
1. A választott kutatási téma újszerűsége, aktualitása és a 
választás indoklása. A doktori dolgozat az orosz nyelvnek, mint a 
nemzetek közötti érintkezés eszközének a működését kívánja feltárni 
többnyelvű környezetben, pontosabban a négynyelvű kárpátaljai 
Aknaszlatinán napjainkban, éppen 20 évvel a Szovjetunió felbomlása 
után. Összehasonlító terepmunkánkat ebben a kisvárosban, valamint 
Ukrajna és Moldova más hasonló, többnyelvű településein végeztük 
2004. és 2010. között.  

Témánk újszerűségét elsősorban az adja, hogy kutatásunk tárgya egy 
olyan beszédközösség (Aknaszlatina) élő orosz nyelvének a vizsgálata, 
melyben a nyelv beszélői – a helyi magyarok és románok – két ukrajnai 
nemzeti kisebbséghez tartoznak, az államalkotó ukránok pedig csak 
jelentéktelen számban vannak jelen. Mindezidáig a néprajzosok és 
nyelvészek elsősorban „saját” kárpátaljai nemzeti kisebbségeiket 
kutatták, azaz a román kutatók a helyi románsággal, a magyar kutatók 
pedig a helyi magyarsággal foglalkoznak fokozódó intenzitással, bár 
hozzá kell tenni, hogy magyar nyelvészeti szempontból Kárpátaljának az 
általunk vizsgált máramarosi része sokáig fehér folt maradt a magyar 
dialektológiában is. Bár léteznek a kárpátaljai kétnyelvűséget feltáró 
kutatások, a helyi három- vagy többnyelvűség leírására kevesen 
vállalkoztak, és az e szempontból különleges helyzetet elfoglaló 
Aknaszlatina nyelvi feltérképezésére még nem történt kísérlet. 
Tudomásunk szerint az egyedülállóan érdekes szlatinai nyelvi helyzetre 
az ungvári egyetemi tanár és poliglott, Rot Sándor figyelt fel még a 60-
as években: ő akkor mágnesszalagra rögzített egy szlatinai irodában 
elhangzott négynyelvű (orosz-ukrán-magyar-román) mondatot. Majd fél 
évszázaddal későbbi terepmunkánk során sikerült hasonlóan érdekes és 
gyakori kódváltásokkal tarkított párbeszédeket rögzítenünk. Figyelmünk 
középpontjában nem egy adott etnikum nyelvi viselkedésének a leírása 
állt, hanem éppen az etnikumközi kommunikáció megfigyelése és 
elemzése.  

Az etnikumközi érintkezés eszközeihez való „nemzetfeletti” 
hozzáállás manapság ugyancsak aktuális, hiszen tükrözi a világszinten 
jelentkező globalizációs folyamat hatását is. Az angol nyelvnek, mint 
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lingua francának a térhódítását a globalizációhoz való viszony 
függvényében aggódva vagy éppenséggel lelkesen figyelik az egész 
világon. Az angol mellett azonban vannak (voltak?) egyéb, a nemzetközi 
érintkezésben használatos nyelvek is (pl. a német, a francia, vagy éppen 
az orosz). Manapság e regionális lingua francák összeomlásának 
vagyunk tanúi a globális angollal szemben, noha az egyes nyelvek 
esetében más-más ütemben történik mindez. Néhány kutató az orosz 
esetében e folyamat megfordulását állapította meg, amennyiben a 
függetlenné vált posztszovjet államokban a „bennszülött” nyelvek 90-es 
években tapasztalt erősödése után, a függetlenség második évtizedében 
az orosz nyelv regionális lingua francaként betöltött szerepének a  
felértékelődését jelzik. A nyelvészek, társadalomnyelvészek, vagy akár 
az egyszerű nyelvhasználók számára is egyre világosabban 
fogalmazódik meg a kérdés: vajon az orosz nyelv képes lesz-e a 
nemzetközi kommunikáció „semleges” (azaz kommunista és hódító 
jellegétől megfosztott) eszközévé válni, vagy e szerepet az egész világon 
véglegesen és kikerülhetetlenül a globális angol veszi át?  

nemzetisége számára egykor kötelező nyelv az ukránosítás korában az 
etnikumközi érintkezés kényelmes eszközévé válhatott Aknaszlatinán. 
Az erőszakos szovjetesítés során bevezetett orosz nyelv 20 évvel a 
Szovjetunió széthullását követően a szabad választás nyelve lett. 
Figyelembe véve ugyanakkor azt, hogy Aknaszlatina az orosz nyelv 
demográfiai szempontból parányi szigete, ahol a nyelv beszélői két-, 
három-, sőt nem ritkán négynyelvűek, az orosz nyelv pedig itt csupán 
néhány évtizede vált a nemzetközi érintkezés eszközévé, fennmaradására 
kevesebb esély mutatkozik, mint akár Odesszában, a Dnyesztermenti 
Köztársaságban vagy Gagauziában.  

 
A disszertáció témájában készült publikációk: 

 
1. «От Закарпатья до Гагаузии: особенности функционирования 

русского языка в многоязычных общинах». Ιn: Příhoda, M., Vaňková 
H. (editoři), Slavistika v moderním světě. Konference mladých slavistů 
III – říjen 2007. Praha, 2008: 237-251.  

A témaválasztás indoklása: A két- vagy többnyelvű államokban és 
általában véve a nyelvek közötti érintkezésben a hivatalos nyelv kérdése 
mindig érzékeny és politikailag, ideológiailag színezett problémát 
jelentett. A nyelvvédők gyanakodva tekintettek az államnyelvi 
befolyásra. Még a legszigorúbb ideológiai ellenőrzés szovjet 
időszakában is léteztek nézeteltérések a nyelvészek között a nyelvi 
interferenciák kérdésében, illetve az államnyelv által a helyi kisebbségi 
nyelvre gyakorolt hatásokat illetően. Egy ilyen típusú vita manapság is 
tovább tart a normatív-előíró nyelvészet követői és a leíró nyelvészek 
között, bár a Szovjetunió szétesését követően mára a kérdés ideológiai 
töltete természetesen gyökeresen megváltozott. A szovjetunióbeli 
nemzetközi érintkezéssel kapcsolatos, a 60–80-as években komoly 
állami forrásokkal támogatott kutatások a 90-es évekre gyakorlatilag 
megszűntek. A posztszovjet államok többnyelvűségét kutató A. 
Pavlenko megállapítja, hogy a poszt-koloniális nyelveket beszélők 
jogainak égető kérdése mindmáig nem került be a nyelvi kisebbségek 
jogaival foglalkozó munkákba. 

2.  «Хочет ли еще Закарпатье говорить по-русски? (на примере 
школ с русским языком обучения Тячевского района)». In: 
Povarnyicina, M. (сост.), Русский язык в начале XXI. Проблемы 
развития, функционирования, преподавания. Венгрия, Печ, 6-8 
декабря 2007. Печ, 2008: 126-130. 

3. «Русскоязычные острова в Закарпатье, Гагаузии и в 
Приднестровье». Вестник. Современный русский язык: 
функционирование и проблемы преподавания № 22. Будапешт, 2008: 
117-120. 

4.  «Заметки по поводу переводимости аспектуальных значений 
(с привлечением русского, венгерского, французского и 
древнегреческого языков)». Studia Russica XXIII. Budapest, 2009: 
298-314. 

5.  «Функционирование русского языка в условиях диглоссии и 
полиглоссии (опыт полевой работы)». Вестник. Современный 
русский язык: функционирование и проблемы преподавания № 25. 
Будапешт, 2011 (nyomdai előkészítés alatt). 
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e szerteágazó kérdés minden részletre kiterjedő és kellő pontosságú 
feltárását, mégis reméljük, hogy disszertációnk szerény hozzájárulás lesz 
a posztszovjet térségben használt sokarcú és folyamatosan változó orosz 
nyelv további tanulmányozásához, illetve az orosz, mint idegen nyelv 
tanításának módszertanához. 

Egy helyi kutató számára nem mindig kényelmes dolog olyan 
érzékeny, anakronisztikus, sőt „politikailag inkorrekt” kérdéssel 
foglalkozni, amilyen az orosz nyelv működése a posztszovjet 
utódállamokban, ezért Budapestről kiindulva megvalósíthatóbbnak tűnt 
e kérdés tanulmányozása. Mindemellett van egy személyesebb indokom 
is, mégpedig az aknaszlatinai nyelvi helyzet, mely pontosan megfelel 
saját nyelvi kompetenciámnak. A moldáviai orosz-román 
kétnyelvűségen megedződve már 18 éve Magyarországon élek, így 
bármely nemzetiséghez tartozó szlatinai lakossal megtaláltam a közös, 
„belsőkódos” nyelvet, ami a résztvevő megfigyelés alapfeltétele volt. 

 A spontán nyelvhasználatnak a disszertációban elemzett példái 
és a kérdőívek és tesztek eredményei alapján arra a következtetésre 
jutottunk, hogy a szlatinai fiatal nemzedék az orosz és a vele szoros 
rokonságban álló ukrán nyelv fokozatos összeelegyítése felé halad, 
miközben a mindennapi érintkezésben megtartja magyar, illetve román 
anyanyelvét is. Mi lehet e körülmények között az orosz nyelv jövője a 
soknyelvű Aknaszlatinán? A posztszovjet térségben használt orosz 
nyelvet tanulmányozó kutatók a következő három lehetséges 
forgatókönyvet említik: 1) a nyelv teljes eltűnése, 2) a nyelvhasználati 
tér beszűkülésével párhuzamosan az orosz nyelv szóbeliségre való 
korlátozódása (egyfajta pidzsinizálódással együtt), 3) a nyelv átalakulása 
úgy, hogy az orosz teljes értékű regionális változata fejlődik ki belőle.  

 
2. A kutatás céljai. A dolgozatban azt a feladatot tűztük ki, hogy a 

posztszovjet térség (Ukrajna és Moldova) néhány többnyelvű 
településén feltárjuk az orosz nyelv jelenlegi helyzetét, különös 
figyelmet fordítva a magyar-román Aknaszlatinára Kárpátalján. Mind 
Ukrajnában, mind Moldovában az orosz nyelv mögött immár két 
évtizede nem áll politikai támogatás. Ennek ellenére nem csupán túlélte 
e két évtizedet, hanem e két ország néhány régiójában továbbra is nagy 
népszerűségnek örvend. Kutatásunk során ennek okait igyekeztünk 
feltárni, valamint kísérletet tettünk az orosz nyelv működési 
sajátosságainak leírására a régióban.  

Számos objektív (politikai, földrajzi, demográfiai, sőt gazdasági) 
tényező fenyegeti az orosz nyelv túlélését ebben a régióban. Másrészről 
viszont számításba kell venni egy, a nyelv túlélését elősegítő szubjektív 
tényezőt is, mégpedig „nemzetek feletti”, semleges jellegét, mely a 
soknemzetiségű Aknaszlatinán az orosz nyelvet a „nemzeti töltettel” 
rendelkező ukránnal szembeállítja. Megfigyeléseink szerint az orosz 
nyelv a lingua franca szerepét nemcsak közösségi szinten tölti be, hanem 
a vegyes családok belső nyelvhasználatában is, amennyiben mindkét 
szülő saját nyelvén (magyarul, illetve románul) beszél a gyermekeivel, 
egymás között pedig oroszul. Így elmondható, hogy az aknaszlatinai 
szigetszerű orosz nyelv tekinthető manapság a románok és a magyarok 
közötti érintkezés legkényelmesebb eszközének. Ezzel egy időben a 
húsz évvel ezelőtt még a nagyobb presztízsű oroszhoz képest L-
változatnak tekintett ukrán nyelv fokozatosan H-változattá alakul át. A 
hatalmi státuszát elvesztő orosz nyelv pedig, elsősorban az etnikumok 
közötti érintkezés semleges eszközeként, továbbra is vonzó maradt. A 
sors iróniája, vagy a történelem csele folytán a Szovjetunió valamennyi 

Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy leírjuk az orosz nyelv helyi 
(aknaszlatinai) változatának sajátosságait, és lehetőség szerint 
összehasonlítsuk a volt Szovjetunió más többnyelvű településein beszélt 
orosz nyelvváltozatokkal, főként a (jogilag Moldovához tartozó) 
dnyesztermenti Tiraszpol és a gagauziai Komrat vonatkozásában. 
Konkrét nyelvi helyzetekből kiindulva az általunk rögzített 
beszélgetésekben használt valamennyi nyelvi kódot vizsgáltuk, azonban 
különös figyelmet szenteltünk az etnikumok közötti érintkezésben 
használt kódoknak..  

Kutatásunk különlegessége abban áll, hogy az orosz nyelv 
működését nem az orosz és a nemzeti nyelv kettőségében vizsgáljuk, 
hanem a posztszovjet térség három- sőt négynyelvű beszédközösségeit 
vesszük górcső alá, ahol az orosz nyelv a lingua franca szerepét tölti be. 

10 
 

3 
 



A nyolcvanas években a szovjet nyelvészek a hagyományos 
többnyelvűség eltűnését jósolták az orosz–nemzeti kétnyelvűség javára, 
és ezt a folyamatot a haladás kívánatos jeleként állították be. E 
jóslatokkal ellentétben ma a volt Szovjetunió egyes régióiban azt látjuk, 
hogy a többnyelvűség úgy maradt fönn, hogy az orosz nyelv a 
hagyományos helyi kisebbségi nyelvek, illetve az új államnyelv mellett 
továbbra is használatban maradt. Kárpátalján és Moldova déli részén, 
Gagauziában sajátos háromnyelvűséggel állunk szemben, ahol is az 
általunk tanulmányozott nyelvek különböző nyelvcsaládokhoz tartoznak: 
a kárpátaljai Aknaszlatinán magyar-román-orosz háromnyelvűséget 
tapasztaltunk, míg Gagauziában török-moldáv-orosz háromnyelvűséget. 
Mindkét esetben egy negyedik, szláv nyelv is gazdagítja a képet: 
Kárpátalján az ukrán, Dél-Moldovában pedig a bolgár. Az autonóm 
Gagauziában hivatalos háromnyelvűséget vezettek be, a Dnyesztermenti 
Köztársaságban pedig szintén három hivatalos nyelv van, az orosz 
mellett az ukrán és a cirill betűkkel írt moldáv/román is hivatalos. 
Aknaszlatina mellett még két további hagyományosan soknemzetiségű 
településen végeztünk terepmunkát: Tiraszpolban és Komrátban. A 
kommunikációs helyzeteket három szinten vizsgáltuk: az első, egyéni 
szinten az egyéni orosz nyelvhasználatban jelentkező interferenciákat 
vizsgáltuk az anyanyelv, illetve a hivatalos államnyelv vonatkozásában. 
A második, családi-közösségi szinten figyelmünk elsősorban a vegyes 
családok nyelvhasználatára irányult, valamint az adott település 
nyilvános helyein tapasztalható nyelvhasználatra. A harmadik, nemzetek 
feletti szinten pedig igyekeztünk nyugat-, ill. délnyugat-ukrajnai, 
valamint dél-moldovai párhuzamos helyzetekkel összevetni a terepen 
tapasztaltakat. 

minél tökéletesebb elsajátítását tűzték ki, némely esetben az orosz 
nyelvet „gazdagító” ukrán hatásokra is pozitívan tekinthettek. A 
folyamat persze alapvetően fordított volt: a nemzeti nyelvek az orosz 
elkerülhetetlennek vélt hatása alá kerültek. Ugyanakkor ma 
Aknaszlatinán (a tanulók legfeljebb 10 %-át érintő orosznyelvű iskolai 
osztályokat leszámítva) nincs az orosz nyelv tisztaságán „őrködő” 
intézmény. Az orosz nyelv a többi kisebbséggel való érintkezés pusztán 
gyakorlati funkcióját látja el, ami a nyelv további túlélését vetíti előre, 
bár nem kizárható a hivatalos ukrán nyelvvel való fokozatos 
összemosódása sem.  

Külön alfejezetet szenteltünk az aknaszlatinai iskolások ismereteinek 
az igeszemlélet használata szempontjából. Az aspektuspárokra 
vonatkozó tesztek eredményeit kiértékelve meglepetéssel tapasztaltuk, 
hogy még az olyan, igekötő nélküli befejezett-folyamatos igepárok 
használatában is magas százalékban találtunk helyes válaszokat, ahol a 
magyar és a román nyelv nem szolgálhatott támpontul a megfelelő alak 
kiválasztásához. A tiraszpoli diákok szinte 100 %-os biztonsággal 
oldották meg ezeket a teszteket, ami az orosz nyelv szóbeli formájának 
gyakorlatilag anyanyelvi szintű ismeretéről tanúskodik. A szlatinai 
diákok által adott helyes válaszok magas aránya szintén arra utal, hogy 
az „utcán”  elsajátított orosz nyelvet magas szinten beszélik. A 
szemléletpárok használatában az ukrán nyelvvel való interferencia még 
„pozitív” hatással is járhatott a kapott eredményekre, főként a magyar 
vagy a román szubsztrátummal kapcsolatos interferenciákhoz képest. 
Megjegyzendő azonban, hogy a diákok tudása ebben a kérdésben nem 
alapul elméleti képzettségen, hanem az igeszemlélet kérdését egyfajta 
globális nyelvtani megközelítéssel kezelik. Ezt kitűnően szemlélteti egy 
11. osztályos diáklánynak az открой és az открывай közötti 
különbséget firtató kérdésünkre adott – és az igeszemléletet a magyarban 
szintén nem létező nyelvtani nemek kérdésével elegyítő – válasza: az 
открой hímnemű, az открывай pedig talán nőnemű alak.  

A disszertáció nem törekedhetett az orosz nyelvre a posztszovjet 
térség egészében, vagy akár csak Ukrajnában jellemző helyzet kimerítő 
elemzésére, csupán hozzájárulás kíván lenni a közvetítő nyelvek 
működésének elemzéséhez általában, illetve az orosz nyelv etnikumközi 
közvetítő szerepének vizsgálatához egyedi szinten.  

6. A kutatás gyakorlati jelentősége. Bár a kutatás tárgyának 
leírásához szükséges multidiszciplináris megközelítés nem tette lehetővé 
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3. A kutatási módszerek: a terepmunka során a legfontosabb 
szempont a hosszan tartó résztvevő megfigyelés. Az elmúlt hat év során 
rendszeresen visszatértünk Aknaszlatinára, miután már az első két ott-
tartózkodásunk során sikerült beépülnünk a vizsgált csoportba, és szinte 
észrevétlenné tenni magunkat.  

bizonyos mértékig ukránnal kevert) oroszt használják lingua francaként 
az etnikumközi érintkezésben.  

 Terminológiai szempontból megjegyzendő az is, hogy az 
általunk vizsgált beszédközösségek esetén a klasszikus meghatározás 
szerinti diglosszia kategóriájába csak a dél-moldovai gagaúz-orosz 
beszélőközösség sorolható. Hasonló diglossziás helyzet Kárpátalján csak 
ruszin-ukrán relációban lenne leírható, ahol a szóbeli dialektusként 
használt ruszint egészítheti ki a hivatalos regiszterben használható ukrán. 
Az általunk vizsgált szlatinai magyar-román-orosz-ukrán 
soknyelvűséget, amelyben az orosz nyelv etnikailag semleges, közvetítő 
nyelvként szerepel, csak részben tekinthetjük diglossziás helyzetnek, 
hiszen mind a négy felsorolt nyelv (az egyének iskoláztatása 
függvényében) irodalmi sztenderd változatnak tekinthető, ugyanakkor a 
nyelvi érintkezés során eltérő funkcióval rendelkezhet, de adott esetben 
bármelyik betöltheti (a hivatali érintkezéstől eltekintve) szinte 
valamennyi kommunikatív funkciót is.  

A terepmunka módszereit illetően írásos feljegyzéseket és (titkos, 
valamint „bejelentett”) hangfelvételeket készítettünk a spontán 
nyelvhasználatról, emellett valamennyi helyszínen irányított interjúkat 
vettünk fel, illetve szóbeli és írásbeli fordításokat és írásbeli feladatokat, 
valamint nyelvtani teszteket írattunk a helyiekkel. 

Bár szigorúan vett szociológiai szempontból feljegyzéseink és 
hangfelvételeink nem tekinthetőek reprezentatívaknak, mindenképpen 
érdemüknek mondható az, hogy hosszú időn át és nem egyszer 
meglehetősen nehéz körülmények között végzett terepmunka 
eredményei. A családoknál készített felvételeken kívül olyan stratégiai 
helyszíneken kellett helyt állni, mint a városi orvosi rendelő, iskolai 
osztályok, boltok, posta, bárok, kávézók. A legtöbb aknaszlatinai lakos nyelvi kompetenciája a poliglosszia 

kiváló példája., hiszen a helyi magyarok (illetve románok) a magyar (ill. 
a román) nyelv beszélt és irodalmi változatát egyaránt ismerik, a 
szomszédos (román, ill. magyar) etnikum nyelvének ismerete általában a 
konyhanyelv szintjére korlátozódik, az ukránt tisztán hivatalos 
helyzetekben használják, az oroszt pedig – az etnikumközi érintkezés 
eszközeként – hivatalos és magánbeszélgetésben egyaránt.  

 
4. A disszertáció felépítése. A soknemzetiségű Aknaszlatinán 

beszélt orosz lingua franca sajátosságainak feltérképezéséhez három 
megközelítést alkalmaztunk. A dolgozat második fejezetében – 
elsősorban történeti és földrajzi forrásokra támaszkodva – a szlatinai 
orosz nyelv működésének történelmi és demográfiai dimenzióját írtuk le. 
A harmadik fejezetet a szociolingvisztikai kérdéseknek szenteltük: itt a 
helyi nyelvek együttélését konkrét beszédhelyzetek és hangfelvételek 
alapján elemeztük moldovai példákkal összevetve. A negyedik fejezet a 
szlatinai orosz lingua franca legjellemzőbb hangtani, szókincsbeli és 
mondattani sajátosságainak leírására tesz kísérletet. 

 
Az aknaszlatinai orosz nyelv sajátosságai. A válaszadók írásbeli 

munkái, valamint hangszalagra rögzített spontán szóbeli 
megnyilatkozásai alapján a negyedik rész alfejezeteiben leírtuk a helyi 
orosz nyelvváltozat hangtani, szókincsbeli és nyelvtani jellegzetességeit. 
Következtetéseink szerint a helyi orosz nyelv a vele szoros rokonságban 
álló hivatalos ukrán nyelv sokirányú hatását mutatja, és kisebb 
mértékben kimutatható  az orosszal ilyen fokú rokonságban nem álló – 
és a beszélők tudatában a szláv nyelvektől élesen elkülönített – román és 
magyar nyelv hatása is. Bár a szovjet időkben stratégiai célként a 
szovjetunióbeli nemzetek egységét megteremteni hivatott orosz nyelv 

 
 5. Az elvégzett kutatás eredményei 
A helyi nyelvek szerepe az etnikumok közötti érintkezésben. A 

harmadik fejezetben a szlatinai többnyelvűség működését elemeztük. Az 
elemzett dialógusok/többszereplős párbeszédek alapján az Aknaszlatinán 
jellemző nyelvi helyzet az alábbiakban foglalható össze: 
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а) Egy átlagos beszélgetés részvevői három, vagy akár négy 
különböző nemzetiséghez (magyar, román, ukrán, stb.) is tartozhatnak 

b) Van olyan beszélgetőpartner, aki párhuzamosan több (akár négy) 
nyelven is folytathatja a beszélgetést. 

c) Egy és ugyanazon beszélgetőpartner ugyanahhoz a 
beszélgetőpartnerhez két / három nyelven is szólhat az egyes nyelveket 
váltogatva. 

d) A nyelv megválasztása nem csak a beszélgetőpartnerek nyelvi 
kompetenciájától függ, hanem egy adott beszélőközösséghez való 
tartozásától is. Egy szlatinai magyar és egy szlatinai román – még ha 
mindketten beszélik is egymás nyelvét – egymással orosz nyelven fog 
érintkezni, ugyanakkor egy helyi magyar egy romániai románnal 
románul, esetleg magyarul fog értekezni.  

Bár sok szlatinai ismeri a szomszédos etnikum nyelvét, a másnyelvű 
beszélgetőpartnerrel oroszul kommunikál. Ez kulcsfontosságú 
momentum az aknaszlatinai orosz nyelv működésének megértéséhez. Az 
orosz nyelv fontos eleme a város magyar és román lakosai között 
kialakult együttélésnek, amikor is egyik nyelvi csoport sem kívánja a 
semleges orosz nyelv használatára vonatkozó hallgatólagos 
megállapodást felrúgni. Felmerülhet a kérdés, hogy miként alakult ki ez 
a nyelvi kompromisszum? A 20. század első felében a helyi románok, 
különösen a sóbányával kapcsolatban lévők, gyakran beszélték az akkor 
még presztízsnyelvnek számító magyart. Faluszlatina és Aknaszlatina 
összevonása és a környező településekről való román beköltözés 
következtében azonban mára a románság kétharmados többségbe került. 
A Románia felé való határnyitásnak köszönhetően eközben a román 
nyelv presztízse és haszna is megnőtt.  A mára kialakult demográfiai és 
gazdasági erőviszonyok következtében sem a magyarok, sem a románok 
nem állnak elő nyíltan a nyelvi elsőbbség igényével, nem várják el a 
másik etnikumtól nyelvük ismeretét. Ez a nyelvi helyzet ugyanakkor 
mindkét (mindhárom) nyelv legalább passzív ismeretét, valamint az 
egyes nyelvek irányába megnyilvánuló toleranciát feltételez a beszélők 
részéről. A helyi kisebbségek nem fordulnak a receptív kétnyelvűség 
módszeréhez sem, amelyben mindkét beszélgetőpartner a saját 

anyanyelvét használja, feltételezve mondandójának pontos megértését. 
Aknaszlatinán a semleges orosz nyelv használatát részesítik előnyben. A 
szocialista tábor kötelezően tanult idegen nyelve 20 évvel a Szovjetunió 
felbomlása után a soknyelvű Aknaszlatinán az etnikumok közötti 
érintkezés legkényelmesebb eszközévé vált.  

A harmadik fejezet második részben ismertetjük a szlatinai magyar, 
valamint ukrán-orosz iskolában, illetve a tiraszpoli román és orosz 
iskolában megíratott nyelvi kérdőívek eredményeit. Ezeket összevetve 
kiderül, hogy még a hivatalosan háromnyelvű Dnyesztermenti 
Köztársaság is alatta marad Aknaszlatinának a tanulók által ténylegesen 
használt nyelvek számát illetően. Bár a tiraszpoli románnyelvű 
gyermekek valamennyien beszélik az orosz nyelvet is, a tiraszpoli 
orosznyelvű tanulók azonban – a bolgárul is tudó néhány válaszadót 
leszámítva – általában egynyelvűek. Az ukrán és a moldáv nyelv 
tudásáról csak szórványosan számoltak be. Aknaszlatinán ellenben a 
gyermekek többsége háromnyelvű, sőt nem kevesen négynyelvűek. A 
gyermekek nyelvi kompetenciája természetesen nem egyforma, orosz 
nyelvtudásuk sem tekinthető mindig biztosnak, hiszen Szlatinán az orosz 
nyelvet gyakorlatilag csak szóban használják, és erős interferenciában áll 
az iskolában mindenki által kötelezően tanult ukránnal. Néhány gyermek 
esetében a gyakorlati használat során e két rokonnyelv egyszerűen 
összemosódik, bár elméleti szinten az aknaszlatinai fiatalok tudatában 
vannak az orosz és az ukrán nyelv különállóságának. A félnyelvűség 
ezen sajátos formája persze jelentősen megemeli a nyelvi kérdőívekben 
megjelölt beszélt nyelvek számát is.  

Szociolingvisztikai szakszóval élve elmondhatjuk, hogy 
Tiraszpolbam a hivatalos háromnyelvűség ellenére a gyakorlatban 
„egyfókuszú kétnyelvűségről” van szó, tehát a román/moldávnyelvű 
lakosok az orosz nyelvet is bírják, míg az orosznyelvű népességnek az 
iskolában van ugyan lehetősége a másik két hivatalos nyelv tanulására, 
de a gyakorlati életben csak az oroszt használják. Aknaszlatinán ezzel 
szemben „kétfókuszú kétnyelvűségről” beszélhetünk, amennyiben a 
helyi magyarok és románok egy harmadik nyelvet, a (fiatalok által 
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