint az írási és olvasási szokásokat 
felmérı nyelvhasználati kérdıív eredményeivel. 
 Az állítások kiválasztásában elsısorban az anyanyelvi 
és kétnyelvő oktatáshoz való viszonyulás feltérképezése 
motivált, mindenekelıtt annak az életkorral, nemmel és 
foglalkozással való kapcsolata érdekelt. Mivel az állítások 
mindkét nyelvet magukban foglalják, és nagy részük a számi-
finn kétnyelvőségi helyzet hozzáadó értékét hangsúlyozza, arra 
is kíváncsi voltam, hogy milyen kép rajzolódik ki a közösséget 
jellemzı kétnyelvőségi helyzet stabilitásáról. Az elemzés során 
ugyancsak figyelmet fordítottam az integratív és instrumentális 
attitődökre. 
 Az eredmények szerint az idısek és a fiatalok is 
többnyire pozitívan viszonyulnak ahhoz, hogy közösségeik 
tagjainak a finn mellett a számi nyelvet is ismerniük kell. Az 
adatközlık 80–90%-a életkortól függetlenül alapvetı 
fontosságúnak véli az anyanyelv továbbadását a fiatalabb 
generációk számára, történjék ez akár otthoni, akár iskolai 
környezetben. Legnagyobb részük azzal is teljes mértékben 
egyetért, hogy a számi nyelv elsajátításának gyermekkorban el 
kell kezdıdnie. A nık kétnyelvőségi helyzethez főzıdı 
attitődjei átlagosan 15–20%-kal pozitívabbak, mint a férfiakéi. 
Az is jól látszott, hogy az anyanyelvi olvasás elsajátításához 
főzıdı attitődök annak ellenére is pozitívak maradnak, hogy a 
válaszadók többsége általában finnül olvas, sıt azoknak a 
legkedvezıbb a hozzáállása, akik mindig finnül olvasnak. Az 
anyanyelvi íráskészség elsajátítása attól függetlenül is fontos a 
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közösség egésze számára, hogy annak tagjai leginkább finnül 
írnak. 
 Itt tettem fel azt a kérdést is, hogy a vizsgálatban 
szereplı közösség tagjai vajon milyen mértékben érzékelik a 
kétnyelvőség „hozzáadott értékét”. Úgy tőnt, hogy az idısebb 
korosztályok jobban meg vannak gyızıdve arról, hogy a két 
nyelv ismerete nagyobb tudást jelent, mint a fiatalok, akiknek 
alig fele vélekedett hasonlóképpen, 18%-a bizonytalannak 
mutatkozott, és meglepı módon 36%-a ezzel az állítással nem 
is értett egyet. Azonban valamennyi korcsoport jelentıs 
hányada természetes jelenségnek tartja környezetének 
kétnyelvőségét. A nıkre ebben az esetben is határozottabban 
jellemzı a pozitív attitőd. 
 

9. Az attitődök egyéb összefüggései 
 
Befejezésül a kérdıívet lezáró, az anyanyelvhez kapcsolódó 
általános érzelmi beállítódást, valamint a beszédkészséget 
vizsgáltam az életkor, a nem, a foglalkozás és az iskolázottság 
mentén. 
 Az eredmények jól illusztrálták, hogy valamennyi 
korosztály túlnyomó többségben anyanyelvét szereti jobban. 
Feltőnı volt a legfiatalabb korosztály anyanyelvéhez főzıdı 
pozitív érzelmeinek dominanciája, a középgeneráció részérıl 
viszont a finn kissé határozottabb szeretete. Azt is 
megállapítottam, hogy az anyanyelvi változat értékesebb a 
férfiak és a réntartók számára, ami arra enged következtetni, 
hogy a réntartók, akik többnyire férfiak, határozottabban ırzik 
anyanyelvüket. Az anyanyelvhez főzıdı határozottan pozitív 
érzelmek nem függnek az adatközlık iskolázottságától, 
továbbá az anyanyelvi beszédkészségük életkortól és nemtıl 
függetlenül romlani látszik. Figyelemreméltó volt azonban, 
hogy a réntartók az egyéb foglalkozásúaknál jelentısen 
nagyobb arányban vélik úgy, hogy könnyebben fejezik ki 
magukat anyanyelvükön. 
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Következtetések 
 
A vizsgálat eredményeit összegezve a dolgozat bevezetésében 
megfogalmazott elıfeltevések legtöbbje beigazolódott vagy az 
alábbi módon változott: 
 
1. A számi nyelvhasználat generációs megoszlásában 

különbségek észlelhetık. 
2. Az anyanyelv használata visszaszorul az informális 

nyelvhasználati színterekre. 
3. A közösség tagjai pozitívan viszonyulnak saját 

nyelvükhöz, kultúrájukhoz és a kétnyelvőségi helyzet 
sajátosságaihoz. 

4. A közösség tagjainak nyelvhasználati szokásai nem 
állnak szoros összefüggésben társadalmi változókkal, 
így az életkorral, a nemmel, a foglalkozással vagy az 
iskolázottsággal. 

5. A közösség tagjainak nyelvi attitődjei nem állnak szoros 
összefüggésben nyelvhasználati szokásaikkal, sem pedig 
az életkor, a nem és a foglalkozás társadalmi változóival. 

 
 Az elıfeltevéseket és az eredményeket figyelembe véve 
a vizsgált közösség jelenlegi nyelvcserehelyzetét az alábbiak 
jellemzik: (1) a számi nyelv kizárólagos és általános használata 
visszaszorul elsısorban a család, másodsorban az egyéb 
informális nyelvhasználat (szomszédokkal, barátokkal, 
iskolatársakkal, templomban, kalákában, számiknak szervezett 
rendezvényeken folytatott interakciók) színtereire; (2) a 
közösség tagjai a fiatalabb generációkkal folytatott 
interakciókban, valamint formálisabb színtereken gyakrabban 
választják a többségi finn nyelvet interakciójuk eszközéül, mint 
a számit; (3) a vegyes házasságokban élı számi beszélık egyre 
kevésbé használják anyanyelvüket; (4) a vegyes házasságokból 
született gyermekek nyelvhasználatában már a többségi finn az 
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uralkodó; (5) a formális és informális nyelvhasználati színterek 
nyelvválasztási normáit és a nyelvi attitődöket csekély 
mértékben befolyásolják az egyéni változók, azaz a beszélık 
életkora, neme vagy foglalkozása; (6) a vizsgált közösség 
tagjai szinte kivétel nélkül rendkívül fontosnak tartják az 
anyanyelv megırzését, elsajátítását és továbbörökítését a 
fiatalabb generációk számára; (7) a közösség a számi-finn 
kétnyelvőségi helyzetet általában nem tartja korlátozónak; és 
(8) a vizsgált csoport tagjaiban erısen él a közösséghez 
tartozás érzése, érzelmileg erısen kötıdnek anyanyelvükhöz, 
annak értékéhez, ugyanakkor hasznosságáról már nincsenek 
teljesen meggyızıdve. 
 A közösség nyelvi helyzetérıl az alábbi kép rajzolódott 
ki. A közösség ma egyértelmően nyelvcserehelyzetben van. Az 
nem jósolható meg, hogy ezt a periódust mikor zárja le a 
többségi nyelv egyedüli használatának szakasza, de a közösség 
nyelvhasználati szokásai, anyanyelvéhez és a kétnyelvőségi 
helyzethez való pozitív viszonyulása jól érzékelteti, hogy a 
vizsgált számi nyelvközösség ma alapvetıen hozzáadó 
kétnyelvőségi helyzetben van. A funkcionális nyelvvesztés, 
azaz az anyanyelvi nyelvhasználati színterek fokozatos 
csökkenése azonban érzékelhetı folyamat, amit számos 
tényezı elı is mozdít, így leginkább az, hogy a 
beszélıközösség már nem tudja fenntartani hagyományos 
életmódjából fakadó zártságát; a formális, és egyre inkább az 
informális nyelvi színtereken is egyre nagyobb hatással van rá 
a tágabb nyelvi környezet, többek között a média. 
 Ezek a tényezık a nyelvcsere felgyorsulását 
eredményeznék, ha nem lenne számos olyan tényezı, amely a 
kisebbségi nyelv fokozatos visszaszorulása ellenében dolgozik, 
ilyenek például az egyre népszerőbb anyanyelvi oktatás és az 
egyéb, az államilag támogatott nyelvfejlesztéssel és a számik 
érdekvédelmével egyre intenzívebben foglalkozó intézmények, 
az anyanyelv megırzését elımozdító hagyományos 
életmódhoz kapcsolódó tevékenységek, fıként a réntartás és a 
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kézmővesség, valamint a számiknak szervezett, a számi kultúra 
fontos részét képezı rendezvények. 
 A vizsgált közösségben a nyelvcsere és a 
nyelvmegırzés tehát egyszerre van jelen, a jelenlegi 
nyelvcserehelyzet pillanatnyilag nem utal arra, hogy az 
etnikum gyorsan asszimilálódna a többségi társadalomba, sıt 
meglátásom szerint ma a nyelvcsere lelassulásának lehetünk 
tanúi, amiben nagyon lényeges szerepet tulajdonítok az 
anyanyelvhez és a számi-finn kétnyelvőséghez főzıdı 
egyértelmően pozitív attitődöknek, amelyek a közösség egyre 
inkább finn domináns nyelvválasztási szokásai ellenében is 
mőködhetnek. 
 
További kutatási irányok, módszerek 
 
Mivel a jelenlegi nyelvhasználati szokások – és természetesen 
a nyelvi attitődök is – idıvel változnak, a közösség 
nyelvcserehelyzete akkor válhatna jól interpretálhatóvá, ha az 
állapotfelmérést olyan változásvizsgálat követné, amely azonos 
módszertani eljárásokat követve biztosíthatná az adatok 
összemérhetıségét. 
 Továbbá szükségesnek tartom megteremteni a 
lehetıséget a változatosabb kutatási módszerek alkalmazására, 
az interjúra és a részt vevı megfigyelésre, amelyek jelentısen 
javíthatnának a vizsgálat megbízhatóságán is. Az interjú arra is 
alkalmat adhatna, hogy tisztázni tudjam az attitődkérdıív 
hiányosságait, amelyek abból fakadnak, hogy az ötfokozatú 
skála sok esetben képtelen felölelni az attitődök sokféleségét.  
 A megbízhatóság növelése egy következı 
változásvizsgálat esetében azt is megkívánná, hogy az 
egyszerőbb számítási eredményeken alapuló, leíró jellegő 
elemzést statisztikai elemzéssel erısítsem meg. 
 


