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1 BEVEZETÉS 

 

„Én olyan titkos magyar vagyok” (GR) 

 

A közelmúltban növekvőben van azon írások száma, amelyek a szlovákiai magyarok mint 

kétnyelvű beszélők nyelvhasználatával foglalkoznak (lásd pl. Sándor 2000, Menyhárt 

2006, Lanstyák 2006b, 2009; Pintér 2008, Misad 2009). Ezek a munkák helyenként 

utalnak a magyar–szlovák viszonylatban bekövetkező vagy épp folyamatban lévő 

nyelvvesztésre, azonban részletesen a jelenséggel nem foglalkoznak. Sándor Anna (1998, 

2000) folytatott kutatásokat Kolonban a nyelvcserét illetően, de a jelenséget csak közösségi 

szinten vizsgálta. 

A szlovákiai magyar beszélőközösségnek azokat a tagjait (vö. Gereben 1999: 53), 

akik már elindultak a nyelv-, illetve identitásvesztés útján, a szociológiai vizsgálatok (pl. 

Gyurgyík 2006, Lampl 2008) sem tudják megragadni. Ezeknek az embereknek 

gondolkodásáról, attitűdjeiről, nyelvhasználatáról keveset tudunk, tudományos vizsgálatuk 

még nem történt meg. Ennek pótlása azonban egyre sürgetőbbé válik, hiszen a 

népszámlálási adatok folyamatosan azt mutatják, hogy nagymértékben növekszik 

Szlovákiában a magyarok asszimilációja.    

A témaválasztásnak a társadalmi tényezőkön kívül a személyes indíttatása az volt, 

hogy magyar és történelem szakos pozsonyi egyetemistaként találkoztam olyan 

csoporttársakkal, egyetemistákkal, akik magyar nyelvüket már kevésbé jól beszélték. Azt 

tapasztaltam, hogy ezek az emberek identitásproblémákkal küszködnek. A beszélgetéseink 

során feltűnt, hogy szívesen beszélnek ezzel kapcsolatos belső küzdelmeikről, mintha 

önmaguknak is magyarázkodnának amiatt, hogy miért állnak közelebb a szlováksághoz, 

illetve szlovák identitáshoz. Identitásukat sokszor a nyelvhez, (magyar vagy szlovák) 

nyelvhasználathoz kötötték, a hiányos magyar nyelvtudásuk miatt nem merték/akarták 

magukat többé magyarnak nevezni. Ezek a beszélgetések indítottak el abban, hogy 

megvizsgáljam a nyelvleépülés folyamatát, és többet tudjak meg az ún. „titkos magyarok”-

ról
1
.  

                                                             
1
 Egyik adatközlőm nevezte így magát az interjúban.  
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Kutatásom célja, hogy képet nyújtsak tizenöt nyelvleépülő beszélő magyar 

nyelvhasználatáról, és rámutassak azokra a jelenségekre, amelyek a nyelvleépülésre 

utalnak.  

Munkámban azt vizsgálom, hogy a nyelvleépülő beszélők magyar beszéd-

megnyilvánulásában a szlovákiai magyar beszélőkhöz képest milyen 

megakadásjelenségek, interferenciák és kódváltások fordulnak elő. Emellett a kvalitatív 

megközelítés mellett a jelenségek előfordulási gyakoriságát is vizsgálom mint olyan 

tényezőt, amely segíthet megragadni a nyelvleépüléses jelenségeket.  

Dolgozatom kísérleti jellegű, próbálkozás a nyelvleépüléses beszélők magyar 

nyelvének vizsgálatára. Mivel a témával magyar–szlovák viszonylatban még nem (vagy 

keveset) foglalkoztak, munkám célja egyfajta alapozás is, hiszen első lépésnek tekinthető a 

nyelvvesztés és a nyelvcsere vizsgálatában. E miatt az alapozó jelleg miatt a dolgozatban a 

nagyobb hangsúlyt az adatokra helyeztem.  

A dolgozat eredményei jól hasznosíthatók a nyelvi tervezés területén, nyelvélénkítő, 

esetleg nyelvélesztő programok létrehozásában. Emellett a másodnyelv-elsajátítás és az 

anyanyelvi nevelés területén – mivel a nyelvvesztők és az ép anyanyelvűek egy folyvány 

két pontját képezik, ezért a nyelvvesztők vizsgálata a (még) ép anyanyelvűek 

nyelvismeretének „gyenge pontjaira” is rávilágíthat, mindez pedig fontos szempont lehet a 

magyar nyelvi tankönyvek írásakor.  
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2 ELMÉLETI KÉRDÉSEK 

2.1 A NYELVLEÉPÜLÉS MIBENLÉTE ÉS TERMINOLÓGIÁJA  

Mivel a nyelvvesztés kutatása újkeletű területnek számít a nyelvtudományban, 

szakterminológiája még nincs teljesen megállapodva, ezért lényegesnek tartom a dolgozat 

szempontjából fontos fogalmak tisztázását.  

A nyelvvesztés (language loss vagy language attrition), nyelvcsere (language shift) 

és nyelvhalál (language death) kifejezések egymással szorosan összefüggő fogalmak, mind 

a magyar, mind pedig a külföldi szakirodalom egy része szinonimaként használja őket 

annak ellenére, hogy jelentésük eltérő (lásd pl. Bartha 1999: 124, Köpke 2004: 1331). 

Először a nyelvcsere és nyelvvesztés közötti különbségre térek ki. A nyelvcsere 

Weinreich szerint áttérést jelent egy nyelv szokásos használatáról egy másikéra (vö. 1967: 

78). Gal úgy határozza meg a nyelvcserét, mint a szinkrón változatok társadalmilag 

motivált újraelosztását a különböző társadalmi környezetek és beszélők szerint (1979: 17). 

Egy komplex folyamatról van tehát szó, melynek során egy kétnyelvű beszélőközösségben 

a másodnyelv egyre inkább terjed az első nyelv rovására, ezzel párhuzamosan pedig az 

első nyelv mind jobban visszaszorul. Ezenkívül nyelvcsereként utalunk e folyamat 

végeredményére is, azaz arra az állapotra, amikor egy közösségben az eredeti nyelvet még 

anyanyelvként beszélő utolsó nemzedék kihalásával az eredeti első nyelv aktív használata 

megszűnik (vö. pl. Lanstyák 2000a: 27, Bodó 2001: 169, Schmid 2008: 10).  

A nyelvcserét két oldalról lehet vizsgálni, szociológiai és nyelvészeti szempontból. A 

szociológiai szempontú vizsgálat arra irányul, hogy milyen társadalmi helyzetben történik 

a nyelvcsere, mi a szociológiai folyamata és milyen társadalmi, szimbolikus és nyelvi 

tényezők határozzák meg. Nyelvészeti szempontból pedig azt figyelhetjük meg, hogy az 

ilyen változásoknak van-e hatása a nyelv szerkezetére és ha van, akkor milyen ez a hatás 

(vö. Gal 1991: 66–67).  Ennek alapján a nyelvcsere egyaránt magába foglalja a 

nyelvhasználatban és a nyelv struktúrájában végbemenő leépüléses jelenségeket is.  

Ha a nyelvcserét a beszélő mint egyén szempontjából közelítjük meg, akkor 

nyelvvesztésről beszélünk. A nyelvvesztés az a folyamat (illetve a folyamat 

eredményeként beállt állapot), amelynek során egy kétnyelvű beszélőnek az egyik 

nyelvében meggyengül, majd pedig előfordulhat, hogy (szinte) teljesen megszűnik a nyelvi 

kompetenciája (vö. Schmid 2008: 10–11, lásd még Lanstyák 2000a: 227). A nyelvi 
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rendszer azonban nemcsak a nyelvcsere folyamatában épülhet le, hanem különböző 

patologikus megbetegedések
2
 következtében is. Ez utóbbi esettel jelen dolgozatban nem 

foglalkozom.    

A nyelvvesztésre a szakirodalomban számos meghatározást találunk attól függően, 

hogy milyen szempontból vizsgálta a jelenséget az adott kutató, vagyis a nyelvi struktúra 

visszaszorulását
3
 vagy pedig a használattal kapcsolatos visszaszorulást

4
 értette alatta. Ezek 

alapján a szakirodalom megkülönböztet funkcionális nyelvvesztést, azaz 

nyelvvisszaszorulást és strukturális nyelvvesztést, azaz nyelvlélektani értelemben vett 

nyelvvesztést, ill. nyelvleépülést is (Bartha 1995 idézi Huls és De Mondot 1992: 103). 

 A funkcionális nyelvvesztés a nyelvcsere folyamatának azzal az egyénre vetített 

tulajdonságával azonosítható, amely során a beszélők esetében az első nyelv használatának 

mennyisége visszaszorul, s ezzel egy időben az anyanyelv nagyfokú funkcionális 

egyszerűsödésen megy át: már csak informális helyzetekben (pl. családi szféra), de ott is 

csökkenő hatékonysággal működik. E megközelítés szerint ez a folyamat két szinten is 

megragadható. Egyrészt egyénenként, amikor az életkortengely mentén egyre kevesebb 

azoknak a szituációknak a száma, amelyekben az első nyelv az egyedüli használati nyelv, 

illetve ahol megjelenhet, ott sem kizárólagos. Másrészt két nemzedéket összevetve: a 

második generáció lényegesen kevesebbet kommunikál az első nyelven. Strukturális 

nyelvvesztésen a nyelvi rendszerben bekövetkező minőségi változások értendők, azok, 

amelyek az egyes beszélők nyelvi produkcióiban érhetők tetten (Bartha 1995: 44–45). 

A nyelvvesztés nyelvcserétől való megkülönböztetésének egy további szempontja, 

hogy a folyamat milyen hosszú ideig tart, azaz egy vagy több generáción keresztül megy 

végbe. Ez a kérdés egy másik terminológiai zavarhoz kapcsolódik – a nyelvvesztés 

jelenségére az angol nyelvű szakirodalom a leggyakrabban két terminussal utal: language 

attrition és language loss. A kettő közötti különbségtétel céljából De Bot (2001) azt 

javasolja, hogy a loss lehetne egy általánosabb fogalom: a nyelvcsere ezen belül jelölhetné 

a nemzedékek közötti vesztést, és az attrition az egy generáción belüli vesztést. Köpke 

(2004) De Bot terminológiáját tekinti követendőnek, ahol a language loss vonatkozik a 

nyelvkontaktus minden olyan negatív típusú kimenetelére, amely egyéni vagy közösségi 

                                                             
2
 Leggyakrabban afázia következtében.  

3
 Például Seliger és Vago (1991: 242) szerint a standardtól való bármilyen strukturális eltérés 

meghatározható, mint nyelvvesztéses jelenség. Schmid (2002: 5) az egyén nyelvének fokozatos elvesztését 

érti alatta.  
4
 Waas szerint például nyelvvesztés alatt a nyelvi norma elvesztése értendő, legyen az standard nyelv, 

nyelvjárás vagy szociolektus (Waas 1996). 
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szinten zajlik. A language loss-on belül az attrition (egyéni szintű) szemben áll a 

nyelvcserével (közösségi szintű).  

 Ezzel a felosztással jómagam is egyetértek és dolgozatomban is így használom, 

azonban szükséges a fenti két fogalom (loss és attrition) magyar nyelvi megfelelőjének a 

meghatározása. A magyar nyelvű szakirodalom terminológiája az angolhoz hasonlóan 

zavaros: nyelvleépülés, nyelvcsere, nyelvváltás, nyelvvesztés, nyelvvisszaszorulás, 

nyelvleépülés fogalmak használatosak a leggyakrabban. A magyar szakirodalomban 

viszonylag kevés, kifejezetten nyelvvesztéssel vagy nyelvcserével foglalkozó tanulmány, 

írás jelent meg (lásd a 2.4-es fejezetben). Ezek a nyelvcsere és a nyelvvesztés mint 

közösségi és egyéni szintű folyamatok megközelítését viszonylag következetesen 

képviselik. A nyelvváltás kifejezés előfordul mind a nyelvcsere, mind pedig a nyelvvesztés 

szinonimájaként (lásd pl. Kiss 1995, Kovács 2004). Ez adódhat abból is, hogy David 

Crystal A nyelv enciklopédiája (2003) című összefoglaló munkájának magyar fordításában 

szintén szinonimaként szerepel a két fogalom. A kontaktológia témakörében terminológiai 

kérdésekkel leginkább Lanstyák István (2002b) foglalkozott. Lanstyák De Bottal 

ellentétben a jelenség funkcionális és strukturális megközelítéseit veszi alapul. A 

funkcionális megközelítésre (Barthához hasonlóan 1999: 103) a nyelvvisszaszorulás 

fogalmát, a strukturálisra pedig a nyelvleépülés fogalmát használja függetlenül attól, hogy 

a jelenség egyéni vagy közösségi szinten zajlik. A nyelvleépülést egyéni szinten 

nyelvfelejtésnek nevezi, ennek szinonimájaként használja a nyelvvesztés kifejezést is.  

 A fenti De Bot által javasolt loss megfelelőjeként a dolgozatban a nyelvvesztést 

használom (az angol loss által is motivált) mint olyan összefoglaló kifejezést, amely a 

nyelvkontaktus azon helyzeteire utal, ahol az egyik nyelv hatására a másik funkciójában 

visszaszorul és/vagy struktúrájában leépül, mind egyéni, mind pedig közösségi szinten.  

 A nyelvvesztés végbemehet generációk között vagy pedig történhet egy generáción 

belül is. A nyelvvesztés közösségi szintű vizsgálata alatt a nyelvcserét értem, egyéni szintű 

vizsgálata alatt pedig a nyelvleépülést
5
.  

Ennek alapján dolgozatomban a nyelvelépülést a következő kritériumok alapján határozom 

meg:  

– nem patologikus jellegű jelenség, 

– egy generáción belül zajlik le, 

                                                             
5
 A Lanstyák által használt nyelvfelejtés kifejezést azért nem vettem át, mert a felejtés inkább pszichológiai 

fogalom.  A jelenség pszichológiai oldaláról viszonylag keveset tudunk (vö. Ecke 2004). 
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– egyéni szintű, 

– érinti a nyelvi struktúrát és a nyelvhasználatot is (vö. Köpke 2004). 

Mindezek mellett a nyelvvesztés érintheti az egyén első vagy második nyelvét. 

Dolgozatomban az első nyelv elvesztését értem alatta.  

A fenti fogalmak közül szükséges még a nyelvhalál tisztázása. Abban az esetben, ha 

a nyelvcsere során az eredeti első nyelv aktív használata megszűnik, nyelvhalálról 

beszélünk. Ennek alapján a korábbi szakirodalom nyelvcsere és nyelvhalál fogalmának 

szinonimaként való kezelése sem helytálló, bár éles határt a két fogalom közé nem lehet 

húzni. A nyelvhalál ugyanis olyan nyelvcsere, melynek következtében az érintett nyelvnek 

már nem maradnak anyanyelvi beszélői (vö. Trudgill 1997, Crystal 2000: 1, Bodó 2001: 

169, Lanstyák 2002b: 90). Romaine magát a kétnyelvűséget is egy állomásnak tartja 

valamely közösség első nyelvének kihalásához vezető útján (1989: 38). A kétnyelvű 

közösség újból egynyelvűvé válik, ahol már az első nyelv helyét a második nyelv tölti be. 

Nyelvhalál következett be például a középkori Magyarországon, amikor a török nyelvek 

családjába tartozó kun nyelv beszélői magyar anyanyelvűvé váltak (Lanstyák 2002b). 

 

2.2 A NYELVLEÉPÜLÉST MEGHATÁROZÓ NYELVEN KÍVÜLI TÉNYEZŐK 

A nyelvleépüléssel foglalkozó újabb szakirodalom (pl. Köpke–Schmid 2004, Schmid–

Fägersten 2010, Schmid–Dusseldorp 2010, Schmid 2011) számos olyan nyelven kívüli 

tényezőre hívja fel a figyelmet, amely befolyással bír a folyamatra: pl. életkor, 

iskolázottság, nem, nyelvhasználat, nyelvválasztás, attitűdök. A nyelvcserekutatások is 

lényegében ezeket a változókat vizsgálják (lásd pl. Gal 1979, Borbély 2001, Zelliger 

2012). Ezek közül csupán a leggyakrabban emlegetettekre térek ki.  

A nyelvleépülő életkora az egyik legmeghatározóbb tényezőnek számít, vagyis az a 

tény, hogy a beszélő hány éves korában kezdődött meg az első nyelv leépülése. Ez 

szorosan összefügg az ún. kritikus vagy szenzitív periódussal
6
 (Gósy 2005: 250–251), 

melynek lényege, hogy az első nyelv az emberi agyban bizonyos életkor (ez általában a 

pubertás korra tehető) elérésével tekinthető stabilnak. Kutatások kimutatták (pl. Seliger 

1991, Schmid 2002), hogy különbség mutatkozik a felnőttek és gyerekek nyelvleépülése 

között annak alapján, hogy mikorra tehető a beszélők életében a nyelvleépülés kezdete. 

                                                             
6
 A legújabb kutatások már elvetik a szigorú kritikus periódus fogalmát, és helyette inkább az enyhébb 

szenzitív periódus hipotézisét használják (vö. Lukács 2006: 106).  
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Akik pubertás koruk előtt kezdték elveszíteni a nyelvüket, azoknál a folyamat sokkal 

erőteljesebb, mint azoknál, akik a pubertás kor után (lásd pl. Montrul 2008: 91).  

A nyelvhasználat tekintetében a második nyelvnek való kitettség mértékét, az első 

nyelv használatának gyakoriságát célszerű figyelembe venni, illetve azt, hogy a beszélő 

milyen személyekkel és milyen helyzetekben használja leépülő nyelvét (vö. pl. Köpke 

2004: 1338). A pszicholingvisztikai megközelítés a nyelvhasználat tekintetében az ún. 

aktív küszöb hipotézisből (Activation Treshold Hypothesis) indul ki (Paradis 2007), amely 

kognitív folyamatként közelíti meg a nyelvleépülést. A jelenséget az agyban lévő (nyelvi) 

elemek stimulációjának huzamosabb ideig tartó hiányával magyarázza. Az elmélet alapján 

az agy számos dolgot megőriz, amit az ember egyszer már megtanult, illetve tudott. 

Ahhoz, hogy ezek elérhetővé váljanak, idegi impulzusokra van szükség. Minél gyakrabban 

használ az egyén egy elemet, annál kevesebb erőfeszítésre van szüksége az előhíváshoz.  

Schmid szerint a nyelvleépülés esetében a nyelvhasználat három típusát célszerű 

megvizsgálni: 

1. az ún. interaktív vagy aktív nyelvhasználatot (a beszélő első nyelvén történő szóbeli és 

írásos kommunikációját), 

2. a passzív nyelvhasználatot (milyen médiákat néz, olvas) 

3. és az ún. belső nyelvet (milyen nyelven gondolkodik, számol stb.) (vö. 2011: 83). 

Az attitűdök tekintetében Dewaele–Pavlenko (2002) kimutatta, hogy a kétnyelvű 

beszélők a különböző nyelveikhez más és más érzelmi funkciót kapcsolnak, amik hatással 

lehetnek a nyelvvesztés folyamatára is (szülő-gyerek nyelvválasztás és nyelvhasználat 

terén lásd még Pavlenko 2004). Ecke (2004) összegezte azokat az elméleteket, amelyekkel 

a pszichológia a nyelvfelejtést magyarázza. Ezek közül pl. a regresszió-szupresszió 

elmélete (az egyén nem akar előhívni olyan emlékeket, amelyekhez negatív érzések 

kötődnek, ez kapcsolódhat egy nyelvhez is) vagy pedig a disztorzió (nem feltétlenül 

tudatos módon, de az élmények, hiedelmek, értékek, attitűdök, ösztönök stb. befolyással 

vannak az emlékezetre – gátolhatják vagy serkenthetik azt) az érzelmek, illetve attitűdök 

szerepét emeli ki a nyelvleépülés során.  

Cherciov hangsúlyozza, hogy az attitűdök nyelvleépülésre gyakorolt hatása a 

szakirodalomban ellentmondásos. Véleménye szerint ez az ellentmondásosság abból fakad, 

hogy az egyes szerzők a nyelvleépülést különböző módon közelítették meg, illetve más-

más módszerekkel (pl. eltérés mutatható ki azon vizsgálatok között, amelyek csak 

kérdőívet alkalmaztak és amelyek csak interjút használtak) vizsgálták (2012: 3–4). A 
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kutatások feltehetőleg hasonló okok miatt nem egységesek a nyelvhasználat tekintetében
7
, 

illetve a többi nyelven kívüli tényező tekintetében sem
8
. Schmid–Dusseldorp (2010) azt 

javasolja, hogy ezeket a szociolingvisztikai tényezőket nem önmagukban, hanem egymásra 

való kölcsönhatásuk figyelembevételével érdemes megvizsgálni
9
.  

 

2.3 A NYELVVESZTÉS MINT ÖNÁLLÓ NYELVÉSZETI DISZCIPLÍNA 

A nyelvvesztés vizsgálata a nyelvtudományban viszonylag új területnek számít. Köpke és 

Schmid 2004-es cikkében összefoglalja a diszciplína történetét egészen a 2000-es évek 

közepéig (2004: 2–8). Mivel a területtel a magyar nyelvtudományban alig foglalkoztak, 

hasznosnak tartom Köpke–Schmid alapján a diszciplína kialakulásának főbb mérföldköveit 

itt röviden bemutatni.    

A kezdetek az 1980-as évek elejére tehetők, amikor az emberi emlékezet természete 

került a kutatások előtérébe, a nyelvészetben pedig nagy izgalmat váltott ki az a lehetőség, 

miszerint a már elfelejtett nyelvi rendszert újból aktiválni lehet (például hipnózis 

segítségével). Richard D. Lambert volt az, aki a téma köré először szervezett konferenciát 

The Loss of Language Skills (A nyelvi készségek elvesztése) címmel, amelyet egy hasonló 

című konferenciakötet is követett (Lambert–Freed 1982).  Az új terület fejlődésnek indult. 

Míg az USA-ban elindult a Language Skills Attrition Project (LSAP), amely a második 

nyelv eltűnését kutatta, addig Hollandiában olyan kérdések kerültek a figyelem 

középpontjába, mint a nyelvi kisebbségek, az emigránsok nyelvhasználata és a társadalom 

velük kapcsolatos attitűdjei. 

A következő állomást az 1986-ban a hollandiai Kerkrade-ban megrendezett 

konferencia jelentette Language Loss Symposium címmel, amelyet szintén egy 

tanulmánykötet követett (Weltens – De Bot–Van Els 1986). Elsősorban abban különbözött 

a Lambert által szervezett konferenciától, illetve szerkesztett kötettől, hogy itt már konkrét 

vizsgálatok eredményeiről is beszámoltak. A nyelvvesztést egyéni szinten vizsgáló 

tanulmányok ebben az időben még hiányoztak, a tanulmányok többnyire a nyelvcserét 

vizsgálták. Ezeket a korai éveket az jellemezte, hogy az egyes kutatások egymástól teljesen 

függetlenül, szinte izolálva folytak, a kutatók nem tudtak egymásról.  

                                                             
7
 Schmid (2007) például a Kanadában élő német bevándorlók körében nem mutatott ki korrelációt a 

nyelvhasználat és a nyelvleépülés között. 
8
 A nyelven kívüli tényezők közül csupán az életkor tekintetében egységesek a kutatások.   

9
 Schmid–Dusseldorp (2010) a külső nyelvi tényezőkből összeállított különböző tényezőket tesztelt, hogy 

melyek korrelálnak az egyének nyelvleépülésével, meggyőző eredményre azonban nem jutottak. 
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1989-ben két folyóirat is különszámot szentelt a nyelvvesztésnek: Studies in Second 

Language Acquisition (11: 2) és ITL Review of Applied Linguistics (83–84). Az utóbbi az 

1988-ban Sidneyben rendezett Language Loss Symposium előadásait tartalmazta.  

A következő tanulmánykötet, amely már kifejezetten a nyelvleépüléssel (nem a 

nyelvcserével vagy a nyelvhalállal) foglalkozott, az Seliger és Vago (1991) First Language 

Attrition című kötete volt. Bár a nyelvleépülés kifejezés már a kötet címében is megjelenik, 

szűkebb értelemben, azaz nem patologikus, egy generáción belül történő nyelvvesztés 

értelemben csak kevés tanulmány használja.  

A 90-es években az első és a másodikként elsajátított nyelv vesztésének 

tanulmányozása különvált. A második nyelv elvesztését az idegennyelv-oktatás keretében 

kezdték vizsgálni. Ez a megosztottság erősen kihatott a vizsgálati módszerekre, a két 

terület vizsgálati eredményeinek összehasonlítása szinte lehetetlenné vált, a kutatók 

személyes kapcsolataikban is eltávolodtak egymástól.  

Az első nyelv elvesztésének vizsgálata tekintetében a 80-as években a kutatók a 

gyors és könnyű válaszokat keresték, ezzel szemben a 90-es évekre rájöttek, hogy a 

jelenség jóval komplexebb, mint ahogyan azt korábban feltételezték. Ebben az időben több 

PhD-dolgozat is született a témában, azonban ezek egymástól izolálva keletkeztek, 

nehezen voltak hozzáférhetők. Mivel konferenciák szervezésére sem volt keret, ezért több 

kutató fel is hagyott a téma tanulmányozásával.  

A következő mérföldkövet a Tilburgi Egyetem (University of Tilburg) által 

szervezett konferencia jelentette szintén Hollandiában, Noordwijkerhoutban: The First 

International Conference on Maintenance and Loss of Minority Languages (De Bot–Fase 

1991). Ezután workshopok és panelek formájában a nyelvleépülés témaként megjelent 

további jelentősebb konferenciákon is (pl. International Symposium on Bilingualism 2007-

ben és 2009-ben).  

Az ezredforduló után 2002-ben Amsterdamban rendezték meg a Conference on First 

Language Attrition: Interdisciplinary Perspectives on Methodological Issues című 

konferenciát, amely már kifejezetten a szűkebb értelemben vett nyelvvesztéssel 

foglalkozott. A konferencián elhangzott anyagokból 2004-ben jelent meg tanulmánykötet 

Monika S. Schmid, Barbara Köpke, Susan Dostert és Merel Keijzer szerkesztésében First 

Language Attrition: Interdisciplinary perspectives on methodological issues címmel. 

Köpke és Schmid a kötetet bevezető tanulmányban kiemelik, hogy a nyelvleépülés 

vizsgálatának megkönnyítése érdekében egy platformot szeretnének létrehozni, amely 
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lehetővé tenné a módszertani és elméleti jellegű diskurzusokat, és a 80-as években 

tapasztalt hálózat jelleget erősítené fel a témával foglalkozó kutatók között (vö. Köpke–

Schmid 2004: 7).  

  2007-ben szintén az előbb említett nyelvészek szerkesztésében jelent meg a 

Language Attrition. Theoretical perspectives című kötet, amely – ahogyan a neve is 

mutatja – a nyelvvesztés elméleti kérdéseivel foglalkozó tanulmányokat foglalja magába 

(Köpke et al. 2007).  

Mindeközben több folyóirat külön tematikus számban is foglalkozott a 

nyelvvesztéssel: Journal of Neurolinguistics (17:1, 2004), International Journal of 

Bilingualism (8:3, 2004), Bilingualism: Language and Cognition (13:1, 2010). 

A nyelvvesztéssel foglalkozó közös platform létrehozásának gondolatából született 

meg (legjobb tudomásom szerint 2010-ben) a Groningeni Egyetem (University of 

Groningen) szerverén működő Language Attrition Website
10

 nevű internetes oldal Monika 

S. Schmid vezetésével, amely a nyelvvesztés kutatásával kapcsolatos legfrissebb 

tanulmányokat igyekszik összegyűjteni, emellett hasznos információkat és módszertani 

eszközöket bocsát rendelkezésre a téma iránt érdeklődő kutatóknak.   

2011-ben jelent meg a nyelvvesztéssel kapcsolatos első tankönyvnek szánt 

monográfia Monika S. Schmid tollából First Language Attrition címmel, amely már arról 

tanúskodik, hogy az első nyelv leépülésének vizsgálata önálló területté nőtte ki magát 

(vagy épp most kezd azzá válni) az alkalmazott nyelvészet terén.  

Az említett weboldalon kívül még egy másik internetes oldal is tartalmaz részletes 

bibliográfiát az első nyelvet érintő nyelvvesztés témájában. A Language Attrition Research 

Archive (LARA)
11

 kialakítása Waas Margit nevéhez fűződik, aki 2000-ben Lynne 

Hansennek adta tovább a bibliográfia gondozását. A weboldalt az Oxford Egyetem 

(University of Oxford) működteti. Az oldalon a másodnyelv elsajátítása és a nyelv 

újratanulása témákban is található egy-egy részletes bibliográfia, emellett a téma 

kutatóinak névsora és elérhetősége is megtalálható. 

 

  

                                                             
10 A weboldal elérhetősége: http://www.let.rug.nl/languageattrition  
11

 A weboldal elérhetősége: http://www.lara.ox.ac.uk/index.html 
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2.4 A NYELVCSERE ÉS NYELVVESZTÉS MAGYAR VONATKOZÁSÚ SZAKIRODALMÁNAK 

ÁTTEKINTÉSE  

A magyar nyelvvel kapcsolatban kifejezetten a nyelvleépüléssel csupán kevés tanulmány 

foglalkozik, a nyelvcserével viszont ennél lényegesen több. A terminológiai átfedések, ill. 

a két jelenség hasonlósága miatt igyekszem áttekinteni mindkét területhez kapcsolódó 

szakirodalmat. Megemlítem azokat a közösségek nyelvhasználatával foglalkozó írásokat is, 

amelyek fontos adalékokat tartalmaznak a nyelvvesztéssel kapcsolatban. Összefoglalásom 

a teljesség igénye nélkül készült azzal a céllal, hogy a témában való tájékozódást 

megkönnyítse. 

A magyar nyelv viszonylatában a nyelvcserére és a nyelvleépülésre vonatkozó 

legfontosabb írások a következők:  

Magyar–német esetében Susan Gal (1979) munkája a nyelvcserére vonatkozó 

szakirodalom egyik alapköve. Susan Gal a burgenlandi magyarok nyelvcseréjét vizsgálta. 

A könyv angol nyelven íródott, egy része magyarul is megjelent (lásd Gal 1991).  Gal 

burgenlandi vizsgálatát ismételte meg Bodó Csanád (2004c) 1998 és 2000 között. Az 

Ausztriában élő magyarokkal Zelliger Erzsébet is foglalkozott: A magyar nyelv használata 

a felső-ausztriai magyar diaszpóra körében című könyvében (2012) kifejezetten a nyelv- 

és névhasználatot, valamint az interferenciákat vizsgálta. 

Magyar–(amerikai) angol vonatkozásban elsőként Kontra Miklós (1990), Bartha 

Csilla (1993) és Fenyvesi Anna (1995) munkáját érdemes megemlíteni. Kontra South 

Bend-ben, Bartha Csilla Detroitban, Fenyvesi Anna pedig McKeesportban végezte 

kutatásait. Nem kimondottan a nyelvcserével foglalkoznak, hanem az amerikai magyar 

emigránsok nyelvét írják le, de a nyelvcserére is kitérnek. A nyelvleépülés szempontjából 

leginkább Fenyvesi munkája használható, ugyanis megkülönbözteti a nyelvleépülés 

termékeit az angol nyelv hatására bekövetkezett változásoktól. Fenyvesi (2004) kérdőíves 

módszerrel az egyesült államokbeli Toledóban élő magyarok nyelvhasználatát is vizsgálta.  

Az újabb kutatások közül a nyelvleépülés tekintetében izgalmas lehet Tóth Gergely 

monográfiája (2007), a San Franciscóban élő magyarok és németek nyelvhasználatát, ill. az 

angol hatására történő leépülését írja le. Munkájában részletesen bemutatja azokat a 

jelenségeket, amelyek nyelvvesztésre utalnak mindkét vizsgált nyelvben. Könyvéről sajnos 

csak az internetnek köszönhetően szereztem tudomást, hozzáférni nem tudtam.  
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Kovács Tímea (2011) disszertációjában az észak-karolinai Magyar Klubra jellemző 

kódváltásokat vizsgálta meg. Elsősorban a kódváltás szociopragmatikai funkciókat betöltő 

szerepét kutatta, a csökkent kompetenciával rendelkező adatközlők kódváltási mintáira 

azonban nem tért ki. Az ausztráliai magyarok nyelvcseréjét szintén a kódváltás 

szemszögéből vizsgálja (összeveti az Ausztráliában élő finnekkel) monográfiájában 

Kovács Magdolna (2001, magyarul lásd 2004). 

Az 1960-as években az Amerikában élő magyarok között Bakó Elemér által gyűjtött 

hanganyagokban található kódváltásokkal Kovács Emőke (2007) foglalkozik.  

Magyar–francia viszonylatban Szabó T. Annamária 2006 óta folytat terepmunkát 

Franciaországban. Az első és második generációs magyar–francia kétnyelvű beszélők 

nyelvhasználatát vizsgálja (Szabó 2009, 2010).  

Magyar–svéd viszonylatban a svédországi magyarok identitását Puskás Tünde (2009) 

vizsgálta. Angol nyelvű monográfiájában hasznos információkat közöl a nyelvhasználattal 

és nyelvcserével kapcsolatban. György-Ulhollm Kamilla disszertációjában (2010) a 

nyelvcserét és nyelvmegtartást kutatta svédországi magyar gyerekek körében Stockholm és 

Göteborg környékén. 

Magyar–héber viszonylatban a nyelvleépüléssel Robert Vago (1991) foglalkozik. Az 

általa és Seliger által szerkesztett tanulmánykötet a nyelvvesztés kutatásának egyik 

sarokköve. 

Magyar–román viszonylatban Máthé Dénes (1995) Verespatakon vizsgálta a romániai 

magyarok nyelvcseréjét. A csángók körében Sándor Klára (pl. 1998, 2003) és Bodó 

Csanád (pl. 2004a, 2004b, 2007; Bodó–Eris 2004) folytat kutatásokat. A nyelvcserére és 

nyelvvesztésre Benő Attila (pl. 2004, 2008) és Péntek János (pl. 2001) publikációiban is 

számos utalást találunk. Ebben a vonatkozásban érdemes megemlíteni még Gál Noémi 

monográfiáját (2010), amely a nyelvmegtartás elméletével és gyakorlatával foglalkozik az 

erdélyi magyar nyelv tekintetében. 

Magyar–cseh viszonylatban Eőry Vilma (pl. 2000, 2001, 2004c) vizsgálta a csehországi 

magyarok nyelvhasználatát. Ezzel kapcsolatban számos esettanulmányt is közöl, 

amelyekben nyelvvesztéshez vezető életutakat mutat be (lásd Eőry 2004a, 2004b). 

A Magyarországon élő kisebbségek nyelvcseréjével kapcsolatban Borbély Anna (2001) 

monográfiája a magyarországi Kétegyházán élő román közösség nyelvcseréjét kutatja. A 

magyarországi kisebbségek nyelvcserjével kapcsolatosan fontos kiemelni A nyelvi másság 

dimenziói: A kisebbségi nyelvek megőrzésének lehetőségei című kutatást, amelynek  
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keretében 2001 és 2004 között hat magyarországi kisebbséget vizsgáltak: német, beás, 

szlovák, román, romani és szerb (ennek eredményiről lásd pl. Bartha Csilla 2006, 2007; 

Borbély 2006, Erb 2006). A magyarországi németségről lásd Erb Mária (pl. Erb-Knipf 

2004, Erb 2006) és Knipf Erzsébet (pl. 2011) munkáit. 

Magyar–szlovák tekintetben a nyelvcserét szociológiai szempontból többek között 

Gyurgyík László (pl. 1993, 2006, 2011), Lampl Zsuzsanna (pl. 2008, 2011) és Štefan Šutaj 

(1992) vizsgálta. A nyelvhasználat és az identitás összefüggéseivel Homišinová (2008) 

foglalkozott. Kifejezetten nyelvészeti szempontból pedig Sándor Anna (1998, 2000) 

végzett ilyen irányú kutatásokat a Zoboralján, Kolonban. A kérdés elméleti
12

, 

terminológiai vonatkozásaival Lanstyák István foglalkozik (2002b), de a Szlovákiában 

zajló nyelvcseréhez Lanstyák más munkáiban is lehet adalékokat találni (pl. 1998, 2000a, 

2000b, 2002a, 2002b, 2003a, 2004a, 2005a, 2005b, 2005c, 2005d, 2006a, 2006b, 2006c). 

Egy konkrét nyelvleépülő beszélő nyelvhasználatát vizsgálja Presinszky Károly (2005) és 

Pallag Edina (2007, 2009). Husáriková Marianna (2005) pedig egy kétnyelvű család 

nyelvhasználati szokásait dogozta fel. Nyelvleépülő beszélők nyelvhasználatát elemzi még 

Rabec István (2005a, 2005b). 

A nyelvleépülés és a nyelvcsere vizsgálatához további adalékokat találunk még az 

Élőnyelvi Konferenciák tanulmányköteteiben. A 2004-ben megjelenő kötet volt az első 

(eddig egyetlen) magyar nyelven íródott tanulmánykötet, amely a nyelvvesztés kifejezést a 

címében is hordozta. A kötet Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere címmel jelent 

meg (P. Lakatos Ilona és T. Károlyi Margit szerkesztetésében), és a 12. Élőnyelvi 

Konferencia előadásait gyűjtötte össze. 

 

2.5 ELTÉRÉSEK A KÜLFÖLDI SZAKIRODALOMBAN VIZSGÁLT NYELVLEÉPÜLÉS ÉS A 

JELEN KUTATÁS KÖZÖTT 

A dolgozat elméleti fejezetében fontosnak tartom megjegyezni, hogy a nemzetközi 

szakirodalom tanulmányozása során felmerült néhány tényező, amely megnehezíti ezen 

adatok összevetését a dolgozatom eredményeivel. Ezeket a tényezőket a következő három 

pontban összegzem: 

                                                             
12

 A nyelvcsere-kutatások metodológiájáról és elméleti hátteréről lásd még Maitz Péter (2008), a 

terminológiáról pedig Bodó Csanád (2001) tanulmányát. 
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1. Az általam áttanulmányozott angol nyelvű szakirodalom a nyelvleépülést az 

emigráns kifejezés szinonimájaként használja, ugyanis a jelenséget emigráns helyzetben 

kutatják. A dolgozatomban vizsgált adatközlők semmilyen körülmények között nem 

tekinthetők emigránsnak, hiszen egyazon országon vagy településen belül maradtak, 

miközben első nyelvüket kezdték elveszíteni. Ez az eltérő helyzet hatással lehet a 

nyelvleépülés folyamatára is, hiszen más külső körülmények, hatások között zajlott/zajlik.  

2. Nagyok az életkorbeli eltérések az adatközlőim és a külföldi vizsgálatok beszélői 

között. A nemzetközi szakirodalom jelentős része a nyelvleépülés során olyan adatközlőket 

vizsgál, akik első nyelve jóval a pubertás kor után kezdett leépülni. Emellett az adatközlők 

kiválasztásának egy további szempontja, hogy a beszélők az emigrációban (azaz a 

másodnyelv erős hatása alatt) több évet töltsenek el. Ebből az következik, amit Schmid is 

kiemel (2011: 77), hogy az adatközlők átlagéletkora 60 év. Az általam vizsgált adatközlők 

átlagéletkora 22 év körüli volt az interjú elkészítésének időpontjában.  

3. Talán a legfontosabb eltérés, a nyelvleépülés és a tökéletlen nyelvelsajátítás 

(incomplete aquisition) fogalmának elkülönítése. A tökéletlen nyelvelsajátítás a 

gyerekkorban akkor következik be, amikor különböző okok miatt a nyelv egyes területei 

nem képesek az adott életkornak megfelelő szintre fejlődni és egy második nyelv erős 

nyomása alatt állnak (vö. Montrul 2008: 21). Ideális esetben nyelvleépülésről akkor 

beszélünk, ha a beszélő első nyelve az agyban már stabilizálódott (életkorát tekintve a 

beszélő túl van az ún. kritikus periódus sávon), és a második nyelvnek való erős kitettség 

következtében jön létre a nyelvleépülés. Amennyiben ez korábban (a pubertás kor előtt) 

következik be, abban az esetben vagy tökéletlen nyelvelsajátításról vagy nyelvleépülésről 

van szó, de a legtöbbször mindkét jelenség egyszerre fordul elő. Ilyen esetben a tökéletlen 

nyelvelsajátítás következtében kialakult jelenségeket longitudinális vizsgálatok nélkül 

lehetetlen megkülönböztetni a nyelvleépüléstől (lásd pl. Montrul 2008: 207–109). Az újabb 

külföldi (nagyjából a 2000–2002 utáni) szakirodalom a tökéletlen nyelvelsajátítást úgy 

különíti el a nyelvleépüléstől, hogy szinte kizárólag olyan adatközlőket vizsgál, akik a 

nyelvleépülés „ideális” kategóriájába esnek (évek óta emigránsként élnek). 

Dolgozatomban ezt a különbségtételt nem volt módomban megtenni, ugyanis adatközlőim 

esetében a nyelv leépülése és a tökéletlen nyelvelsajátítás párhuzamos jelenség. Első 

nyelvként a magyart sajátították el vagy önállóan, vagy pedig párhuzamosan a szlovák 

nyelvvel. Az adatközlőket csupán tökéletlen nyelvelsajátítóknak nem lehet tekinteni, 

egyrészt azért, mert a magyar nyelvvel valamilyen szinten (elsősorban a nagyszülőkön 
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keresztül) kapcsolatban maradtak, ill. mert saját bevallásuk szerint is korábban jobban 

beszélték a magyar nyelvet, mint az interjú elkészítésekor. 

 

2.6 A NYELVLEÉPÜLÉS MEGKÖZELÍTÉSE A DOLGOZATBAN  

A nyelvleépülés nehezen megragadható, komplex jelenség, emiatt a szakirodalomban 

számos megközelítése ismert: pszicholingvisztikai (lásd pl. Pallier 2007, Schmid–

Fägersten 2010), neurolingvisztikai (lásd pl. Gürel 2007, Paradis 2007), szociolingvisztikai 

(lásd pl. Gal 1979, Bodó 2004b, 2007; Schmid 2007, 2011), nyelvi (lásd pl. Seliger 1991, 

Schmitt 2004), pszichológiai (Ecke 2004). 

A nyelvleépülést jómagam is több szempontból tartottam célszerűnek megközelíteni. 

Ennek oka a szakirodalomban tapasztalható sokféleség mellett az is, hogy a jelenség 

vizsgálatának nincs egységesen elfogadott vizsgálati kerete
13

, továbbá az, hogy a magyar 

nyelvészetben új területről van szó. Emiatt kevés fogódzóm akadt a kutatás kivitelezésében 

és megtervezésében. A korábban kiemelt szakirodalmi eltérések és a dolgozat alapozó 

jellege miatt jobbnak láttam a nyelvcsere-vizsgálatoknál elsősorban Kontra (1990) és 

Fenyvesi (1995) nyomán bevált, elsősorban leíró szempontú megközelítést követni. 

További támpontot jelentettek az utóbbi időben megjelent megakadásjelenségeket vizsgáló 

tanulmányok (pl. Gósy 2004a, 2009; Horváth 2007, Lanstyák 2009).  

Dolgozatomban nyelvleépülő beszélőim nyelvhasználatát mutatom be három 

megközelítésből: megakadásjelenségek (tévesztések és bizonytalanságok), kódváltások és 

kontaktusjelenségek tekintetében.  

 

2.7 A BESZÉLT NYELV 

Mivel a magyar nyelvészetből a nyelvjáráskutatástól eltekintve a legutóbbi időkig 

hiányzott a spontán beszéd vizsgálata (vö. Kontra 1988), ezért fontosnak tartom, hogy erre 

még itt, az elméleti részben kitérjek.  

Vizsgálatom anyaga jórészt a beszélt nyelv volt – beszélt nyelvi interjúkat dolgoztam 

fel. A legnagyobb problémát a beszélt nyelv és a nyelvleépülés jelenségeinek 

megkülönböztetése okozta, azaz nem tudtam egyértelműen meghatározni, mi számít 

                                                             
13 Egy egységes vizsgálati keret kialakítására törekszik Monika Schmid a Language Attrition Website 

működtetése által.     



 

21 

 

beszélt nyelvi jelenségnek, és mi tartozik a nyelvleépülés kategóriájába. A leíró nyelvtanok 

ebben nem nyújtottak segítséget, ugyanis ezek mindenekelőtt az írott forrásokból 

merítették adataikat. Előfordul ugyan, hogy az egyes jelenségek tárgyalása során említést 

tesznek a beszélt nyelvről, de az utalások hátterében nem áll empirikus kutatás, a kutatók 

saját nyelvérzékükre vagy tapasztalataikra támaszkodtak (vö. Kontra 1988: 6). 

Ahogyan a langue egy nyelvközösség számára többé-kevésbé kötelezően előírt 

kódrendszert jelent, úgy a beszélt nyelvi grammatika is rendelkezik körvonalazható 

szabálykészlettel
14

 (Wacha 1988:76–87). Ennek a szabálykészletnek a leírása azonban még 

nem született meg. 

A beszélt nyelv vizsgálata a magnetofon megjelenésével vált elérhetővé. A 

dialektológia berkeiből indult ki a 60-as években, amikor az egész magyar nyelvterületre 

kiterjedő nyelvjárási hangarchívum lehetőségét veti fel Végh József és Balogh Lajos. 

Tervük azonban nem valósult meg. (Kiss 1992: 160–161)  

Az első magyar nyelvű spontánbeszéd-korpuszt 1985-ben a Magyar Tudományos 

Akadémia Nyelvtudományi Intézetének élőnyelvi kutatócsoportja hozta létre. A gazdagréti 

kábeltelevízió adásaiból választottak ki részleteket, amelyeket később elemeztek: 

vizsgálták a beszéd logikai szerkezetét és mondattani felépítését stb. (Kontra 1988).   

A következő lépés a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú volt, amely 1987–1989 

között 250 adatközlő bevonásával készült, szintén tartalmaz spontán beszédet (Kontra 

1988).  

Az utóbbi években a beszélt nyelv vizsgálata újabb lendületet kapott. Az MTA 

Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztályán Gósy Mária vezetésével létrejött a BEA 

spontánbeszéd-adatbázis (Gósy 2008: 116–123). Az adatbázis a felolvasás és tartalom-

visszamondás mellett különféle típusú spontán beszédet tartalmaz (interjú, társalgás) 

(Horváth Viktória 2009: 17).  

Mindezek mellett Lanstyák István (2009) A magyar beszélt nyelv sajátosságai 

címmel egyetemi jegyzetet adott ki, melyben részletesen foglalkozik a beszélt nyelv 

hangtanával, grammatikájával, a megakadásjelenségekkel stb. A munka abból a 

szempontból is izgalmas, hogy többnyire a Szlovákiában használt magyar beszélt nyelv 

változatából indul ki, és abból hozza a példáit.  Hátránya abban rejlik, hogy nem áll 

                                                             
14 A szociolingvisták a beszélt nyelvet mint rendszert is a langue körébe sorolják. 
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mögötte egy egységes, szakmai szempontok alapján összerendezett beszélt nyelvi 

adatbázis.   

Dolgozatomban a beszélt nyelvi jelenségek nyelvleépüléstől történő elkülönítése
15

 

során elsősorban Gósy adatbázisára és/vagy a Lanstyák által leírt esetekre és példákra, 

valamint a kontrollcsoport beszélőinek produktumára támaszkodtam, akik 

magyardomináns szlovákiai magyar beszélők.  

 

2.8 A SZLOVÁKIAI MAGYAROK ÉS A NYELVVESZTÉS 

Szociolingvisztikai axiómának tekinthető, hogy egy nyelv nem vizsgálható anélkül, hogy a 

beszélőit figyelmen kívül hagynánk. A nyelvleépülés esetében a beszélők meghatározása 

különösen indokolt, hiszen a nyelvkontaktus kimenetelét nem az egyes nyelvek struktúrája, 

hanem a beszélők szociolingvisztikai története határozza meg (vö. Thomason–Kaufman 

1988: 35). Ha a nyelvleépülést egy kontinuumként, folyványként képzeljük el, amelynek 

egyik végén a szlovákdomináns
16

 kétnyelvűek állnak, a másik végén pedig azok a 

nyelvleépülő beszélők, akik az első nyelvükön már csak pár szót vagy kifejezést ismernek 

(vö. Silva-Corvalán 1991: 151), akkor az általam vizsgált nyelvleépüléses beszélők a 

folyvány különböző pontjain helyezkedhetnek el, ami eltérő nyelvi viselkedést és 

produkciót eredményezhet. Ahhoz, hogy ezt megértsük, szükséges ismerni a beszélők 

nyelvi, szociolingvisztikai hátterét.  

Mivel a nyelvleépülést magyar–szlovák irányban vizsgálom, célszerűnek tartom 

annak a csoportnak is a vizsgálatát, legalább is bemutatását, amelyből a beszélőim (esetleg 

szüleik) kikerülnek, vagy kikerültek.  

A népszámlálási adatok csak részben képesek megragadni azt a csoportot, amelyik 

épp a nyelvváltás folyamatában van. A Szlovák Statisztikai Hivatal által a 2011-es 

                                                             
15

 Az elkülönítést az is megnehezítette, hogy a legtöbb beszélővel az interjú során találkoztam először, ezért 

nem ismerhettem a beszélő idiolektusát, vagyis elvileg előfordulhat, hogy a beszédében az adott „gyanús”-

nak vélt jelenség csupán a beszélő idiolektusának része, csak ez az interjú alatt nem derült ki. 
16

 Domináns kétnyelvű az a beszélő, aki az egyik nyelvét jobban beszéli, mint a másikat. A nyelv alatt 

Lanstyák alapján a mindennapi beszélt nyelv regiszterei mellett az egyes nyelvváltozatokat is értem (2005d: 

81). Míg a szlovákdomináns beszélőimnek minden (a kérdőív és az interjú alapján ismert) regiszterben a 

szlovák a domináns nyelvük, a magyardomináns beszélők (kontrollcsoport) esetében előfordul, hogy akad 

néhány regiszter, amiben szlovákdominánsak lehetnek. Ilyenek például a vizsgákhoz és a szlovák nyelvű 

tanulmányaikhoz kapcsolódó regiszterek. Elvileg a nyelvleépülő beszélőim esetében is előfordulhat olyan 

regiszter, amiben magyar a domináns nyelvük, ez azonban a vizsgálatból és a résztvevő megfigyelésemből 

kiindulva csupán igen csekély számú regisztert jelenthet. Sőt, azt feltételezem, hogy szlovákdomináns 

beszélőim többsége egy regiszterben sem tekinthető magyardominánsnak. Mivel a nyelvleépülő és a 

szlovákdomináns közötti határt (határsávot) a jelen dolgozatnak nem célja meghatározni, ezért a két fogalmat 

szinonimaként használom.   
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népszámlálásról közzétett adatok
17

 azt mutatják, hogy a szlovákiai magyarság számaránya 

nagymértékben csökken. A népszámlálások 2001-től rákérdeznek a beszélők anyanyelvére 

is. Az összlakosság 9,4%-a vallotta azt, hogy magyar az anyanyelve, ezt összevetve a 

nemzetiségi százalékkal (8,5%) 0,9%-os különbséget mutat, azaz a cenzus alapján ennyien 

vallják magyar anyanyelvűként szlováknak magukat. A 2001-es adatokhoz képest ez 

csökkenést mutat, ugyanis akkor 1,2% volt ez a szám. Rájuk már feltehetőleg nem 

vonatkozik Lampl (2008: 15) kutatásának egyik részeredményeként megfogalmazható 

kitétel, miszerint az anyanyelvre a szlovákiai magyarok maguk is úgy tekintenek, mint az 

egyik legerősebb identitásképző elemre (vö. még Homišinová 2008).  

A magyar nyelv visszaszorulására utalnak a 2011-es cenzus nyilvános 

nyelvhasználatot felmérő adatai is. Ennek alapján Szlovákiában a lakosság 7,3%-a 

használja a magyar nyelvét nyilvános színtereken, ezzel szemben azonban az emberek 

8,7%-a otthonában magyarul beszél. 

A nemzetiség tekintetében a csökkenés a következőképpen néz ki: 1991-ben az 

összlakosság 10,8%-át tették ki azok, akik a népszámlálási kérdőívekben magyarnak 

vallották magukat, 2001-ben ez a szám 9,7%-ra csökkent, 2011-ben pedig csupán 8,5%, 

azaz 458 467 ember vallotta magát magyar nemzetiségűnek. Az előbbi esetben 

számszerűsítve ez 46 768, az utóbbiban pedig 62 061 fős fogyást jelent.  

Társadalmi viszonylatban a cenzusok tehát egy viszonylag nagy mértékű 

asszimilációs folyamatot mutatnak, amely egyéni szinten a nyelv, ill. az identitás 

megváltozásával jár.   

A 2001-es népszámlálási adatok kapcsán Gyurgyík László (2006) szociológus szerint 

a nagyszámú csökkenést több tényező is befolyásolta: a születések és az elhalálozások 

száma, a migráció, a népszámlálás módszerének változtatása, de legnagyobb (kétharmad) 

mértékben (60,2%) az asszimiláció, és csupán a csökkenés harmada magyarázható a 

természetes fogyással. Bár nagyobb léptékű tanulmány a 2011-es eredményekre 

vonatkozólag jelen pillanatban még nem született, azonban nagy valószínűséggel 

feltételezhető, hogy a fogyás hátterében újból az asszimiláció áll. Még akkor is ez a 

lehetőség tűnik a legvalószínűbbnek, amikor tudjuk, hogy a lakosság 7%-a nem adta le a 

kérdőívét. Gyurgyík László személyes közlése alapján azonban ebben a 7 %-ban nincsenek 

túlreprezentálva a magyarok.     

                                                             
17 Forrás: a Szlovák Statisztikai Hivatal weboldala (www.statistics.sk) 
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Gereben Ferenc már az 1990-es években vizsgálta a Kárpát-medencében élő 

magyarok identitását (Gereben 1999). Akkor a nemzettudat meglétét kutatótársaival együtt 

evidenciának, a kisebbségi lét kötelező tartozékának tekintették. Nem is gondoltak arra, 

hogy a magyarnak tartott személyek esetleg nem vállalják nemzeti identitásukat vagy 

kettős (többes) identitásúnak vallják magukat. Az ezredforduló éveiben (1998 és 2000 

között) immár országonként szélesebb és megbízhatóbb bázison újabb vizsgálatokra került 

sor. Ekkor már a vizsgálat első kérdése a következő volt: „Számon tartja-e Ön magát egy 

(vagy több) nemzet, nemzetiség tagjaként (ha igen, melyikként?)?” A rákérdezettek 97%-a 

válaszolt igen-nel, s ezen belül 88% tartotta magát (kifejezetten) magyarnak. A két érték 

közötti 9%-os különbséget a vegyes (túlnyomórészt magyar-szlovák) identitásúak töltötték 

ki (Gereben 2005: 53–54). Szlovákiában tehát Gereben felmérése alapján a kettős 

identitásúak aránya 8,9%. Ezt a számot, ill. tendenciát támasztja alá Kocsis Károly (2003) 

is, aki egyértelműen kimutatta, hogy Közép-Európában csökkenőben van azok aránya, akik 

a népszámlálásokon vállalnak valamilyen nemzetiségi hovatartozást. Szlovákiában 1991-

ben azok száma, akik nem jelölték be a nemzetiségüket a népszámlálás során 0,2% volt, 

2001-ben 1%, 2011-ben pedig már 7%
18

.  

A nyelvváltók rétegéről ad tanúbizonyságot Lampl Zsuzsa (2008), aki 2007 őszén 

reprezentatív mintán végzett kutatást Dél-Szlovákia nemzetiségileg vegyes járásaiban, ahol 

a magyarok mellett a szlovákokat is vizsgálta. A vizsgálatból kiderül, hogy a szlovákok 

(akik szlovák nemzetiségűnek vallották magukat) 26%-a a szüleivel nem csak szlovákul 

beszélt, hanem magyarul is. Egy negyedük szlovák-magyar vegyes házasságban él. Az 

otthonukban 27%-uk használja a magyar nyelvet is, 2%-uk kizárólag magyarul beszél. Ez 

azt jelenti, hogy a megkérdezett szlovákok egy negyede valamilyen magyar nyelvi háttérrel 

rendelkezik vagy rendelkezett gyerekkorában. Ehhez képest meglepő adat, hogy a 

megkérdezett szlovák adatközlők 60%-a saját bevallása alapján olyan mértékben tud 

magyarul, hogy érti a magyar tévét, rádiót és a magyar újságban olvasottakat. A szerző 

felveti a kérdést, hogy kik ezek a szlovákok – asszimilálódott magyarok vagy pedig olyan 

szlovákok, akik megtanultak magyarul? Kimutatja, hogy a dél-szlovákiai szlovákok 

háromnegyedét alkotó csoportból, amely otthon sosem beszélt magyarul, minden hetedik 

megtanulta ezt a nyelvet, viszont a gyerekkorukban otthon csak magyarul beszélő 

                                                             
18

A 7%, ami az előző cenzusokhoz képest igen magas, elsősorban abból adódik, hogy a népszámlálás 

anonimitása körül problémák merültek fel, ezért sokan megtagadták a kérdőívek kitöltését. Forrás: 

http://www.hirek.sk/belfold/20110518102833/Nepszamlalas-Ketsegbe-vont-anonimitas.html Letöltve: 2012. 

08. 13. 
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szlovákok 93%-a mellett, akik megőrizték magyar tudásukat, 7%-uk elfelejtett magyarul. 

Lampl megjegyzi, hogy az előbbieket joggal tekinthetjük asszimilálódott magyarok egy 

csoportjának, az utóbbiak viszont nem tekinthetők elmagyarosodott szlovákoknak, mivel 

egyértelműen szlovákoknak vallják magukat.  

A minta magyar részével kapcsolatban kiderül, hogy a magyarok 20%-a használta 

otthon gyerekkorában nem csak a magyar nyelvet, 2%-uk kizárólag szlovákul beszélt, 

13%-uk szlovák–magyar vegyes házasságban él. A homogén magyar házasságban élők 

gyerekeiknek csak 78%-a jár magyar alapiskolába. A vegyes házasságokra jellemző, hogy 

függetlenül attól, hogy a szülők magyar vagy szlovák alapiskolát látogattak, 80%-uk 

szlovák alapiskolába íratja a gyerekét.  

A vegyes házasságok száma a népszámlálások adatainak alapján növekvő tendenciát 

mutat, az utóbbi években mutatható ki némi stagnálás.  A 2001. évi népszámlálást 

követően már nincsenek adatok a házasságok etnikai összetételéről, de feltételezhetően a 

magyarok között a vegyes házasságok aránya 2001-ben 20% körül lehetett (vö. Gyurgyík 

et al. 2010).  

 Csepeli et al. (1999) vizsgálatai azt bizonyították, hogy a homogén magyar 

házasságokból származóknak csak egy töredéke vált nemzetiséget. A nemzetiségileg 

vegyes házasságokból származóknál viszont nemzedékről nemzedékre növekszik a 

többségi etnikumhoz köthetők aránya. Gyurgyík ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a vegyes 

házasságok kevésbé befolyásolják a házasságra lépő (kisebbségi) felek nemzeti kötődéseit, 

sokkal nagyobb hatása van gyermekeik nemzeti irányultságára. Kimutatható, hogy ennek 

hatása jórészt annak köszönhető, hogy a vegyes házasságokban élő felek kapcsolata 

nemzetiségi szempontból aszimmetrikus, azaz a többségi fél nemzetisége a felnövekvő 

gyermek identitásválasztása során mércévé válik, ezáltal a kisebbségi identitás 

fenntartásának esélye csökken.
19

 (Gyurgyík et al. 2010: 42) 

Lampl (2011) egy másik tanulmányában szintén reprezentatív mintán a szlovákiai 

magyarok nyelvhasználatát vizsgálta meg. A 2007-es vizsgálat nyelvhasználati kérdéseivel 

összevetve kimutatta, hogy csökkent a magyarok nyilvános magyar nyelvhasználata 

(hivatal, munkahely, szomszéddal való kommunikáció). Ezzel szemben azonban a 

kizárólag magyart használók tábora minden szinten megizmosodott. Azaz, akik magyarul 
                                                             
19 A kétnyelvű, illetve a vegyes nemzetiségű családokban ugyanakkor jelen van az ideális kétnyelvűség 

lehetősége is. Ez alapján fordulhat elő, hogy az ilyen családban felnövő gyermek két anyanyelvvel, tehát 

kettő első nyelvvel rendelkezzék. (Vö. Gal 1991: 67) 
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beszélnek, nem szituációtól függően váltogatják a szlovák és a magyar nyelvet, hanem 

igyekeznek csak magyarul beszélni. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a lemorzsolódás 

mellett Lampl feltételezi, hogy kialakult egy tudatosan magyar nyelvet használó csoport. 

Feltehetőleg ennek a csoportnak a meglétét és valódiságát igazolják azok az utóbbi időben 

nagy aktivitást mutató civil kezdeményezések, amelyek a magyar nyelv tudatos 

használatára hívják fel a figyelmet.
20

   

Ha a nyelvváltók rétegét szeretnénk számszerűsíteni, akkor a fentiekből az látszik, 

hogy a Gyurgyík által megjelölt 60,2%, azaz akik a 2001-es cenzus által megállapított 

fogyásból a nemzetiségváltás miatt tűntek el, számszerűsítve 37 360 ember, a 2011-es 

cenzus eredményei alapján a magyarok 8,1%-át teszi ki. Nyilván ez a számítás erőltetett, 

feltehetőleg számos más tényező is befolyásolja, ugyanakkor a Gereben által 

meghatározott 8,9% is közel áll hozzá. Ha a vegyes házasságok számából indulunk ki, 

akkor ez a szám magasabb lesz, még akkor is, ha nem feltételezem, hogy a vegyes 

házasság egyenesen a nyelv, ill. nemzetiségváltáshoz vezet, bár a fentebb említett 

Gyurgyík (2011) cikk az utódok esetében már előirányozza a váltást. Ennek alapján 

elképzelhetőnek tartom, hogy kb. 10% körül mozog az a réteg, amelyik a nyelvváltás 

folyamatában van. Lampl Zsuzsa (2008) tanulmánya, amely 20–25%-ra teszi azon 

szlovákok számát, akik gyerekkorukban magyarul beszéltek, arra a rétegre mutat rá, 

amelyik már feltehetőleg túlesett a váltáson, mint ahogyan azon szlovák beszélők egy része 

is, akik beszélnek vagy értenek magyarul, hisz náluk a nyelvváltás talán már egy korábbi (a 

szüleik) generációjában megtörtént. 

  

                                                             
20

 Ilyen pl. a Kétnyelvű Dél-Szlovákiáért Mozgalom.  
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3 MÓDSZERTANI KÉRDÉSEK 

3.1 AZ ADATGYŰJTÉS ESZKÖZEI 

Az adatgyűjtés során három szociolingvisztikai módszert alkalmaztam: szociolingvisztikai 

interjút, nyelvhasználati kérdőívet és részt vevő megfigyelést. 

A beszélt nyelv fontosságát már 1895-ben Balassa József is hangsúlyozza, aki a 

nyelvtudomány „legigazibb” feladatának az élő nyelv tanulmányozását tekinti (Kiss 1992: 

160). A spontán beszéd vizsgálata jelenleg is egyre nagyobb figyelmet kap a 

nyelvészetben. Emiatt vizsgálati módszernek a szociolingvisztikai interjúk közül a 

strukturálatlan interjút választottam. A strukturálatlan interjú a minél kötetlenebb 

beszélgetést helyezi előtérbe, ill. fontosnak tartja, hogy a kérdező terepmunkás oldott 

hangulatot, természetes beszédhelyzetet tudjon teremteni annak érdekében, hogy a nyelvi 

reflexivitást a minimumra csökkentse (vö. Domonkosi 2005). Ezért az interjúk készítése 

során elsősorban kötetlen beszélgetés megteremtésére törekedtem. Konkrét témát nem, 

csak két fő témakört határoztam meg, ugyanis adatközlőimet ilyen módon sem akartam 

feszélyezni. A két fő témakör a beszélők identitása, illetve az ezzel felmerülő tényezők és 

az egyetemi élet volt. 

Mindösszesen 24 interjút készítettem nyelvleépüléses beszélőkkel. Ezek közül 

néhányat (kettőt) azért kellett kihagynom, mert az interjú során kiderült, hogy az adott 

beszélő nem felel meg minden kétséget kizáróan az adatközlők kiválasztásának 

kritériumainak, illetve olyan is előfordult, hogy az adatközlő feltűnően jól beszélte a 

magyart. Mások nem töltötték ki a nyelvhasználati kérdőívet, illetve a felvétel minősége 

nem volt megfelelő.   

A dolgozatban végül 15 nyelvleépüléses interjút elemeztem részletesen. Ezeket egy 

interjú
21

 kivételével jómagam készítettem. Egy interjú időtartama minimálisan 40 perc 

volt, de van olyan beszélgetés is, amelyik több óráig tartott. Hogy az adatmennyiség 

arányos legyen, minden adatközlőtől 35 percnyi felvételt dolgoztam fel. 

A kontrollcsoport öt interjúja közül négy a Gramma Nyelvi Iroda beszélt nyelvi 

adatbázisából került ki. Az interjúkat egyetemisták készítették, általában egy barátjukat 

                                                             
21 

Ezt az interjút Pallag Edina bocsátotta rendelkezésemre, amit ezúton is köszönök neki. Az interjúhelyzet és 

az interjú felépítése a saját interjúimnak megfeleltethető. Egy rosszabb minőségű általam készített interjút 

cseréltem ki Pallag jobban hallható interjújára. A két adatközlő nyelvhasználata saját megítélésem szerint 

hasonló volt. Pallag adatközlője (EF) beleegyezett az interjú felhasználásába és kitöltötte a nyelvhasználati 

kérdőívet is.
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kérték meg a beszélgetésre. Az interjúhelyzet, a nyelvleépüléses interjúkhoz hasonlóan 

mindegyikük esetében informális, baráti beszélgetés. Az interjúk témája is nagyrészt az 

egyetemi élet és a nyelvhasználat témái köré szerveződött. Az ötödik interjút jómagam 

készítettem a fenti szempontok alapján.  

1. táblázat: A dolgozatban felhasznált interjúk 

Interjúk 

származása 

Nyelvleépüléses 

beszélők 
Kontrollcsoport  

A felvétel 

készítésének ideje 

saját interjú 14 1 2002–2007 

Pallag Edina 

interjúja 
1 4 2004–2006 

  

Mivel az adatközlők túlnyomó többségével az interjú készítése során találkoztam először, 

ezért néhányan közülük egy kicsit feszélyezve érezték magukat a beszélgetés elején, 

azonban viszonylag gyorsan sikerült rátalálni azokra a témákra, amelyekről szívesen 

beszéltek.  

Tapasztalataim azt mutatják, hogy a legtöbb adatközlő nagyon szívesen beszélt arról, 

hogy hogyan éli meg saját identitását; ezen kívül a kedvenc film, ill. könyv tartalmának 

elmeséltetése is hatékony módszernek bizonyult.  

Amikor egy kétnyelvű egy egynyelvűvel beszélget, akkor igyekszik interferencia 

nélkül beszélni (Grosjean 1982: 299), de abban az esetben, mikor kétnyelvű beszélget 

kétnyelvűvel, akkor más kommunikatív normákat és stratégiákat használ (vö. uo. 308). 

Ezért az interjúk készítése során kétnyelvűként én is gyakrabban használtam beszédemben 

kontaktusjelenségeket, és igyekeztem minél inkább alkalmazkodni beszédpartneremhez. 

Úgy érzem sikeresen, mert véleményem szerint az interjúk fesztelen, baráti beszélgetés 

hangulatát tükrözik.  

A kérdőíves módszer a legelterjedtebb adatgyűjtési módnak számít a 

társadalomtudományokban, mivel ezzel a módszerrel viszonylag rövid idő alatt nagyszámú 

adatközlő kérdezhető ki (Domonkosi 2005: 40). A kérdőíveket az interjúk elkészítése és 

részleges feldolgozása után alkalmaztam.  A kérdőív kétnyelvű, a beszélők nyelvi hátterét, 

identitását, nyelvhasználatát és a magyar nyelvvel, magyarsággal kapcsolatos attitűdjeit 

térképezte fel. Ezekre a kérdésekre azért volt szükség, mert az interjú nem volt strukturált, 

így az adatközlők nyelvi hátterére és azonosságtudatára vonatkozó, a téma szempontjából 

fontos adatok csak véletlenszerűen jöttek elő a beszélgetések folyamán. A kérdőív 
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összeállításánál Németh Andrea (2002) és Lanstyák István kérdőívére (2000a) 

támaszkodtam. 

A harmadik módszer, amivel dolgoztam a résztvevő megfigyelés volt. Ezt a módszert 

azért alkalmaztam, mert az adatközlőim beszédének összehasonlítási alapja a szlovákiai 

magyarok mindennapi beszélt nyelvhasználata, és mivel még a spontán beszédről való 

ismereteinkben is nagy hiányosságok vannak (vö. Kontra 1988: 1), a nyelvleépülő 

adatközlők adatainak értelmezéséhez szükségem volt arra, hogy legalább töredékes képet 

kapjak arról, hogy az ép nyelvűek nyelvhasználatában milyen típusú beszélt nyelvi jelensé-

gek fordulnak elő, s ezek milyen gyakoriak, hogy ezekhez képest valamennyire 

megítélhető legyen az, hogy melyek azok a jelenségek, amelyeket a nyelvleépüléshez lehet 

kötni. Ez a megfigyelés tehát nem a nyelvleépüléses beszélők, hanem elsősorban a 

kétnyelvű szlovákiai magyar fiatalok körében zajlott. Mindemellett kétnyelvű szlovákiai 

magyarként jól ismerem a közeget, amelyben adatközlőim mozognak, ezért a dolgozatban 

személyes beszélői tapasztalataimat sem tudtam, és nem is akartam félretenni.  

 

3.2 AZ ADATGYŰJTÉS PROBLÉMÁI 

Az adatgyűjtés a nyelvleépülés vizsgálata esetében kifejezetten problematikus. Elsősorban 

az adatközlők felkutatása bizonyult nehézkesnek, ugyanis ezek a nyelvleépülők csak ritkán 

forognak magyar környezetben. Az adatgyűjtés során a szociológiában jól ismert hólabda 

módszert alkalmaztam, amely abban az esetben használatos, amikor a vizsgált populáció 

tagjainak körülhatárolása nehézségekbe ütközik (vö. Babbie 2003: 206). Barátaimon, 

ismerőseimen keresztül, az ő javaslatukra kerestem meg embereket és készítettem velük 

interjút, aztán az interjúalanyaimat kértem meg, hogy javasoljanak potenciális 

adatközlőket. Több esetben is előfordult, hogy amikor a megkért adatközlők megtudták, 

hogy rögzíteni szeretném a beszélgetést, elutasítottak, illetve egyszerűen nem jöttek el a 

megbeszélt találkozóra. Többek között ez volt az oka annak is, hogy az adatgyűjtés ideje 

hosszúra nyúlt, az interjúk elkészítése és a kérdőívek kitöltetése 2003-tól 2007-ig tartott. 

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az általam vizsgált anyag nem tükröz mintát. A 

mintavétel módja, ill. a vizsgálat jellegéből következően a minta semmilyen tekintetben 

nem reprezentatív, valószínűleg túlreprezentáltak benne a magyar nyelvhez pozitívan 

viszonyuló, és azt az „átlagos nyelvleépülőnél” jobban beszélő adatközlők. Már csak az a 

tény, hogy az adatközlő elvállalta a beszélgetést, számos feltételezésre ad okot. Például 
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arra, hogy az adatközlő saját magyar nyelvtudásában bízott annyira, hogy felvállalja ezt a 

helyzetet, vagy kimondottan pozitív attitűdjei vannak a magyar nyelvvel kapcsolatban stb.  

A következő probléma egyrészt Wiliam Labov ún. megfigyelői paradoxona, mely 

szerint a kutató célja, hogy megfigyelje, hogyan beszélnek az emberek, amikor nem 

figyelik őket (Labov 1984: 30), másrészt a diktafon jelenléte volt. A Labovi paradoxont 

igyekeztem oly módon kiküszöbölni, hogy az adatközlő az interjú közben úgy érezze, hogy 

egy baráti beszélgetést él meg, ahol nem kell magát feszélyezve éreznie. A diktafon 

jelenléte a legtöbb adatközlőt, főleg a beszélgetés kezdetekor feszélyezte, ezért az első két 

interjúból okulva a diktafont mindig a már megkezdett beszélgetés közben kapcsoltam be, 

lehetőleg úgy, hogy azt az adatközlő ne vegye észre. Az adatközlőnek tehát elmondtam, 

hogy a beszélgetést rögzítem, de azt, hogy mikor kapcsoltam be a készüléket a beszélők 

többsége nem vette észre
22

. Úgy vélem, hogy ez a módszer az adatgyűjtés során kiválóan 

működött. 

 

3.3 SZÖVEGEK LEJEGYZÉSE 

Az interjúkat Lanstyák (2004b) fonematikai elvű átírási szabályzata alapján jegyeztem le, 

ill. néhány felvétel lejegyzésében Lanstyák István jóvoltából pozsonyi magyar szakos 

egyetemisták segédkeztek. Az ő átiratukat minden esetben utólag többször is átnéztem. A 

lejegyzés során nem jelöltem az egyes fonémák fonetikai megvalósulását, a standardban 

szokásos módon bekövetkezett hasonulásokat és igazodásokat, amennyiben ezeket a 

köznyelvi helyesírás nem jelöli. Következetesen jelöltem azonban a hangok törlését, a 

fonématöbbletet, a fonémacseréket, valamint a magánhangzó-rövidüléseket és -nyúlásokat. 

A hangszínváltozást, a hangmagasságot, ill. annak változását stb. az átiratban ugyan nem 

jelöltem, de amikor kommunikációs vagy más szempontból fontos szerepe van, szögletes 

zárójelbe tett magyarázatként utalok rá. A szünetek hosszát mindig az adatközlő átlagos 

beszédtempóját figyelembe véve határoztam meg. Az így létrejött 189 oldalnyi 

szövegkorpusz összesen 85 729 szót tartalmaz. 

 

  

                                                             
22 Az interjúk felvételéhez és nyelvészeti célú elemzéséhez utólag is minden adatközlőm hozzájárult.  



 

31 

 

3.4 ANYAGFELDOLGOZÁS 

2006-ban Lanstyák Istvánnal közösen beszélt nyelvi interjúk anyagát próbáltuk meg 

elemezni. Ennek alapján jött létre egy kódolási útmutató, amely jó alapot nyújtott az 

átiratok kódolásához. A kódolás az átiratokban manuálisan történt az útmutatónak 

megfelelően, ill. az újabb jelenségekhez külön kódot rendelve. Ennek alapján kódoltam a 

beszélt nyelvi jelenségeket (9190 db kód), a beszélők által használt diskurzív eljárásokat – 

pl. újrakezdések, ismétlések (4826 db), kompenzációs stratégiákat (4393 db), 

interferenciajelenségeket (2176 db), kódváltásokat (1039 db) és tévesztéseket (4798 db).   

A létrejött beszélt nyelvi korpusz egyes jelenségeinek elemzéséhez szükséges 

listákba rendezését NVIVO 7.0, a statisztikai műveleteket SPSS 16.0 szoftverrel végeztem. 

Az egyes jelenségek előfordulásának összehasonlítása során az átlag és a rangsor szerinti 

különbségeket is vizsgáltam a kontrollcsoport és a nyelvleépülők csoportja között. Az 

átlagot a T-próbával, a rangsort pedig Mann-Whitney teszttel állapítottam meg. 

Amennyiben a két művelet ellentmondott egymásnak, az előfordulások normalitását 

Kolmogorov-Smirnov teszttel ellenőriztem, ennek alapján döntöttem el, hogy az átlag vagy 

pedig a rangsor mutatja-e a különbséget. A szignifikancia mértékére a különbségeknél 

minden esetben hivatkozom. Szignifikánsnak az eltérést akkor tekintettem, ha p < 0,05.  

Mivel kis mintán, a statisztika szempontjából kevés adatközlővel dolgoztam, 

korlátokat kényszerültem felállítani, hogy adataim pontosak legyenek. A legfontosabb 

korlát az volt, hogy az adatközlőket mindig csupán két csoportra tudtam felosztani, a több 

csoportra való bontás statisztikailag már nem lett volna indokolható.  

 

3.5 ADATKÖZLŐK  

A kutatás során 20 adatközlővel készült interjú anyagát használtam fel: ebből 15 

nyelvleépüléses beszélő, 5 pedig a kontrollcsoport. Az adatközlők kiválasztásánál arra 

törekedtem, hogy makroszinten egyfajta virtuális csoportot alkossanak (természetesen nem 

a szó szociológiai értelmében). Ezért az ép magyar nyelvű beszélők kivételével 

mindegyikük megfelel a következő kritériumoknak:  

– mindegyikük szlovákiai egyetemista, 

– tanulmányaikat kizárólag szlovák nyelven végezték, 

– saját és környezetük bevallása szerint jobban beszélnek szlovákul, mint magyarul; 

– a magyar nyelvet nem intézményes keretek között sajátították el, 
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– a magyar nyelvet első nyelvként sajátították el vagy párhuzamosan a szlovákkal, 

– ugyanahhoz a generációhoz tartoznak (1979 és 1986 között születtek).  

A kontrollcsoport beszélőit a következő szempontok szerint választottam ki: 

– mindegyikük szlovákiai egyetemista: az egyetemen tanulmányaikat szlovák nyelven 

folytatják,  

– magyar alap- és középiskolákat látogattak, 

– nemzetiségük és anyanyelvük is magyar, 

– a magyar nyelvet a mindennapjaikban használják. 

 

3.6 ADATKÖZLŐK BEMUTATÁSA 

A nyelvi háttér tekintetében részletesebben a nyelvleépülő beszélőkre térek ki. Többnyire 

vegyes házasságból származnak, csupán GR, MP és AS képez kivételt, náluk mindkét 

szülő nemzetisége és anyanyelve is magyar. EV és AV testvérek, az ő esetükben az 

édesapa anyanyelve és nemzetisége is szlovák, az édesanya szlovák nemzetisége mellett 

azonban magyar anyanyelvű. A szülők általában középfokú végzettséggel rendelkeznek. A 

szülők és a beszélők legfontosabb adatait a következő két táblázatban foglaltam össze. 

2. táblázat: A nyelvleépülő beszélők szüleinek adatai 

 Apa Anya 

Adatközlők nemzetiség anyanyelv végzettség nemzetiség anyanyelv végzettség 

AD szlovák szlovák alapfokú magyar magyar középfokú 

GR magyar magyar alapfokú magyar magyar felsőfokú 

VN magyar magyar felsőfokú szlovák szlovák  középfokú 

MP magyar magyar középfokú magyar magyar középfokú 

LK magyar magyar középfokú szlovák magyar középfokú 

AV szlovák szlovák középfokú szlovák magyar középfokú 

TM cseh cseh felsőfokú magyar magyar középfokú 

EV szlovák szlovák középfokú szlovák magyar középfokú 

LZ szlovák szlovák középfokú magyar magyar felsőfokú 

CP magyar magyar középfokú szlovák szlovák középfokú 

IK szlovák szlovák felsőfokú magyar magyar felsőfokú 

EF magyar magyar középfokú szlovák magyar középfokú 

TA magyar magyar alapfokú szlovák szlovák középfokú 
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AS magyar magyar középfokú magyar magyar középfokú 

ZD szlovák szlovák felsőfokú szlovák magyar felsőfokú 

 

3. táblázat: A nyelvleépülő beszélők legfontosabb adatai 

Adatközlő Szül. év 
Gyerekkori 

lakhely 

Jelenlegi 

állandó lakhely 

Jelenlegi átmeneti 

lakhely 
Anyanyelv 

AD 1980 Ipolyvisk Zselíz Pozsony mindkettő 

GR 1980 Zselíz Zselíz Pozsony magyar 

VN 1986 Losonc Losonc Besztercebánya szlovák 

MP 1979 Pozsony Pozsony nincs magyar 

LK 1983 Sajólenke Sajólenke Pozsony mindkettő 

AV 1982 Nagykürtös Nagykürtös Pozsony szlovák 

TM 1979 Felsőbalog Rimaszombat Pozsony mindkettő 

EV 1983 Nagykürtös Nagykürtös Pozsony szlovák 

LZ 1986 Rimaszombat Rimaszombat Pozsony szlovák 

CP 1986 Rozsnyó Rozsnyó Nyitra szlovák 

IK 1983 Nagykürtös Nagykürtös Pozsony magyar 

EF 1985 Kassa Kassa Pozsony magyar 

TA 1985 Pered Pered Pozsony szlovák 

AS 1985 Szenc Szenc Pozsony mindkettő 

ZD 1985 Pozsony Pozsony Pozsony szlovák 

 

Mivel beszélőim nem képeznek hagyományos értelemben csoportot, célszerűnek látom 

őket külön-külön jellemezni, ami lehetőséget ad az interjúkészítés körülményeinek 

bemutatására is. Ezt a fajta részletesebb bemutatást az is indokolja, hogy a nyelvi háttér 

bővebb ismerete adott esetben az egyes jelenségek előfordulásának jobb megértését is 

segítheti. A bemutatás sorrendje véletlenszerű, ill. a táblázatok sorrendjét követi.  
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Első számú adatközlő: AD 

AD-vel az interjút egy kollégiumi szobában készítettem. Csoporttársak lévén az 

adatközlővel már több éve ismertük egymást. AD a beszélgetés elején kicsit feszült volt és 

érezni lehetett a beszédén, hogy készült az interjúra. (Ezt a beszélgetés végén be is 

vallotta.) Ennek ellenére úgy érzékeltem, hogy a beszélgetést élvezte, és az első öt percet 

leszámítva oldott hangulatban folyt a társalgás.  

AD neme férfi, 1980-ban született Ipolyvisken, de még fiatal volt, amikor átköltöztek 

Zselízre, ahol ma is él. Az interjú készítésének idejében egyetemistaként filozófiát és 

történelmet tanult Pozsonyban. Szülei mindketten magyar nemzetiségűnek és 

anyanyelvűnek vallják magukat. Édesapja végzettsége alapfokú, édesanyjáé pedig 

középfokú. A kérdőív szerint AD anyanyelve mind a magyar, mind pedig a szlovák nyelv.  

Következzen egy, az adatközlőre jellemző szövegrész az interjúból, ahol AD arról 

mesél, hogy milyen nehézségeket jelentett számára a szlovák nyelvű általános iskola első 

osztálya.   

K: Amikor ovodába menté akkor tudtá szlovákul? 

AD: Nem nem tudtam de viszont (..) ee;eleve a;annyira nnincsenek inkáb csak oan 

olyan kép +//. képek képek vannak (.) szóval+//. a;amiket lehet hogy má már (.) 

mikor öregeb vótam újra (.) újra emlékeztem rájuk és azok maradtak meg +//. ºMá 

nem tudom szóval uty (.) meghatározni de inkább oan +//. A (.) szituációk maradtak 

meg mint () minthogy (.) minthogy ÖÖ ilyen +//. Hogy mondjam () a nyelvvel mi 

vót a baj +//. Egyre emlékszek +//. nem emlékszek () az pont az azt hogy inkáb 

anyám (el)meséte má későb hogy () vót egy;egyszer egy egy vers () amit amit Ö +//. 

NO meg köllöt így tanúni vagy mit én tudom és (.) és én nem tudtam arra aa abba aa 

abba aa az alatt a idő alatt megtanúni ami alatt megköllöt s tuod nem a +//. Má 

eljött az aaa +//. NO nagy vizsga és vizsgáztattak de az hogy kérdeztek minket meg 

minden (.) és én nem tudtam s akor hazamentem és tudom hogy sírtam hogy én 

nem tudtam megtanulni és utána a;anyám elment a tanítóóó után odadta neki ezt a 

verset és már ezt otthon megtanútam Arra emlékszek így vissza (.) NO nagyon +//. 

Szoval nem vótam a egyetlen akinek nem sikerűt de viszont nagyon fájt az hogy 

akor nem nem tudtam és mások tudták Arra emlékszek  
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Második számú adatközlő: GR 

GR-rel az interjút egy bárban készítettem, ahol elég hangosan szólt a zene, ennek ellenére a 

felvételt jól lehet használni. Az adatközlővel az interjú készítésekor találkoztam először. A 

beszélgetés kicsit nehezen indult, és úgy vettem észre, hogy GR-t a diktafon jelenléte is 

zavarta. Eleinte csak tőmondatokban válaszolt, és igyekezett minden hosszabb beszéd-

megnyilvánulást kerülni. Miután azonban kiderült, hogy többnyire azonos az érdeklődési 

körünk, lassan feloldódott.  

GR neme férfi, 1980-ban született Zselízen. Az interjú készítésekor ötödéves 

egyetemista Pozsonyban. Szülei mindketten magyar anyanyelvűek és a nemzetiségük is 

magyar. Édesapja alapfokú, édesanyja pedig felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Az 

adatközlő anyanyelveként mind a szlovákot, mind a magyart feltüntette.  

GR a következő interjúrészletben a kötelező katonai szolgálat kapcsán mesél egy 

nemrégiben olvasott újságcikkről: 

GR: Egy újságba (..) olvastam ilyen cikket (.) hogy Ö (..) Amerikába kiutazott () 

mint család (..) Jugoszláviábó a kilencven év+//.  kilencvenes évekbe () 

elmenekültek a háború elő A fiú () most olyan huszas éveikbe volt () nem volt+//. 

nincs pénze a családnak mert most | költöztek oda tudod Minden elölről köll 

kezdeniük Ha akart ÖÖ egyetemen tanúni úgyhogy Ö aláírt | valamilyen ÖÖ 

egyezményt így katonasággal (.) stipendiumot kapott (…) ministerstva obrany 

Mostan | ahogy ez a mobilitáció folyik aaa a Egyesült Államokba katonákot 

kűdönek Irakba tudod hogy (.) van ez a helyzet akkor őt is behíták úgyhogy () abba 

köllött szakítania a egyetemet Ö () be köllött vonúnia () aztán mostan hogy Irakba 

(.) van (.) kiküldve Úgyhogy (.) olyan paradoxon hogy Ö az a család háború előtt 

menekült oszt a | saját fia most a | háborúba megy Ha rajtam függne akkor 

megszüntetném a egész katonaságot 

 

Harmadik számú adatközlő: VN 

Az interjút egy étteremben készítettem, emiatt időnként a háttérben zene is hallható. Az 

adatközlő nagyon nyitott volt annak ellenére, hogy nem ismertük egymást. A beszélgetés 

elején érződött rajta némi frusztráltság. A diktafon láthatóan nem zavarta, gyorsan 

belelendült a beszélgetésbe. 

VN neme nő, Losoncon született 1986-ban. Az interjú készítésének idején 

Besztercebányán tanult szociális munkát. Vegyes házasságból származik, ahol apja 
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anyanyelve és nemzetisége is magyar, édesanyjáé pedig szlovák. Édesapja felsőfokú, 

édesanyja középfokú végzettséggel rendelkezik. VN a szlovákot tekinti anyanyelvének, de 

az utóbbi időben apja hatására a magyar nyelv iránt is érdeklődik. VN esetében többször 

előfordult, hogy nem értettem, amit mond. Témáit viszonylag gyorsan váltogatta, mellette 

beszédében jellemzően sok ellipszist alkalmazott, ezért időnként nehéz volt követni.  

A következő részletben arról mesél, hogy amikor Budapestre kirándult, akkor a 

magyar rokonai rábízták, hogy vegye meg a buszjegyeket. Az idézet végén hirtelen témát 

vált és azt meséli el, hogy egy másik helyzetben milyen megoldást alkalmazott egy nyelvi 

probléma kiküszöbölésére.  

VN: De nekem nem ment (.) akkor húsz percet vártak és akko én megtanultam 

[nevetnek] és mentem () és akkor néni csak rám néz te mit akarsz? () tíz darabos 

jegy;tö+// [nevetnek] Na jó és akkor azt mondták hogy úgy beszélsz mint ET <=íti> 

[nevetnek ] de igen! de télleg [nevetnek] és még haza is telefonált [nevetnek] (.) na 

jó 

K: [nevet] Ez jó volt 

VN: Na igen [nevetnek] azt mondta nekem () de igaza is van! 

K: De azt mondta a nő? 

VN: Nem () a fiú hogy úgy beszélsz  

K: Ja a kisfiú?  

VN: Nem a ºnagy (.) hogy úgy beszélsz mint a ET <=Íti> és még haza is telefonált 

[nevetnek] NO télleg (.) de téleg [nevetnek] Mondd | azt hogy nem (.) ha [nevetnek] 

(.) Nekem NO egy pár szót úgy | össze kevertem hogy azt mondta hogy +//. NO nem 

mondom tovább mer ºnagyon nnnem értettem ő se értette és akkor jó csak így 

°néztem és most mi? [nevetnek] És akkor mese +//. mesee alapján mentem tovább 

(.) nem tudtam hogy mi az a barlang és nem tudta () szegény megmondani hogy mi 

az a barlang és azt mondt+//.  nem tudtam én se ő se és akkor kérdezem hogy (.) az 

a hely ahol Frédi és Béni lakik? [nevetnek] (.) Hogy igeen akor jó akor megvaan 

[nevetnek]  

 

Negyedik számú adatközlő: MP 

Az interjút MP-vel egy könyvtárban készítettem Pozsonyban. Az adatközlőt a beszélgetés 

előtt csak látásból ismertem, az interjú készítése során beszélgettünk egymással először. 
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Ennek ellenére MP a beszélgetés elejétől nagyon beszédesnek mutatkozott, és a diktafon 

jelenléte egyáltalán nem zavarta.  

MP neme nő, 1979-ben született egy csallóközi faluban
23

 és még általános iskolába 

járt, mikor a szüleivel Pozsonyba költöztek, ahol ma is él. Az interjú készítésének 

időpontjában egyetemistaként pedagógiát tanult Pozsonyban. Szülei mindketten magyar 

anyanyelvűek és magyar nemzetiségűek. Édesapja és édesanyja is középfokú végzettséggel 

rendelkezik.  

MP és családjának sorsa érdekes. Egy csallóközi kis faluból a jobb megélhetőség 

reményében Pozsonyba költöztek. A szülők azonnal találtak maguknak munkát, és mivel 

teljesen szlovák környezetben éltek, kislányukat is szlovák iskolába adták. Hogy 

gyermekük helyzetét megkönnyítsék, aki eleinte még nem beszélte a szlovák nyelvet, 

otthon is egyre többet beszéltek szlovákul, és egy idő után már egymással is csak szlovák 

nyelven társalogtak. Az adatközlő jelenleg a legtöbbet (hetente kétszer két órát) az 

unokatestvérével beszél magyarul, aki Pozsonyban egy magyar tannyelvű középiskolába 

jár, és akit a szülei azért küldenek tornázni minden héten az adatközlőmmel, hogy jobban 

megtanuljon szlovákul. 

Az adatközlőre jellemző szövegrész a beszélgetésből: 

K: A másik nagymama? 

M: Az ot van Az is ot van (.) egy falu (.) Mind oda És akor (.) egy()szer félévente 

lemegyek Ot van a má kis unokahugom úgyhogy lát () szlovákul má | nagymamám 

is /-Beszéjjetek magyarú!-/ [utánozza] [nevetnek] Vele anyukám is má (.) ő is má 

XX Má nincs kivel (.) Néha még sajnálom is tuod () próbátam magyar könyveket 

olvasni (..) Mer mos má tudom hogy nyeelv () szoal meg minden hogy (.) ember 

máshogyan veszi de (..) Dee tudom hogy aa+... (..) Mondom most (.) ha nem fogok 

beszéni megin három hónapig akor (..) mindet felejt 

 

Ötödik számú adatközlő (LK) 

Az interjút LK-val egy kollégiumi szobában készítettem. LK-t a beszélgetésünk előtt nem 

ismertem, de ez nem okozott gondot a társalgásban. A diktafon jelenléte kezdetben kicsit 

feszélyezte, de aztán teljesen megfeledkezett róla.   

                                                             
23

 A falu nevét az adatközlő nem tüntette fel a kérdőívben.  



 

38 

 

LK neme férfi, 1983-ban született Sajólenkén. Az interjú készítésének időpontjában 

egyetemistaként filozófiát tanult Pozsonyban. Szülei mindketten középfokú végzettséggel 

rendelkeznek. Édesapja nemzetisége és anyanyelve is magyar. Édesanyja szintén magyar 

nemzetiségű, anyanyelve pedig magyar és szlovák is egyszerre. Adatközlőm szintén 

mindkét nyelvet anyanyelvének tekinti.  

Az interjúból következik itt egy részlet, amelyben LK egy film tartalmát meséli el: 

LK: Férfi (..) Volt egy férfi akiii Ö talákozott egy | családdal Rendes ÖÖ család 

olyan (..) lepšie postavená (.) Olaszországba Ö && és (..) hogy mondjam a szlovák 

+//. van olyan jó szó vyspal sa každým členom rodiny (.) ºkaždým (.) aztán elmegy 

Csak így egyik napró a másikra azt mondja hogy (kel) () és elment és a család 

kezdett olyan hogy (…) a lány & ráfekszett a ágyára és ÖÖ (.) nem moz mozdul (..) 

nehýbal sa (.) fiú kezdet festeni de () olyan ÖÖ az a+//. Azokat aa+//.az a festés úgy 

volt hogy & volt az a papír tiszta papír Vett egy (.) elvett egy csomag farby 

°rádobta Vagy például olyan olyan is volt hogy rátette egy tiszta papírt a ÖÖ földre 

(.) éss Ö vyšťal sa na to Ez volt az Ö obraz (.) Ami volt aa () slúžka az (.) elment ha 

+//. NO aa ‘szüleihez a vidékre Ott ÖÖ valahogy Ö (.) kezdett el (.) liečiť (.) ľudí 

Aztán látták hogy Ö valami +//.  Láttak aa (.) háza fölött (..) bola ukrižovaná a 

levegőbe valahogy nem tudom Aa+//. Akkor volt a +//. még a nő aaa gyerekeknek 

az anyja (.) az val +… az kezdett ÖÖ začala vyhladávať nové vzťahy +//. nem értem 

+//. Mondom nem értettem azt a filmet de nekem ez tetszett benne érdekes volt 

különleges volt  

 

Hatodik számú adatközlő: AV 

A beszélgetés egy bárban zajlott. Az adatközlőt az EV-vel készített interjú során ismertem 

meg, ugyanis ő EV testvére. A beszélgetés közben a diktafon jelenléte nem zavarta, oldott 

hangulatú, baráti légkörben folyt a beszélgetés.      

AV neme nő, 1982-ben született Nagykürtösön. EV-hez hasonlóan, iskoláit ő is 

szlovákul végezte, és az interjú készítésekor egyetemistaként biológiát tanult Pozsonyban.  

Szülei szlovák nemzetiségűek, édesapja anyanyelve szlovák, édesanyjáé magyar. 

Mindkettőjük középfokú végzettséggel rendelkezik. AV szlovák anyanyelvű.  

Következzen itt egy érdekes rész az interjúból, amikor is AV arról beszél, hogy a 

buszállomáson megismerkedett egy nénivel, aki nyert egy operációt. Az adatközlő 

feltehetőleg eltévesztette a szót, mert az, hogy valaki egy sorsoláson nyerne egy műtéti 
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beavatkozást, meglehetősen irracionálisnak tűnik. Az interjú során, egyszer ugyan 

rákérdeztem, hogy tényleg operációról van-e szó, de az adatközlő olyan meggyőzően állt ki 

az előző állítása mellett, hogy aztán nem is próbáltam megcáfolni.   

AV: És ott volt egy fiatal csaj tuod és nem mondta +//. Á+//. ºOlyan () hogy ő nem 

tudjaa () meg | hogy Ö +//. Akkor ºelmentem hozzá () vagyis a +//. megmondtam neki 

hogy én is a;arra megyek () hogy mehet velem () és elkezdte beszéni  tudod  hoogy Ö 

(.) ÖÖ nyert valamilyen operációt vagy ÖÖ miit is () ºigen +/. 

K: Operációt? [nevetve] 

AV: /-Igen komolyan nyert operációt Ilyet még nem is hallottam én is (röhögtem) de 

most ºkomolyan igaz! -/ [nevetve mondja] Nem tudom Slovenka vagy milyen ÖÖ +//. 

Nem tudom HM honnan hogy igen hogy nyert Éés [nevetve] () /-°hogy ment oda () és 

e+//. -/ [nevetve] kérdeztem töle honnan származott tudod (.) és (.) hogy neki is ott 

van valami rokon'ja <!> Nagykürtösön és ot laknak mellettünk képzeld el! 

 

Hetedik számú adatközlő: TM 

Az interjút TM-mel egy kollégiumi szobában készítettem. Az adatközlőt a diktafon 

jelenléte egyáltalán nem zavarta, és a beszélgetés is baráti hangulatban zajlott, annak 

ellenére, hogy TM-mel azelőtt még sosem találkoztam.  

TM neme férfi, 1979-ben Felsőbalogon született. Az interjú készítésekor végzős 

egyetemista volt Pozsonyban történelem és politológia szakon. Édesapja cseh nemzetiségű 

és anyanyelvű, édesanyja nemzetisége és anyanyelve is magyar. Édesapja felsőfokú, 

édesanyja pedig középfokú végzettséggel rendelkezik. TM anyanyelveként mind a szlovák, 

mind pedig a magyar nyelvet megjelölte a kérdőívben.  

TM a következő részletben az életéről mesél: 

TM: Én Rimaszombatbó vagyok +/. 

K: Én meg Ajnácskőbő 

TM: Igen? (..) Akkor (.) konkrétannn (.) Nagybalogbó  

K: AHA 

TM: ott vót a +//. ott nőttem fel a | nagyapámnál (..) ott laktunk | öt hat évig (..) 

utána átkőtöztünk Szombatba (..) és (.) ott jártam ovodába is () még magyar 

ovodába (.) magyar ovoda vót de amikor má iskolába mentem az má szlovák iskola 

volt (.) gimnázium is szlovák a (.) ÖÖ egyetem is szlovák tehát +//. És +//. s azóta 

má nem is nagyon beszélek mer +//. a | iskola a | alapiskola +//. Ott még jártammm 
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nagyapámho (…) a nyári | szünetbe és ott & barátaimmal (.) & többek között 

magyarul beszétünk de az (.) most má (..) nagyon nagyon ritkán vagyok ott oszt +//. 

A nagyapámmal meg a (.) meg a (.) anyám'val <!> (..) valamikor Ö otthon bejöt () 

de vele isss má s;sokszor szlovákul hogy úgy (.) úgy () szlovák magyarul beszelünk 

 

Nyolcadik számú adatközlő: EV 

Az EV-vel készített interjú közben még két személy volt jelen. Az egyik AV volt, az 

adatközlő testvére, a másik pedig egy ép magyar nyelvű beszélő (MX), akinek a 

segítségével megismertem adatközlőmet. A beszélgetés egy kollégiumi szobában zajlott és 

a két jelenlévő is bekapcsolódott a társalgásba. A beszélgetés kicsit nehezen indult, de 

aztán EV belejött a beszédbe. Nekem úgy tűnt, hogy a diktafon jelenléte nem zavarta.  

EV neme nő, 1983-ban született Nagykürtösön. Az interjú készítésekor 

egyetemistaként spanyol nyelvet tanult Pozsonyban. Szülei mindketten szlovák 

nemzetiségűek, édesapja anyanyelve szlovák, édesanyjáé azonban magyar. Az adatközlő 

édesanyja Magyarországról, Balassagyarmatról származik. Mindkét szülő középfokú 

végzettséggel rendelkezik. EV anyanyelvének a szlovákot tartja.    

Az itt következő részletben EV a kötelező tanári gyakorlatáról mesél: 

EV: Hát nem na+//. nem nagyon Nem nagyon [köhög] meert Ö van ÖÖ (..) ÖÖ a 

iskola (..) van nekik | óra (.) ÖÖ ahogy tanulnak spanyol +//. spanyolóra de van 

nnem spanyolóra m;más órák vanak | és muszájjj MHM MHM <=gondolkodik> (..) 

aby nám to pasov +//. Muszáj paszolni aaa aaa s mojím rozvrhom hodín és az ich 

rozvrhom hodín (..) muszáj paszolni Ésss | ’elég nehéz mer tizen|öt öt öt+//. 

tizenöten (.) vagyunk a (…) [felkacag] v našej skupine [nevet] 

K: Én most mocskos disznó vagyok () én most nem segítek [nevet] 

EV: nem baj majd én segítek magamnak [nevet] (..) Nincs nincs nagyon | mikor 

csináni Mikor van aa (.) zápočtový týždeň ÖÖÖ muszaj XX vizsgák vizsgák vannak 

 

Kilencedik számú adatközlő: LZ 

LZ-vel az interjút egy parkban készítettem. Korábban nem ismertük egymást, az interjú 

során találkoztunk először. LZ-t az interjúhelyzet némileg zavarta és a beszélgetés elején 

nehezményezte, hogy túlságosan társalgás jellegű az interjú, másra számított. Főleg a 

beszélgetésünk elején többször is megjegyezte, hogy mennyire nem szeret magyarul 

beszélni. 
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LZ neme nő, 1986-ban született Rimaszombatban. Az interjú készítéskor 

Pozsonyban tanult német és filozófia szakos egyetemistaként. Vegyes házasságból 

származik, édesapja szlovák, édesanyja pedig magyar. Apja középfokú, anyja felsőfokú, 

tanári végzettséggel rendelkezik. LZ a szlovákot tekinti anyanyelvének, a magyar nyelvet 

nem igazán szereti. Erről beszél a következő interjúrészletben: 

K: Honnan tudsz magyarul? [nevetve] 

LZ: NO (..) anyumtól (..) dee /-vele soha nem beszéltem magyarul-/ [mosolyogva] 

(.) nagymamámékkal (.) anyu szüleivel  

K: MHM 

LZ: De anyum ha (.) magyarul hozzám beszélt mindig azt mondtam neki hogy 

beszéljen velem /-normálisan (.) úgy mint én beszélek (.) ne magyarul-/ 

[mosolyogva] (...) de nagymamámékkal csak magyarul szoktam beszélni (.) ha nem 

tudok valamit elmondani akor elmondom szlovákul (.) mer megértik dee (..) meg 

pár haverral de (.) most má nagyon keveset mer ha itt vagyok akor (.) csak a 

csajokkal 

  

Tizedik számú adatközlő: CP 

CP-vel egy bárban beszélgettünk, amit a kedvenc helyének tart Nyitrán. A beszélgetés 

nagyon oldott hangulatban zajlott, az adatközlőt a diktafon látszólag egyáltalán nem 

zavarta. Az volt a benyomásom már a beszélgetés elején, hogy kifejezetten élvezi az 

interjúhelyzetet.  

CP neme férfi, 1986-ban született Rozsnyón. Az interjú készítésének idejében 

képzőművészetet és pedagógiát tanult Nyitrán. CP édesapja magyar anyanyelvű és 

nemzetiségű, édesanyja szlovák. Mindketten középfokú végzettségűek. Az adatközlő 

anyanyelvének a szlovákot tartja.  

CP nyelvhasználatára jellemző volt a kódváltogatás. Érződött, hogy komoly 

gyakorlata van ebben a nyelvhasználati módban. A következő részletben arról mesél, hogy 

hogyan került az egyetemre: 

CP: Mert ÖÖ (.) még Nyín <=Nyitrán> & +//. som sa rozhodol že idem na 

architektúru (.) oszt akkor elkezdtem rajzolni (.) NO de oda nem vettek fel (.) 

utánna meg hogy hova fogok menni hát +/.  

K: Akor egy évet voltá otthon? 

CP: Nem nem nem +/. 
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K: vagy automatiku +/. 

CP: lebo na architektúru boli prijímačky niekedy vö | vo februári | v marci 

talentovky tudod () úgyhogy még negyedikes voltam (.) a potom (.) ma nezobralii | 

tak () potom že kam idem+//.  kam si podám prihlášku (.) aa iten Nyitrán meg volt 

hogy () rajz hogy egy évet fogok rajzolni oszt | & jövőre megpróbálom mégegyszer 

| architektúrát (.) Hát betettem idee (.) jednu () toto prihlášku (.) ide felvettek hát () 

mondom jó hát fogok egy évig rajzolni (.) de voltam | mult éven is | na 

prijímačkách de m;megint nem vettek fel [terepmunkás nevet] úgyhogy maradtam 

má itten oszt maradok iis () jövőre má bakalár minden 

 

Tizenegyedik számú adatközlő: IK 

IK-val egy bárban beszélgettem. Korábban nem ismertük egymást, azonban IK annyira 

kommunikatív és nyitott volt, hogy az interjúhelyzet semmilyen problémát nem okozott. A 

helyzetet az is megkönnyítette, hogy kiderült, a rokonsága egyik része ma is Ajnácskőn, az 

én szülőfalumban él.  

IK neme nő, 1983 ban született Nagykürtösön. Az interjú készítésekor joghallgató 

volt Pozsonyban. Vegyes házasságból származik, édesapja szlovák, édesanyja pedig 

magyar. Mindketten felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, orvosok. IK a magyart jelölte 

be anyanyelveként és az interjúban többször is hangoztatta, hogy büszkén vállalja azt.  

A következő részletben szüleiről mesél, hogy szlovák apját hogyan fogadta be 

édesanyja magyar családja: 

IK: Vótam már ta+//. tavaly vótam ÖÖ beszélgetésen munkahely miatt mert ott vót 

a podmienka hogy magyar | NO mondom [gyorasn mondja] °hát ide fölvesznek 

biztos (.) °hát beültem a izé nővel () mer én aszittem hogy ÖÖ csak olyan szlovák 

magyar tudod mint én (.) Mondom mondom neki kiesik a szó () mondom magya+//. 

mondom szlovákul žee naa () trvalý pracovný pomer | az meg az meg néz rám (.) 

oszt aszondja () én egyátalán nemtudok szlovákú úgyhogy 

K: [nevet] 

IK: nekem hiába mondja szlovákul olyan szépen pestiesen ott () som birizgátam 

a nyelvemet hogy szépen beszéjek mon +//. °Jéézusmária! [nevetve] de akkor már 

angolul is mondtam neki akármit mert mondom | kiestek a slov-ok NO hát ilyen izé 

(.) slamasztika  

K: [nevet] 
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IK: A francba (.) De végül nem lett belőle semmi  

 

Tizenkettedik adatközlő: EF 

EF-el az interjút Pallag Edina készítette (lásd Pallag 2007). Az interjú körülményeiről azt 

lehet tudni, hogy az zárt körben, azaz fültanúk nélkül zajlott. A diskurzus eleinte inkább 

irányított párbeszédre hasonlított, de egyre spontánabbá vált.  Az adatközlő megszólalásai    

lényegesen hosszabbak, ezért a beszélgetés aszimmetrikusnak mondható. A beszélgetés 

informális közegben zajlott, amit nagyban segített a terepmunkás és az interjúalany közti 

baráti viszony. 

EF neme férfi, 1985-ben született Kassán. Az interjú készítésekor történelem szakos 

hallgató volt Pozsonyban. Édesapja szlovák nemzetiségű és anyanyelvű, édesanyja 

nemzetisége szlovák, anyanyelve azonban magyar.  EF magyarul tanult meg először 

beszélni, de az anyanyelvének már a szlovákot tartja, mivel ebben a közegben nőtt fel.   

Álljon itt egy, a beszélőre jellemző interjúrészlet: 

A: [felnyög] Magyarul otthon tanultam meg beszélni & <=nyelvével csettint> mer 

anyám +...  () Úgy|ho(gy) ÖÖ +... (..) Én () amikor megszületem <!> akkor csak 

magyarul tanultam beszélni Szlovákul nem () mer anyukám asz hitte hogy jobb lesz 

haa még () amíg kicsi vagyok megtanulok magyarnu(l) <!> beszélni Mer lehet hogy 

szlovákul majd biztosan meg /-fogok tanulni beszélni-/ [nevetve] () ha majd 

iskolába fogok járni meg úgy Úgy|hogy haa mentem aaz ÖÖ školká-ba (.) & 

<=hangosan nyel/nyelvével csettint> akkor én csak magyarul tud|tam beszélni éés  

ott tanultam meg szlovákul Ott volt egy láá(n) <!> /-már nem is tudom hogy hívták-

/ [halkabban] () és ő tudott magyarul meg szlovákul is úgyhogy ő tanul(t) +//. Ö 

proste ma učila  beszélni magyar +//. szlovákul (.) ÖÖÖ () /-és magyarul ÖÖ 

beszéltem aa nagyszüleimmel mer () ők-/ [lassabban]  () tiszta magyarok (.) & 

<=hangosan nyel/nyelvével csettint> Aaz anyám oldalárul aa nagyapám 

Magyarországon születet () de egy szlovák faluban () és a nagymamám [nevetve] () 

meg Szlovákiába született de egy magyar falubaa 

 

Tizenharmadik adatközlő: TA 

TA-val az interjút egy osztályteremben készítettem. Az adatközlő készült az interjúra, ezt a 

beszélgetés során be is vallotta. A diktafon jelenléte nem zavarta, kifejezetten élvezte, 

hogy magyarul beszél, ezt többször is szóvá tette. 
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TA neme nő, 1985-ben született. Peredi származású, az interjú készítésekor angol és 

német tolmács szakon tanult Pozsonyban. Vegyes házasságból származik, édesapja 

magyar, édesanyja pedig szlovák, azonban jól beszél magyarul. Édesapja alapfokú, 

édesanyja középfokú végzettséggel rendelkezik. TA anyanyelvének a szlovákot tartja.    

A következő részletben arról mesél, hogy már az általános iskolában rájött arra, hogy 

nem tud mindenről magyarul beszélni:  

TA: És látni is mert például mikor a barátaim alapiskolán (.) azok magyarok 

magyarok voltak mer ugyanabba a a (..) HAH (.) kde (bojde) budová-ba voltunk (.) 

és (.) a fele magyar vót fele szlovák vót na mos akkor a haverok megmondták hogy 

NO most megyünk írni a tesztet (.) a másik nem tom hogyhíjják de a trojuholník-

okró volt (.) és akkor +//. (..) nn (.) nem tudom (.) de úgy volt hogy a arról beszéltek 

hogy trojuholníky meg ez S akor az +//. akor látom hogy én tudok magyarul 

beszélni de csak olyan hogy heló hogy vagy vagy főzni ilyen amit otthon 

megtanúsz de viszont amit már iskolába kell tanúni hogy ez egy tábl +//. nem is 

hogy tábla hanem [csettint] hát Ö (..) most literatúra vagy matematikaii 

terminusokat akkor az már az már nincs ott mer azt nem volt honnan (.) Mondjuk 

még a hittanról ott a Istenről meg erről azt azt igen (.) dee a többit azt már nemigen 

tudom 

 

Tizennegyedik adatközlő: AS 

AS-sel egy bárban beszélgettünk. A felvétel viszonylag zajos lett, azért jól hallható. Az 

adatközlőt az interjúhelyzet egyáltalán nem zavarta. Az interjú elején az volt a 

benyomásom, mintha magyar nyelvhasználatát szégyellné. Érezhetően komoly nehézséget 

jelentett neki a magyar nyelvű kommunikáció. A kérdésekre legtöbbször viszonylag 

röviden válaszolt. Többször is hangoztatta, hogy már nem jól beszél magyarul. Ennek 

ellenére egy jó hangulatú, oldott beszélgetés alakult ki.   

AS neme nő, 1985-ben született Szencen. Az interjú készítésének idejében 

Pozsonyban színészetet tanult. Magyar családból származik, édesapja és édesanyja is 

magyar anyanyelvű és nemzetiségű. Édesapja még kiskorában elhagyta a családot, 

édesanyja neveli, akivel szinte csak szlovákul beszélnek. A szülők mindketten középfokú 

végzettséggel rendelkeznek. AS anyanyelveként mindkét nyelvet megjelölte a kérdőívben.   

A beszélőre jellemző interjúrészlet: 

K: Na és honnan valósi vagy? Hova valósi vagy? 
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A: °Ën °vagyok Szencböl [nevet] (..) és nem tudok /-beszélni magyarul-/ [igyekszik 

magyarosan ejteni] (.) magyarul magyarul [próbálgatja mondani egyre halkabban] 

K: Mikor születtél?  

A: /-Mikoor születé?-/ ÖÖ én szüle (.)/-tet é tem-/ [szinte énekelve majd nevet] én 

szüle’tem (.) ÖÖ jú +//. júliusban +//. júliusba? (.) igen (..) és évet is () akarsz () 

tudni? 

K: Hát () tuom hogy nőktől ezt nem szabad megkérdezni () de megkérdezem mégis  

A: aa počkaj počkaj Ö Ö Ö počkaj Ö (.) [csettint a nyelvével] Ö (..) egy kető [nevet] 

három négy öt hat [nevetve] poč +//. ÖÖ (..) húsz harminc Ö [nevet] ako sa povie 

tisíc? [nevetve] 

K: ezer 

A: Ezeer [lassan, utánozva a kérdezőt] 

K: /-kilencszáz-/ 

A: /-E ezeer-/ Ö kilencszáz Ö (.) nyolc+//. Ö nyolc+//. NO nyolvan(.)öt  

K: VAOO [elismerően] 

A: [nevet] 

K: °Megy neked ez [mosolyogva] 

A: /-Igen | rosszan () beszéni-/ [nevetve] 

 

Tizenötödik adatközlő: ZD 

ZD-vel egy cukrászdában készítettem az interjút. Jelen volt még az adatközlő barátnője, 

aki a beszélgetésbe nem szólt bele. Az adatközlő nagyon segítőkésznek és nyitottnak 

mutatkozott, szívesen beszélt, a diktafon nem zavarta. Az interjú során találkoztunk 

először, láthatóan nehezére esett magyarul beszélni, ennek ellenére nagyon informális, 

szinte baráti beszélgetés alakult ki. A kérdéseimre viszonylag röviden válaszolt.  

ZD 1985-ben született Pozsonyban. Az interjú készítésének idején orosz nyelvet 

tanult Pozsonyban. Édesapja anyanyelve és nemzetisége is szlovák, bár ZD az interjú során 

elmondta, hogy kicsit azért tud magyarul. Édesanyja nemzetisége szlovák, anyanyelve 

magyar. Az adatközlő anyanyelvének a szlovákot tartja.  

ZD esetében több alkalommal is félreértettük egymást. A félreértés abból adódott, 

hogy nem értette pontosan a kérdésemet. Mivel a beszélgetés jó irányban haladt, néhány 

alkalommal nem tisztáztam, csupán tudatosítottam a félreértést. A következő részletben is 

ez történik.  
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K: S hányad éves vagy most? 

ZD: Most ÖÖ huszonegy (.) éves vagyok (..) és ÖÖ (.) jövő | héten leszek 

huszon()kettő 

K: Óó hát akkor () közeleg a születésnap 

ZD: [nevet] 

K: Megünneplitek? 

ZD: /-Tes?-/ 

K: /- Szoktatok ünnepelni ilyenkor?-/ 

ZD: Hát ÖÖ múltban igen de () mostmá mostmá nem szokunk oolyan gyakran ÖÖ 

(..) ünepelni aa () az ünnepet de (.) hát () amikor van idő akkor akkor ünnepeljük 

amikor nem (..) XX [nagyon halkan mondja] 

3.7 ADATKÖZLŐK JELLEMZŐI 

Korábban jellemeztem a szlovákiai magyarokat a nyelvvisszaszorulás tekintetében, először 

a népszámlálási statisztikák, majd pedig néhány fontosabb szociológiai felmérés tükrében. 

Célom az volt, hogy megragadjam azt a réteget, amelyik adatközlőimhez hasonlóan 

elindult a nyelv- és/vagy identitásváltás útján. 

Ebben a fejezetben a beszélőimet nyelvi hátterük és identitásuk szempontjából 

jellemzem, majd a nyelvleépülésre leginkább ható külső nyelvi tényezők (kor, 

nyelvhasználat, iskolázottság és attitűdök) (lásd pl. Schmid 2011, Köpke 2004) 

tekintetében. Nem törekszem mélyreható elemzésre, csupán a beszélőimet szeretném 

jellemezni a nyelven kívüli tényezők szempontjából, hogy komplexebb képet kapjunk a 

nyelvleépülésük folyamatáról.  

3.7.1 IDENTITÁS  

Az identitás igen bonyolult és sokrétű jelenség. Jelen esetben csupán az adatközlőim 

nemzeti identitásával foglalkozom az interjúk és a kitöltött kérdőívek alapján. Az interjúk 

során azt tapasztaltam, hogy ezen a téren a beszélőim komoly problémával küzdenek – 

mégpedig azzal, hogy hova is sorolják be magukat, milyen elvárásrendszernek 

engedelmeskedjenek a leginkább (szlovák baráti közösség szemben a magyar nagyszülők, 

esetenként szülők elvárásaival). A nemzeti identitás részletes elemzése nem célja a 

dolgozatnak, csupán néhány olyan jellemzőt emelek ki, amelyek hatással lehetnek a nyelv-, 

ill. identitásváltásra. 2005-ben az adatközlőim egy részének nemzeti identitását 
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összegeztem egy tanulmányban (Rabec 2005b), jelen rész ennek némileg módosított, 

kibővített változata.  

Pataki Ferenc a következőképpen definiálja a nemzeti identitást: „én-rendszerünknek 

az az összetevője, amely a nemzeti-etnikai csoporthoz (kategóriához) tartozás tudatából és 

élményéből származik – ennek minden értékelő és érzelmi mozzanatával, valamint 

viselkedési diszpozíciójával egyetemben” (1997: 177). A nemzetiségi hovatartozás 

azonban gyakran szubjektív jellegű kategória, az egyén személyes mérlegelésén alapul. 

Molnár Csikós szerint a nemzetiségileg vegyes házasságban született kétnyelvű egyének 

ingadozó magatartást tanúsíthatnak nemzetiségi hovatartozásuk kérdésében. Az életükben, 

helyzetükben vagy a társadalomban beállt változások nyomán módosítanak korábbi 

álláspontjukon és másik nemzetiséghez tartozónak nyilvánítják magukat (1998: 58). Ez a 

megállapítás adatközlőim esetében különösen érvényes, azonban nem csak azokra, akik 

vegyes házasságból származnak, hanem a homogén családból származókra is. 

Válaszadóim iskoláikat szlovák nyelven végezték, ennek következtében baráti körük 

legnagyobb része is szlovák közegből került ki, magyar nyelvüket csak a szűk családi 

körben (vagy még ott sem) használták, ezért kevesen vannak, akik egyértelműen be tudják 

sorolni magukat valamilyen nemzetiségi kategóriába. Az interjúk készítése során is azt 

tapasztaltam, hogy az adatközlők gyakran tiltakoznak a szűknek érzett magyar vagy 

szlovák besorolás ellen. Többen elmondták, hogy sem magyarnak, sem szlováknak nem 

érzik magukat. Ezért nem csak a hivatalos kategóriákra kérdeztem rá, amelyeket a 

cenzusok is feltüntetnek, hanem válaszlehetőségként bevezettem a szlovák és a magyar 

mellett a mindkettő; egyszer szlovák, egyszer magyar kategóriákat is (vö. Gereben 1999). 

A nemzetiség tekintetében fellépő bizonytalanság volt az oka annak is, hogy a nemzetiség 

fogalmára két alkalommal is rákérdeztem. Először az adatközlő nemzetiségére hivatalosan, 

ahogyan a cenzusok is kérdeznek, másodszor pedig a Nemzetiséged szerinted? kérdést 

tettem fel. A lenti táblázatból jól látszik, hogy a két kérdésre adott válaszok nagyban 

eltértek. 

4. táblázat: Az adatközlők nemzetisége 

Adatközlő Nemzetiség hivatalosan Nemzetiséged szerinted 

AD magyar mindkettő 

GR magyar magyar 

VN szlovák szlovák 

MP magyar mindkettő 
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LK magyar egy nemzetiséghez sem tartozik 

AV szlovák egyszer szlovák, egyszer magyar  

TM cseh morvai, szlovák, magyar 

EV szlovák egyszer szlovák, egyszer magyar 

LZ szlovák szlovák 

CP magyar slohungarian 

IK magyar magyar 

EF szlovák szlovák 

TA szlovák szlovák 

AS szlovák szlovák 

ZD szlovák szlovák 

 

Az adatközlők nagyjából fele azonosul a hivatalos nemzetiségi kategóriákkal, mint a 

magyar vagy a szlovák, a másik fele pedig LK kivételével, aki egyik nemzetiséghez sem 

vallja magát tartozónak, kettős identitást jelölt be. 

Először nézzünk meg néhány vélekedést azoktól, akik egyértelműen besorolták 

magukat. GR ugyan mindkét alkalommal a magyar nemzetiséget jelölte meg, azonban 

hozzátette, hogy ő „titkos magyar”, akiről csak kevesen tudják, hogy magyar nemzetiségű.  

GR: Lehet, hogy azé is, mert ÖÖ (.) °nevemből (.) nem lehet | 

következtetni arra, hogy magyar vagyok 

K: És mi a neved? Csak azt tudom hogy GR? 

GR: Kolompai
24

 

K: Kolompai? 

GR: Nem tipikus magyar név [nevet] 

K: Nem az [nevet] 

GR: Én olyan titkos magyar vagyok 

Ezt a fajta „titkos magyar”-ságot több adatközlőm (pl. AD, VN, IK, LZ) is említette az 

interjúban – vagyis többen megéltek olyan helyzeteket, hogy szlovák környezetben nem 

mondták el magukról, hogy magyarok, adott esetben, hogy (valamilyen szinten) beszélnek 

magyarul.  

VN például a kérdőívben arra a kérdésre, hogy Jelentett-e valamikor az életedben 

előnyt/hátrányt az, hogy beszélsz magyarul, esetleg magyarnak vallod magad?, a 

következőt írta: „Záležalo na tom, kde som sa nachádzala, nechválila som sa, ze 

                                                             
24

 Kitalált név. Az adatközlők anonimitása érdekében a neveket kódoltam.  
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rozumiem.” (m. ’Attól függött, hogy épp hol voltam, nem dicsekedtem azzal, hogy értem 

[a társalgást].’)  

Az interjúban AD is hasonlót fogalmazott meg:   

K: De itt ebbő vót má valami? Hogy a többiek tudták hogy magyar vagy? 

AD: Hát && ºvót oan +//. Vót +//. Vótam oan szituációba amikor amikor +//. 

ºSzóval nem nem az(ró/al) jöttem hogy magyar vagyok De nem is úty hoty 

[csettint] (.) Szöval ÖÖ (…) ºNem nem nem tar-tottam fontosnak ezt a információt 

magamró mögmondani Nem igazán van hogy szégyeltem de (.) inkább ez+//. pont 

ez az hogy szégy+//. ºNO lehet hogy szégyelltem De most ezt neho;nehogy ezt 

nehogy rosszú értsd Ez olyan (.) helyzet amikor 

K: XX [elkezd valamit mondani, de abbahagyja, mert AD megemelte a hangját]  

AD: ºamikor az emberekrő azt gondótad hogy () igazábó ez neked hátránt <!> fog 

jelenteni hogyha abba a adot szituációba () a azok között a adot emberek közöt 

megmondod hogy most te magyar vagy akor & () akor minthogyha lehet hogy 

visszahúz-kódtabbak lennének vagy olyas +//. úgy | fognak viselkenni <!> És akor 

°az miatt inkáb nem mondtam meg  

www [10mp] 

ºBa;barátságot () köl hogy érezzek az emberhez vagy emberrel vagy emberhez hogy 

hogy hogy i;ilyesmit (.) inkább +//. De de nem vót problémaaa mer mikor nem 

tudom mikor amikor V-hoz jártunk akor | én szólítottalak meg  

Mindez arra utal, hogy a magyar nyelvvel szlovák társaságban nem lehet dicsekedni, sőt, 

még az olyanokat is könnyen megbélyegzik, akik szlovákként beszélik a magyart. Ez a 

fajta viszonyulás, hogy a magyar nyelvet titkolni kell, nem kedvez a nyelv megőrzésének.  

Szintén AD volt az, aki a kérdőívben a hivatalos nemzetiséghez a magyart írta be, de 

valójában mind a magyart, mind pedig a szlovák nemzetiséget magáénak vallja. Erről a 

következőképpen vélekedett:  

K: Népszámláláskor milyen nemzetiséget írsz be? 

AD: Igazábó nekem nem nem Ö probléma (.) mert ÖÖ most legutoljára is a szüleim 

tőtötték ki én néztem a tévét pont akkor () be akartam írni hogy zsidó vallású 

vagyok /-de nem sikerűt (.) méég [nevetve] maradtam katolikus-/ [nevetve mondja] 

Jóvan ilyen (.) viccet űztem a egészbő de (.) de mindegy A;a;amúgy ma;magyar vót 

beírva () persze  
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TA a kérdőívben hivatalosan is és szubjektíven is szlováknak vallotta magát, azonban 

valamilyen mértékben mégis magyarnak is tartja magát. Arra a kérdésre, hogy Ha lesznek 

gyerekeid, akkor megtanítod őket majd magyarul? a következőt válaszolta: „Igen, 

mert félrol én is magyarnak tartom magam – és az édes apám magyar, ennek így kel lenni, 

mert ez a származásuk és jónak tartom ha még eszt a nyelvet is tudni fogják.” 

Az adatközlők közül a legtöbben az általam bevezetett új kategóriákkal azonosultak, 

előfordult azonban egy eset, amikor az adatközlő (LK) kategóriaként az egy nemzetiséghez 

sem tartozót jelölte meg. Az interjúban így vallott erről: 

K: S te nemzetiségileg hova sorolod magad? 

LK: Nemzetiség? Sehova se akarom sorolni, inkább én úgy mondom, hogy | 

emberek vagyunk 

K: AHA 

LK: Semmi a nemzetiségűnek () csak ember vagyok (...) Nem érzem magammm 

magamat szlováknak se () m;magyarnak se 

Két olyan eset is előfordult (AD és MP esetében), hogy az adatközlők a kérdőívben a 

mindkettő-t (a szlovákot és a magyart is saját nemzetiségének tekinti) jelölték meg. AD az 

interjú során elmondta, hogy magát inkább közép-európainak szeretné nevezni. Saját 

bevallása szerint egyik nemzetiséghez sem érzi magát igazán tartozónak, mert számára a 

tudás, az „európaiság” képvisel értékeket (vö. Ságvári 1999), és a nemzetiséget 

nacionalista kategóriaként értelmezi. MP annak ellenére, hogy mind a szlovákot, mind 

pedig a magyart saját nemzetiségének vallja, a magyar esetében kihangsúlyozta, hogy ez a 

kategória nem a magyarországi, hanem a szlovákiai magyart jelenti. A magyarországi 

magyarokat már nem érzi magához közelállónak. Ez az érzés erősödött meg benne 

budapesti részképzése során is, amikor több alkalommal azt érezte, hogy Magyarországon 

nem tartják magyarnak.   

K: Amúgy hogy érezted magad Pesten? 

MP: Mongyuk (..) úgy jó | tök jó vót (..) dee aa ºlányok is (akik) szobatársaim vótak 

aszonták hogy soha nem akarnak Magyarba lakni ēs (.) soha nem tudtak szlovákok-

e vagyunk vagy magyarok?! (.) Mos má tudjuk hogy szlovákok mer mindenkit | 

Fölvidéknek mondot (..) hogy hogy nem tudtok tökéletesen magyarul | meg ilyenek 

voltak 

Egy másik adatközlő (TM) hangsúlyozta, hogy még a csallóközi és komáromi 

magyarokkal sem tud azonosulni. Mert ők „igazi magyarok”, míg ő csak „félmagyarnak” 
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tartja magát. A szavait úgy értelmeztem, hogy hozzá feltehetőleg inkább azok a magyarok 

állnak közelebb, akik szlovák közegből származnak, akik napi szinten kapcsolatban vannak 

szlovákokkal.  

TM: De azok azok olyanok olyanok má (..) hogy (..) azok+//. azokkal see Ö 

nagyonn | értek +//. nem hogy nem értek egyet de (.) nem (..) nestotožňujem sa 

<=nem azonosulok> 

K: Értem 

TM: Mer ott (.) ezek Ö több;többek között olyan magyarok akik | komáromi 

meg () dunaszerdahelyi azok igazi magyarok Én | nem érzem magamnak +//. 

magamat teljesen úgy igazi magyarnak Így félmagyarnak csak 

K: De hát mi az hogy igazi magyar megint olyan kategória hogy +… 

TM: Nem nemtuom az egy | érzés 

K: Tehát úgy érzed hogy ők különböznek 

TM: Hát ők ÖÖ () ők olyann (..) +… A;aszt értem a;alatta hogy igazi magyarok 

hogy (.) Ö  magyar iskolákba jártak  magyar ÖÖ könyveket (…) magyar 

könyveket olvasnaak mmagyar tévét néznek +//. De főleg magyar tévét nézek 

én is Meeeg () egész életüket magyar nyelvi (.) magyarul élik Énnn (.) már aa 

alapiskolátólll többek között szlovák (.) szlovák nyelvet élek  

TM ugyanakkor saját nemzetiségeként megjelölte a szlovákot, magyart és a morvát is. Az 

adatközlő édesapja morva származású, édesanyja magyar. TM Szlovákiában született és 

szlovák nyelvű iskolákat is látogatott. Az interjúból kiderült, hogy bár mindhárom 

nemzetiséget megjelölte, de a legfontosabb nyelv számára a cseh, azaz morva, bár 

magyarul is szívesen beszél.    

Az adatközlők közül ketten (AV, EV) az egyszer magyar, egyszer szlovák kategóriát 

jelölték meg. Mindkettőjük nemzetisége hivatalosan szlovák. Bevallásuk szerint még 

egyikük sem foglalkozott komolyabban ezzel a kérdéssel.  

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy adatközlőim többsége a Nemzetiséged 

szerinted? kérdésre identitását az anyanyelv vagy a legjobban ismert nyelv alapján 

határozta meg (vö. Puskás 2000). A nyelv az identitás egyik legmeghatározóbb alapköve 

(vö. Gereben 1999). Azon adatközlőim, akik magyar nyelvtudásukat nem érezték 

megfelelőnek, feltehetőleg még kevésbé merték magukat magyarnak vallani, ugyanis 

a magyarságot a nyelv ismeretéhez kötötték. Bár nem a magyar nyelv hiányos ismerete 
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határozta meg esetükben a nemzetiséget, de véleményem szerint döntésüket ez a tényező 

jelentősen befolyásolta.     

A nemzeti identitás tekintetében a beszélők fele tudott azonosulni a hagyományos 

magyar, szlovák kategóriákkal, másik részük azonban olyan választ jelölt be, amelyik 

kettős identitásra utal. Az egyes általam megadott kategóriák mögé nézve kiderült, hogy 

azoknál sem teljesen egyoldalú a helyzet, akik egyértelmű kategóriákat jelöltek be, ugyanis 

az interjúban vagy a kérdőív más részeiben jelezték, hogy a másik nyelvhez is kötődnek. A 

magyar kötődés alatt a szlovákiai magyarságot értik, a magyarországiaktól ilyen 

értelemben elzárkóznak. A magyar nyelv, ill. identitás a beszélők többségénél nem olyan 

dolog, amivel dicsekedni lehet, csupán a megfelelő bizalmi helyzetben árulják el magukról, 

hogy magyarok, magyar származásúak, ill. beszélnek magyarul, ami arra utal, hogy a 

mindennapjaik során plusz erőfeszítést igényel tőlük ennek menedzselése. Mindezt 

összegezve az is látszik, hogy a beszélők identitása hatással lehet a nyelvleépülésre, hiszen 

befolyásolja a nyelvhasználat gyakoriságát és mértékét.  

3.7.2 A MAGYAR NEMZETISÉGGEL, MAGYAR NYELVVEL KAPCSOLATOS ATTITŰDÖK  

Az attitűd a társadalom-lélektan alapfogalma. Jelentése: beállítottság, beállítódás, 

viselkedési mód; adott jelenséggel, véleménnyel, eseménnyel szemben tanúsított 

magatartás (Kiss 1995: 135). Nyelvleépülés során, ahogyan arra az identitás résznél is 

utaltam, fontos szerepet játszanak az attitűdök. Meggyőződésem, hogy akár a folyamat 

irányát is képesek megváltoztatni. A kérdőívben arra voltam kíváncsi, hogy 

adatközlőimnek milyenek a magyarsággal, illetve a magyar nyelvvel szembeni 

beállítottságai, hogyan viszonyulnak ezekhez a fogalmakhoz, miképpen vélekednek róluk.  

Mielőtt rátérnék a kérdőív kérdéseire adott válaszok bemutatására, egy 

megfigyelésemet osztom meg. A beszélőim határozottan elkülönítették a magyarországi és 

a szlovákiai magyar nyelvet. Egy részük kifejezetten pozitívan viszonyult a magyarországi 

magyarhoz, szinte csodálta azt. Például TA és IK többször is hangsúlyozták az interjúban, 

hogy sokszor csak amiatt kapcsolják be a tévét, hogy hallják a magyart. A szlovákiai 

magyart nem igazán tartották „szép magyar nyelvnek”, ugyanakkor érzelmileg mégis 

inkább ehhez kötődtek, ebben érezték valamennyire biztonságban magukat, ugyanis 

amellett, hogy feltételezhetően anyanyelvváltozatról van szó, ez a nyelvváltozat feltételezte 

számukra a kétnyelvűséget is, azaz ezek a beszélők tudnak szlovákul is, velük szükség 

esetén át is lehet váltani a szlovák nyelvre.  
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A kérdőívben az attitűddel kapcsolatos kérdések a következők voltak:   

1. Fontos számodra a magyar kultúra megismerése? 

2. Jelentett-e valamikor az életedben előnyt/hátrányt az, hogy beszélsz magyarul, esetleg 

magyarnak vallod magad? 

3. Szerinted az olyan kétnyelvű fiatalok, mint Te is vagy, a párválasztás során vajon 

fontosnak tartják-e az adott lány/fiú nemzetiségét? 

4. Szerinted az olyan kétnyelvű fiatalok, mint Te is vagy, a párválasztás során vajon 

fontosnak tartják-e az adott lány/fiú anyanyelvét? 

5. Ha lesznek gyerekeid, akkor megtanítod őket majd magyarul? 

Arra kérdésre, hogy Fontos számodra a magyar kultúra megismerése? egy adatközlő (LZ) 

kivételével mindenki pozitívan válaszolt. Tíz adatközlő meg is okolta válaszát. Az indokok 

a következők voltak:  

Igen, fontosnak tartom a magyar kultúra megismerését, mert:   

AD „Csak így tudok majd egyszer jó közép-európai lenni.” 

MP: „Része az életemnek, kell ismerni a múltat, honnan vagyok.” 

TM: „Kapcsolatban vagyok vele.” 

LK: „De csak az belőle, ami érdekel.” 

VN: „mert illik” 

CP: „Fontosnak tartom különböző kultúrák megismerését” 

IK: „a részemnek tekintem” 

EF: „ismerem, ebben nőttem fel” 

TA: „édesapám magyar” 

AS: „mert a személyem innen származik” 

Úgy vélem, hogy a válaszadók egy része (TM, LK, VN, CP, AD) kötelességtudatból 

(„mert illik”) tartja fontosnak a magyar kultúra megismerését, ill. azért mert a nyelv és a 

kultúra ismerete eszköz lehet későbbi céljai eléréséhez. LK például a magyar kultúrát 

pozitívan értékeli, de csak annyira, mint bármelyik más kultúráját a világnak. Különösebb 

érzelmeket nem fűz hozzá. Az adatközlők másik részénél (MP, IK, EF, TA, AS) erősebben 

megjelenik az érzelmi szál, a kötődés a kultúrához és nyelvhez – vagy a saját részüknek 

vagy pedig a család egy részének tekintik azt.   

A Jelentett-e valamikor az életedben előnyt/hátrányt az, hogy beszélsz magyarul, 

esetleg magyarnak vallod magad? kérdésre a beszélők közül EV, AV, GR, TM és LZ nem 

emlékszik, hogy valamikor is jelentetett volna számára a magyarsága, illetve a magyar 
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nyelve valamilyen előnyt vagy hátrányt. Nyolc beszélő fejtette ki indokát az előny mellett. 

Ezek mind arra vonatkoznak, hogy a magyar nyelv előnyét akkor élvezték, amikor 

Magyarországon voltak és megértették magukat, illetve az egyetemen a magyar egy plusz 

nyelvet jelentett, így több szakirodalmat tudtak megnézni. A magyar nyelv mint hátrány 

esetében öt válasz született. A válaszok egy része (MP, TA, IK) tanárokhoz kötődik, akik 

az iskolában vagy az egyetemen megbélyegezték az adatközlőket, mert akcentussal 

beszélték a szlovákot.  

A következő interjúrészletben MP az egyik tanárnőjére panaszkodik, aki magyar 

nemzetisége miatt sokkal szigorúbban megkövetelte tőle a szlovák nyelvet és irodalmat, 

mint a többiektől.  

K: [nevetés] Mé <!> érzed hogy hátrányt jelent? [értsd: az adatközlő magyar 

nemzetisége] 

MP: Naon <=nagyon> nagy hátrán <!> de | középiskolan nem  lehetet egyes 

K: Ne hülyéskedj má! Hova jártá suliba?  

MP: Pedagógia 

K: Hova? Itt Pozsonyba? 

MP: MHM (..) De oszt utána csak adot egyest () má álla+//. ÖÖ /-čo to štát?-/ | ÖÖ 

K: Érettségin 

MP: Érettségin Ott adott (.) egyest mer | télleg jól tudtam () szlovákot mindig 

K: És szlováktanárnő volt vagy +/. 

MP: Szlovák (Adott ő) egyes(t) +/. 

K: Mármint hogy szlovákot tanított? 

MP: Szlovákot és nem lehetet egyes mer magyar a nemzetiségem 

TA a kérdőívben a következő választ írta: 

„egyetemen egy pár tanítónak nemtetzet ha slovákul beszéltem, mert halloták 

a magyar akcentusomat, valaha rendesen leultetek s monták hogy tanúljak 

meg rendesen szlovákul beszélni, pedig édes anyám slovák, és én slovák 

iškolákba jártam, (csak az akcentusom erósen magyar volt)” 

A válaszadók másik része (AD és VN) az identitásnál is említett helyzetet írta le, vagyis 

szlovák társaságban előfordult, hogy a magyarokkal szembeni előítéletek miatt rosszul 

érezte magát.  

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy ennél a kérdésnél nem választottam ketté a 

magyarság fogalmát, vagyis nem kérdeztem rá külön a nyelvre és külön a nemzetiségre.  A 
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kérdés mindkét alternatívát magában foglalta. A válaszokból azonban az derül ki, hogy az 

adatközlők a magyarságon a nyelvet és nem pedig a magyar identitást értették. Minden 

adatközlő, aki azt jelölte meg, hogy magyarságát előnyként élte meg, az előny fogalmán a 

magyar nyelv valamilyen szintű ismeretét értette, amelyet az élete során fel tudott 

használni. A magyarságot, mint nemzetiséget csak a hátrányok kategóriájánál találjuk meg 

MP fent idézett interjúrészletében.  

A kérdőívben külön kérdésben tudakoltam, hogy az adatközlők párválasztás során 

fontosnak tartják-e az adott lány/fiú nemzetiségét, illetve anyanyelvét. Az adatközlők a 

következő lehetőségek közül választhattak: igen, fontos / nem, egyáltalán nem fontos / 

inkább legyen szlovák / inkább legyen magyar / ne legyen se szlovák, se magyar / ezen még 

nem gondolkodtam. Az utolsó lehetőség kivételével mindegyik választ meg kellett 

indokolni. Mivel az adatközlők válaszaikban nem tettek különbséget a nemzetiség és az 

identitás között, a 4-es és 5-ös kérdésre ugyanazok a válaszok születtek, ezért mindkettőt 

itt, összegezve értékelem. EV és GR kivételével mindenki megindokolta válaszát.  

A beszélők közül senki sem tartotta fontosnak sem a leendő partner nemzetiségét, 

sem pedig anyanyelvét. Ez feltehetőleg annak tudható be, hogy adatközlőim maguk sem 

tudnak azonosulni a szűknek érzett nemzetiségi kategóriákkal, ezért nem tulajdonítanak 

nagy jelentőséget leendő partnerük nemzetiségének, illetve anyanyelvének. Egyedül VN 

jegyezte meg, hogy bár ő maga nem tartja fontosnak sem a partner nemzetiségét, sem 

pedig anyanyelvét, inkább a neveltetést érzi e téren mérvadónak, ugyanakkor azt 

tapasztalta, hogy az emberek többsége azonos nemzetiségű partnert szokott választani.   

Egy adatközlő (AV) kivételével mindenki a nem, egyáltalán nem fontos lehetőséget 

jelölte meg. A válaszadók egy része (LK, TM, LZ, CP, EF) számára teljesen mindegy, 

hogy milyen nemzetiségű és anyanyelvű lesz a partner, nem tulajdonítanak ennek a 

kérdésnek semmilyen jelentőséget. Mások (MP, TA, AS) indoka az volt, hogy az a fontos, 

hogy milyen az ember, nem pedig az, hogyan beszél vagy milyen nemzetiségűnek vallja 

magát. IK és LK kifejezetten abszurdnak és nacionalistának tartotta magát a kérdést is.  

Az inkább legyen magyar és inkább legyen szlovák kategóriákat senki sem 

választotta, azonban a ne legyen se szlovák, se magyar lehetőséget AD megjelölte a 

következő indokkal: „Annak ellenére, hogy a szüleim boldogok lennének, ha magyar 

lenne, én könnyen el tudom képzelni, hogy nem fog tudni magyarul. Jobb lesz az 

utódainknak, ha több nyelvet fognak tudni beszélni.” AD vegyes házasságból származik, 

ahol az apa anyanyelve és nemzetisége is szlovák, az anyáé magyar, azonban a családon 
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belül többnyire a magyar nyelvet használják. AD úgy érzi, hogy a szülők azon elvárásának, 

amely szívesebben látna egy magyar partnert adatközlőm oldalán, mint szlovákot,  nem tud 

megfelelni, ugyanis baráti köre és környezete csaknem kizárólag (néhány csoporttársán 

kívül) szlovák. Szüleit sem akarja megbántani, de a saját lehetőségeit ismervén inkább egy 

harmadik, egy semleges lehetőséget jelölt meg a kérdőívben, amelyet bár feltehetőleg nem 

gondol komolyan, mégis úgy érezhette, hogy ez a legbecsületesebb válasz, amit adhat. 

AV az ezen még nem gondolkodtam kategóriát jelölte meg. Ennek ellenére az interjú 

során elmondta, hogy mennyire örül, hogy velem magyarul beszélhet, legalább 

gyakorolhatja a nyelvet. Valószínűleg nem akart erre a kérdésre válaszolni, ezért kerülte 

meg a válaszadást ilyen módon.   

A kérdőívben rákérdeztem arra is, hogy adatközlőimnek szándékukban áll-e leendő 

gyerekeiket megtanítani a magyar nyelvre. A kérdésre mindegyikük igennel válaszolt, 

azonban EV, GR és ZD nem indokolta meg válaszát. Három adatközlő (AV, LZ, IK) 

indokolta válaszát az „ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy” frazeologizmussal. Öt 

beszélő (AD, MP, VN, TM, CP) azért tanítaná meg a gyerekét magyarul, mert abban 

valamilyen előnyt lát a számára a könnyebb boldogulásra. Két adatközlő indokként a 

hagyományt említette.  

TA a következőt írta: „félrol én is magyarnak tartom magam – és az édes apám magyar, 

ennek így kel lenni, mert ez a származásuk és jónak tartom ha még eszt a nyelvet is tudni 

fogják” 

AS: „Je dobré vedieť čo najviac jazykov, a najmä taký jazyk, ktorý je jazykom našej 

rodiny, a za ktorý by sme sa nemali hanbiť. Ja ich však toho asi veľa nenaučím, no verí, že 

moja rodina, ktorá vie po maďarsky lepšie sa toho chopí.” (m. „Jó tudni minél több 

nyelvet, főleg azt, amelyik a családom nyelve, és amiért nem kell szégyenkeznünk. Én már 

talán őket sok mindenre nem tanítom meg [értsd: a magyar nyelvből], de hiszem, hogy a 

családom, amelyik jobban tud magyarul, majd átvállalja ezt.”). 

Egyedül EF jelölte meg a Még nem tudom rubrikát azzal, hogy talán mégis inkább 

megtanítaná leendő gyerekeit magyarul, mert az is világnyelv. 

Adatközlőim tehát EF bizonytalanságot sugalló kivételével szeretnék tovább adni 

gyerekeinek a magyar nyelvet. Előnynek tekintik azt, és fontosnak tartják ismeretét. 

Válaszaik azonban megerősítik az előző kérdésnél megfogalmazott feltételezést, hogy a 

magyarságban elsősorban a nyelvismeret előnyét látják, és a magyarságnak, mint 

identitásnak érzelmi összetevője számukra már nem bír különösebb jelentőséggel. 
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Néhányuknál (pl. AS, TA, IK) ugyan megjelenik az erősebb érzelmi kötődés a nyelvhez, 

elsősorban a családon, szülőkön keresztül, azonban az interjúkból egyértelműen kiderült, 

hogy a magyar nyelvükért, annak megtartása érdekében nem tesznek szinte semmit.   

A magyar nyelvhez, ill. a magyarsághoz kapcsolatos viszonyulások alapján a 

beszélőimet két csoportra osztottam:  

1. Pozitívan viszonyuló beszélők, akik az interjúban, ill. a kérdőívben adott válaszaikban 

érzelmi kötődést is hangsúlyoztak a magyarsággal kapcsolatban. A következő 

beszélőket soroltam ide: MP, TM, IK, TA, AS, VN.   

2.  Közömbös nyelvleépülők, akik a magyar kultúra és nyelv ismeretét csupán azért 

tartják fontosnak, mert hasznot, kovácsolandó előnyt látnak benne. Az adatközlők 

közül AV, EV, AD, LK, GR, LZ, CP, EF, ZD került ebbe a csoportba.  

Egy harmadik csoportot is feltételezhetünk, akik negatívan viszonyulnak a magyarsághoz. 

Őket távolodó nyelvvesztőknek nevezem. Azok a beszélők is feltehetőleg ide tartoznak, 

akik az interjút nem vállalták el, mert a magyarsággal igyekeznek minden téren szakítani. 

Ennek a kategóriának a létezésére csak tapasztalatok alapján tudok hivatkozni, ugyanis a 

valóságban a nyelvvesztők ezen csoportja teljességgel megragadhatatlan (lásd még Sándor 

Anna 1998). 

3.7.3 A MAGYAR NYELV HASZNÁLATA 

Schmid (2011: 81–96) azt javasolja, hogy a nyelvhasználatot a nyelvleépülés tekintetében 

érdemes három szempontból is megvizsgálni: az aktív (Kivel és milyen gyakorta beszél az 

adatközlő az első nyelvén?), a passzív nyelvhasználat (Olvas-e, ha igen, mennyit?), 

valamint az ún. belső beszéd (Milyen nyelven álmodnak, gondolkodnak stb. a beszélők?) 

szempontjából.  

A kutatás során (sem az interjúban, sem pedig a kérdőívben) a belső nyelv 

használatának milyenségére nem kérdeztem rá. Rákérdeztem viszont a beszélők magyar 

nyelvhasználatának általános gyakoriságára és arra, hogy kivel, illetve milyen gyakran 

használják a magyar nyelvet. A passzív nyelvhasználat tekintetében a kérdőív azzal 

kapcsolatban tartalmazott kérdéseket, hogy olvasnak-e az adatközlők magyarul, ha igen, 

mit, mennyit és milyen gyakran.  

A Milyen gyakran beszélsz magyarul? kérdés esetében a beszélők a következő 

lehetőségek közül választhattak: gyakran, néha, nagyon ritkán és soha. A kérdőívben adott 

válaszok alapján három adatközlő (AD, IK, TA) vallotta azt, hogy gyakran beszél 
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magyarul. A néha és a nagyon ritkán kategóriákat nagyjából ugyanannyi adatközlő jelölte 

meg, senki nem jelölte meg a soha kategóriát.  

5. táblázat: Az adatközlők magyar nyelvhasználatának gyakorisága 

 AV EV AD MP LK VN GR TM LZ CP IK EF TA AS ZD 

gyakran   x        x  x   

néha    x x  x x  x  x    

nagyon 

ritkán 

x x   x x   x     x x 

soha                

 

A következő (6. számú) táblázat azt mutatja, hogy a beszélők kivel és milyen 

gyakorisággal beszélnek magyarul. Jól látszik, hogy a magyar nyelvüket elsősorban a 

nagyszülőkkel használják. Többségük vegyes házasságból származik, ahol a magyar ágú 

nagyszülők sokszor nem is igazán beszélnek jól szlovákul (esetleg egyáltalán nem 

beszélnek), így adatközlőim rákényszerülnek a magyar nyelvhasználatra. Olykor az is 

látszik, hogy épp a nagyszülők azok, akik tudatosan magyarul igyekeznek beszélni szlovák 

iskolába járó unokáikkal. Ez történik pl. MP és EF esetében is. EF a következőket mondja 

erről: 

EF: ÖÖÖ valamikor otthon (..) ÖÖ a nagyszüleimel csak magyarul beszélnek +//. 

beszélek mer ők nem nem van:nak hajlandók /-szlovákul beszélni-/ [nevetve] Ők 

mindig asz mondják hogy ők [halkabban] °tiszta magyarok és () ha náluk vagyunk 

°nem lehet szlovákul beszélni ott csak °magyarul beszélünk (.) meg(g) olyanokat 

(Hat) nekünk ha +//. °mink ha odamentünk nyaralni akor csak magyarul 

beszélgethetünk 

A generációk közötti nyelvcserét is jól mutatja ez a tendencia – a nagyszülők generációja 

még szinte kizárólag magyarul beszél, gyerekeik (adatközlőim szülei) többnyire vegyes 

házasságot kötöttek, magyar nyelvüket ők ugyan még beszélik, de tudatosan át már 

kevésbé adják. A harmadik generáció, beszélőim pedig sok esetben már problémákkal 

küszködnek a magyar nyelv terén.  

Beszélőim többsége a szüleivel gyakran, ill. néha beszél magyarul. Csupán hárman 

jelezték, hogy a szülőkkel sosem beszélnek magyarul. LZ az interjúban többször 

megjegyezte, hogy nem szeret magyarul beszélni, szüleire is rászólt, ha magyarul beszéltek 

vele már egészen kiskorában: 

K: És LK () attól függetlenül hogy aa (.) be van írva a nemzetiséged magyar vagy 

szlovák legyen (.) te hogy érzed hogy +/.  
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LZ: Szlovák 

K: azonosultál vele?  

LZ: Talán azé mer mi soha nem beszéltünk °otthon magyarul (.) nem is akartam (.) 

azt +//. de ezt nem tudom miért (.) nem akartam Főleg ha valakihez mentünk és (.) 

és ottan magyarul beszélteek (.) én is elmondtam magyarul dee (.) nem szerettem 

haa anyu vagy apu velem magyarul beszéltek  

K: És szeretsz magyarul beszélni? 

LZ: Nem  

K: Miért? 

LZ: nagyon sokat kell gondolkoznom [nevetve] (..) nem tudom (.) nem szeretek (.) 

hibásan beszélni (...) n a a +//. nem+//. németül is nehezen tudok beszélni oan (...) 

elmond az aa +//. elmondom én németül is ha muszáj (.) meg vannak órák ahol 

egyedül megszólalok () dee (..) attól függ hogy ki van (.) mer ha például aa (.) 

tolmácsokkal van óránk () nem szeretek beszélni mer () mer nekik jobban megy  

LK esetében ennek alapján az ellenszenvének hátterében a saját maximalizmusa is 

megbújhat, amelyet a nyelvi ideológiák (lásd Lanstyák 2011) is felerősíthetnek.  

AS magyar szülőktől származik. Édesapját azonban nem ismeri, mert ő még 

adatközlőm kiskorában elhagyta a családot. Édesanyja egyedül nevelte őt és testvérét. 

Szlovák iskolába került és otthon is egyre inkább a szlovákot használták. Beszélőm szerint 

a testvére még kevésbé beszéli már a magyart. Hasonló a helyzet MP esetében is, azonban 

nála a családi háttér erősebben megvan, emiatt gyakrabban használja magyar nyelvét.  

ZD-nek csupán édesanyja anyanyelve a magyar. Az otthoni használatból, mire 

óvodába kezdett járni, apja hatására szinte teljesen kiszorult a magyar nyelv.  

6. táblázat: Az adatközlők magyar nyelvhasználata a barátokkal és a családtagokkal 

Barátokkal 

mindig  

gyakran LK 

néha AV, AD, LZ, CP, IK, EF, TA, AS  

nagyon ritkán EV, MP, GR, TM 

soha VN, ZD 

Szülőkkel 

mindig  

gyakran AD, GR, TM, IK, EF, TA 

néha AV, EV, MP, VN, CP 

nagyon ritkán LK 

soha ZD, AS, LZ 

Nagyszülőkkel  
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mindig AD, MP, LK, VN, TM, LZ, EF, TA 

gyakran CP, IK, 

néha AV, EV, AS, ZD  

nagyon ritkán  

soha  

 

Adatközlőim barátaikkal való kommunikáció során használják legkevésbé magyar 

nyelvüket. Csupán LK írta, hogy gyakran beszél magyarul barátaival. VN és ZD sosem, a 

többiek pedig alkalmanként beszélgetnek magyarul barátaikkal. Feltehetőleg ebben nagy 

szerepet játszik a szlovák nyelvű alap- és középiskola is, hiszen a baráti kör elsősorban 

ebben a közegben alakul ki. A barátokkal való kommunikáció tekintetében 

érdekességképpen CP-t emelem ki, aki a barátaival „rozsnyóiul” szokott beszélgetni. Mivel 

magyar és szlovák fiatalok vegyes társaságáról van szó, jellemző a kódváltogatásos 

beszédmód. CP a következőt mondja erről az interjúban: 

CP: Rozsnyón meg | sok barátom van akivel így beszélek hogy (.) hore dole +//. 

például ha () szlovákul is beszélünk de be;bejön egy szó magyarol <!> oszt akor 

mondom °magyarol hogy () oszt megértsük<!> egymást oszt smejeme stále že 

porožňavsky sa rozpráváme [terepmunkás felnevet] () že  

K: Ezt így hívják hogy rozsnyóiul beszéltek? 

CP: NO NO °porožňavsky že () fele magyar fele tót | minden  

(vö. ’CP: Rozsnyón meg | sok barátom van akivel így beszélek hogy (.) fel le +//. 

például ha () szlovákul is beszélünk de be;bejön egy szó magyarol <!> oszt akor 

mondom °magyarol hogy () oszt megértsük<!> egymást oszt mindig nevetünk hogy 

rozsnyóiul beszélünk  [terepmunkás felnevet] () hogy) 

K: Ezt így hívják hogy rozsnyóiul beszéltek? 

CP: NO NO °rozsnyóiul hogy () fele magyar fele tót | minden’) 

Az adatközlők passzív nyelvhasználatára vonatkoztak a kérdőív azon kérdései, amelyek azt 

tudakolták, hogy olvasnak-e újságot vagy könyvet, ha igen, akkor mennyit és milyen 

gyakran. A válaszokat a következő táblázatban összegeztem:    

7. táblázat: Az adatközlők újság-, illetve könyvolvasásra vonatkozó válaszai 

Újságot  

gyakran   

néha AD, TM, EF, TA 

ritkán  MP, LK, VN, CP, ZD 

sosem EV, AV, GR, LZ, IK, AS 

Könyvet 
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1-5 db AD, MP, TM, EF, TA 

5-10 db  

10-20 db  

sosem EV, AV, LK, VN, GR, LZ, CP, IK, AS, ZD 

 

A magyar nyelvű könyvek, újságok olvasása egy lehetséges út is lehet a magyar nyelv 

fejlesztésére. Még akkor is, ha ez nem feltétlenül tudatosan zajlik.  A táblázatból az látszik, 

hogy adatközlőim inkább újságot olvasnak, mint könyvet. Csupán öt beszélő jelölte meg, 

hogy olvas magyar nyelvű könyveket is. Közülük AD, EF és TM történelem szakon 

tanulnak, ahol nagy valószínűséggel kénytelenek olvasni magyar nyelvű szakirodalmat.  

Újságot a beszélőim kétharmada alkalmanként olvas, harmaduk pedig egyáltalán 

nem figyeli a magyar nyelvű sajtótermékeket.  

A beszélők magyar nyelvüket leggyakrabban a nagyszülőkkel használják. A családon 

belül a magyar nyelv megjelenik ugyan, ám használata egy esetben sem kizárólagos. A 

baráti körben inkább a szlovák nyelv van jelen. Beszélőim esetében a magyar nyelv már 

nem tartozik a mindennapi élethez, nem érzik annak szükségességét, ezért nem is 

fordítanak energiát arra, hogy gyakorolják. Ezt támasztja alá a passzív nyelvhasználat is – 

magyar nyelvű újságokat csak ritkán olvasnak, magyar könyveket pedig alig. 
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4 A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI 

 

A korpuszt három szempontból vizsgáltam meg: megakadásjelenségek, kódváltások és 

kontaktusjelenségek tekintetében. Az egyes szempontokat egy-egy alfejezetben tárgyalom. 

Az alfejezetek felépítése a következő: az első felében bemutatom az adatközlők 

nyelvhasználatában megjelenő jelenségeket, majd megvizsgálom gyakoriságukat és az 

ebből adódó különbségeket a nyelvleépülők és a kontrolbeszélők között; a fejezet végén 

utalok azokra a jelenségekre, amelyek a nyelvleépülésre jellemzőbbnek látszanak.  

 

4.1 MEGAKADÁSJELENSÉGEK 

 

A megakadásjelenségek előfordulása egyik jellemzője a spontán beszédnek, ugyanakkor 

típusaikat, illetve előfordulásuk mennyiségét tekintve a nyelvleépülés jelei is lehetnek.  

A megakadásjelenség gyűjtőfogalom, azokat a folyamatos beszédet megtörő 

jelenségeket szokás idesorolni, amelyek az elhangzottak tartalmához nem járulnak hozzá 

(vö. Gósy 2005), ugyanakkor fontos részét képezik a spontán beszédnek. Újabb kutatások 

azt mutatják, hogy a magyar nyelvre vonatkozólag a megakadásjelenségek artikulációs 

szempontból sok esetben nem is szakítják meg a beszédfolyamatot (Gyarmathy et al. 

2009). 

Funkciójuk alapján két nagy csoportra lehet őket osztani: egy részük a beszélők 

bizonytalanságából adódik, másik részük pedig a téves kivitelezés eredménye. Az előbbiek 

azok a bizonytalanságok, amelyek elsősorban időnyerés céljából jönnek létre – ide 

tartoznak a néma szünetek, a nyújtások, újrakezdések, ismétlések, hezitálások és a 

töltelékszavak (Gósy 2005). Az utóbbiak, a téves kivitelezés jelenségei, amelyek a nyelv 

szabályainak mondanak ellent, azaz ilyen értelemben hibák. Gósy ezeket következetesen 

hibajelenségekként tárgyalja. Ezek a következők: elszólások, nyelvbotlások, grammatikai 

és lexikai hibák, változtatások és a nyelvem hegyén van jelenség. 

Gósy Mária korpuszában a hibajelenségeket 12 (2004a), majd később 10 (2009) 

kategóriába sorolja. Az egyes kategóriák a beszédprodukciós modellek egyes dimenzióihoz 

– szemantikai, morfoszintaktikai és fonológiai szintjéhez köthetők. A rendszer a következő 

típusokat tartalmazza: téves szó, grammatikai hiba, kontamináció, téves kezdés, nyelvem 



 

63 

 

hegyén van jelenség, perszeveráció, anticipáció, metatézis, egyszerű nyelvbotlás, más 

típusba sorolható jelenségek. Kategorizációja bevezetőjében (2009: 257–258) megjegyzi, 

hogy csupán a felszínen tapasztalható jelenségeket tartalmazza a rendszer, a finomelemzést 

a kutatókra hagyja. 

A megakadásjelenségeket Gósy Márián kívül még Huszár Ágnes és Lanstyák István 

is rendszerezte.  

Huszár Ágnes (2005) a nyelvbotlásokról szóló monográfiájában Gósyhoz hasonlóan 

a levelti beszédprodukciós modellből indul ki. Tőle annyiban tér el, hogy a tévesztéseseket 

az egyes tervezési szintek „üzemzavaraiként” azonosítja, melyek az eredeti levelti 

hierarchiát követik. Az egyes eseteket a következő szempontok szerint rendezi el: a 

szintaktikai-szemantikai egység (lemma) megtalálásának zavarai, a fonetikai terv (lexéma) 

megtalálásának zavarai, a sorbarendezés zavarai.  

Lanstyák István (2009) a Magyar beszélt nyelv sajátosságai című egyetemi 

jegyzetében tárgyalja részletesen a megakadásjelenségeket. Azokat két nagy csoportba 

sorolja – szűkebb értelemben vett megakadások (oka a bizonytalanság és az időnyerés) és a 

nyelvbotlások. Az előbbi csoportba a Gósy és Huszár által említett kategóriákon kívül 

besorolja még a beszedtempó-lassulást, a tagolva ejtést és a szóhalmozást is. Ugyanakkor 

megjegyzi, hogy a szóhalmozást, beszédtöltelékeket és a beszédtempó-lassulást 

határesetnek tekinti, ugyanis azok nem törik meg a beszéd folyamatosságát, inkább ahhoz 

járulnak hozzá, hogy a beszélő elkerülje a megtörést. A nyelvbotlások (Gósynál téves 

kivitelezések) esetében elkülöníti a hibát a tévesztésektől. Hibának azokat az adott 

beszédhelyzet normasértéseit tekinti, amelyek oka nyelvtudásbeli hiány. Ellenben a 

tévesztések a beszélők fáradságára, esetleg lélektani okokra vezethetők vissza. Továbbá a 

tévesztések alkalmi jellegű jelenségek, míg a hibák viszonylag következetesen 

ismétlődhetnek (vö. Lanstyák 2009: 167–168). A nyelvbotlásokat az egyes nyelvi 

szinteknek megfelelően csoportosítja: hangtani, szókészlettani, alaktani, mondattani. 

Láthatjuk, hogy a megakadásjelenségek vizsgálata nem tekinthető egységesnek, sem 

szemléletében, sem pedig kategorizációjában. Szépe Judit például azt is megjegyzi, hogy 

már a nyelvbotlások megakadásjelenségek közé sorolása is problematikus, ugyanis nem 

minden nyelvbotlás akasztja meg a közlést
25

. Besorolhatók még a nyelvi devianciák közé, 

azonban ez a besorolás sem vezetne eredményre, ugyanis a szabályostól való eltérésnek 
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 Ennek ellentmond Gyarmathy et al. (2009), miszerint artikulációs szempontból a megakadásjelenségek 

nem minden esetben szakítják meg a beszédfolyamatot. 
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olyan széles érvényességi körű eljárásai mutathatók ki, hogy azokat szinte lehetetlen lenne 

elválasztani az időskori vagy patologikus devianciáktól (Szépe 2007/2008).  

Mindegyik említett kategorizáció megegyezik abban, hogy a megakadásjelenségeket 

alapvetően két csoportra lehet osztani: az időnyerés, nyelvi bizonytalanság okán létrejövő 

megakadásokra és a téves kivitelezés eredményeire, azaz tévesztésekre. Dolgozatomban 

ezt a különbségtételt én is követem. Az időnyerés vagy bizonytalanság okán létrejövő 

megakadásjelenségek közé sorolom a fent említett kategorizációk alapján a néma 

szüneteket, hezitálásokat, nyújtásokat, töltelékszavak használatát, az újrakezdéseket 

(Lanstyáknál újraindítás) és ismétléseket (Lanstyáknál újramondás). A dolgozat további 

részében ezekre a bizonytalanságok kifejezéssel utalok.  

A magakadásjelenségek másik csoportja a tévesztések. Ennek kapcsán gyakorta 

megjelenik a nyelvbotlás fogalma is (pl. Lanstyák 2009, Huszár 2005, Gósy 2004a, 2009; 

Szépe 2007/2008). Szépe Judit (2007/2008) összegezte a nyelvbotlás-definíciókat, ennek 

alapján nyelvbotlásnak tekinthetők a közlés azon összetevői, amelyek nem jósolhatók, 

vagyis nem következnek a nyelvi rendszer szabályos működéséből, a létrejövő 

változtatások ideiglenesek, és a közlő szándéka ellenére jönnek létre. Megjegyzi továbbá, 

hogy a nyelvbotlások „a kialakult és ép anyanyelvi kompetenciával rendelkező közlők 

tévesztései.” Nem tekinti nyelvbotlásnak sem a nyelvelsajátítás speciális alakulatait
26

, sem 

pedig a patologikus eredetű tévesztéseket. A nyelvleépülő adatközlők magyar nyelvi 

kompetenciája nem mondható teljesnek, ilyen értelemben a tévesztéseik sem tekinthetők 

nyelvbotlásnak, még annak ellenére sem, ha a fenti definíció minden más kitételének 

megfelelnek. 

Mivel a jelen dolgozat egyik célja, hogy rámutasson a nyelvleépüléses jelenségekre a 

nyelvi rendszerben, a nyelvbotlások között emlegetett jelenségek vizsgálatát fontosnak 

tartom, ugyanis azok sok esetben a nyelvleépülés jeleit is mutathatják. Emiatt ezekre a 

jelenségekre, mivel megfelelnek a fenti definíciónak, de a beszélők hiányos magyar nyelvi 

kompetenciájából adódóan nem tekinthetők nyelvbotlásnak, a tágabb tévesztés 

kategóriával utalok.  

Lanstyák a tévesztések nagyobb kategóriájába beleérti az ún. kontextusfüggő 

tévesztéseket (nyelvváltozat-tévesztéseket) is, mint pl. a dialektustévesztés vagy 
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 Nem tekinthető nyelvbotlásnak, ha az egyén tévesen sajátítja el egy lexikai egység fonológiai alakját vagy 

jelentését, ám ő úgy tudja, hogy az ő változata nem hibás, azaz a botlások mindig az adott egyén 

normatudatához képest határozhatók meg (vö. Huszár 2005: 15). 
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stílustévesztés (vö. Lanstyák 2009: 167–169). Jómagam a fogalmat szűkebben értelmezem, 

csupán a kontextustól független tévesztéseket értem alatta. 

A korpuszban kódolt tévesztéseket, a fenti kategóriarendszerekből kiindulva, ill. 

korábbi kutatásom eredményeire
27

 támaszkodva a következő négy csoportba soroltam: 

szűkebb értelemben vett tévesztések, cserék, többletek, hiányok. A tévesztések
28

 

kategóriájába a következő jelenségek kerültek: magánhangzó-harmónia tévesztése, 

tőváltozat-tévesztés, szórendi tévesztések. A cserék csoportjába soroltam a toldalékcseréket 

(alanyi-tárgyas ragozás cseréje, igeragok cseréje, határozóragok cseréje) és a sorrendiségi 

cseréket (anticipáció, perszeveráció, metatézis). A hiányokhoz kerültek a rövidülések, a 

hasonulások hiánya, a toldalékelhagyás, az egyeztetés hiánya, az ellipszis, a létige és a 

névelők hiánya. A többletek közé kerültek a toldalék- és névelő többletek, valamint a 

lexémabetoldódás.  

Az általam tárgyalt jelenségeket csupán nagyobb kategóriaként határoztam meg, 

azokat tovább nem bontottam. Mivel a magyar nyelvre vonatkozólag a nyelvleépülés 

termékeiről keveset tudunk, ezért dolgozatomban inkább a nagyobb jelenségcsoportok 

megragadására törekedtem. 

4.1.1 A MEGAKADÁSJELENSÉGEK TÍPUSAI 

A megakadásjelenségek előfordulását a magyar nyelv viszonylatában csupán egynyelvű 

beszélők spontán megnyilatkozásaiban vizsgálták (lásd pl. Szabó 2004, Markó 2004, Gósy 

2003, Horváth 2007). Lanstyák (2009) ugyan kidolgozta a megakadásjelenségek 

tipológiáját, amelyet többnyire kétnyelvű beszélőkkel készített interjúk alapján állított 

össze, ám a jelenségek előfordulásának vizsgálatával nem foglalkozott. A jelenségek 

előfordulását Pallag Edina vizsgálta (2007) szakdolgozatában, azonban viszonylag kis 

korpuszon – egyetlen beszélő interjújában. Bővebb vizsgálatok híján nem ismerjük 

pontosan, hogy a kétnyelvűség magyar–nem magyar viszonylatban milyen hatással van a 

megakadásjelenségek előfordulására.  

Gósy hangsúlyozza, hogy a beszédprodukciós folyamat működése univerzális 

jelenség, ez egyrészt feltételezi a megakadásjelenségek előfordulását a spontán beszédben 

függetlenül az adott nyelvtől, azonban a gyakoriság, eloszlás, illetve a típus tekintetében 
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 A nyelvleépülés természetére korábbi munkáim alapján (Rabec 2003, 2005a) utalok: a nyelvvesztésre 

jellemző töredezettség, a hiányos megfogalmazások, az egyes elemek, ill. jelenségek cseréje és tévesztése.  
28

 A tévesztéseket itt szűkebb értelemben használom, csupán az itt felsorolt jelenségek összefoglaló neveként. 

Ez a szűkebben értelmezett tévesztés nem keverendő össze a megakadásjelenésgek nagyobb „tévesztések” 

kategóriájával. 
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már egyéni és nyelvspecifikus tényezők is valószínűsíthetők (2005: 106). A szlovákiai 

magyarok spontán nyelvhasználatában izgalmas lenne megvizsgálni például az előfordulási 

gyakoriságok alakulását, esetleg a szlovákiai magyarokra jellemző nyelvi 

konzervativizmus, ill. a nyelvjárásiassággal (Lanstyák 2000a) kapcsolatos összefüggéseket. 

Esetünkben a kétnyelvűséggel kapcsolatos tanulmányok hiánya annyit jelent, hogy a 

megakadásjelenségek előfordulását tekintve csupán a kontrollcsoporthoz (akik viszont 

kétnyelvű beszélők) tudom viszonyítani a nyelvleépülők eredményeit.  

A nemzetközi, elsősorban angol nyelvű szakirodalomban is kevesen foglalkoztak a 

témával. Kifejezetten a nyelvleépülés viszonylatában csupán egy tanulmányt találtam. 

Schmid–Fägersten (2010) a szűkebb értelemben vett megakadásjelenségeket (ezek közül is 

a néma szüneteket, hezitációkat, ismétléseket és újrakezdéseket) vizsgálták meg 

nyelvleépülő beszélők esetében. Öt csoportot (összesen 245 adatközlőt) vizsgáltak, ezek a 

következők voltak: Kanadában élő német anyanyelvű beszélők, Hollandiában élő német 

anyanyelvi beszélők, Németországban élő német anyanyelvű beszélők (kontrollcsoport), 

Kanadában élő holland anyanyelvűek, Hollandiában élő holland anyanyelvűek 

(kontrollcsoport). A megakadásokat két csoportra osztották – azokra, amelyek a kognitív 

folyamatokkal vannak kapcsolatban (újrakezdések, néma szünetek) és azokra, amelyeknek 

a diskurzus szemantikai elrendezésében van szerepük (hezitációk). Egyik hipotézisük az 

volt, hogy a nyelvvesztők első nyelvében gyakrabban fordulnak elő kognitív jellegű 

megakadások, mint az egynyelvűek esetében, másrészt a hezitációk eloszlása és 

gyakorisága közelebb áll majd a beszélők második nyelvéhez.  

Többek között kimutatták az egyértelmű különbséget az emigráns (nyelvleépülő) és a 

kontrollcsoportok között a megakadásjelenségek használatában – a nyelvleépülőknél 

lényegesen gyakrabban fordultak elő ezek a jelenségek. Ezt azzal magyarázták, hogy az 

emigránsoknak, mivel kétnyelvűek, ezért számukra a két nyelv aktiválása eleve 

problematikusabb és bonyolultabb, mint az egynyelvűek esetében. A hipotézisük második 

fele is beigazolódott, a kitöltött szünetek használata a második nyelv normája felé 

közelített. Ez azért is érdekes, mert azt feltételezték, hogy a hezitációk előfordulása 

nyelvenként eltérő, azaz egyfajta kontaktusjelenség. A makrotervezés stratégiái, amely a 

kifejezések tartalmát és struktúráját határozzák meg, nem mutattak különbséget. 

Véleményük szerint azért, mert a vizsgált nyelvek tipológiailag közel álltak egymáshoz. 

Dolgozatomban a megakadásjelenségekre vonatkozólag a következő hipotéziseket 

fogalmaztam meg: 
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1. A nyelvleépülők számára az agyban a két nyelvi rendszer szervezése (Grosjean 

2001) több odafigyelést és energiát igényel (elsősorban az erősebb, szlovák nyelv kordában 

tartása), mint a magyardomináns kontrollbeszélők esetében, akik a második nyelvüket, 

azaz a szlovák nyelvet viszonylag nehézségek nélkül beszélik. Feltételezem, hogy a 

nyelvleépülőknél gyakrabban fordulnak elő megakadásjelenségek, mint a 

kontrollcsoportban. 

2. Abból kiindulva, hogy nyelvleépülők magyar nyelvi kompetenciája hiányos, 

feltehetőleg olyan megakadásjelenségeket, elsősorban tévesztéseket is produkálnak, 

amelyek a kontrollbeszélőknél nem jelentkeznek. 

3. Az egynyelvűek esetében Gósy (2003) kimutatta, hogy a spontán beszédben a 

nagyszámú egyéni eltérések ellenére a bizonytalanságok gyakoribbak a hibáknál.  

Kétnyelvűek, ill. nyelvvesztők vizsgálata során Schmid–Fägersten (2010) is erre a 

megállapításra jutott. Ebből kiindulva, és a nyelvleépülők hiányos nyelvi kompetenciáját 

figyelembe véve feltételezem, hogy mind a bizonytalanságok, mind pedig a tévesztések 

gyakrabban fordulnak majd elő a nyelvleépülőknél, mint a viszonyított csoportban.  

4. A hezitációk nyelvspecifikus jelenségek (lásd pl. Leeuw 2007). Az adatközlőim 

mindkét csoportja (nyelvleépülők és kontrollbeszélők) kétnyelvű, csupán a kétnyelvűség 

széles skáláján máshol helyezkednek el, a kontrollbeszélők magyar nyelvi kompetenciája 

teljesebb, a nyelvleépülőknek pedig a szlovák. Annak ellenére, hogy a szlovák és a magyar 

nyelv tipológiailag eltérőek, a kétnyelvűségnek köszönhetően nem lesz nagy eltérés 

hezitációk tekintetében a két csoport között, hiszen mindkettő ugyanazt a két nyelvet 

használja. 

5. Egynyelvű magyar adatközlőket vizsgálva több kutató (lásd pl. Gósy 2003, Gocsál 

2001, Menyhárt 2003, Horváth 2007) is különbséget mutatott ki a nők és a férfiak között a 

megakadásjelenségek előfordulását tekintve. Horváth Viktória (2007) például 

megállapította, hogy spontán dialógusok során a lányok jóval kevesebb megakadást 

produkáltak, mint a fiúk. Feltételezem, hogy ezek a különbségek függetlenek a 

kétnyelvűség állapotától és kimutathatók a korpuszban is. 
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4.1.1.1 Bizonytalanságok  

A bizonytalanságok közé soroltam a beszédszünetet, a hezitálást, a beszédtölteléket, a 

nyújtást és az újrakezdéseket – az ismétlést és az újraindítást. 

 

4.1.1.1.1 Beszédszünetek 

„A szünet olyan kismértékben akaratlagos jelkimaradás, amely néma vagy jellel kitöltött, 

de független a beszédhang képzésétől” (Gósy 2004b: 207). A szünet és a hallgatás nem 

azonos fogalom, a kettő abban különbözik, hogy az utóbbit nem előzi meg és nem követi 

nyelvi elem, míg a szünetet igen (Szende 1976). 

A néma szünet funkcióját tekintve egyrészt fiziológiai jelenség, hiszen a levegővételt 

biztosítja, másrészt segíti az értelmi tagolást. Csupán azokban az esetekben sorolható a 

megakadásjelenségek közé, ha a beszédtervezés során az ellentmondások, a téves utak 

feloldására szolgál vagy a mentális lexikonban való kereséshez szükséges (Gósy 2003: 

258–259); ennek megállapítása a beszédben azonban erősen problematikus, hiszen 

szubjektív módon lehet csak elkülöníteni.  

A lejegyzés során megkülönböztettem nagyon rövid, rövid, középhosszú és hosszú 

néma szünetet. A szünetek hosszának pontos, számítógépes megállapítására, azok 

nagyszámú előfordulása miatt nem került sor, ezért az általam használt jelölések 

valószínűleg néhány esetben nem lettek tökéletesen pontosak. A középhosszú és a hosszú 

szüneteket mindig az adatközlő átlagos beszédtempóját figyelembe véve határoztam meg. 

A rövidebb szünetek esetében azt az elgondolást követtem, hogy a nagyon rövid szünetet 1 

s-nál rövidebb, a rövidet 1 s-nyi jelkimaradásra alkalmazzam.  

Néhány példa a szünetek használatára: 

 Besztercére akartam mennii (.) oda fel is vettek meg még (...) HM (..) Prešov (.) ezt 

nem tudom hogy van magyarú [LK] 

A korpuszban a néma szünet sok esetben a kódváltást jelzi. Ahogy a fenti példában is 

látszik, időnként hezitálással kombinálódik. Az adatközlő a Prešov (m. ’Eperjes’) 

tulajdonnév magyar változatán gondolkodik. Egy hosszú szünet, hezitálás majd közepesen 

hosszú szünet után feladja, kimondja a szlovák városnevet. Az azt követő metanyelvi 

megjegyzésből kiderül, hogy a kódváltás oka nyelvi hiány volt. A kódváltás után 

következő szünet még mindig a kódváltással van kapcsolatban.  Az ilyen eseteknél az 

interjúk során azt tapasztaltam, hogy a beszélők feltehetőleg azért tartanak szünetet, hogy 
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leellenőrizzék (gesztusból, mimikából, esetleg a partner szóbeli visszajelzésének teret 

engedve), hogy a kódváltásra hogyan reagál a beszédpartner, mennyire tekinti azt jelöltnek, 

szükséges-e indokolni a kódváltást pl. metanyelvi megjegyzéssel. A példában LK 

szükségesnek vélte megindokolni a kódváltást. 

Ha a szokásosnál hosszabb szünet előz meg egy kötőszót, az arra utal, hogy a beszélő 

még bizonytalan a mondat/gondolat folytatását illetően. A kötőszó után tartott „pihenő” 

inkább azt jelzi, hogy csak nem jutnak eszébe a keresett szavak (vö. Gósy 2005: 91–92). A 

következő esetben az előbbi figyelhető meg, azonban a bizonytalanságra a nevetés is utal: 

 °En °vagyok Szencböl [nevet] (..) és nem tudok /-beszélni magyarul-/ [igyekszik 

magyarosan ejteni] (.) magyarul magyarul [próbálgatja mondani egyre halkabban] 

[AS] 

A spontán beszédben mintegy 10–15%-ban a szón belül tartanak szünetet, amely szintén 

lehet néma vagy jellel kitöltött (Horváth 2004: 193). A szóbelseji szünetet a szakirodalom 

nyelvspecifikus jelenségnek tartja, és a magyar nyelv tekintetében viszonylag gyakorinak 

számít az összetett szavak viszonylagos nagyobb számú előfordulása miatt (lásd pl. 

Lanstyák 2009: 149–150). A nyelvleépülő adatközlők esetében a szóbelseji szünetek 

nagyobb számban fordultak elő toldalékhatárokon, mint összetett szavak egyes tagjainak 

határán. Ez azt mutatja, hogy a beszélők legtöbbször abban voltak bizonytalanok, hogy a 

szóhoz milyen toldalékot kapcsoljanak, vagyis a grammatikai tervezés szintjén jelentek 

meg a problémák.  

 Na () szavalni? Úgy (..) jártam () szlovák()bol is (.) /-Mondom jaj de hülye vagy () 

gondoltam magamba-/ [gyorsan mondja] [MP] 

 akar most () most hogy menjen velünk aa () /-Horvátország()ba-/ [nevetve] (.) hogy 

(.) de /-csak egyedül tudod [AV] 

 A: /-E ezeer-/ Ö kilencszáz Ö (.) nyolc+//. Ö nyolc +//. NO nyolcvan(.)öt [AS] 

Az utóbbi példában az adatközlő a születési évszámát akarja kimondani. A szóbelseji 

szünet és hezitálás időnyerésre szolgál, amíg megtalálja következő elemét a számnévnek.  

A korpuszban összesen 9664 db néma szünetet regisztráltam. Ebből 2170 darab 

fordult elő a kontrollcsoportban. A néma szünetek előfordulását arányosítva a két csoport 

között szignifikáns eltérés nem mutatkozott sem az átlagok, sem pedig a rangsorok 

tekintetében. Adódhat ez abból is, hogy kevés adatközlővel dolgoztam, az átlagtól való 

eltérések arra engedtek következtetni, hogy a minta növelésével előbb-utóbb szignifikáns 
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különbség is mutatkozna. Ugyanakkor ez az eredmény azzal is magyarázható, hogy míg a 

kontrollcsoport interjúinak közege jóbaráti, azaz az interjúkészítők a közeli, jó barátjukkal 

készítették a felvételt (kevésbé figyeltek oda a beszédükre), míg a nyelvleépülők esetében 

az ismeretség viszonylag friss volt, a nyelvi nehézségeken túl, különösen az interjúk első 

felében jobban odafigyeltek a beszédükre, azaz kevesebb szünetet tartottak.   

A szóbelseji szüneteket külön is megvizsgáltam, ugyanis ezek minden esetben 

megakasztják a közlést, azaz megakadásjelenségnek tekinthetők. Az anyagban összesen 

153 alkalommal regisztráltam a jelenséget. A kontrollcsoportban csupán 9 alkalommal 

fordult elő. A két csoport között szignifikáns eltérés (T-próba: t=2,592; p=0,018) 

mutatkozott: a nyelvleépülő beszélők interjúiban gyakrabban fordult elő a szóbelseji 

szünet.  

  

4.1.1.1.2 Hezitálás 

Más néven habozás vagy kitöltött szünet. Adatközlőimnél ez általában az [ö] vagy [m], 

[hm] hangzókra, vagy ezek kombinációjára emlékeztető hangjelenség, ami különböző 

hosszúságú lehet. A hezitációk nyelvspecifikus jelenségek (Leeuw 2007: 89–90), azaz 

nyelvenként eltérhetnek. Clark – Fox Tree (2002: 93) szerint a kétnyelvűek átveszik a 

másik nyelvből a fonetikai tulajdonságokat, így a hezitációk használatát is. Ez is 

hozzájárulhat ahhoz, hogy a másodnyelv tanulókat nem anyanyelvi beszélőkként 

azonosítják. Ez azt jelenti, hogy a hezitáció egyfajta kontaktusjelenségnek is tekinthető. Az 

anyagban ezt sajnos nem tudtam ellenőrizni, ugyanis az adatközlőkkel nem készült szlovák 

nyelvű beszélgetés, azonban a hezitációk nyelvközi jelenségként való vizsgálata izgalmas 

eredményeket hozhat egyrészt a nyelvelsajátítás, másrészt a beszélők nyelvi 

magabiztosságának megerősítése tekintetében.   

Funkcióit illetően a habozás hasonlít a néma szünethez – a bizonytalanságra utaláson 

kívül általában a kódváltás előjeleként funkcionált az anyagban. Sokszor kombinálódott 

néma szünettel, illetve hangzónyújtással. Ez utóbbira álljon itt egy példa:  

 K: AHA [nevet] S magyarul hol tanultá meg? 

A: Ö magyarul gyerek ÖÖ gyerekkorombōl ÖÖ Ö tudoom () mert aa aa nagymamám 

magyar és Ö anyuci is (a) Ö (..) magyar (.) és én ÖÖ it ÖÖ két évig Ö csak magyarul 

beszéltem (..) /-othon-/ [ZD]  

A beszélő az interjúban gyakran hezitált. Mivel a hezitációk elsősorban tartalmas szavak 

előtt fordultak elő, ezért arra lehet következtetni, hogy elsősorban a megfelelő lexikai elem 
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megtalálásával voltak gondjai. A korpuszra jellemző, hogy a hezitálás inkább szóhatáron 

jelentkezett, nem pedig szó belsejében, ami szintén a szótalálás problémáira utal. 

A korpuszban mindösszesen 2107 darab hezitációt regisztráltam. Minden 

adatközlőnél előfordult a jelenség. A hezitálások 88%-a [ö] típusú habozás volt. Az 

összelőfordulást tekintve nem mutatkozott szignifikáns eltérés a két csoport között. Ez arra 

is utal, hogy a két nyelv közt e tekintetben nincs érezhető különbség. Ha a szlovák nyelvre 

más hezitációs típusok lennének jellemzőek, akkor ezek a szlovákdomináns adatközlőknél 

megjelennének, és módosítanák a statisztikát – kivéve, ha az egész szlovákiai magyar 

közösség átvette volna a szlovák hezitációs mintákat, ami nem tűnik valószínűnek. 

 

4.1.1.1.3 Beszédtöltelék 

A beszédtöltelék olyan többé-kevésbé deszemantizálódott szó, szókapcsolat, mondat, 

amely mindenekelőtt a kötetlen, spontán nyelvben fordul elő. Egyik legfontosabb funkciója 

az időnyerés. A beszélők leginkább kötőszókat, módosítószókat, mutató névmásokat és 

mutató határozószókat, módosító értelmű határozószókat, ill. határozói értelmű egyéb 

szavakat és szószerkezeteket, továbbá mondatrészleteket használnak beszédtöltelékként 

(lásd pl. Lanstyák 2009: 115). Fatikus funkciójuk is lehet, a beszélővel való 

kapcsolattartást szolgálhatják, a beszédtöltelékek egy része a diskurzuselemzésben ún. 

diskurzusjelölőnek minősül (Schirm 2011).  

 niekedy vö | vo februári | v marci talentovky tudod () úgyhogy még negyedikes 

voltam (.) a potom (.) ma nezobralii [AS] (vö. ’valamikor vö | februárban | 

márciusban tehetségvizsga tudod () úgyhogy még negyedikes voltam (.) és azután 

(.) nem vettek fel’) 

A fenti példában az adatközlő a tudod szót töltelékként használja, ugyanakkor 

diskurzusjelölő is, hiszen a beszédpartnerrel való kapcsolattartásra is szolgál. Egyes 

esetekben a nyelvleépülő beszélőknél a megnyilatkozás töredezettsége, az ellipszisek és a 

gyakori önközbevágások miatt nehéz megítélni, hogy az adott szónak van-e szemantikai 

funkciója. A fenti példában épp a töltelékszóval vált vissza magyar nyelvre a beszélő, 

emiatt az is elképzelhető, hogy a szlovák nyelven elhangzott részt akarja vele lezárni, és 

mivel egy nagyon rövid néma szünetet tart a töltelékszó végén, egy pillanatra így ellenőrzi, 

hogy a beszélgetőpartnere tudja-e követni őt. 

A korpuszban a leggyakoribb töltelékelemként a no nyelvsemleges elem fordult elő, 

az összes beszédtöltelék 37%-át tette ki. Emellett a tudod, szóval, érted, hát kifejezések 
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jelentek meg a leggyakrabban. Több adatközlőnél is előfordult, hogy a töltelékszavakat 

stratégia jelleggel használta általában a mondanivaló gyors lezárására. VN például a nem 

baj kifejezéssel élt azokban a helyzetekben, amikor nem tudta magyarul folytatni a 

mondanivalót, kódváltani pedig tudatosan nem akart.  

 Olyan Aktívbaa (.) akii úgy beszél [nevetnek] (.) akkor néztem őt (.) szegedi volt 

vagy nem tudom micsoda és akkor /-csak ºbeszélt () szegény () és én néztem-/ 

[nevetve] nem baj de úgy hogy filmeket vagy valamit úgy szoktam nézni +//. 

mesefilmeknek [VN] 

Az adatközlő arra a kérdésre válaszol, hogy szokott-e magyar tévét nézni. Egy magyar 

ismert embert említ, akit látott az Aktív című műsorban. Feltehetőleg nem értett mindent, 

amit az ismert ember beszélt, használja a nem baj kifejezést, de az ellipszis miatt nem 

tudhatjuk pontosan, hogy mire érti. 

A korpuszban szlovák nyelven is előfordultak beszédtöltelékek, elsősorban CP 

esetében, ugyanis a bázisváltogatás rá volt a leginkább jellemző, ilyen módon ő használta a 

leggyakrabban a szlovák nyelvet az interjú során.  

 igen igen igen (.) NO a mám áčko () vlastne [CP] (vö. ‘igen igen igen (.) NO és 

nekem „á”-m van () tulajdonképpen’) 

 asi týždeň dozadu () mali sme jednu hodinu na ktorej () proste mi učíme | ako máme 

sa pripraviť [CP] (vö. ’talán egy hete () volt egy óránk amin () egyszerűen tanuljuk 

| hogyan kell elkészítenünk’) 

A korpuszban összesen 1369 töltelékszó előfordulását regisztráltam. A nyelvleépülők 

esetében ebből 1163 fordult elő. Statisztikai szempontból a két csoport között szignifikáns 

eltérés nem mutatkozott sem átlag, sem pedig rangsor tekintetében.  

 

4.1.1.1.4 Nyújtás 

A hangzónyújtás célja az időnyerés, hogy a beszélő megtalálja a megfelelő szót (vagy 

toldalékot). A nemzetközi szakirodalom egy része a nyújtást a hezitációk egyik típusaként 

kezeli, a magyar szakirodalom azonban egyértelmű különbséget tesz a kettő között.  

A nyújtás megjelenhet a kezdőhangokon, a szó belsejében és véghangzókon is. 

Magánhangzók és mássalhangzók is megnyúlhatnak (vö. Lanstyák 2009: 144). 

A spontán beszéd elemzése azt mutatta, hogy a nyújtás leggyakrabban a névelőkön 

jelentkezik, sokkal gyakrabban fordul elő magánhangzókon, mint mássalhangzókon (Gósy 
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2003: 269), társalgásban pedig inkább a kötőszavakban és a főnevekben előforduló 

nyújtások aránya nő meg (Horváth 2009: 22). Gósy Mária egy kétórányi spontánbeszéd 

korpusz elemzése során megállapította, hogy a szavakban jelentkező szünetek megjelenése 

a nyújtásokkal pozitív korrelációt mutat (2003: 270). A korpuszban ezt az összefüggést 

nem lehetett kimutatni, azonban a határozott névelő és a kötőszavak nyújtása gyakori a 

nyelvleépülők esetében is. Néhány példa a nyújtásra: 

 Es Ö történelmet éss () filozoff+//. /-filozofiá-t-/ [kérdezi] tanul [VN] 

 Szóvalll +//. De az jó °néha [MP] 

 És ºottan a ÖÖ (pilanat) osztaly-társss|sa+//.sam [felkacag] NO povedz! [EV] 

 én nem tudtam arra aa abba aa abba aa az alatt a idő alatt megtanúni [AD] 

Gósy (2003) szerint a hangidőtartamok megnyújtása egyéni beszédsajátosság is lehet, 

ilyenkor hiba lenne őket megakadásjelenségnek tekinteni. A nyelvvesztő csoportban egy 

adatközlőnél (CP) merült fel a gyanú, hogy egyéni sajátosságról van szó, ezért emiatt az ő 

adatait kihagytam a nyújtások számszerűsítéséből.  

A korpuszban a nyújtás gyakori jelenség. Összesen 2968 esetben fordult elő az 

anyagban, ebből 538 darab a kontrollcsoportban. Statisztikai szempontból a két csoport 

között nem mutatkozott szignifikáns különbség.  

A nyújtások többsége mindkét csoportban elsősorban a magánhangzókat érintette 

Összelőfordulás tekintetében ez 82% volt. A magánhangzók megnyújtása esetében 

leginkább a szó végén és a szó közepén található hangok voltak érintettek, a 

mássalhangzók esetében pedig a szóvégi hangok nyúltak meg a leggyakrabban.  

 

4.1.1.1.5 Újrakezdés 

Lanstyák az újrakezdést átfogó műszóként kezeli minden olyan esetre, amikor 

„önközbevágás után új szekvencia jelenik meg úgy, hogy az mintegy érvényteleníti, 

’felülírja’ az éppen elhangzottat” (2009: 153). Az újrakezdések indítéka az időnyerés és a 

nyelvi bizonytalanság. Nyelvközi helyzetben is előfordulnak, ám ezekben az esetekben a 

funkciójuk inkább a mondanivaló pontosítása. Az újrakezdésekhez sorolható az újraindítás 

és az újramondás (Gósynál újrakezdés és ismétlés).   

Újraindítás esetében a beszélő elbizonytalanodik egy szó ejtése során. Mielőtt elérné a 

szóhatárt, egy ponton megáll és újra indítja a szót, azaz megismétli az első vagy az első 

néhány hangot akár többször is.  
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 de nem tudom jol beszélni én csak (.) én csak (.) értem (..) és nem tud (.) ra;ragozni 

ragadozni [AS] 

A beszélő a ragozni szó első szótagját ismétli meg, ezzel újraindítva a szót, majd, mivel 

nem biztos abban, hogy a megfelelő szóalakot használta, kijavítja magát, azonban épp a 

„helyes” alakot javítja ki „rosszra”, szótévesztés történik.   

A megkezdett elem többször is újraindulhat – a következő esetben pl. háromszor – 

mielőtt a beszélő a teljes szót kimondaná: 

 NO oda aaa öko;öko;öko;ökonomickára NO vagy hogyan mondjam (.) az obchodná  

aakadémia [AD] 

 A következő esetben az újraindított szekvencia elé egy szó szúródik be: 

 nem vetem <!> vóna azt észre hogy az a tá+//. magyar társadalom [AD] 

A beszúródott elem ebben az esetben a magyar szó, gyakori azonban a szünet, illetve 

habozás beszúrása is.  

Újramondásról akkor beszélünk, amikor az önközbevágás a szó határán történik, és azt 

ismétlésképpen egy új szekvencia követi (vö. Lanstyák 2009: 158). Az újraindítással 

ellentétben újramondás során a beszélő egy vagy több teljes szót ismétel meg.  

Az ismétlés artikulációsan nem mindig akasztja meg a beszéd folyamatosságát, mert 

sok esetben a beszélő jelkimaradás nélkül ismétli meg a lexémát (Gyarmathy et al. 2009).  

 Az nem is nem is národ neni to ani národ  [IK] 

A beszélő háromszor ismétli meg ugyanazt az elemet, kétszer magyarul, majd szlovákul. 

Az egyes ismétlések között nem található megakadást okozó szünet vagy hezitáció.   

Lanstyák megjegyzi, hogy különösen gyakori a rövidebb szavak, a névelők, kötőszók és a 

töltelékelemek ismétlése. Gyarmathy et al. (2009) kutatása kimutatta, hogy az ismétlések 

háromnegyede nem tartalmas szót érint. Az anyagomban a tartalmas szavak ismétlése is 

gyakorinak mondható.   

 és az (a) (.) °apa apa szlovák és a szlovákul is kellet beszélni [ZD] 

Az ismétléses újramondás olykor újraindítással is kombinálódhat, amikor a beszélő 

legalább egy teljes és egy megszakított szót ismétel meg. Ez történik a következő esetben 

is: 

 Hát nem na+//. nem nagyon Nem nagyon [köhög] meert [EV] 
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A korpuszban 2239 esetben regisztráltam az újrakezdést, ebből 353 esetben a 

kontrollcsoportban. A két csoport között az újrakezdések tekintetében szignifikáns 

különbség nem mutatkozott.  

Az újraindításokból 743 esetet adatoltam, ebből 126-ot a kontrollcsoport esetében. 

Szignifikáns különbséget a két csoport között itt sem találtam. Az újramondások 

tekintetében sem mutatkozott különbség a két csoport között. Összesen 1269 újramondást 

adatoltam a nyelvleépülők esetében és 227-et a kontrollbeszélőknél.  

Az újraindítások és újramondásokat összevetve mindkét csoport esetében 

szignifikánsan gyakrabban fordult elő az újramondás.  

 

4.1.1.2 Tévesztések  

A tévesztések közé sorolom a cseréket, a szűkebb értelemben vett tévesztéseket, a hiányokat 

és a többleteket.  

4.1.1.2.1 Cserék 

4.1.1.2.1.1 Sorrendiségi botlás  

Anticipáció  

Anticipációról akkor beszélünk, ha a közlés egy későbbi eleme korábban jelenik meg a 

kiejtésben. Ez a hatás szón is átívelhet (Gósy 2004a: 14).  

Mindösszesen 27 alkalommal regisztráltam a korpuszban. A nyelvleépülők 

csoportjában négy beszélő kivételével mindenkinél előfordult a jelenség. A 

kontrollcsoportnál csupán 3 esetben két adatközlőnél jelentkezett. Lássunk néhány példát: 

 abó ki tudod érezni mondjuk hogy (.) hogy azokbó a meglil+//. 

megnyilvánulásokbó [AD] 

Ebben a példában az adatközlő eltévesztette a szó alakját, az ny helyett egy későbbi l jelent 

meg a közlésben. A beszélő a tévesztést tudatosította és önközbevágás után kijavította azt.  

 mé nem érezzük magyu +//. ma;magunkat (.) magyarnaak [IK] 

A magunkat szó u hangja jelenik meg korábban a közlésben. A tévesztés a beszélőt 

valószínűleg kicsit megzavarhatta, hiszen az önközbevágás után még újra is indítja a szót. 

 még három (.) három jött aa Ö druhého ročníka  

K: AHA 

A: dee hare +//. három zase odišli [AS] 
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Az anticipáció nyelvközi helyzetben is előfordulhat. Ez utóbbi tévesztés utalhat arra is, 

hogy az adatközlő szlovákul gondolkodott, hiszen még a magyar nyelvű szövegrészben 

jelent meg a későbbi e hang, amely már a szlovák szóból került oda.  

Az anticipáció, perszeveráció és a metatézis egyes esetei más nyelvi szinteket is 

érintenek. A dolgozatban azonban elsősorban a hangtan szintjén végbemenő cseréket 

számszerűsítettem, mert az anyagban többségük ehhez a szinthez köthető.      

 

Perszeveráció 

Perszeverációról beszélünk, ha a közlés egy korábbi eleme tartósan megmarad, és hat az 

időben később következő elem artikulációs tervezésére (vö. Gósy 2004a: 14). 

A korpuszban 16 alkalommal regisztráltam, ebből csupán egy eset fordult elő a 

kontrollbeszélők esetében. A nyelvleépülő csoportban 9 adatközlő interjújában jelentkezett 

perszeveráció. Példák a jelenségre:  

 Mostan | ahogy ez a mobilitáció folyik [GR] 

Az adatközlő mobilizáció-t akart mondani. A mostan szó alaki hasonlósága 

közrejátszhatott a tévesztésben, vagyis a z helyett a korábbi mostan szó t-jét alkalmazta.  

 őneki kábé ’nyóc másodpercig tartott megc+//. megtu(d)ni [AD] 

Ebben az esetben nem tudni pontosan, hogy melyik szó váltotta ki a perszeverációt, 

ugyanis kiválthatta a nyóc és a másodpercig szó is.  

 K: És angolul hol tanultál meg ennyire jól? 

A: Angolul? Sol +//. sullibaa [VN] 

Az angol szó o hangja mutatkozik tartósnak és jelentkezik a következő szóban. A botlást 

esetleg elősegíthette egyfajta kontamináció, szóvegyülés is: m. ’suli’ és sz. ’škola‘, ill. m. 

’iskola’. 

Mind az anticipáció, mind pedig a perszeveráció esetében az önközbevágás utáni 

javításokra jellemző, hogy sokszor a beszélő tagolva ejti őket, ilyen esetben jellemzően 

nyújtást, ill. néma szüneteket alkalmaznak a szóban. Továbbá jellemző az is, hogy a 

javított formát lassabban ejtik ki különösen akkor, amikor kevésbé érzik azt biztosnak.   

 

Metatézis 

A metatézis egy adott hangsor beszédhangjainak, szótagjainak, avagy egy közlés szavainak 

felcserélődése (Gósy 2004a: 14).  
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A korpuszban kevés példát találtam a jelenségre, összesen 7 esetet regisztráltam, 

ebből 2 a kontrollcsoportban fordult elő egy-egy beszélőnél. A nyelvleépülőknél négy 

adatközlőnél fordult elő.   

 nem tudok választésoka+//. választékosan [SZ] 

 pont abban korban aa & <=nyelvével csettint> ott is egy olyan kis kríza volt [EF] 

Az utóbbi példa a metatézis egy olyan esete, amiben a beszélő nem a hangokat, hanem a 

szavakat cserélte fel.  

 

4.1.1.2.1.2 Toldalékcsere 

A toldalékcserék egyes esetei, mint pl. a határozóragok cseréjének oka sok esetben a 

szlovák nyelv hatása. Ebben a fejezetben csupán azon esetekkel foglalkozom, melyek nem 

kontaktusjelenségek. Az utóbbiakat a Kontaktusjelenségek (4.3) fejezetben tárgyalom.  

 

Az alanyi és tárgyas ragozás közötti ingadozás 

Ezt a jelenséget Kontra (1990: 83–84) és Fenyvesi (1995: 39–44) is említi és Kontra 

megjegyzi, hogy az alanyi és a tárgyas ragozás felcserélése a South Bend-i magyarok 

nyelvhasználatában ritkán fordul elő.  

 Az általam vizsgált korpuszban 55 esetben regisztráltam a jelenséget, amely a többi 

botláshoz képest nem mondható ritkának. 11 nyelvleépüléses beszélőnél fordult elő az 

ingadozás, a kontrollbeszélők interjúiban nem jelent meg. Lanstyák azonban regisztrálta a 

jelenséget a spontán beszéd részeként is (lásd 2009: 243–244), ill. É. Kiss Katalin is 

hangsúlyozza, hogy egyes esetekben a mindennapi beszélt nyelvben is ingadozik az alanyi 

és tárgyas ragozás (2004: 37–41). Néhány példa a korpuszból: 

 spanyol (.) nyelv és (.) német (..) naon +//. °Értemmm mindent majdnem mindent 

[EV] (vö. ‘értek’) 

 /-Voltam voltam-/ kétszer (.) ÖÖ de (.) nem nagyon akarom oda oda menni [ZD] 

(vö. ‘akarok’) 

 igen szeretem karacsont [gyorsan mondja és hallkabban] és mindig ÖÖ 

bekapcsolok aa (.) rádiomagnetofóón-t [AS] (vö. ‘bekapcsolom’) 

A legtöbb tévesztés (14, ill. 11 db) AS és ZD esetében fordult elő. Az előbbi példában ZD 

tévesztésére a szóismétlés utalhat, ugyanakkor az ismétlés célja időnyerés is lehet, hogy a 

beszélő a megfelelő szót találja meg a mentális lexikonban. Pontosan nem tudhatjuk, hogy 
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az adatközlő tudatosította-e a tévesztést. AS-nél közvetlenül a jelenség előtt és után 

jelentkező nyújtás, valamint a hezitálás és a szünet egyértelműen utal a beszélő 

bizonytalanságára.  

Lanstyák szerint a szüneteknek nagyon fontos szerepük lehet a jelenség 

értékelésében, ugyanis a szünet sokszor jelzi a problémát és egyértelművé teszi, hogy nem 

a nyelvtani szabály nem ismeréséről van szó (Lanstyák 2009: 244). Az adatközlőknél 

szünetek, hezitálások, ill. nyújtások közvetlenül a tévesztés előtt és/vagy után is 

előfordulnak, és a tévesztések többsége esetében jelen vannak.  

 

Az igeragozást érintő ragcserék 

A magyar nyelvben az ige alapvető grammatikai kategóriái a mód, szám, személy és idő 

(lásd pl. Keszler 2000: 82). Mindegyik kategória tévesztésére akad példa az anyagban. Az 

alanyi és a tárgyas igeragozás tévesztéseit leszámítva a korpuszban 88 esetben fordul elő, 

ebből csupán 5 alkalommal a kontrollcsoportban. A nyelvleépülők csoportjában egy 

beszélő kivételével mindenkinél megjelenik, a kontrollcsoportban két adatközlőnél 

regisztráltam a jelenséget.  

A következő példákban az ige személye cserélődik fel:  

 mögy Ö ku mne ÖÖ (.) mokrá handrá-val [nevetnek] (.) és már mondom neköm 

hogy muszááj upratovať [AS] (vö. ’mondja’) 

 Öt év múlva kikerülök tök hülyén mer semmit se tanultá meg rendesen [BK] (vö. ’ 

tanultam’) 

Az utolsó példa egy kontrollbeszélő interjújából származik. Az adatközlő a kreditrendszer 

hiányosságairól beszél. Megfigyeléseim szerint a beszélt nyelvben jellemző, hogy amikor a 

beszélő E/1-ben önmagáról beszél, többször átvált E/2-re. A váltás nem minden esetben 

tudatos, azonban előfordul, hogy olykor a beszédpartner témában való érintettségére is 

utalhat. Ez történik BK esetében is – a beszélő elégedetlen a kreditrendszerrel, de mivel 

tudja, hogy a kérdező is hasonló cipőben jár, hiszen egyetemista ugyanebben a 

rendszerben, átvált és a váltás ebben a kontextusban már nem jelölt. AS esetében a csere 

semmiképpen nem tekinthető beszélt nyelvi jelenségnek, tévesztésről van szó, amire 

semmilyen bizonytalanság nem utal. Az adatközlő feltehetőleg nem is tudatosította a 

tévesztést.  

Az ige száma cserélődik fel a következő esetben: 
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 de csak úgy hogy apu magyarul beszél és akko <=akkor> én szlovákul 

visszaválaszol(unk) [alig hallható] [nevetnek] [VN] (vö. ’visszaválaszolok’) 

A lejegyzésben bizonytalan, hogy valóban ez a toldalék hangzott-e el. Ezt a jelenséget 

csupán ebben az egy esetben regisztráltam.  

Példa az igeidő felcserélésére:  

 kérdeztem töle honnan származott tudod [AV] (vö. származik) 

 dee nem nem vettek (..) s akkor ha én nem tudom hogy hová én m(e/ö)njek [AS] 

(vö. tudtam) 

Példa az igemód felcserélésére:  

 A: NO | že | nem+//. nem kelett hogy én megyek valahova °ő jött | hozzánk [CP] 

(vö. ’menjek’) 

Ezek a ragcserék kontaktushatással nemigen magyarázhatók, ezért feltehetőleg beszélt 

nyelvi jelenségek, ill. a nyelvleépülés termékei.  

 

Határozóragok cseréje 

A korpuszban előfordul, hogy a beszélők megcserélik a ragokat (vö. Vago 1991: 240–241). 

Ez a jelenség minden adatközlőnél megtalálható. Összesen 127 ilyen esetet találtam. Egy 

nyelvleépüléses beszélő (AV) kivételével mindenkinél regisztráltam a jelenséget.    

Határozóragok cseréje nagyon sokféle az anyagban, több mint 35 féle csere fordul 

elő. A cserék egy része kontaktusjelenség, ezekkel ebben a fejezetben nem foglalkozom.  

A leggyakoribb az illativusi eset cseréje inessivusszal. Ez inkább a beszélt nyelvre, 

ill. a nyelvjárásokra jellemző (Tompa 1962: 176). Az inessivus -ba/-be ragja alakilag 

egybeesik az illativus ragjával, miközben funkcionálisan persze elkülönül. Ezt az esetet 

Fenyvesi is említi (1995: 57–58), de nem szentel a kérdésnek különösebb figyelmet. 

Egyéb példák a ragcserére, amelyek még előfordultak a korpuszban: 

 érettségi bizonyítvánt le köllött fordítani angolul [AD] (vö. ’angolra’) 

 A: igen és () akor ide möönt (.) itt (.) ide járt iskolábol (.) NO na strednú školu 

chodila [AS] (vö. ’iskolába’) 

 rákerű a sor a lagziho [GR] (vö. ’lagzira’)  

 Meg valamikor mikor beszélek HMMM valakivel spanyolt [EV] (vö. ’spanyolul’) 

Elsősorban igék esetében a ragcsere kommunikációs zavart is okozhat, amennyiben 

értelmes mondatot eredményez. Vagyis a mondat ragcsere után is érthető marad, azonban 
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nem azt fejezi ki, ami a beszélő szándéka volt. Az ilyen eseteket értelemzavaró 

ragcserének nevezem. Nézzünk néhány példát: 

 Osztálytárs iiigen (..) a;avval is szoktunk úgy hoty ÖÖ magyarú beszéni [EV] (vö. 

’szoktam’) 

 Mindig kérdeztek hogy hogy vagyoook meg (.) +//. nem ismerték de hogy vaaagy 

meg minden jót [EV] (vö. ‘ismertek’) 

 hogy mehet velem és elkezdtem beszéni [AV] (vö. ‘elkezdett’) 

Az értelemzavaró ragcserére kevés példa akadt, azonban a jelenséget érdemes lenne 

nagyobb korpuszon is megvizsgálni.  

 

4.1.1.2.1.3 Lexémacsere 

A lexémacsere olyan szótévesztés, melynek során a beszélő egy létező (azaz kifogástalan 

hangalakú) szót használ, de nem azt, amelyiket szándékában állt használni, ill. amelyik 

beleillik az adott kontextusba. A lexémacsere a beszélt nyelvben is megvan. Lanstyák a 

cserét kiváltó ok alapján megkülönböztet öt típust: szemantikai kapcsolaton, hangzási 

kapcsolaton alapuló, anticipációs és perszeverációs indítékú, valamint nyelven kívüli 

okokkal magyarázható lexémacserét (2009: 202–210). Esetünkben a lexémacserék egyes 

típusára csupán példákat hozok, a jelenség számszerűsítését a nagyobb lexémacsere 

kategórián végeztem el. A korpuszban a lexémacserét 326 alkalommal regisztráltam. 

Minden adatközlőm esetében adatoltam a jelenséget.  

Példák a hangzásbeli hasonlóságra: 

 új törvény lépett szabályba [GR] (vö. ’hatályba’) 

 Nem megyek én messzire csak f(a/o)lu végére (.) ott áll egy katona () kérem tűle 

hány óra () fél tizenkettő () szamár mindakettő [AS] (vö. kérdem‘) 

A lexemacserét megkönnyíti, ha a célszó és a tényszó között erős asszociatív kapocs 

van, azonos fogalomkörbe tartozik vagy egyenesen szinonimái, esetleg antonimái 

egymásnak, azaz egy vagy több közös szemantikai jegyet tartalmaznak (Lanstyák 2009: 

204). Példák a szemantikai kapcsolaton alapuló lexémacserére: 

 Úgy hogy körülöttem a politika arró zajlik vagy +//.olyan emberekkel ta+//. olyan 

emberekkel talákozok sokkal akik nem tudják megérteni a másikot [AD] (vö. 

’szól’) 

 Nem na+// nem sok a különbség +//. nem nagy a különbség [VN] (vö. ’nagy’) 
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 És még porszívózok () valahogy ot;otthon (.) mer én (.) én vagyok otthoon (.) 

egykor egykor egy +//. Raz za týždeň som doma (..)  [AS] (vö. ’egyszer egy héten’) 

Ebben a példában az adatközlő azt akarja mondani, hogy heti egy alkalommal látogat haza. 

Az egyszer egy héten kifejezést járja körül és közelíti meg az egykor szóval. Végül egy 

kódváltással (Raz za týždeň som doma, m.’Egyszer egy héten vagyok otthon’) oldja meg a 

problémát.    

Egyéb esetek: 

 LK: mindet irtam abból a témából meg sok sok Ö könyvet írtam aa ÖÖ (..) [csettint 

a nyelvével] NO beletria könyveket (.) Ö abból aa időőszakból római birodalom 

[IK] (vö. olvastam) 

 nem is mondanám hogy az igaz de Ö minimálisan van valami rajta [LK] (vö. 

’benne’) 

A nyelvleépülő beszélők, nyelvi kreativitásukat tekintve, bizonyos területeken igen 

aktívak (vö. Gal 1979: 82). „Nyelvi alkotóképességük, kreativitásuk nem veszett el. Arra 

használják, hogy gondolataikat kifejezzék még az adott hátrányos helyzetben is. Amit 

elvesztenek a nyelv egyik részében, azt igyekeznek máshol pótolni. Tehát a nyelvcsere 

nemcsak a nyelvsorvadáshoz, hanem a nyelv újrateremtéséhez is vezet” (Gal 1991: 75). 

Ezt bizonyítják a korpuszban előforduló esetek is, mikor az adatközlő pontosan nem ismeri 

a szó magyar megfelelőjét (vagy éppen nem jut az eszébe), ezért egy saját alakkal 

helyettesíti, amely hasonlít az általa keresett szóhoz, ám ez a szó már a beszélő 

kreativitásának az eredménye. Nézzünk erre néhány érdekes példát: 

 Hát ÖÖ izé ÖÖ ºmegjedzék (…) poznámky (.) megje°gyez [LK] (vö. ’megjegyzés’) 

 brigádista vagy brigad brigadistát [MP] (vö. ’brigádost’) 

 minden filmen ő | mindig moszorog [TM] (vö. ‘mocorog’) 

 

4.1.1.2.2 Szűkebb értelemben vett tévesztések 

4.1.1.2.2.1 Magánhangzó-harmónia megsértése 

A hangrend és az illeszkedés tekintetében is regisztráltam tévesztéseket. A magyar 

hangrend kimondja, hogy a tőszóban túlnyomórészt a magas vagy mély magánhangzók 

állnak, ill. kivételes esetekben az e, é, i, í hangoknál a mély és magas magánhangzók 

váltakozhatnak is. Ez elsősorban a már meghonosodott, de idegen eredetű szavainkra 

jellemző (vö. Gósy 2004b: 51). 
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A korpuszban 17 alkalommal regisztráltam a jelenséget. A nyelvleépülők 

csoportjában kilenc adatközlőnél jelentkezett, leginkább AS-nél volt jelen (5 alkalommal). 

A kontrollcsoport esetében csupán egy alkalommal fordult elő. Nézzünk néhány példát: 

 három-negyedet abből amit m (..) amit beszélnek [EF] (vö. ’abból’) 

 mer most minden|hol °maszekok minden|höl +//. minden|hol [IK] (vö. ’mindenhol’) 

 A: básničky (..) ako sa povie básničky?  

 K: versek 

 A: versekot () igen [AS] (vö. ’verseket’) 

 nem mentem az első termín-re hanem csak a másodikre [LZ] (vö. ’másodikra’) 

A jelenséget Fenyvesi (1995: 36) és Kontra (1990: 53–55) is említi. Fenyvesi szerint az 

illeszkedést érintő eltérések oka lehet egyrészt kontaktusjelenség, másrészt pedig 

nyelvleépülés. A szlovák nyelv  nem ismeri a magánhangzók illeszkedését, ezért 

kontaktusjelenségről csupán abban az értelemben lehet szó, hogy a magánhangzó-

harmóniát irányító szabályok meglazulnak a magyarban, hiszen a beszélő lényegesen 

gyakrabban beszél szlovákul. Esetünkben ez azt jelentheti, hogy az illeszkedést érintő 

tévesztések gyakrabban fordulnak elő a nyelvleépülő  csoportban mint a 

kontrollbeszélőknél. Az anyagban ez a feltevés beigazolódott, bár az előfordulások száma 

annyira alacsony, hogy következtetések levonására nem alkalmas.    

 

4.1.1.2.2.2 Tőváltozat-tévesztés 

A korpuszban előfordul, hogy a beszélők egy szó olyan tőváltozatát használják, amely az 

adott szóban nem helyes. Az anyagban 140 alkalommal fordul elő a jelenség, a 

kontrollcsoport esetében 19-szer regisztráltam. Minden adatközlőnél előfordult. 

Példák a tőváltozat-tévesztésre: 

 ha a barátomnak van idője [LZ] (vö. ’ideje’) 

 Máma kevésen <!> vótunk [GR] (vö. ’kevesen’) 

 lány ráfekszett a ágyára [LK] (vö. ’lefeküdt’) 

 ekonómiát végezett [AV] (vö. ‘végzett’) 
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4.1.1.2.2.3 Szokatlan szórend  

„A magyar szórendet általában szabad szórendnek szokás nevezni. Ez természetesen nem 

azt jelenti, hogy a szórendi elhelyezésnek nyelvünkben nincsenek szabályai; hanem csak 

azt, hogy a szórend nem grammatikai kötöttségű, s hogy az egyes szavak vagy nagyobb 

részek elhelyezési rendje általában nem is nyelvtani jelölő eszköz” (Tompa 1962: 472–

473). 

A szórendnek a standard magyartól való eltérésének több oka is lehet. A köznyelvtől 

eltérő szórend előfordul nyelvjárási jelenségként (Kálmán 1994: 60), de előfordul a 

mindennapi beszélt nyelvben is (vö. Lanstyák 2009: 108). Ezen kívül a szlovák nyelv 

szintén gyakran hatással van a magyar szórendre. Előfordul a korpuszban olyan szórend is, 

amely valószínűleg egyik fent említett okra sem vezethető vissza. Kontrához hasonlóan 

(1990: 76–77) én is elképzelhetőnek tartom, hogy ezek nyelvvesztéses jelenségek. 

Nézzünk erre néhány példát:   

 Két évig is tanítottam | angolt [MP] (vö. ’angolt is tanítottam két évig’) 

 Meg még (.) az a probléma is [TM] (vö. ’az is a probléma’) 

 és XX el is mennék tuod csak egyedül /-nem akarok-/ [halkan elszontyolodva] (.) 

De akarsz te [felnevet] [AV] (vö. ’De te akarsz’) 

Összesen 198 ilyen esetet számoltam össze az anyagban. Egy kontrollbeszélő (PB) 

kivételével minden adatközlőnél előfordul a jelenség.  

 

4.1.1.2.3 Hiányok  

4.1.1.2.3.1 Hasonulás elmaradása  

A korpuszban néhány esetben elmarad a hasonulás olyan helyeken is, ahol a köznyelvben 

ez nem lehetséges (vö. Fenyvesi 1995: 22–23). Leggyakoribb a -val/-vel rag esetében, de 

mivel a palóc nyelvjárásban ennek a ragnak a v-je nem mindig hasonul (Kálmán 1994: 82), 

ezért a palóc nyelvjárást beszélő adatközlőknél ez a jelenség nyelvjárásinak számít. 

Ezekkel itt nem foglalkozom. Nézzünk meg néhány olyan esetet, ahol a hasonulás 

elmaradása nem tekinthető nyelvjárási jelenségnek: 

 van valami rokon'ja [AV] 

Ez a forma a Csallóközben nyelvjárási jelenség, de mivel adatközlőm palóc, ez az eset nem 

áll fenn.  

 Men'jetek <!> [MP] 
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Ebben a példában a felszólító mód jele nem hasonul, az adatközlő a j-t még külön 

hangsúlyosan is ejti.  

 egy Ö jö;jött de decembrus|ba elmönt [AS] 

A korpuszban mindösszesen 22 esetben regisztráltam. 9 nyelvleépülő beszélőnél jelent 

meg. Egy alkalommal jelentkezett a kontrollcsoportban.  

 

4.1.1.2.3.2 Egyeztetés hiánya vagy elmaradása  

Az egyeztetés elmaradása a mindennapi beszélt nyelvre is jellemező, sőt, Tompa (1962: 

540) meglátása szerint „terjedőben van” a mai köznyelvben a nem egyeztetett szerkesztés 

(vö. É. Kiss 2004: 41–43)
29

. 73 esetet regisztráltam a korpuszban, két kontrollbeszélő 

kivételével minden adatközlőnél megjelent.  

Ezt a jelenséget Kontra (1990: 80–81) és Fenyvesi (1995: 80–85) is említi 

munkájában. Az egyeztetés elmaradásának két esetét különböztettem meg a korpuszban 

(vö. Kontra 1990: 81): 

1. Hiányzik a számbeli egyeztetés az alany és az állítmány között: 

 nekem vannak fiú barátom [LK] (vö. ’barátaim’) 

 de ara kel nyelveek meg () +//. oszt ő tudna is (.) dee °lusta nagyon lusta [CP] (vö. 

’kellenek a nyelvek’) 

2. Az aki, ami névmások számbeli egyeztetésének hiánya:  

 hivatalosan ötven százalék deee úgy aki °beszélnek magyarul [GR] (vö. ‘akik 

beszélnek‘) 

 de van olyan aki °minnndent megnéznek [MP] (vö. ’aki mindent megnéz’) 

Kontra még egy harmadik esetet is megkülönböztet, amikor a névszói-igei állítmány igei 

része nincs egyeztetve az igével (Kontra 1990: 81). Erre az esetre azonban nem találtam 

példát a korpuszban.  

Fenyvesi Anna az egyeztetés elmaradásának okát egyrészt a másodnyelv hatásában 

látja, másrészt azt vallja, hogy ez a jelenség a redukálódott nyelvi rendszer következménye 

is lehet (1995: 80–85). Esetünkben elképzelhetőnek tartom, hogy az egyeztetés a 

nyelvvesztés következménye, de ezeket nehéz megkülönböztetni a beszélt nyelvi 

formáktól.  

 

                                                             
29

 É. Kiss az egyeztetések ingadozása kapcsán az olyan szerkezetekre utal, amikor a birtokos és a birtokszó 

eltávolodott egymástól. 
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4.1.1.2.3.3 Rövidülés 

A rövidülés nem más, mint a hosszú beszédhangok alkalmi módosulása, rövidülése (vö. 

Kassai 1998: 177). A rövidülés a mindennapi beszélt nyelvben is jelen van. Minden 

adatközlő nyelvhasználatában megjelenik, az ép magyar nyelvű beszélőket is beleértve. A 

mássalhangzó-rövidülés Rozsnyó és Kassa környékén nyelvjárási jelenségként is 

megtalálható (Kálmán 1994: 48). A feldolgozás során megkülönböztettem a 

mássalhangzók és a magánhangzók rövidülését, ugyanis a szlovák nyelvben a hosszú 

magánhangzók megvannak, de a hosszú mássalhangzók nem, úgyhogy ez utóbbi esetben 

kontaktusjelenség is. 

A rövidüléseket a kontaktusjelenségek között is tárgyalom. Jelen fejezetben azokkal 

a rövidülésekkel foglalkozom, amelyek nem mutatnak nyelvközi hatást, azaz nem 

interferencia következményei. Ezeket a beszélt nyelvi jelenségektől a dolgozatban csak 

szubjektív módon, a nyelvérzékemre, ill. a kontrollcsoport adataira hivatkozva tudtam 

megkülönböztetni. A pontosabb megkülönböztetésre nem találtam megfelelő módszert. 

Egy adatközlő (CP) esetében, aki rozsnyói származású, a nyelvjárási jellegű rövidüléseket 

a beszélt nyelviekkel együtt tárgyalom.   

A mássalhangzók rövidülését Kontra Miklós (1990: 43–44) és Fenyvesi Anna (1995: 

27–28) is említi. Fenyvesi a jelenséget elsősorban kontaktusjelenségként magyarázza. 

Esetünkben is az látszik valószínűbbnek, hogy a rövidülések jellemzően beszélt nyelviek 

vagy pedig a szlovák nyelv hatását mutatják.  

A korpuszban 914 alkalommal regisztráltam a rövidülést. Minden adatközlőnél 

megjelent. Mindkét vizsgált csoportban elsősorban a magánhangzók rövidültek le, azonban 

a nyelvleépülő csoportban a mássalhangzók rövidülése jellemzőbb volt, mint a 

kontrollbeszélőknél. Példák a mássalhangzó rövidülésére a korpuszból: 

 Akor <!> lefényképeztem [GX] (vö. ‘akkor lefényképeztem’) 

 europsko ústava aba vót hogy [AS] (vö. ’abba’) 

 Oszt akkor a régiségboltba is | tanútam viselkedni az emberekel <!> [MP] (vö. 

’viselkedni az emberekkel’) 

Példák a magánhangzó lerövidülésére:  

  de (.) két het <!> alatt úgyis elfelejted [TM] (vö. ’két hét’) 

 Nekem nincs szabadidöm [ZD] (vö. ’szabadidőm’) 



 

86 

 

  nagymamámró beszelünk <!> () akor | néha beugrik a magyar [VN] (vö. 

’beszélünk’) 

 

4.1.1.2.3.4 Ellipszis 

A mellérendelő mondatok jellegzetes tulajdonsága az ellipszis, a kihagyás. A Magyar 

grammatika (Keszler 2000: 533) akkor beszél ellipszisről, ha például két azonos igét vagy 

igei szerkezetet tartalmazó tagmondat egyikéből – a szóismétlés elkerülésének érdekében – 

kihagyjuk az azonos mondattagokat, tehát hiányos tagmondatot hozunk létre.  

Az ellipszis a mindennapi beszélt nyelvre is jellemző. A korpusz vizsgálata során 

megkíséreltem elkülöníteni a beszélt nyelvi ellipsziseket azoktól, amelyek hátterében 

feltehetőleg a nyelvleépülés áll. Kiefer az ellipszist úgy határozza meg, mint „olyan 

összetevő hiányát, amely szintaktikailag és szemantikailag egyaránt rekonstruálható” 

(Kiefer 1992: 892). Ennek alapján az utóbbi csoportba azokat az eseteket soroltam, 

amelyek viszonylag nehezen vagy egyáltalán nem rekonstruálhatók, érthetetlenné vagy alig 

érthetővé tették a megnyilatkozást.  

A korpuszban összesen 597 ilyen esetet találtam. Ezekből 30 a kontrollcsoportban 

jelentkezett. Minden adatközlőnél előfordult ez a jelenség. Nézzünk erre néhány példát: 

 én olyan hogy|szeretek komunikálni az emberekkel [MP] (vö. ’Oszt meg én olyan 

vagyok, hogy szeretek kommunikálni az emberekkel’) 

 Jobban szeretek lenni mint itten [EV] (vö. ‘Jobban szeretek ott lenni mint itt’) 

 úgyhogy (.) kezdetek óta szlovák | iskolákba [GR] (vö. ’már a kezdetek óta szlovák 

iskolákba járok’) 

Az ellipszisnek azt a típusát, amely közvetlenül a megnyilatkozásból nem, csupán a tágabb 

kontextus ismeretéből következtethető ki, kihagyásnak vagy szituatív ellipszisnek 

nevezzük (Lanstyák 2009: 123). 

 aaa (.) a jén <=az én> gimnázium ÖÖÖ tanult (.) aaa spanyolt [EV] (vö. ’Abban a 

gimnáziumban tanított spanyolt, ahova én is jártam.’)  

A beszélgetés egy korábban elhangzott momentumából tudjuk, hogy az adatközlő a 

spanyoltanárnőjéről beszél, akit még gimnazistaként, iskolában ismert meg, ahol a tanárnő 

spanyol nyelvet tanított. A szövegben szótévesztés történik, mikor az adatközlő a 

tanárnővel kapcsolatban a tanult szót használja a tanított helyett. 
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 Tengeeer (..) népek nagyon jók (.) meg +… [EV] (vö. ’Ott a tenger, az emberek is 

nagyon jók.’) 

A beszélő Spanyolországról mesél. A megszólalása töredezett és félbehagyással zárul.  

 Egyszer vótam deti z detského domova [MP] (vö. ’Egyszer vótam gyerekek 

gyerekotthonból’) 

Ebben az esetben egyrészt a példában szereplő a kódváltás, másrészt a rekonstruálás 

nehézsége miatt csupán a magyar megfelelőt tüntettem fel a példa mellett. A kiegészítés 

némi körülírást igényel: a beszélő azokról a nyári táborokról számol be, amelyekben 

dolgozni szokott. Egy alkalommal olyan táborban is dolgozott, ahol gyermekotthonban élő 

gyerekek nyaraltak. Megfigyelhető, hogy a szlovák kifejezés nem illeszkedik bele a 

magyar szövegbe, hanem toldalék nélkül áll.    

A korpuszban nagy számban (összesen 202 alkalommal és 2 adatközlő kivételével 

mindenkinél) fordultak elő olyan esetek, amelyek nem vagy csak nagyon bizonytalanul 

voltak rekonstruálhatók még az interjú készítője számára is (vö. Lanstyák 2009: 126–127). 

A következő két példában elhangzottakat az interjú készítőjeként sem tudtam kiegészíteni. 

 Meg ezek de mondjuk az amit (teszi) a főiskolát mondjuk a XX de úgy (.) önállóan 

tudok +… [MP] 

 Meg valamikor mikor beszélek HMMM valakivel spanyolt xxx hívott aaa d; ÖÖÖ 

Andinééé azoka aaa +/. Andinaaak ÖÖ spanyol (.) spanyol °nyelvbe beszélek [EV] 

 

4.1.1.2.3.5 Névelő elmaradása 

A korpuszban a névelő elmaradására 353 esetet találtam. Ebből a határozatlan névelő 

elmaradása csupán 25 alkalommal fordult elő. Egyetlen adatközlő (EV) interjújában nem 

regisztráltam a jelenséget. A névelő elmaradásának több oka is lehet. Elsősorban elterjedt 

beszélt nyelvi jelenségről van szó (vö. Grétsy–Kemény 1996:1–6.), amely a magyar 

nyelvterület nagy részén megtalálható. Ugyanakkor a névelő elmaradása, mint nyelvjárási 

jelenség Kálmán szerint jelen van a Csallóközben és Vágán is. Ezeken a területeken a 

névelő használata egyes falvakban szinte teljesen hiányzik (Kálmán 1994: 57). A névelő 

elmaradásának harmadik oka lehet a szlovák nyelv hatása is, ugyanis a szlovák nyelv sem 

a határozott, sem pedig a határozatlan névelőt nem ismeri, tehát a névelő törlése 

kontaktusjelenség is lehet. Azokat a névelőelmaradásokat, amelyek hátterében feltehetőleg 

kontaktusjelenség áll, az adott fejezetben tárgyalom. A beszélt nyelvtől való elhatárolásra 
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azonban, ahogyan a rövidülések esetében is, csupán szubjektív módon, nyelvérzékemre és 

a kontrollbeszélők adataira tudtam támaszkodni. A következő példákban az elmaradás 

valószínűsíthető oka vagy a nyelvleépülés vagy pedig a beszélt nyelv kevésbé szokványos 

esetei.  

 Most vót tizen°hat éves és mindig csak fiúk [AV] (vö. ‘és mindig csak a fiúk’) 

 elviszem nekik oda eredményeket [GR] (vö. ’oda az eredményeket’) 

 nem volt pénze akkor így °kihasználta helyzetet [GR] (vö. ’kihasználta a helyzetet’) 

 A Ö japánok is má olyan ÖÖ (..) NO (…) például emberek tizenhat órát naponta Ö 

(..) NO munkába vannak [LK] (vö. ’például az emberek’) 

 Nagyon jó ésss kisfijú (.) Romániából (..) volt [EV] (vö. ’és a kisfiú’) 

Példák a határozatlan névelő elmaradására:  

 ha megyünk ki akkor együtt (.) meg van | még harmadik | srác Rozsnyóró [CP] (vö. 

’ még egy harmadik’) 

 dee kétszer háromszor hónapba () biztos [IK] (vö. ‘háromszor egy hónapba’) 

 

4.1.1.2.3.6 Létige elmaradása igei-névszói állítmányban 

A létige igei-névszói állítmányban 8 alkalommal maradt el a korpuszban. Összesen 3 

nyelvleépülő adatközlőnél fordult elő. Ez a típusú elmaradás a beszélt nyelvre nem 

jellemző, kontaktusjelenséggel sem magyarázható. Emiatt feltételezhetjük, hogy az 

elmaradás oka a nyelvi rendszer leépülése.  Példák a létige elmaradására:  

 A: Igen én akartam tanár+//. én én Ö Ö matikára jártam (.) és énekre [AS] (vö. ’én 

akartam tanár lenni’) 

 A: Neem nem én akartam (.) ÖÖ operaénekes (.) igeen (.) de (énnek) +//. engemöt 

nem nem vették föl [AS] (vö. ’operaénekes lenni’) 

 és mingyá mellette falu Záhorce [IK] (vö. ’mellette van a falu’) 

 Hát az igaz dee én nem akarok | nem akarok  ÖÖ advokátka () vagy obhajca () az 

nem akarok [IK] (vö. ’vagy ügyvéd lenni’) 

 

4.1.1.2.3.7 Toldalékelhagyás 

Toldalékelhagyáson a mondat szerkezetébe be nem ágyazódó nominativusi szerkezet 

használatát értem. A jelenség gyakorinak mondható a korpuszban, 342 alkalommal 

regisztráltam, egy kontrollbeszélőn kívül minden adatközlő beszédében megjelenik.  
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Fenyvesihez hasonlóan az én korpuszomban is a -t tárgyrag tűnik el a leggyakrabban 

a szóvégekről (Fenyvesi 1995: 50–51). Az angol és a szlovák közt e tekintetben az a 

különbség, hogy az angol soha nem jelöli alaktani eszközökkel a tárgyat, a szlovák viszont 

sokszor jelöli, de nem mindig (pl. sz. mesto, m. ’város’ – alanyeset is meg tárgyeset is).  

Példák a -t tárgyrag eltűnésére: 

 most | költöztek oda tudod minden elölről köll kezdeniök ha akart ÖÖ egyetemen 

tanúni [GR] (vö. ’mindent elölről’) 

 nem is tudják úgy kihasználni ezeket a ÖÖ régiósss dolgokat meg a (..) a Európai 

Uniót meg a turizmus [TM] (vö. ’Uniót meg a turizmust’) 

 Nagyon szerette a (..) Štúr generáció satöbbi és ővele persze sok diktát-ot [AD] (vö. 

’Štúr generációt’) 

Emellett jellemző az -i melléknévképző, az ikes igék -ik kiemelőjelének, valamint 

határozóragoknak szóvégi elhagyása.     

 a két két magyar politika párt ÖÖ politikája [TM;33] (vö. ’politikai párt’) 

 szóval a mai mai faiatalságot az jellemzi hogy egyfajta zenét hallgat egyfajta ételt 

esz egyfajta | ruhát hord [AD] (vö. ’ételt eszik’) 

 egyszer vótam Balaton [MP] (vö. ’Balatonon’) 

 mindig hív hogy (..) most jövök-e +//. csütörtök pénteken °szokott [MP] (vö. 

’csütörtökön’) 

A toldalékelhagyás elsősorban szóvégeken jelentkezett, csupán egy alkalommal 

regisztráltam a szó belsejében: 

 szoktam járni biciklivel a ÖÖ a Ö az anyuka anyuka testvérhez (ZD) (vö. 

’testvéréhez‘) 

 

4.1.1.2.4 Többletek 

4.1.1.2.4.1 Névelők többlete 

A korpuszban 93 alkalommal fordult elő névelő olyan esetekben is, amikor az a magyar 

nyelv szabályai szerint nem volt indokolt. A beszélt nyelvben a határozott névelő ilyen 

jellegű felbukkanása előfordul, a személynevek előtti megjelenése például beszélt nyelvi 

jelenségnek mondható (Nádasdy 2001: 52). Az anyagban 12 esetben a kontrollcsoportban 

is megjelent. Három adatközlőt leszámítva (EF, CP, PB) mindenkinél regisztráltam a 
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jelenséget. A következő esetekben a beszélt nyelvben sem tekinthető szokványosnak a 

névelők megjelenése: 

 K: Megint most felment a jegy 

AD: Még a nyolcvan:hét korona vót és most kilencvenkilenc [AD] 

 angolt má tudom (.) ahogyan (.) tudom () de dee Ö oroszt+//. Oroszt aa () tanultam 

[ZD] 

 két két magyar politika párt ÖÖ politikája aaa huszon|nyolc () harminckettőben 

[TM] 

 az nem probléma (.) valamilyenn Ö szituációnak a kell ÖÖ prispôsobiť [LK] 

 

4.1.1.2.4.2 Lexémabetoldódás 

Lexémabetoldódásról akkor beszélünk, ha a megnyilatkozásban az adott lexémának a 

beszélő elvárásának megfelelően nem kellene ott lennie (vö. Lanstyák 2009: 199). Ennek 

alapján a lexémabetoldódás kategóriájába nem soroltam bele a szóhalmozás és a 

szóismétlés miatti betoldásokat, ill. a beszélt nyelvre jellemző deiktikus elemeket, ill. 

töltelékszavakat.  

A jelenséget összesen 57 alkalommal regisztráltam a korpuszban. A nyelvleépülő 

csoportban 3, a kontrollcsoportban 2 adatközlő interjújában nem fordult elő.  

Példák a lexémabetoldásra: 

 Igazábó nem sokat teszek azér hogy gyarapodjon vagy jobb gazdagabb legyen a (.) 

szókincsem se Tévébő igazábó nem tud úgy fölszedni az ember s;sok okosat [AD] 

 MHM mert gimibe mindig mindent kellett azt tudni +//. tudni kellett (.) °matek (.) 

°chémia (.) á [nevetnek] [VN] 

 MHM mert gimibe mindig mindent kellett azt tudni +//. tudni kellett [VN] 

A beszélőimre jellemző, hogy inkább viszonyszavakat, mint fogalomszavakat toldottak be 

a megnyilatkozásaikba. 

 

4.1.1.2.4.3 Toldaléktöbblet 

Előfordul, hogy olyankor is megjelennek toldalékok, amikor az az adott helyzetben nem 

szükséges sem jelentéstani, sem nyelvtani szempontból. Összesen 47 alkalommal fordult 

elő a korpusszban, a kontrollcsoportban csak 3 esetet regisztráltam, egy beszélő kivételével 

minden nyelvleépülő adatközlőmnél megjelent.   
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A toldaléktöbblet leginkább a tárgyragot érintette:  

 mer | még kicsit +//. NO kicsi () gyerek voltam [CP] (vö. ’kicsi’) 

 Az ovi az öliget | öszekevert vót [AD] (vö. ‘elég’) 

Egyéb esetek: 

 de ne +//. se+//. senkinek neköm nem ad olyan postavá-t hogy rosszat (.) mer én én 

olyan +//. tak vyzerám [AS] (vö. ‘senki’)  

 olyan is volt hogy rátette egy tiszta papírt [LK] (vö. rátett) 

 neki nem lehet csak () angol Németet tanulltaa a+/. [AV] (vö. ‘tanult’) 

 

4.1.1.3 Összegzés 

A fejezet elején megfogalmazott első számú hipotézis abból indult ki, hogy a nyelvleépülő 

beszélőkre fokozottan igaz, hogy a két nyelvi rendszer szervezése több odafigyelést és időt 

igényel, ezáltal náluk gyakrabban fordulnak elő megakadásjelenségek, mint a 

kontrollcsoportban. A feltevés igaznak bizonyult, ugyanis szignifikáns (T-próba: p=0,018, 

t=2,614; Mann-Whitney: p=0,019, Z=-2,313) különbség mutatkozott a két csoport között. 

A nyelvleépülők megnyilatkozásaiban lényegesen gyakrabban fordultak elő megakadások. 

A korpuszban összesen 21 536 db megakadásjelenséget regisztráltam.  

A nyelvleépülők által produkált összes megakadás 17%-a volt tévesztés és 83%-a 

bizonytalanság, míg a kontrollcsoportnál ez az arány 11% és 88% volt. A tévesztések 

esetében szignifikáns különbség (T-próba: p=0,03, t=3,450; Mann-Whitney: p=0,015, 

Z=2,358) volt kimutatható a két csoport között – a nyelvleépülők többször tévesztettek, a 

bizonytalanságok esetében azonban a két csoport nem mutatott eltérést. Így a korábban 

felállított harmadik számú hipotézis, miszerint a nyelvleépülők hiányos nyelvi 

kompetenciájuk miatt gyakrabban alkalmaznak bizonytalanságokat és tévesztéseket, a 

bizonytalanságok esetében nem igazolódott be. Ennek oka lehet módszertani jellegű. 

Adódhat abból, hogy statisztikai szempontból kevés adatközlővel dolgoztam, és az egyes 

beszélők között egyéni szinten nagy eltérések voltak a jelenségek előfordulását illetően. 

Emiatt a statisztikai vizsgálatok során az átlagtól is elég nagy volt a szórás. A minta, ill. az 

adatközlők számának növelésével feltehetőleg szignifikáns különbség is mutatkozna. 

Másrészt az is elképzelhető, hogy a kontrollbeszélők és a nyelvleépüléses beszélők 

többsége a kétnyelvűség skáláján viszonylag közel állnak egymáshoz, emiatt a 

bizonytalanságok alkalmazásának tekintetében kevéssé különböznek egymástól. 
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Ugyanakkor azt is elképzelhetőnek tartom, hogy a nyelvleépülő beszélők a nyelvi 

bizonytalanságból, ill. az időnyerésből fakadó problémáikat másképp oldják meg, mint a 

kontrollbeszélők. Több nyelvleépülő beszélőmnél feltűnő volt, hogy sajátos, egyéni 

stratégiákat alkalmaznak a nyelvi problémák megoldására. EV például, amikor bizonytalan 

abban, hogy a megfelelő toldalékot alkalmazta, viccesen „elénekli” a bizonytalannak vélt 

toldalékot:  

 A: Nem nem Ö még nem gon +//. Nem gon-dol-tam nem /-gondolkodtam-tam-tam-/ 

[a szóvéget humorosan elénekli aztán nevet] [EV] 

AS és ZD esetében többször előfordult, hogy nem jutott eszükbe a megfelelő számnév 

magyarul, ezt csak úgy tudták felidézni, ha elkezdtek egytől számolni egészen a keresett 

számig. 

 A: /-Mikoor születé?-/ ÖÖ én szüle (.) /-Tet é tem-/ [szinte énekelve majd nevet] én 

szüle’tem (.) ÖÖ jú +//. júliusban +//. júliusba? (.) igen (..) és évet is () akarsz () 

tudni? 

K: Hát () tuom hogy nőktől ezt nem szabad megkérdezni () de megkérdezem mégis  

A: aa počkaj počkaj Ö Ö Ö počkaj Ö (.) [csettint a nyelvével] Ö (..) egy kető [nevet] 

három négy öt hat [nevetve] poč +//. ÖÖ (..) húsz harminc Ö [nevet] ako sa povie 

tisíc? [nevetve] [AS] (vö. ’ aa várj várj Ö Ö Ö várj Ö (.) [csettint a nyelvével] Ö (..) 

egy kető [nevet] három négy öt hat [nevetve] vár +//. ÖÖ (..) húsz harminc Ö [nevet] 

hogy mondják az ezret?’) 

A példa elején EV-hez hasonlóan szintén megtalálható az éneklés.  

Az egyéni stratégiák a korpuszban viszonylag gyakoriak a többi stratégiához (pl. 

körülírás, megközelítés, metanyelvi megjegyzések) képest. Dolgozatom kereteibe ezek 

vizsgálata nem fért bele. További vizsgálatuk, amely egy következő tanulmány tárgyát 

képezi, mind a nyelvleépülés, mind pedig a nyelvi kreativitás és nyelvelsajátítás 

szempontjából izgalmas eredményeket hozhat.     
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4.1.1.3.1 Bizonytalanságok 

A korpuszban a bizonytalanságok előfordulását tekintve mindkét csoportban a következő 

volt a sorrend: beszédszünet, nyújtás, újrakezdés, hezitálás, beszédtöltelék.  

1. ábra: A bizonytalanságok előfordulása a teljes korpuszban 

 

 

A spontán beszédben a megakadások tekintetében hatalmas egyéni különbségek 

fordulnak elő (lásd pl. Gósy 2003). Ez a megállapítás az anyagban is érvényes volt, 

ugyanis nagy különbségek voltak az egyes beszélők között mindkét csoportban. A fenti 

sorrend, amely a bizonytalanságok összesítéséből származik, azt mutatja, hogy a beszélők 

leggyakrabban szüneteket alkalmaztak, ill. megnyújtották a hangokat, amikor időre volt 

szükségük vagy elbizonytalanodtak. 

A bizonytalanságok egyes jelenségeit vizsgálva szignifikáns különbség csupán a 

szóbelseji szünetek esetében mutatkozott a két vizsgált csoport között. Mivel azonban a 

szlovák–magyar kétnyelvűség tekintetében nem vizsgálták a bizonytalanságokat, ezért 

röviden kitérek azokra a jelenségekre is, amelyek a csoportok közti összehasonlításban 

nem mutattak szignifikáns különbséget. 

Gósy Mária (2002) a nyújtást és a szóbelseji szünetet a levelti modellben a lexikális  

hozzáférés és az artikulációs tervezés összehangolatlanságával magyarázza. A 

nyelvleépülő adatközlők a szóbelseji szünetet gyakrabban alkalmazták toldalékhatáron, 

azaz a beszélők legtöbbször abban voltak bizonytalanok, hogy a szóhoz milyen toldalékot 

kapcsoljanak. A nyújtások előfordulása is ezt támasztotta alá: a nyújtás a korpuszban 
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elsősorban (82%-ban) a magánhangzókat érintette – leginkább a szó végén és a szó 

közepén található hangok voltak érintettek. A mássalhangzók esetében pedig 

leggyakrabban a szóvégi hangok nyúltak meg.  

A korpuszban az újramondások gyakrabban jelentek meg az újraindításoknál. Az 

újraindításokra azonban jellemző volt, hogy a nyelvleépülők többször is újraindították a 

szót, ez a dadogáshoz hasonló jelenséget eredményezett. Az újramondások kevésbé voltak 

jelölve nyúlás, szünetek vagy hezitálások által, mint az újraindítások. Ez adódhat abból, 

hogy a beszédben maguk a beszélők kevésbé érezték jelöltnek az újramondásokat.   

A nyelvleépülők esetében szembetűnő volt a beszédtöltelékek diskurzív funkciója. 

Egyes nyelvleépülő beszélők stratégia jelleggel alkalmazták a töltelékelemeket a téma 

gyors lezárására, és az ellipszisek jelölésére, mintegy figyelmeztetve arra a beszédpartnert.    

A hezitálások az anyagban szóbelsejében csak elvétve fordultak elő, leginkább 

szóhatáron jelentkeztek, ami a lexikai hozzáférés nehézségeire utal.  

A 4. számú hipotézisemben azt feltételeztem, hogy a kétnyelvűségnek köszönhetően 

nem lesz nagy eltérés a hezitációk tekintetében a két csoport között, hiszen mindkettő 

ugyanazt a két nyelvet használja. A feltevés beigazolódott, valóban nem mutatkozott 

szignifikáns eltérés. Ez feltehetőleg abból is adódik, hogy a nyelvleépülő beszélők 

nagyobb része még viszonylag jól beszélte a magyar nyelvet, ezáltal a kétnyelvűség 

skáláján közelebb állt a kontrollbeszélőkhöz.   

 

4.1.1.3.2 Tévesztések 

A nyelvleépülő csoportban összesen 3022 tévesztést adatoltam. Az egyes jelenségeket a 

vizsgálat során nagyobb kategóriákba soroltam – cserék, szűkebb értelemben vett 

tévesztések, hiányok, többletek. Ezek a következőképpen alakultak: 
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2. ábra: Hiányok, cserék, szűkebb értelemben vett tévesztések és többletek előfordulása a nyelvleépülő 

csoportban 

 

Az ábrán jól látszik, hogy a nyelvleépülőknél leginkább a hiányok voltak jellemzők, 

legkevésbé a többletek (4%-ban) fordultak elő. A kontrollcsoportban ez az arány 

hasonlóképpen alakult – a hiányok náluk még gyakoribbak voltak (88%), a szűkebb 

értelemben vett tévesztések (4%), cserék (6%) és többletek (2%) csupán a jelenségek 

töredékét tették ki. A hiányok ilyen nagymértékű előfordulása egyrészt azzal 

magyarázható, hogy magának a kötetlen spontán beszédnek is jellemzője a kihagyás, 

különösen nem formális helyzetekben. A vizsgált interjúkban a kérdező minden 

alkalommal a fesztelenségre és a baráti közeg megteremtésére törekedett, ennek 

következtében a kihagyások is megszaporodtak.  

A hiányokon belül az egyes jelenségek sorrendje előfordulásuk tekintetében a 

következő volt: 

3. ábra: Hiányok a nyelvleépülő csoportban 
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A kontrollcsoport esetében rövidülések (254 db) fordultak elő a leggyakrabban, majd a 

névelő elhagyása (45 db), az ellipszis (30 db), a toldalékelhagyás (26 db), valamint a 

hasonulás elmaradása (1 db) következett. Létige elmaradását igei-névszói állítmányban 

ebben a csoportban nem regisztráltam. 

A cserékkel, szűkebb értelemben vett tévesztésekkel és többletekkel szemben 

egyedül a hiányok tekintetében nem regisztráltam szignifikáns eltérést a két csoport között. 

A magánhangzó-rövidülések magas száma is feltehetőleg befolyásolta ezt a helyzetet, 

ugyanis ez a jelenség volt a leggyakoribb mindkét csoportnál, ráadásul előfordulásukban 

sem tértek el a vizsgált csoportokban. Mivel a hiányok számszerűen ennyire meghatározók 

a korpuszban, ezért röviden összegzem az ide tartozó jelenségeket a nyelvleépülés 

szempontjából:  

A rövidülések a korpuszban mindkét csoportban nagyrészt magánhangzókon 

jelentkeztek. Statisztikailag csupán a mássalhangzók rövidülése esetében volt kimutatható 

eltérés – a nyelvleépülő beszélők sokkal inkább a mássalhangzókat rövidítették.  

Az elliptikus szerkezetek tekintetében a különbség abban ragadható meg, hogy a 

nyelvleépülők olyan ellipsziseket is használnak (lényegesen többet, mint az ép nyelvű 

beszélők), amelyek a kontextus, partner, világról alkotott tudás ismeretéből sem mindig 

rekonstruálhatók. A rekonstruálást olykor különösen a tévesztések lehetetlenítik el. Az 

ellipszisek és a toldalékelhagyások gyakori előfordulása azt mutatja, hogy a beszélők a 

lexikai elérés és grammatikai megformálás nehézségeiből adódó problémákat ezek 

segítségével oldják fel. Ezt támasztja alá az is, hogy mind az ellipszis, mind pedig a 

toldalékelhagyás szignifikánsan eltért a két csoportban – a nyelvleépülőknél gyakrabban 

fordult elő mindkét típus.  

Mivel a beszélt nyelvben a névelők elmaradása szintén terjedőben van (lásd pl. 

Nádasdy 2001: 52), a megkülönböztetés itt is viszonylag szubjektív, ezért következtetések 

levonására sem alkalmas.  

A 2. számú hipotézisemben azt feltételeztem, hogy előfordulnak olyan tévesztések, 

amelyek a kontrollbeszélőknél egyáltalán nem fordulnak elő. Két ilyen esetről tudok 

beszámolni – a létige elmaradása igei-névszói állítmányban és az alanyi és tárgyas 

ragozás közötti ingadozás, amely kizárólag a nyelvleépülő beszélőknél fordult elő. Az a 

tény, hogy a vizsgálat során ezek a jelenségek a kontrollbeszélőknél nem jelentek meg, 

természetesen nem jelenti, hogy a beszélt nyelvben ne fordulhatnának elő ép magyar 
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nyelvű beszélők esetében is. További interjúk készítésével, ill. adatközlők bevonásával 

valószínűleg találnánk rájuk példát.  

Annak érdekében, hogy a nyelvleépülés termékeit megragadjuk, két csoportot 

hoztam létre. Az első csoportba azok a tévesztések tartoznak, amelyek a 

kontrollbeszélőknél egyáltalán nem jelentek meg, ill. előfordulásuk szignifikánsan eltért a 

kontrollbeszélőktől. Ezeket erős nyelvleépüléses jelenségeknek nevezem. A másik 

csoportba pedig azokat a jelenségeket sorolom, amelyek előfordulása tekintetében nem 

volt statisztikai értelemben eltérés a csoportok között. Ezeknek a gyenge nyelvleépüléses 

jelenségek nevet adtam. A jelenségek előfordulását vizsgálva azt feltételezem, hogy az 

általam erős nyelvleépülésesnek nevezett jelenségek, jellemzőbbek a nyelvleépülés 

folyamatára.   

A következő táblázatban összegeztem a jelenségek előfordulását és megjelöltem, 

hogy melyek esetében mutatható ki szignifikáns eltérés a két vizsgált csoport között:  

8. táblázat: Tévesztések előfordulása és különbségei a vizsgált csoportokban 

Tévesztések típusa 
Előfordulás 

ny.leépülők 

Előfordulás 

kontrollcs. 

Statisztikai eltérés a két csoport 

között 

A. Cserék 591 44 

van; T-próba: p=0,000, t= 5,518; 

Mann-Whitney: p=0,000, Z=-

3,187 

1.  Sorrendiségi botlások  44 6 nincs 

Anticipáció  24 3 nincs 

Perszeveráció 15 1 nincs 

Metatézis 5 2 nincs 

2.  Toldalékcserék 236 16 

van; T-próba: p=0,017, t=2,629; 

Mann-Whitney: p=0,001, Z=-

3,063 

Az alanyi és tárgyas 

ragozás közötti ingadozás 55 0 

van; T-próba: p=0,005, t=3,287; 

Mann-Whitney: p=0,015, Z=-

2,525 

Az igeragozást érintő 

ragcserék 66 4 

van; T-próba: p=0,022, t=2,496; 

Mann-Whitney: p=0,002; Z=-

2,841 

Határozóragok cseréje 115 12 

van; T-próba: p=0,043, t=2,178; 

Mann-Whitney: p=0,019, Z=-

2,323 

3.  Lexémacsere 301 21 

van; T-próba: p=0,001, t=3,945; 

Mann-Whitney: p=0,000, Z=-

3,147 

D. Szűkebb értelemben vett 

tévesztések 325 30 

van; T-próba: p=0,011,t=2,843; 

Mann-Whitney: p=0,000, Z=-

3,278 
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1. A magánhangzó-harmónia 

megsértése 16 1 nincs 

2.  Tőváltozat-tévesztés 121 19 nincs 

3.  Szokatlan szórend 188 10 

van; T-próba: p=0,04, t=3,319; 

Mann-Whitney: p=0,000, Z=-

3,247 

E. Hiányok  2913 663 nincs 

1.  Hasonulások elmaradása  21 1 

van; T-próba: p=0,013, t=2,750; 

Mann-Whitney: p=0,119, Z=-

1,737; Kolmogorov-Smirnov: 

p=0,083 

2. Az egyeztetés hiánya vagy 

elmaradása 65 8 

van; T-próba: p=0,043, t=2,183; 

Mann-Whitney: p=0,020, Z=-

2,281 

3.  Rövidülések 660 254 nincs 

Rövidülés, mgh 246 215 nincs 

Rövidülés, msh 414 39 

van; T-próba: p=0,058; Mann-

Whitney: p=0,005; Z=- 2,667; 

Kolmogorov-Smirnov p= 0,220 

4. Az ellipszis 567 30 

van; T-próba: p=0,000, t=6,106; 

Mann-Whitney: p=0,002, Z= -

2,843 

5.  A névelő elmaradása 308 45 

van; T-próba: p=0,000, t=4,290; 

Mann-Whitney: p=0,005, Z=-

3,063 

Htt névelő elmaradása 285 43 

van; T-próba: p=0,004; t= 3,322; 

Mann-Whitney: p=0,011, Z=- 

2,446 

Htl névelő elmaradása 23 2 

van; T-próba: p=0,035, t=2,292; 

Mann-Whitney: p=0,034, Z=-

2,216 

6.  A létige elmaradása igei-

névszói állítmányban 8 0 

nincs; T-próba: p=0,120, t=1,658; 

Mann-Whitney: p=0,553, Z=-

1,053 

7.  Toldalékelhagyás 316 26 

van; T-próba: p=0,004, t=4, 998; 

Mann-Whitney: p=0,001, Z=-

3,063 

F. Többletek 171 19 

van; T-próba: p=0,025, t=2,452; 

Mann-Whitney: p=0,011, Z=-

2,496 

1.  Névelők (htt) többlete  80 13 nincs 

2.  Lexémabetoldódás  47 3 

van; T-próba: p= 0,001, t=3,787; 

Mann-Whitney: p=0,015, Z=-

2,460 

3.  Toldaléktöbblet 44 3 

van; T-próba: p=0,034, t=2,289; 

Mann-Whitney: p=0,015, Z=-

2,468 

 

A táblázatból látszik, hogy az erős és a gyenge nyelvleépüléses jelenségek a következők: 
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9. táblázat: Erős és gyenge nyelvleépüléses jelenségek a tévesztések esetében 

Erős nyelvleépüléses jelenségek Gyenge nyelvleépüléses jelenségek 

Az alanyi és tárgyas ragozás közötti ingadozás Anticipáció  

Az igeragozást érintő ragcserék  Perszeveráció 

Határozóragok cseréje Metatézis 

Lexémacsere A magánhangzó-harmónia megsértése 

Szokatlan szórend  Tőváltozat-tévesztés 

Hasonulások elmaradása  Rövidülés, mgh 

Egyeztetés hiánya vagy elmaradása Névelők (htt) többlete 

Rövidülés, msh  

Ellipszis  

Névelők elmaradása  

A létige elmaradása igei-névszói állítmányban  

Toldalékelhagyás   

Lexémabetoldódás   

Toldaléktöbblet  

 

Az utolsó hipotézisem, mely szerint különbség lesz a nők és a férfiak között a 

korpuszban az egyes jelenségek használata tekintetében, szintén nem igazolódott be. A 

nemek tekintetében nem találtam szignifikáns eltérést
30

. Ez magyarázható azzal is, hogy 

viszonylag kevés adatközlővel dolgoztam, ezért a különbségek nem tudtak előjönni, de 

ahogyan Horváth (2007: 316) is megjegyzi tanulmányában (arra utalva, hogy a magyar és 

külföldi szakirodalommal ellentétben Menyhárt (2003) épp azt mutatta ki, hogy a nők 

hibáznak többet a folyamatos beszéd során), a magyarázat feltehetőleg a korpuszok 

különbözőségében rejlik. Ugyanis nem ismerjük „hogy a beszédben előforduló 

bizonytalanságok és hibák arányát és típusait milyen mértékben és hogyan befolyásolja a 

közlés fajtája” (2007: 316). Nincs tudomásom olyan külföldi tanulmányról, amely a nemek 

és a nyelvleépülés összefüggéseit vizsgálná. Nagyobb korpuszon érdemes lenne a jövőben 

megvizsgálni a nemek közötti eltéréseket, ugyanis amennyiben ezek nem mutatkoznak 

meg, akkor az a nyelvleépülés folyamatáról sokat árulhatna el.  

  

                                                             
30

 A vizsgálat során a statisztikai korlátok miatt a két csoportot egyben kezeltem, vagyis az eredmény nem a 

nyelvleépülő csoportra, hanem a teljes korpuszra, a 20 adatközlőre vonatkozik.  
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4.2 KÓDVÁLTÁSOK 

A laikusok véleménye szerint a nyelvleépülés legszembetűnőbb jele a kódváltás és az 

idegen akcentus a beszélő nyelvhasználatában. Az akcentushoz hasonlóan, a kódváltás sem 

feltétlenül a nyelvleépülés terméke, hiszen még a magyardomináns kétnyelvűek is élnek 

ezzel a jelenséggel azokban a kontextusokban, amelyekben mindkét nyelvüket aktívan 

használják, sokszor úgy is, hogy nem feltétlenül vannak tudatában. A szlovákiai magyar 

beszélőkre vonatkoztatva ez a helyzet áll fenn például azokban az esetekben is, amikor 

olyan intézményt próbálnak megnevezni magyar nyelvű beszédükben, amelynek nincs 

magyar nyelvi megfelelője. Ebből a szempontból a kódváltás a kétnyelvű kommunikáció 

természetes velejárójának tekinthető. Ugyanakkor a nyelvleépülés jele is lehet azokban az 

esetekben, amikor a beszélők a nyelvi hiány kompenzálására használják – pl. ha a 

kódváltás a mindennapi beszélt nyelvi regiszterek megszokott elemeit érinti.  

Bolonyai Ágnes (2009) tanulmányában megpróbálja megkülönböztetni azokat a 

kódváltásokat, amelyeket nyelvleépülők produkálnak azoktól, amelyeket nem nyelvleépülő 

kétnyelvűek. Hangsúlyozza, hogy a kódváltás egyes eseteit mindkét előbb említett csoport 

használja, ezáltal elmosódott a különbség az egyes csoportokra jellemző kódváltások 

között. Írásában azokat a jelenségeket gyűjti össze, amelyek támpontul szolgálhatnak a 

nyelvleépüléses kódváltások megkülönböztetésében. A problémát szociolingvisztikai, 

pszicholingvisztikai és leíró nyelvészeti szempontból is megközelíti. Szociolingvisztikai 

szempontból Seligerre (1996) hivatkozik, aki a kódváltogatás kapcsán beszél a 

nyelvleépülésről. Szerinte a kódváltás abban az esetben utal nyelvleépülésre, ha azt sem a 

beszélgetőtárs, sem pedig egyéb külső tényező nem indokolja (vö. még Seliger 1996: 613), 

azaz kiváltója a nyelvi hiány, esetleg lapszus. A pszicholingvisztikai tényezők közül a 

megakadásjelenségek, a lexikális elérés nehézségei és a nyelvi hiány azok a jelenségek, 

amelyek a leggyakoribb kiváltó okai a kódváltásoknak. Mivel a beszélő célja ilyenkor az 

időnyerés, emiatt a nyelvleépülők által használt kódváltások sokkal gyakrabban jelöltek 

(pl. hezitációk vagy szünetek által), mint a kompetens kétnyelvű beszélők esetében. 

Megjegyzi továbbá, hogy a nyelvleépülő beszélők kódváltásait sok esetben metanyelvi 

megjegyzések kísérik. A leíró nyelvészeti szempontból két dolgot emel ki: A 

kiegyensúlyozatlan kétnyelvűek (tag)mondaton belül általában előnyben részesítik az 

egyszavas és a hozzátoldó jellegű kódváltásokat, ugyanis ezekben az esetekben egyszerűbb 

számukra a vendégnyelvi betét beágyazása a bázisnyelvbe. Ugyanezen okból a kódváltás 
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ezeknél a beszélőknél leginkább a (tag)mondatok között és a beszélőváltásoknál 

következik be.  

Schmid (2011: 84–85) felhívja a figyelmet arra, hogy a nyelvleépülés folyamán 

kódváltások vizsgálatában fontos szempont lehet a Grosjean (2001) által meghatározott 

nyelvi módok figyelembevétele. Grosjean szerint néhány beszédhelyzetben a kétnyelvűek 

egyik nyelve a másiknál sokkal aktívabban van jelen, ezt a beszédmódot egynyelvű 

módnak (monolingual mode) nevezi, más esetben a két nyelv egyformán aktív, és a 

beszélők gyakorta váltogatnak a két nyelv között. Ez az ún. kétnyelvű mód (bilingual 

mode). Grosjean megkülönböztet egy köztes nyelvi módot (intermediate mode) is, amikor a 

kétnyelvű beszélőnek azt a nyelvét, amelyik épp nem aktív, valamilyen külső tényező 

aktiválhatja, azonban a beszélő ennek ellenáll, törekszik nem keverni a nyelveket.  

A kódváltások előfordulása a diskurzusban nagyban függhet attól, hogy a beszélő 

épp milyen nyelvi módot használ. Az általam vizsgált beszélők nagyobb része a magyar 

nyelvét ritkán használja, néhányuk esetében a magyar nyelven való megnyilvánulás 

komoly nehézséget jelent. Az interjú során az adatközlőimet kértem, hogy magyarul 

beszéljenek, ugyanakkor arra is törekedtem, hogy a társalgás minél közvetlenebb, 

fesztelenebb legyen. A beszélők próbáltak megfelelni a kérésnek, igyekeztek kerülni a 

kódváltásokat, főleg az interjú elején, amikor a helyzet jellegénél fogva még formálisabb 

volt. Ahogy a beszélgetés haladt előre és vált egyre inkább informálissá, a kódváltások is 

gyakrabban jelentek meg, azaz a nyelvhasználat a kétnyelvű módhoz közeledett. Ez inkább 

azokra az adatközlőkre volt jellemző, akik biztosabban beszélték a magyar nyelvet, míg 

azok, akik bizonytalanabbak voltak, végig törekedtek az egynyelvű mód megtartására, 

hiszen erősebb nyelvüket, amelyik bármelyik pillanatban rendelkezésükre állt, igyekezték 

kerülni. Ők feltehetőleg a kétnyelvű módot azért nem használták, mert magyar nyelvi 

kompetenciájuk ezt nem tette lehetővé.  

Egy későbbi írásában maga Grosjean (2012) hangsúlyozza, hogy az egynyelvű mód 

kivitelezése meglehetősen problematikus, hiszen a kétnyelvű beszélőt a kommunikációs 

helyzet vagy akár egy éppen felmerülő téma is megingathatja az egynyelvű módban, emiatt 

a valóságban, interjúhelyzetben a tiszta egynyelvű mód viszonylag nehezen kivitelezhető. 

Dolgozatomban Grosjean kifejezését tágabban értelmezem, az egynyelvű mód alatt azt 

értem, hogy a beszélők többsége a tőle telhető módon igyekezett magyarul beszélni. 

Kódváltások vizsgálatának nagy a szakirodalma (lásd pl. Gumperz 1982, Poplack 

1988, Auer 1988, 2002; Myers-Scotton 1993, 2002; Grosjean 2001, Bolonyai 2009), 
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azonban magyar–szlovák irányú nyelvleépüléssel kapcsolatban viszonylag kevés 

vizsgálatról tudok (lásd Lanstyák 2000b, 2002b, 2002c, 2003a, 2004a, 2004c, 2005a, 

2005b, 2005c, 2005d, 2006a, 2006b; Vančoné 1998, 1999; Németh 2002, Rabec 2003, 

2005a, 2005b, Pallag 2009). A kódváltások rendszerezésével és típusaival a magyar 

nyelvvel kapcsolatban a legbehatóbban Kovács Magdolna (2001) és Lanstyák István 

(2005b, 2005d, 2006b) foglalkozott.  

Dolgozatomban a kódváltásokat (elsősorban a bázistartó kódváltás esetében) a 

Lanstyák által (2005b, 2005d, 2006b) kidolgozott rendszer alapján vizsgálom. Lanstyák a 

vendégnyelvi betét nyelvtani beágyazottságát vizsgálta szlovák–magyar tekintetben, 

ugyanakkor az általa kidolgozott rendszer figyelembe veszi a nyelvleépülő beszélők 

kódváltástípusait, olyan kategóriákat is tartalmaz, amely szlovákdomináns beszélők 

nyelvhasználatára is alkalmazhatók. 

A kódváltásokkal kapcsolatban a következő hipotéziseket fogalmaztam meg: 

1. Lanstyák (2005d, 2006b) rendszerezése
31

 a bázistartó kódváltások kapcsán még nincs 

nagyobb korpuszon kipróbálva, ezért csupán feltételezni tudom, hogy az ép magyar 

nyelvi kompetenciával rendelkező kontrollbeszélőkre leginkább a B, Z és a V típusú 

kódváltások lesznek jellemzők. A nyelvleépülők esetében a V típusú kódváltások, 

mivel ezeket inkább szlovákdomináns beszélők alkalmazzák (vö. Lanstyák 2006b: 

93), nagyobb számban jelennek meg, illetve előfordulnak H és X típusú kódváltások 

is. 

2. Bolonyai (2009) alapján feltételezem, hogy megállapításai az én esetemben is 

érvényesek, azaz  

a. a nyelvleépülőknél gyakrabban fordulnak elő jelölt kódváltások, mint a 

kontrollcsoportban; 

b. az általam vizsgált anyagban is jellemző lesz, hogy a nyelvleépülők kódváltásai 

inkább szavakat érintenek, mint szószerkezeteket;  

c. a nyelvleépülőkre jellemző lesz, hogy a kódváltások inkább tagmondatok között 

fordulnak elő.  

3. Annak ellenére, hogy nyelvleépülő beszélőim többsége az interjú során igyekezett 

egynyelvű módban működni, mégis azt feltételezem, hogy a kontrollbeszélőknél 
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 A modell részletes bemutatását lásd az elemzésben.  
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többször váltottak kódot, ugyanis hiányos magyar nyelvi kompetenciájuk erre 

rákényszerítette őket.   

 

4.2.1 FOGALOMTISZTÁZÁS 

Mielőtt meghatároznám a kódváltást, szükségesnek tartom a fontosabb fogalmak 

tisztázását. 

Kétnyelvű kommunikációról akkor beszélünk, ha a közlésfolyamat során (legalább) 

két nyelv van jelen, és a kommunikáció résztvevői valamilyen szinten mindkét kódot 

birtokolják (lásd Lanstyák 2006b: 149). Lanstyák alapján a diskurzus elsődleges nyelve az 

a nyelv, amely az interjúban jelöletlen, magyarázatra nem szoruló kód (nyelv), ehhez 

viszonyítva értelmezhetőek a váltások és a visszaváltások (vö. 2005d: 83). Esetemben ez a 

magyar nyelv volt, vagyis minden beszélő elfogadta azt a tényt, hogy a beszélgetés magyar 

nyelven zajlik.  

Bázisnyelvnek azt a nyelvet tekintem, amelyik legalább egy megnyilatkozásnyi 

diskurzusrészletben szerkezetileg és/vagy mennyiségileg domináns, vendégnyelvnek pedig 

azt, melynek elemei alkalmilag vagy rendszeresen felbukkannak a bázisnyelvi 

megnyilatkozásban (Lanstyák 2006b: 109). 

A legáltalánosabban a kódváltást úgy lehet meghatározni, mint két vagy több nyelv 

váltakozó használatát ugyanazon megnyilatkozáson vagy diskurzuson belül (Grosjean 

1982: 145). A jelenség részletes vizsgálata szempontjából ez a definíció túlságosan tág, 

Lanstyák a kódváltást ennél pontosabban határozza meg: „Kódváltásnak, illetve 

kódváltogatásnak a kétnyelvű kommunikáció olyan válfajait nevezzük, melyekben a 

beszélők egyetlen diskurzuson belül (…) két különböző nyelvhez tartozó elemeket 

használnak, mégpedig anélkül, hogy az eltérő nyelvekhez tartozó szekvenciák tartalmilag 

megfelelnének egymásnak” (2006b: 107). Ezt ki kell egészíteni azzal, hogy az olyan 

kétnyelvű kommunikáció is kódváltásos beszédmódként értelmezendő, melyben a beszélők 

alkalmanként ismétlésképpen mindkét nyelven ugyanazt a tartalmat fogalmazzák meg 

(Lanstyák 2006b: 107).  

A szakirodalom sokszor nem tesz különbséget a kódváltás és a kölcsönzés, adott 

esetben interferencia között. Dolgozatomban a kölcsönszó és az interferencia között, 

ahogyan erre a Kontaktusjelenségek (4.3) fejezetben utaltam, én sem teszek különbséget. 

Kódváltásnak csupán azokat az elemeket tekintem, amelyek fonológiailag jelöltek a 
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magyar szövegben, azaz kiejtésük szlovák nyelvi akcentussal történt (lásd még Kovács 

2007: 46, Fenyvesi 1995: 95). Ugyanakkor a kölcsönszavak használatát és a kódváltást 

megkülönböztetem. Nem tekintem kódváltásnak azokat a szlovákiai magyar szavakat, 

amelyek szerepelnek a Termini szótárban
32

. Ezekről feltételezem, hogy azok a beszélők 

magyar nyelvének szerves részét képezik.  

 

4.2.2 A KÓDVÁLTÁSOK TÍPUSAI  

A kódváltásnak két alapvető típusa van: az ún. bázistartó kódváltás és a bázisváltás, ill. 

bázisváltogatás. Bázistartó kódváltásról akkor beszélhetünk, ha a kódváltás 

megnyilatkozásnál kisebb nyelvi egységet érint, és a megnyilatkozásban a bázisnyelvnek a 

vendégnyelvnél fontosabb szerepe van (Lanstyák 2006b: 88). A bázisnyelv ilyenkor a 

megnyilatkozás során nem változik, csupán vendégnyelvi betétekkel gazdagodik (lásd 

Lanstyák 2005b: 121–122).  

A bázistartó kódváltás esetében a kódváltott szekvenciákat a következő szempontok 

alapján vizsgálom: 

A. A vendégnyelvi betét milyen eszközzel épül be (ha beépül!) a bázisnyelvbe. Ennek 

alapján Lanstyák (2005d, 2006b) a következő kategóriákat határozta meg:  

10. táblázat: A bázistartó kódváltás típusai a vendégnyelv beépülése alapján 

A kódváltás típusa A beépülés módja 

Z típusú  zéró morfémával 

B típusú  bázisnyelvi morfémával 

V típusú vendégnyelvi morfémával 

H típusú hiányzik a beépülést segítő morféma mindkét nyelvből 

X típusú  a töredezettség miatt nem beszélhetünk beépülésről 

 

Lanstyák vizsgálatai alapján a Z, B és V típusú kódváltások magyardomináns beszélők 

esetében is előfordulnak, ezzel szemben a H és az X típusú kódváltások már kifejezetten 

azokra a beszélőkre jellemzők, akik erősen szlovákdominánsak vagy a nyelvleépülés 

valamelyik fázisában vannak.  

B. A kódváltott betét milyensége szerint: lehet egyetlen szó vagy pedig szószerkezet. 

Az anyagot megvizsgálom a vendégnyelvi betét szófaja és a szószerkezet típusa szerint, ill. 

B típusú kódváltások esetében annak alapján, hogy a vendégnyelvi elem milyen 

toldalékokkal illeszkedik a bázisnyelvbe.  
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 A Termini szótár elérhető a következő weboldalon: http://ht.nytud.hu/htonline/htlista.php?action=firstpage  
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Bázisváltásról akkor beszélünk, ha a kódváltás egy megnyilatkozásnyi vagy annál 

nagyobb nyelvi egységet érint, azaz egyszerű mondatot, összetett mondat egy vagy több 

tagmondatát, egy egész összetett mondatot vagy több önálló mondatot (Lanstyák 2006b: 

108). Fő jellemzője, hogy a bázisnyelv egyszeri vagy többszörös, ideiglenes vagy végleges 

megváltozását eredményezi. Amennyiben a bázisváltás sorozatosan következik be, 

bázisváltogatással van dolgunk (lásd Lanstyák 2005b: 88).  

A bázisváltás esetében a kódváltásokat aszerint osztályozzuk, hogy a mondatban 

elfoglalt helyük alapján, hol történik a váltás. Történhet (tag)mondathatáron 

(megnyilatkozáshatáron) és a (tag)mondaton (megnyilatkozáshatáron) belül, azaz ennek 

alapján megkülönböztetünk mondatközi és a mondatbeli váltást (Auer 1988: 204).  

A kódváltásnak van egy harmadik, sajátos módja – a megnyilatkozáson kívüli 

kódváltás: abban az esetben beszélünk róla, ha a kódváltott szekvencia mondatszó, 

megszólítás vagy más hasonló elem (Auer 1988: 200, Lanstyák 2006b:109). A különbség 

az idáig tárgyalt kódváltásokhoz képest az, hogy az ilyen jellegű kódváltott szekvenciák 

diskurzív szempontból igen, de szerkezetileg nem kapcsolódnak a megnyilatkozáshoz (vö. 

Lanstyák 2005b: 88). 

 

4.2.2.1 Bázistartó kódváltás 

 

4.2.2.1.1 Z típusú kódváltás 

A vendégnyelvi betét zéró raggal, azaz testetlen eszközökkel épül be a bázisnyelvi 

diskurzusba. Lanstyák szerint a Z típusú kódváltás mind a magyar, mind a 

szlovákdomináns beszélők kétnyelvű diskurzusaiban is megjelenik, ugyanis a két nyelv 

elemei csak mondat szintjén érintkeznek egymással, alacsonyabb szinten elkülönülnek 

egymástól, és a zéró morfémák, melyeknek a segítségével a vendégnyelvi elemek 

integrálódnak a bázisnyelvi megnyilatkozásba, nem köthetők az egyik vagy a másik 

nyelvhez. Emiatt még a purista beállítottságú beszélők is csak kevéssé idegenkednek ettől 

a típustól. (Vö. Lanstyák 2006b: 118) 
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A. A vendégnyelvi betét egyetlen szó 

a. Főnév. A vendégnyelvi betét szófaját tekintve elsősorban névszók fordultak elő. 

Ezek közül is leggyakrabban a főnevek épültek be a mondatba. 

 

A: TESLÁra de TESLÁt itt Ö (..) [csettint] 

K: megszüntették 

A: megszüntették igeen (.) és akor (.) 

nii;ni;nincs mög neki aa (.) a °práca 

[nevet] [AS] 

A: TESLÁra de TESLÁt itt Ö (..) [csettint] 

K: megszüntették 

A: megszüntették igeen (.) és akor (.) 

nii;ni;nincs mög neki aa (.) a °munka 

[nevet]  

 

Az adatközlő arról mesél, hogy édesanyja a Tesla gyárban dolgozott, de miután a gyár 

megszűnt, kénytelen volt más munkát vállalni, jelenleg elárusítónőként dolgozik. Az 

idézetben a vendégnyelvi betét szófaja főnév, amely alanyi pozícióban szerepel a 

mondatban. A beszélő erősebb hangsúllyal ejti a szót, jelezve ezzel, hogy kódváltásról van 

szó, ill. annak jelöltségét az egyébként magyar nyelvű diskurzusban, majd a kódváltást 

követő nevetés is erre utal. A práca (m. ’munka’) szó zéró morfémát tartalmaz mind a 

szlovák, mind a magyar nyelv esetében. Az írott nyelvi norma megkövetelné, hogy a 

vendégnyelvi betéthez hozzákapcsoljuk a -ja birtokos személyjelet, azonban mivel a neki 

névmás a birtokviszonyt egyértelműen kifejezi, a beszélt nyelvben ez nem feltétlenül 

szükséges.  

A vendégnyelvi betét szófaja főnév a következő esetben is: 

  

MHM Mámost leírom hogy egyszer aa 

detstvo aztán aa felnyőttkor aztán eztet 

nem hogy ivi agya ugyi ígye és az olyan 

nem jó [TA] 

MHM Mámost leírom hogy egyszer aa 

gyerekkor aztán aa felnyőttkor aztán eztet 

nem hogy ivi agya ugyi ígye és az olyan 

nem jó

 

A beszélőnek az interjú során egyszerre nagyon sok dolog jutott eszébe, amit szívesen 

elmondott volna, ezért felrótta magának, hogy nem írta össze előre, hogy mit is szeretne 

elmondani külön a gyerekkorára és külön a felnőttkorára vonatkozólag. A mondat beszélt 

nyelvi jellegéből adódik, hogy az alanyi szerepben álló vendégnyelvi betét nem igényel 

toldalékot, ugyanis ha a mondatot ki akarnánk egészíteni, akkor kaphatna (a másik 

alannyal, a felnyőttkor-ral egyetemben) akár tárgyragot vagy delativus (-ról) ragot is. Ilyen 
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értelemben ezt az esetet akár H típusú kódváltásként is lehetne elemezni. A beszélt nyelvi 

jellegből adódóan a mondatot grammatikusnak tekintem, ezért a kódváltást is Z típusúnak 

regisztráltam. Az idézetet befejező ivi agya ugyi ígye rész az interjúban több helyen is 

szerepel ugyanebben a formában. Az adatközlő egy stratégiájáról van szó, amit igen 

játékosan akkor használ, amikor nem tudja vagy éppen nehezére esik magyarul 

megfogalmazni aktuális mondandóját. Ebben az esetben egy nagyobb ellipszist tölt ki vele, 

az interjúban számára fontosnak érzett témák felsorolása helyett használja.    

b. Melléknév. A következő esetekben melléknév a vendégnyelvi betét szófaja:  

 

ºkiesnek má +//. tudom hogy () tudom 

hogy tudom de & n;nem ugrik be nagyon 

gyorsan (.) Prísny NO [TM] 

ºkiesnek má +//. tudom hogy() tudom 

hogy tudom de & n;nem ugrik be nagyon 

gyorsan (.) Szigorú NO 

Az adatközlő keresi a megfelelő kifejezést, de az nem akar az eszébe jutni, így él a 

kódváltás lehetőségével.  

 

én vagyok olyan (.) čudná [AS] én vagyok olyan (.) fura 

 

Az adatközlő feltehetőleg nem ismeri a magyar kifejezést, ezért vált kódot. Lényegében 

egy tükörfordításról van szó, melyben csupán az utolsó szó hangzik el szlovák nyelven.  

c. Határozószó. Határozószó a szófaja a vendégnyelvi betétnek a következő 

esetekben:  

 

aztán én megtanulook hogy (.) teraz že 

+//. ej mi a kő köl (.) Ö (.) kend ÖÖ (.) 

[csettint] má nem tudom [AS]  

aztán én megtanulook hogy (.) most hogy 

+//. ej mi a kő köl (.) Ö (.) kend ÖÖ (.) 

[csettint] má nem tudom

 

AS arról mesél, hogy a színművészeti egyetemen egy órán magyarul is tanulnak szöveget 

mondani. Az adatközlő megtanulta Petőfi Sándor Anyám tyúkja című versét, ezt próbálja 

felidézni, azonban csupán a vers eleje jut az eszébe. A példában több tévesztés is előfordul, 

illetve a töredezettség miatt nehezebb értelmezni. A versig tartó részt, ha grammatikus 
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mondattá szeretnénk átalakítani, akkor az a kövezőképpen hangozhatna: „aztán én 

megtanultam, hogy, most akkor hogy is van…”. A példában vendégnyelvi betétként egy 

kötőszó is (že, m. ’hogy’) szerepel.   

 

Lehet az nagyon öreg könyv is de haa () 

(tak) °čelne ha kiteszünk valahova () 

hogy látni az obal-ot [EF] 

Lehet az nagyon öreg könyv is de haa () 

(úgy) °előre ha kiteszünk valahova () 

hogy látni az borító-ot  

 

Ebben a példában két határozószó is szerepel mint vendégnyelvi betét. Az első (tak, m. 

’úgy’) esetében bizonytalan, hogy valóban ez a szó hangzott el, a második (čelne, m. 

’előre’) esetében a beszélő még erős hangsúllyal mondja ki a szót, mintegy nyomatékosítva 

mondanivalóját, illetve az is előfordulhat, hogy a hangsúly épp arra utal, hogy az adatközlő 

maga is tudatosította, hogy kódot váltott (tudatában van annak, hogy az adott kontextusban 

oda nem illő módot használt), és ezt ezzel jelzi beszédpartnere felé. Az adatközlő 

egyébként egy könyvesboltban dolgozik és arról mesél, hogy a régebbi könyveket is sokkal 

könnyebb eladni, ha az üzletben a polcok elejére teszik ki azokat. Az első határozószót 

(tak) egyértelműen Z típusú kódváltásként elemeztem, a másodikat (čelne) a V típusba 

sorolom, ugyanis szerepel benne egy aktív rag, amelyet a beszélő nem feltétlenül tudatosít 

(vö. 2006b: 131). A példában szerepel még egy B típusú kódváltás is (obal-ot).   

d. Viszonyszó. A viszonyszók közül igekötő, kötőszó és módosítószó beépülésére 

találtam példát. Ezek közül a kötőszóra egy fenti példában már utaltam. Igekötő fordul elő 

a következő esetben: 

 

kegyetlenül nem tudtam vissza (..) vissza 

() FOLGEN NO vissza naspäť () nasledovať 

[TA] 

kegyetlenül nem tudtam vissza (..) vissza 

() FOLGEN NO vissza vissza () követni 

 

TA német szakos, a példában arról mesél, hogy nem tudott visszaemlékezni, hogy milyen 

nyelvű tévécsatornán látott egy filmet. Feltehetőleg a visszaemlékezni szót keresi, de mivel 

nem jut az eszébe, megpróbálja megközelíteni a szót – erre szolgál a német kódváltás 

(folgen m. ’követ’). Egy sajátos megoldással él – talál egy igekötőt (vissza-), amit 
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szemantikailag megfelelőnek érez, azonban a keresett szót az adott pillanatban már szlovák 

nyelven sem tudja felidézni. Az a feltételezésem, hogy TA, aki a magyar nyelvet jobban 

beszélő nyelvvesztők közé tartozik, valószínűleg magyarul gondolkodott, de miután egy 

nyelven sem jutott eszébe a szó, megkeveredett, és a magyar igekötőt fordította le 

szlovákra.  

B. A vendégnyelvi betét szószerkezet 

A szószerkezetek közül jelzős, elsősorban birtokos és mennyiségjelzős, valamint határozós 

szerkezetek fordultak elő az anyagban.  

a. Jelzős szószerkezet 

Birtokos jelzős szerkezet található a következő példában: 

 

Mindenki mikor kérdezi /-igen že 

Komenského-/? mondom nem () 

Čarnogurského univerzita /-nem 

Komenského [halkan] [IK] 

Mindenki mikor kérdezi /-igen hogy 

Komenský-/? mondom nem () 

Čarnogurský egyetem /-nem Komenský 

[halkan] 

Az adatközlő azzal viccelődik, hogy amikor azt kérdezik tőle, melyik egyetemre jár, és 

rákérdeznek, hogy vajon a Komenský Egyetemet látogatja-e, akkor ő viccesen azt szokta 

mondani, hogy nem a Komenskýt, hanem a Čarnogurský Egyetemet, ugyanis a beszélő a 

nevezett szlovák politikus által létrehozott magánegyetemre jár.  

Minőségjelzős szerkezet található a következő példában: 

 

K: És mit tanulsz ott? 

A: Várjá (.) szlovákul sociálna práca 

magyarul asziszem <=azt hiszem> /-

állami gondozó-/ [kérdezi] (.) létezik 

olyan? [VN]  

 

K: És mit tanulsz ott? 

A: Várjá (.) szlovákul szociális munka 

magyarul asziszem <=azt hiszem> /-

állami gondozó-/ [kérdezi] (.) létezik 

olyan?

 

A kódváltás érdekessége az a stratégia, ahogyan a beszélő fogalmaz. A „szlovákul sociálna 

práca” megfogalmazás mentesíti a beszélőt a morfológiai integráció kényszere alól. A 

kódváltás tényét a szlovákul kifejezéssel mintegy felvezeti, ezért természetesebben hangzik 

a mondat.  
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b. Határozós szószerkezet 

 

nekünk nem kötelező Nekünk csak (..) Ö 

úgy van hogy povinne výberový [EF] 

nekünk nem kötelező Nekünk csak (..) Ö 

úgy van hogy kötelezően választható 

 

A példában határozós szószerkezet szerepel. EF az órarendjébe felvehető tárgyak egy 

típusáról mesél. A kódváltás közvetlenül nincs, illetve sajátos módon van jelölve. A 

megnyilatkozásban az adatközlő az előbbi példában bemutatott stratégiához hasonló 

megoldást alkalmaz. A kitöltött szünet és hezitálás ideje alatt EF valószínűleg rájött, hogy 

nem fogja tudni lefordítani a kifejezést, ezért az úgy van hogy formulát használva úgymond 

felvezeti a kódváltást olyan módon, hogy azt már különösebben nem is kell integrálni a 

bázisnyelvbe. Ezt az előbb említett formulát több beszélő is stratégia jelleggel használta.  

c. Szószerkezet két tagja között történik váltás  

A szószerkezetek beépülésének egy sajátos esete, amikor a szószerkezet két tagja között 

történik a kódváltás. Alanyi szerkezetben történik a váltás a következő példában: 

 

és neköm nincsen oan známosť akor +... 

[AS] 

és neköm nincsen oan ismerettség akor 

+...

 

Tárgyas szerkezetben: 

 

nii;ni;nincs mög neki aa (.) a °práca 

[nevet] (..) és muszaj () predávať [AS] 

nii;ni;nincs mög neki aa (.) a °munka 

[nevet] (..) és muszaj () árulni

  

A Z típusú kódváltások előfordulása az anyagban 

Az anyagban összesen 244 alkalommal regisztráltam Z típusú kódváltást. A 

nyelvleépüléses csoportban 223 esetben fordult elő, minden adatközlőnél jelentkezett. A 

kontrollcsoportban 21 esetet számoltam, csupán két beszélőnél volt jelen. A két csoport 

között előfordulás tekintetében szignifikáns különbség nem mutatkozott.  

A kódváltott betét milyensége alapján összesen 189 szó és 55 szószerkezet fordult 

elő. Ebből a nyelvleépülő csoportban 50 szószerkezetet és 173 szószintű kódváltást 



 

111 

 

számoltam. A korpuszban előforduló Z típusú kódváltások használata sem a szószintű, sem 

pedig a szószerkezetet érintő váltások esetében nem mutatott releváns különbséget a két 

csoport között.  

A vendégnyelvi betét szófaját tekintve a kontrollcsoport esetében kizárólag főnevek 

szerepeltek. A nyelvleépülők csoportjában a szófajok megoszlása a következő volt: 

4. ábra: A vendégnyelvi betét szófaja egyszavas Z típusú kódváltás esetén a nyelvleépülő csoportban 

 

 

Elsősorban főnevek épültek be vendégnyelvi betétként, majd ennek csupán töredékét 

képezték a melléknevek és határozószók, a viszonyszók beépülésére csupán egy-két példa 

akadt. Lanstyák szerint a határozószók kódváltása inkább a szlovákdomináns 

kétnyelvűekre látszik jellemzőnek (2006b: 118). Az anyagban én is azt tapasztaltam, hogy 

elsősorban azoknak a beszélőknek a megnyilatkozásiban fordult elő, akik a magyar nyelvet 

gyengébben beszélték.  

A szószerkezetek esetében a nyelvleépülő csoportban túlnyomórészt jelzős, 

elsősorban minőségjelzős szerkezetek fordultak elő, határozós szerkezetek jóval ritkábban 

jelentek meg. A kontrollcsoportban csupán egy adatközlő (BK) interjújában fordult elő 

szószerkezet szintű Z típusú kódváltás, összesen 5 alkalommal – mindegyik határozós 

szerkezet.  
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5. ábra: A vendégnyelvi szószerkezetek Z típusú kódváltás esetén a nyelvleépülő csoportban 

 

 

4.2.2.1.2 B típusú kódváltás 

B típusú kódváltás esetén a vendégnyelvi betétek bázisnyelvi morfémák segítségével 

épülnek be a bázisnyelvi megnyilatkozásba. Ez az a kódváltástípus, amely a leginkább 

elterjedt, ezáltal leginkább ismert típus is (vö. 2006b: 124), hiszen enyhén 

szlovákdomináns, ill. magyardomináns beszélőkre jellemző. A vendégnyelvi betét ilyen 

típusú beépítése a bázisnyelvi diskurzusba magasabb bázisnyelvi kompetenciát igényel, 

mint pl. a V típus vagy a Z típus esetében, hiszen ebben az esetben a vendégnyelvi betétet 

el kell látni a megfelelő bázisnyelvi toldalékkal.  

A. Vendégnyelvi betét egyetlen szó  

A vendégszó szófaja szerint a következő esetek fordultak elő:  

 Főnév 

 

E;elhozott bustá-t mint a fejeet [CP]  E;elhozott mellszobro-t mint a fejeet

 

CP rajzot tanul az egyetemen, korrepetálásra járt egy festőhöz. A példában arról mesél, 

hogyan tanította őt festeni. Az adatközlő a kódváltás után rögtön fel is fejti azt, magyarul is 

megpróbálja megközelíteni, hogy biztos legyen abban, hogy a beszédpartnere megértette, 

azonban nem a pontos magyar megfelelőt használja, mert azt valószínűleg nem ismeri. 
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Hasonlóan jár el a következő példában ZD is, aki a Wikipedia weboldal címszavait 

szerkeszti, és a címszó kifejezést magyarul nem ismeri, láthatólag szlovákul sem jut 

eszébe: 

 

nagyon szeretemm Ö fordítani a ÖÖ a 

címeket (.) aa a (..) ºtext-et vagy (..) meg 

ilyeneket [ZD] 

 

 nagyon szeretemm Ö fordítani a ÖÖ a 

címeket (.) aa a (..) ºtext-et vagy (..) meg 

ilyeneket

 

Lehet az nagyon öreg könyv is de haa () 

(tak) °čelne ha kiteszünk valahova () 

hogy látni az obal-ot [EF] 

Lehet az nagyon öreg könyv is de haa () 

(úgy) °előre ha kiteszünk valahova () 

hogy látni az borító-ot 

 

Ezt az utóbbi példát a Z típusú kódváltás esetében is idéztem, akkor az első kódváltásra 

utaltam, jelen esetben a másodikat vizsgálom meg (obal-ot). Az adatközlő nem csak a 

bázisnyelvi -t tárgyragot, hanem azzal együtt egy kötőhangot is hozzátesz a vendégnyelvi 

betéthez. A kötőhang illeszkedik mind a szlovák, mind a magyar szó magánhangzóihoz, 

ugyanakkor ez a kötőhang egy többlet elem, hiszen nincs rá szükség a szó integrálásához. 

Feltehetőleg analógiáról van szó. Mivel a szavak gyakrabban kapcsolódnak 

kötőhangzóval, mint anélkül, ezért egy analógiás kötőhangzó is könnyebben bekerülhet a 

szóba, különösen akkor, ha gyengébb a nyelvtudás. 

 

No oda aaa öko;öko;öko;ökonomická-ra 

[AD] 

No oda aaa öko;öko;öko;ökonómiá-ra 

AD a példában a közgazdasági egyetemre utal, szlovákul Ekonimcká Univerzita, melynek 

rövidített változata az ekonomická, amely a magyar közgáz-nak felel meg. Az adatközlő ezt 

a rövidebb alakot igyekszik az ismétléses újraindítás során magyarul kimondani. A 

kódváltás ebben az esetben kötött morfémán belül történik. Ezek a típusok határesetnek 

tekinthetők, hiszen nem szabad, hanem kötött morfémán belül történik a kódváltás, 

azonban kisszámú előfordulásuk miatt ebbe a kategóriába, a szavak közé sorolom őket.  
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A köznevek mellett tulajdonnevek is előfordultak az anyagban. Adatközlőim, 

gyengébb magyar nyelvi kompetenciájuk miatt kevésbé ismerik a tulajdonnevek magyar 

megfelelőit. 

  

nemrég tanultam meg szlovákul 

a Otčenáš-t [TA] 

 

nemrég tanultam meg szlovákul 

a Miatyánk-ot 

 

TA az interjú egy korábbi szakaszában arról mesélt, hogy templomba mindig magyar 

misére járt, és csak az utóbbi egy-két évben kezdett el az egyetemen szlovák miséket 

látogatni. A szemelvényben a Miatyánkot szlovák nyelven említi, ezzel is utal arra, hogy 

azt épp most tanulta meg szlovákul.  

 ige 

 

A: és nekem tizenegykor ÖÖ mögy ÖÖ (.) 

posledný autobus [mosolyog]  

K: igen 

A: és énnn énnn mm  

K: igen 

A: [nevetnek] uteká-lok [nevetve] (.) ako 

sa to povie? [AS] 

A: és nekem tizenegykor ÖÖ mögy ÖÖ (.) 

utolsó busz [mosolyog]  

K: igen 

A: és énnn énnn mm  

K: igen 

A: [nevetnek] szaladok [nevetve] (.) hogy 

mondják ezt? 

 

Legtöbb esetben, ha az ige válik vendégnyelvi betétté, akkor azt bázisváltásként 

elemezzük, mert az esetek többségében megváltoznak a mondat nyelvtani viszonyai. 

Ebben az esetben az ige (uteká-lok, m. ’szaladok’) hangzik el szlovák nyelven, majd az a 

magyar toldalékokkal integrálódik a bázisnyelvbe. Bázisváltás csupán a szünet után 

történik, amikor az adatközlő rákérdez az adott szóra.   

 főnévi igenév 

 

és már mondom neköm hogy muszááj 

upratovať muszáj vysá-jozni [AS]  

és már mondom neköm hogy muszááj 

takarítani muszáj vysá-jozni 
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A példa hasonló a főneveknél említett esethez, amikor kötött morfémán belül jelentkezett a 

kódváltás. A beszélő arról mesél, hogy mikor hazamegy, az édesanyja azonnal munkára 

fogja, takarítania, porszívóznia kell. Már a példa elején történik egy tévesztés – a mondom 

alakot E/1-ben használja, holott az édesanyjára utal. Az első kódváltás (upratovať, m. 

’takarítani’) V típusú, szófaját tekintve főnévi igenév. A második kódváltás (vysá-jozni) 

érdekessége, hogy szótőn belül történik a kódváltás, egyfajta hibrid tő jön ezáltal létre. A 

porszívózni szlovákul vysávať, melyben a vy- egy ki- jelentésű igekötőnek feleltethető 

meg, a sávať pedig ’szívás’-t jelent. A magyar toldalék – a gyakorító igeképző – egy 

hiátuskitöltő j-hez kapcsolódik, amit a magánhangzó-torlódás tett szükségessé vagy 

legalábbis kívánatossá. Mindehhez kapcsolódik a főnévi igenév -ni képzője. A kódváltás 

ebben az esetben is kötött morfémán belül zajlik.  

B. Vendégnyelvi betét szószerkezet  

a. Jelzős szószerkezet 

Az anyagban előforduló B típusú kódváltások, amelyek szószerkezeteket érintettek, 

többségükben jelzős szerkezetek voltak.   

Birtokos jelzős szószerkezet található a következő példában:  

 

A: Most szombaton voltam egy olyan 

előadáson hogy tudod azok a nénik 

szoknak járni és szoknak kérdezkenni 

hogy (.) hogy Ö nem e vásárol Ö hát ezt 

nem tudom Ö most ovčia vlná-bol izét (.) 

prikrývka-t (.) takarót [TA]  

A: Most szombaton voltam egy olyan 

előadáson hogy tudod azok a nénik 

szoknak járni és szoknak kérdezkenni 

hogy (.) hogy Ö nem e vásárol Ö hát ezt 

nem tudom Ö most gyapjú-bol izét (.) 

takaró-t (.) takarót 

 

Minőségjelzős szószerkezet: 

 

eddig voltak ezek a kategóriák hogy Á Bé 

meg Cé Cé az (.) modrá knižká-t kapott 

[GR] 

eddig voltak ezek a kategóriák hogy Á Bé 

meg Cé Cé az (.) kék könyve-t kapott 
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A példa értelmezéséhez tudni kell, hogy a modrá knižka kifejezés a szlovákiai magyar 

nyelvben (a szlovák kifejezés tükörfordítása – m. ’kék könyv’) azt az igazolást jelenti, 

amely alapján valakit kivonnak a katonakötelesség alól. GR arról beszélt, hogy hogyan 

sorozták be, de aztán mégsem vitték el katonának. 

b. Határozós szószerkezet 

Csupán egyetlen esetben fordult elő, ez is a kontrollcsoport egyik beszélője interjújában.  

 

mindenképpen be kő írnod a povinný-t () 

és () hogy a povinne voliteľné-bű 

minimum hármat () karikázzá be én 

mondjuk én hármat karikáztam csak be 

[BK] 

mindenképpen be kő írnod a kötelező-t () 

és ()hogy a kötelezően választható-bű 

minimum hármat () karikázzá be én 

mondjuk én hármat karikáztam csak be 

 

Az első kódváltás egy főnévi szerepben álló melléknév (povinný-t), a második egy 

határozós szószerkezet (povinne voliteľné-bű), amelyhez egy nyelvjárási jellegű elativus 

rag kapcsolódik.  

c. Szószerkezet két tagja között történik váltás  

 

A: Szürkee bunká-k [TA]  A: Szürkee sejt-ek 

 

Ebben a példában az adatközlő az agy szürkeállományára utal. A kódváltás alanyi 

szerkezetben történik. 

 

  



 

117 

 

A B típusú kódváltás során előforduló bázisnyelvi toldaléktípusok 

A korpuszban megvizsgáltam, hogy a vendégnyelvi betét milyen toldalékokkal illeszkedik 

a bázisnyelvbe. A névszóragok majdnem mindegyike előfordult.  

A toldalékok használatának gyakorisága tekintetében nem volt jelentős eltérés a két 

csoport között. Leggyakrabban az accusativus, sublativus, superessivus és illativus ragokat 

használták az adatközlők. Három ragtípus, az instrumentalis, adessivus és allatívus nem 

jelent meg a kontrollcsoport esetében. Ezek az utóbbi típusok azonban a nyelvleépüléses 

beszélők esetében is csupán elvétve fordultak elő.  

6. ábra: A vendégnyelvi betéthez kapcsolódó bázisnyelvű toldalékok előfordulása 

 

 

A B típusú kódváltások előfordulása az anyagban 

A korpuszban összesen 204 db B típusú kódváltást regisztráltam, ebből 33 a 

kontrollcsoport beszélőinek interjúiban fordult elő. Egy kontrollbeszélő (SZ) kivételével 

minden adatközlőnél megjelent. A két csoport között előfordulás tekintetében szignifikáns 

különbség nem mutatkozott. 
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A kódváltott betét milyensége alapján összesen 178 szó és 26 szószerkezet fordult 

elő. Ebből a nyelvleépülő csoportban 21 szószerkezetet és 150 szószintű kódváltást 

számoltam.  

A korpuszban előforduló B típusú kódváltások használata sem a szószintű, sem pedig a 

szószerkezetet érintő váltások esetében nem mutatott releváns különbséget a két csoport 

között.  

A vendégnyelvi betét szófaját tekintve túlnyomó többségben főnevek fordultak elő 

mindkét csoportban. A nyelvleépülő beszélők esetében 148 főnevet, egy igét és egy főnévi 

igenevet számoltam, a kontrollcsoport esetében kizárólag főnevek (28 db) fordultak elő.  

A szószerkezeteket tekintve a kontrollcsoportban 4 jelzős és egy határozós 

szerkezetet regisztráltam. A nyelvleépülők esetében kizárólag jelzős szerkezeteket (21 db) 

adatoltam. Egy határozós szerkezetet leszámítva, amit a kontrollcsoportban regisztráltam, 

minden esetben jelzős szerkezetek fordultak elő, ezekből is a minőségjelzős szerkezetek 

voltak gyakoriak. Birtokos szerkezetre csupán egy-egy példa akadt mind a nyelvleépülő, 

mind pedig a kontrollcsoportban. 

 

4.2.2.1.3  V típusú kódváltás 

V típusú kódváltás esetében a vendégnyelvi betétek vendégnyelvi morfémák segítségével 

épülnek be a megnyilatkozásba. Fontos szempont, hogy a morfémáknak, amelyekkel 

beépülnek a bázisnyelvbe, aktívnak kell lenniük.  

A kódváltásnak ezt a típusát Lanstyák szerint leginkább szlovákdomináns beszélők 

alkalmazzák. Az ilyen beszélők sokszor nem is képesek magyar nyelvi toldalékokkal 

ellátni a szlovák vendégnyelvi betéteket; olykor lehet, hogy képesek volnának erre, de nem 

vállalják az ezzel járó nagyobb mentális erőfeszítést és a tévesztés kockázatát (Lanstyák 

2006b: 93). 
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A. Vendégnyelvi betét egyetlen szó 

a. Főnév 

A vendégnyelvi betét szófaja főnév a következő esetekben: 

 

De hát van kinél (.) gondolom 

A: igeen igen van (..) u kolegov (..) 

kolegák NO [AS] 

De hát van kinél (.) gondolom 

A: igeen igen van (..) kollégáknál (..) 

kolegák NO 

 

Merhogy () hogy a franciák csinának is 

mindig olyan ÖÖ olyan ÖÖ törvényeket 

+//. NO | zákony () jó mondom? [IK] 

Merhogy () hogy a franciák csinának is 

mindig olyan ÖÖ olyan ÖÖ törvényeket 

+//. NO | törvények () jó mondom? 

 

munkába vannak oszt még aztán mennek 

aa () s nadriadeným akkor (.) valamit inni 

(.) bárba [LK] 

munkába vannak oszt még aztán mennek 

aa () feljebbvalóval akkor (.) valamit inni 

(.) bárba  

 

Ezekben az esetekben egyrészt a prepozíció, másrészt a többes szám, illetve a határozói 

toldalék miatt egyértelmű a helyzet, hogy V típusú kódváltásról van szó.  

b. Határozószó 

 

K: FILMKLUBokba?  

A: Jaj NO most vaan de nem voltam | még 

(..) valahogy nem jött össze ez °sohaa () 

úgy idő časovo (..) de () mennék [AD] 

K: FILMKLUBokba?  

A: Jaj NO most vaan de nem voltam | még 

(..) valahogy nem jött össze ez °sohaa () 

úgy idő időben (..) de () mennék 

 

Ebben az esetben az adatközlőnek hirtelen nem jut eszébe a megfelelő szó, csupán annak 

egy része, töve, de tovább képezni a szót már nem tudja, ezért szlovákul mondja ki 

pontosítva a mondanivalóját. A kódváltást tudatosítja, ezt jelzi a közepesen hosszú szünet, 

és mivel a beszédpartner nem reagált a „hibára”, tovább folytatja a mondandót magyarul.  

Azokat a szavakat is a V típusú kódváltások közé soroljuk, amelyeket nem lehet 

toldalékolni. Ez történik a következő esetben:  
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iigen igen jóó igen (én is is) jó de aa Ö 

[csettint] (.) málokedy (.) ÖÖ jár iskolába 

[AS] 

iigen igen jóó igen (én is is) jó de aa Ö 

[csettint] (.) ritkán (.) ÖÖ jár iskolába

 

A következő példákban a vendégnyelvi betét szófaja idő- és módhatározó szó: 

 

Pongóval úgy voltam hogy nekemmm () 

nekem nem ÖÖ spočiatku nekem tetszett 

szimpatikus volt de aztánnn (…) NO hát Ö 

() nagyon [LK] 

Pongóval úgy voltam hogy nekemmm () 

nekem nem ÖÖ kezdetben nekem tetszett 

szimpatikus volt de aztánnn (…) NO hát Ö 

() nagyon 

 

mer Ö mer amúgy olvasok XX () plynule 

de () néha | ha valami oan komplikáltabb 

szó [IK] 

mer Ö mer amúgy olvasok XX () 

folyékonyan de () néha | ha valami oan 

komplikáltabb szó 

c. Ige 

Az igék beépülése határeset a bázisváltás és a bázistartó kódváltás között. 

 

nem szeretnek semmiit csinálni (.) az 

olyan +//. Nem () °én még szeretöm a a 

aztán príde (..) hogy nem [AS] 

nem szeretnek semmiit csinálni (.) az 

olyan +//. Nem () °én még szeretöm a a 

aztán jön (..) hogy nem 

 

AS arról mesél, hogy a színházban, ahol játszik, azt tapasztalta, hogy néhány színész már 

megkeseredett, ezzel szemben ő még tele van energiával. Ebben az esetben azért nem 

beszélhetünk bázisváltásról, mert az ige önmagában áll, csupán egy rejtett alany a 

bővítménye. A mondat nyelvtani viszonyait egyáltalán nem változtatja meg, és a 

bázisnyelv továbbra is a magyar marad.  
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akkor Ö megyünk ÖÖ (.) k nim [nevet] (.) 

és Ö súťaž+//. súťažíme [nevet] hogy Ö ki 

tud ÖÖ Ö naj +//. preložiť (.) preložiť 

magyar magyarr ÖÖ Ö (vety) [nevet] [AS] 

 

akkor Ö megyünk ÖÖ (.) hozzájuk [nevet] 

(.) és Ö verseny+//. versenyzünk [nevet] 

hogy Ö ki tud ÖÖ Ö leg +//. lefordítani (.) 

lefordítani magyar magyarr ÖÖ Ö 

(mondatokat) [nevet] 

 

Amikor az adatközlő családjával ellátogat a magyar nagyszülőkhöz, akkor a testvérével 

azzal szórakoznak, hogy ki tudja pontosabban lefordítani a szlovák mondatokat magyarra. 

Ebben a példában valódi határesettel van dolgunk – az adatközlő többször is kódot vált, és 

minden esetben a V típusú kódváltást alkalmazza. Úgy tűnik, hogy a bázisnyelv és a 

vendégnyelv elemei nagyjából megegyező arányban vannak jelen, de a bázisnyelv 

véleményem szerint végig nem változik. Az első tagmondatban a magyar nyelvű 

állítmánynak csupán a helyhatározói bővítménye (k nim, m. ’hozzájuk’) vendégnyelvi, a 

második tagmondat igei állítmánya (súťažíme, m. ’versenyzünk’) szlovák, azonban az 

igének ebben az esetben sincs bővítménye a rejtett alanyon kívül, ugyanakkor nyelvtanilag 

teljesen illeszkedik a mondatba. A harmadik tagmondatban az első kódváltás (preložiť, m. 

’lefordítani’) egy főnévi igenév, amely az igei-névszói állítmány névszói része. Mivel az 

állítmány igei része magyar, ezért itt sem történik bázisváltás. Ebben a tagmondatban az 

utolsó kódváltott betét (vety, m. ’mondatokat’) csupán egy tárgyi bővítmény, egy 

tárgyesetben álló főnév. 

d. Főnévi igenév 

Számos példa található az anyagban főnévi igenevek beépülésére, ahol a főnévi igenév 

toldaléka aktív.   

 

a cirkevné dejiny-ra () akarnák MM () 

sústrediť sa (.)És MM (.) a;abbul is 

akarnán csinálni aa (.) diplomamunkámat 

[EF] 

a egyházi történelem-ra () akarnák MM () 

összpontosítani (.)És MM (.) a;abbul is 

akarnán csinálni aa (.) diplomamunkámat 
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Skála Metró igen (!) oda szoktunk járni 

nakupovať meg ez meg az () nem (.) NO 

most hazudtam nem minden [IK] 

Skála Metró igen (!) oda szoktunk járni 

bevásárolni meg ez meg az () nem (.) NO 

most hazudtam nem minden 

 

Az első példában a főnévi igenév az igei-névszói állítmány része, a második esetben tárgyi 

bővítménye egy igei-névszói állítmánynak.     

 

 

 arra vonatkozik hogy | ne lehessen ÖÖ  

 lekopírolni a cédét Ö hát (.) napáliť meg 

(.) ºföljátszani [TM] 

arra vonatkozik hogy | ne lehessen ÖÖ 

lekopírolni a cédét Ö hát (.) ráégetni meg 

(.) ºföljátszani 

 

Az utolsó példa érdekessége, hogy TM a megfelelő szót keresi a cédémásolásra. Több 

változattal is próbálkozik: lekopírolni, felégetni, följátszani. Az első verziót, amit magyarul 

mond (lekopírolni), nem tartja megfelelőnek, ezért rövid hezitálás után kódot vált, és bár 

biztos abban, hogy a kérdező pontosan érti a kifejezést, hiszen erősen bólogat, ő inkább 

csak azért, hogy bizonyítsa magyar nyelvtudását, újból próbálkozik, de nem találja meg 

azt. TM azok közé az adatközlők közé tartozik, akik csak kivételes esetekben váltanak 

kódot, amikor már tényleg nem tudják elmondani magyarul a mondanivalójukat.     

e. Más szófajok 

V típusú kódváltás esetében az anyagban előfordult a vendégnyelvi betét szófajaként 

melléknév, számnév és névutó is.  

Számnév fordul elő a következő példában: 

 

K: Vagy ki az aki a szinészetben tud 

továbbra is dolgozni?  

A: NO () az olyan hogy () z dvanástich (.) 

tizenketőből  

K: igen 

A: csak kettő vagy három [AS] 

K: Vagy ki az aki a szinészetben tud 

továbbra is dolgozni?  

A: No () az olyan hogy () tizenkettőből (.) 

tizenketőből  

K: igen 

A: csak kettő vagy három 
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Névutó az egyik vendégnyelvi betét: 

 

abbul is akarnán csinálni aa (.) 

diplomamunkámat hoggy uggy legyen 

MM °na hranici () mezi középkoron és (.) 

& <=hangosan nyel/nyelvével csettint> 

cirkevné dejiny (.) vagy úgy [EF] 

abbul is akarnán csinálni aa (.) 

diplomamunkámat hoggy uggy legyen 

MM °határán () között középkoron és (.) 

& <=hangosan nyel/nyelvével csettint> 

egyházi történelem (.) vagy úgy 

 

Ebben a szemelvényben EF azt meséli, hogy történészként szakdolgozatát a középkori 

egyháztörténelemből szeretné írni. A mondatra a töredezettség jellemző. Az első kódváltás 

(na hranici, m. ’határán’) V típusú, ezt a prepozíció (na) egyértelműen mutatja, majd egy 

névutó (a lazításos folyamat következtében: mezi értsd medzi, m. ’között’) következik, 

amely tulajdonképpen tartalmilag megismétli az előző kifejezést, azonban az utána 

következő szóval és a mondat többi részével már nincs egyeztetve. A mondatba csupán 

beékelődve, mindenféle integrálást nélkülözve szerepel a cirkevné dejiny (m. ’egyházi 

történelem’) kifejezés, amelyről hiányzik a toldalék, azaz H típusú kódváltásnak 

tekinthető. Mivel az adatközlő is tudatosítja ezt a töredezettséget, hogy a toldalékokat nem 

használta megfelelően, ezért mindennek feloldásaképpen használja a vagy úgy kifejezést, 

amely arra utal, hogy „vagy így valahogy, ugye érted”. 

 

B. A vendégnyelvi betét szószerkezet 

a. Jelzős szószerkezet 

A szószerkezeteket tekintve elsősorban jelzős és határozós szószerkezetek fordultak elő 

vendégnyelvi betétként. 

 

mint mongyuk egy sprosté kravica | úgy 

viselkedet velünk Ēs akor hogy [MP] 

mint mongyuk egy hülye tehén | úgy 

viselkedet velünk Ēs akor hogy  

 

A szlovák nyelvű minőségjelzős szószerkezetben egy tévesztés található: a melléknév 

nemben nem illeszkedik a főnévhez (helyesen szlovákul sprostá kravica lenne). Az 

adatközlő annyira belelendült a beszédbe – erre utal a kódváltás viszonylagos 
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jelöletlensége is –, hogy feltehetőleg nem tudatosította a tévesztést, emiatt nem is javította 

ki magát.  

Mennyiségjelzős szószerkezet található a követező példában: 

 

megvettek Ö [csettint] tizenkettőt () s még 

három (.) három jött aa Ö druhého 

ročníka [AS] 

megvettek Ö [csettint] tizenkettőt () s még 

három (.) három jött aa Ö második 

évfolyamból 

 

Az adatközlő a színművészeti egyetemre való bejutásáról mesél. Tizenkét embert vettek 

fel, és még három diák jött hozzájuk, akik ismételték az első évet. A mondatban két 

tévesztés is található. Az egyik a vendégnyelvi betétben történik, ugyanis hiányzik a 

kódváltás elejéről a prepozíció (z, m. ’-ból’), ám a toldalékok és a kontextus egyértelművé 

teszik a megértést. Egy másik tévesztés a megvettek szóban található, melyben az 

adatközlő nem a megfelelő (fel-) igekötőt használja.     

 

stipendiumot kapott (…) ministerstva 

obrany [GR] 

stipendiumot kapott (…) honvédelmi 

minisztériumtól 

 

A vendégnyelvi betét egy birtokos jelzős szószerkezet, amelyből az előző példához 

hasonlóan hiányzik a prepozíció (od, m. ’-tól’), azonban a toldalékokból és a kontextusból 

itt is egyértelműen kiderül a mondanivaló.     

b. Határozós szószerkezet 

Határozós szószerkezet fordul elő vendégnyelvi betétként a következő példában:  

 

és az én iskolám az () nemzetközi 

uznávaná +//.  medzinárodne uznávaná & 

úgyhogy NO (.) /-én annak örülök-/ [IK] 

és az én iskolám az () nemzetközi 

elismert +//.  nemzetközileg elismert & 

úgyhogy NO (.) /-én annak örülök-/ 

 

Az adatközlő a szószerkezetet először úgy mondja ki, hogy annak egyik tagja bázisnyelvű, 

másik vendégnyelvi elem, azonban nem elégszik meg ezzel a megoldással, ezért inkább a 

teljes szerkezetet megismétli szlovákul.     
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C. Szószerkezet két tagja között történik a váltás 

Egy igei-névszói állítmány névszói részében történik a kódváltás a következő esetben: 

 

de dee (.) én én vagyok én vagyok Ö (.) 

°spokojná (..) [nevet] [AS] 

de dee (.) én én vagyok én vagyok Ö (.) 

°elégedett (..) [nevet] 

 

Leggyakrabban jelzős szószerkezetekben történt még ilyen típusú váltás. Minőségjelzős 

szószerkezeten belül kerül sor kódváltásra a következő esetben: 

 

és magyar básničky is tudok [nevet] és Ö 

+/. [AS] 

és magyar versike is tudok [nevet] és Ö 

+/. 

 

A V típusú kódváltások előfordulása az anyagban 

Összesen 173 alkalommal regisztráltam V típusú kódváltást a korpuszban. Ebből a 

nyelvleépülő csoportban 12 adatközlőnél 161 eset fordult elő. A kontrollcsoportban csupán 

egyetlen beszélőnél (BK) regisztráltam 12 db esetet. A két csoport között előfordulás 

tekintetében szignifikáns különbség nem mutatkozott. 

A kódváltott betét milyensége alapján összesen 128 szó és 45 szószerkezet fordult 

elő. Ezek döntő többsége (43 szószerkezet és 118 szószintű kódváltás) a nyelvleépülő 

csoportban jelentkezett. A kontrollcsoportban csupán egy adatközlőnél (BK) fordult elő 

(10 szó, 2 szószerkezet). A korpuszban előforduló V típusú kódváltások használata sem a 

szószintű, sem pedig a szószerkezetet érintő váltások esetében nem mutatott releváns 

különbséget a két csoport között. 
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7. ábra: A vendégnyelvi betét szófaja egyszavas V típusú kódváltás esetén 

 

 

A vendégnyelvi betét szófaját tekintve mindkét csoport esetében túlnyomó többségben 

főnevek és melléknevek szerepelnek, azonban a nyelvleépülőknél főnévi igenevek, 

határozószók és igék, kisebb mértékben névmások és számnevek is megjelennek.    

A szószerkezeteket tekintve a kontrollcsoportban csupán két jelzős szerkezetet 

regisztráltam. A nyelvleépülők esetében jellemzők voltak a jelzős szerkezetek, elsősorban 

a minőségjelzősek. Határozós szerkezetre 7 esetet találtam.  

8. ábra: A vendégnyelvi betétként előforduló szószerkezetek fajtái V típusú kódváltás esetén 
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4.2.2.1.4  H típusú kódváltás 

H típusú kódváltásról akkor beszélünk, amikor a vendégnyelvi betétek toldalék nélkül 

kerülnek be a bázisnyelvi megnyilatkozásba, pedig integrálódásukhoz valamilyen (magyar 

vagy szlovák nyelvű) morféma jelenlétére volna szükség. Az ilyen típusú kódváltás 

elsősorban az erősen szlovákdomináns beszélőkre jellemző, ép magyar nyelvű beszélők 

esetében meglehetősen ritkának számít (vö.  Lanstyák 2006b: 137). 

Lanstyák szerint az alkalmazása különböző okokra vezethető vissza: egyrészt 

lehetnek nyelvtani okai, amikor az adott vendégnyelvi betét integrálása nehézkes a beszélő 

számára, további ok lehet kontaktusjelenség is, amikor a két nyelv különbsége okozza a 

toldalék hiányát, más esetekben a bázisnyelvi kompetencia alacsony szintjének a 

következménye (vö. Lanstyák 2003b: 125). 

A. A vendégnyelvi betét egyetlen szó 

H típusú kódváltás esetében a vendégnyelvi betét szófajaként csupán főneveket 

regisztráltam. 

 

és az a néni kérdezte hogy ÖÖ akar menni 

(.) Karlova Ves | hogy hol van tudod +/. 

[AV] 

és az a néni kérdezte hogy ÖÖ akar menni 

(.) Károlyfalu | hogy hol van tudod +/. 

 

AV ebben a szemelvényben arról mesél, hogy a buszállomáson megkérdezte őt egy idős 

néni, hogy merre van Pozsony Károlyfalu nevű városrésze. AV feltehetőleg a helység 

magyar nevét nem ismerte, emiatt váltott kódot. A vendégnyelvi betét azonban nem 

integrálódik a magyar bázisnyelvű megnyilatkozásba – hiányzik az illativus (-ba) vagy a 

sublativus (-ra) rag. Az adatközlő viszonylag jól beszél magyarul, azonban ebben az 

esetben feltehetőleg azért nem tette ki a toldalékot, mert nem tudta eldönteni, hogy melyik 

az alkalmas, az integrálás pedig valószínűleg túl bonyolultnak tűnt számára, ezért meg sem 

próbálkozott vele. A kódváltás előtti szünet, illetve a még korábbi hezitálás is utalhat arra, 

hogy gondolkodott ezen (lásd még Rabec 2003: 152).  
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obhajca () az nem akarok () mer mer 

nekem nincs aa ÖÖÖ (..) povaha () NO mi 

az magyarú(?) 

K: Várjá de én tudom mi az () Mondjad 

nyugodtan tovább [IK] 

védőügyvéd () az nem akarok () mer mer 

nekem nincs aa ÖÖÖ (..) természet () NO 

mi az magyarú(?) 

K: Várjá de én tudom mi az () Mondjad 

nyugodtan tovább  

 

Ebben az esetben a birtokos személyjel nem kapcsolódott a vendégnyelvi betéthez sem a 

magyar, sem a szlovák nyelv esetében. Ennek oka azonban egy sajátos stratégia, amelyet 

több beszélőm is alkalmazott, elsősorban a kódváltások esetében. A kódváltást a jelen 

esetben egy hosszú szünet és egy hosszabb hezitáció is megelőzi, amely arra utal, hogy IK 

gondolkodik a szón, azonban az nem jut eszébe. Ahhoz a stratégiához folyamodik, hogy 

anélkül, hogy integrálni próbálná az adott kifejezést, kimondja azt szlovákul alanyesetben, 

ez tulajdonképpen egyfajta jelzés, segítségkérés a partner felé. Jelen esetben az adatközlő 

még külön rá is kérdez a szóra. A terepmunkás pedig, akinek szintén nem jut eszébe a szó, 

feloldja a helyzetet azzal, hogy jelzi, megértette a szót, folytatódhat tovább a beszélgetés.  

Egy másik adatközlő él ugyanezzel a módszerrel: 

 

magyar (..) nem tudom () magyar magyar 

(..) és é;é;e+//. én Ö (.) brat (.) brat 

[halkabban] (..) szüle (.) szü+//. szül +//. 

szü [csettint] +//. MHM (ako je) brat [AS] 

magyar (..) nem tudom () magyar magyar 

(..) és é;é;e+//. én Ö (.) báty (.) báty 

[halkabban] (..) szüle (.) szü+//. szül +//. 

szü [csettint] +//. MHM (hogy van a) báty 

 

A szemelvény nagyon töredezett. AS az elején jelzi, hogy nem tudja magyarul a keresett 

szót, ezért kódot is vált, többször ismétli meg szlovákul alanyesetben a keresett szót. Az 

első ismétlés alkalmával E/1 személyes névmással utal a hiányzó birtokos személyjelre, ám 

azt mégsem tudja pontosan felidézni, a brat szó második ismétlésének elhalkulása 

feltehetőleg erre utal. Annak oka, hogy az adatközlő nem próbálja meg más módon 

integrálni a szót, az is lehet, hogy valójában nem ez a célja. Ő ugyanis magyarul szeretné 

használni a kifejezést. Próbálkozik azzal, hogy körülírja azt, ismételgeti a szül- tövet 

feltehetőleg a szülőkre utalva, illetve arra, hogy a testvérek legtöbbször ugyanazon 

szülőktől származnak, azonban érzi, hogy ez sántítana, illetve újabb gondjai keletkeznének 
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abból, ha a szülő szót is toldalékkal kellene ellátnia. A helyzetet úgy oldja meg, hogy 

csettint egyet, majd szlovákul rákérdez a szóra.  

B. A vendégnyelvi betét szószerkezet 

Csupán hat ilyen esetet regisztráltam a korpuszban, minden esetben minőségjelzős 

szerkezetről van szó:  

 

ni;nincs mikor PRAXot csináni (.) mer 

didaktická PRAX is kell csináni () (az egy | 

hét) o;órát és asse () nincs mikor [EV] 

ni;nincs mikor praxot csináni (.) mer 

didaktikai gyakorlat is kell csináni () (az 

egy | hét) o;órát és asse () nincs mikor

 

A vendégnyelvi szerkezetről egy tárgyrag hiányzik. A szerkezet második tagja egy 

nyelvileg semleges elem (prax, m. ’gyakorlat’), amelyet a felvidéki magyarok közkeletűen 

használnak. Ilyen értelemben ezt a szemelvényt a szószerkezet két tagja közötti váltáshoz 

is lehetne sorolni, amennyiben az említett kifejezést magyar kölcsönszónak tekintenénk. 

Jelen helyzetben azonban inkább szlováknak tekintem, még abban az esetben is, ha a 

beszélő tisztában van a kölcsönszó jelleggel, ugyanis jelen helyzetben beszélőm első 

(legjobban ismert és leggyakrabban használt) nyelve a szlovák, ezáltal feltételezem, hogy 

az ilyen analóg szavak számára is inkább a szlovák nyelvéhez kapcsolódnak.  

A minőségjelzős szerkezetről hiányzik a helyhatározó toldaléka (a superessivus):  

  

Hát volt ő oan tíz éve primár a interné 

oddelenie () mos meg maszek [IK] 

Hát volt ő oan tíz éve főorvos a 

belgyógyászati osztály () mos meg 

maszek 

C. Szószerkezet két tagja közt történik a váltás 

 

és Ö [csettint] (.) pedagogická () ÖÖ 

iskolára vysoká vysoká Ö (..) (u)melec 

iskolára [nevet] (.) igen [nevet] (.) és még 

matfiz-ra () jártam [AS] 

 

és Ö [csettint] (.) pedagógiai () ÖÖ 

iskolára főiskola főiksola Ö (..) (m)űvész 

iskolára [nevet] (.) igen [nevet] (.) és még 

Matematika-fizika kar-ra () jártam 
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AS arról beszél az interjúban, hogy a színművészetire való bekerülése előtt mi mindent 

tanult. Először pedagógiát tanult az egyetemen, majd átment a matematika-fizika karra, 

csak ezután vették fel a színművészeti főiskolára. A szemelvény első kódváltása is egy 

jelzős szószerkezet egyik tagja, ezután AS feltehetőleg a Vysoká škola múzických umení 

(m. ’Szlovák Zeneművészeti Főiskola’) kifejezést akarja mondani, azonban 

elbizonytalanodik, mert a főiskola nevében nem szerepel a színművészet kifejezés, annak 

ellenére, hogy ott oktatják a színészeket. Feltehetőleg emiatt kezd el hezitálni és tart egy 

közepesen hosszú szünetet, majd folytatja a megnyilatkozást az umelec (m. ’művész’) 

szóval. Erről azonban hiányzik a melléknévképző morféma (helyesen umelecká iskolára 

lenne). Valószínűleg az adatközlő nem mondta végig a szót, hanem gyorsan visszaváltott 

magyarra, és a kifejezést már magyarul tudta befejezni. Ezzel feladta azon szándékát, hogy 

a főiskola nevét pontosan lefordítsa. 

 

meg sok sok Ö könyvet írtam ÖÖ (..) 

[csettint a nyelvével] NO beletria 

könyveket (.) Ö abból aa időőszakból 

római birodalom [IK] 

meg sok sok Ö könyvet írtam ÖÖ (..) 

[csettint a nyelvével] NO szépirodalom 

könyveket (.) Ö abból aa időőszakból 

római birodalom 

 

A megnyilatkozás ebben a példában egy tévesztéssel indul. Az adatközlő azt akarta 

mondani, hogy sok könyvet olvasott. A vendégnyelvi betét egy minőségjelzős szószerkezet 

tagja, amelyről hiányzik, ahogyan az előző esetben is a melléknévképző elem. 

Grammatikusan a szószerkezet a következőképpen nézne ki: „beletrické könyveket”.  

A H típusú kódváltás gyakorisága az anyagban  

A H típusú kódváltásra az anyagban összesen 40 esetet regisztráltam. Mindegyik eset a 

nyelvleépülők csoportjában jelentkezett, a kontrollcsoportban nem találtam rá példát. A 

vendégnyelvi betét szerkezete alapján csupán 7 esetben fordult elő szószerkezet, ezek 

kivétel nélkül minőségjelzős szerkezetek voltak. A vendégnyelvi betét szófaját tekintve 

kizárólag főnevek fordultak elő.  
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9. ábra: A vendégnyelvi betét hiányzó toldalékai H típusú kódváltás esetén 

 

 

Az anyagban megvizsgáltam azokat a toldalékokat, amelyek hiányoztak a vendégnyelvi 

betétről. Leggyakrabban a birtokos személyjel hiányzott. Mivel a beszélt nyelvben ennek 

hiánya sokszor nem tekinthető agrammatikusnak még egynyelvűek esetében sem (lásd pl. 

Lanstyák 2009: 131), ez nem meglepő. A birtokos személyjel mellett leginkább a 

sublativus és az accusativus hiánya fordult elő.  

 

4.2.2.1.5 X típusú kódváltás 

Az X típusú kódváltás esetében a vendégnyelvi betét beépüléséről már szinte egyáltalán 

nem beszélhetünk. A megnyilatkozásokra az erős töredezettség, a toldalékok hiánya és a 

tévesztések jellemzőek, jelentéstanilag sem koherensek. Ez tulajdonképpen egy 

jelenséghalmaz, amelynek részét képezi a kódváltás ezen típusa. Ez a kódváltás az erősen 

szlovákdomináns, illetve nyelvvesztő beszélőkre jellemző.  Abban különbözik a H típustól, 

hogy míg a H típusú kódváltás esetén a megértés még nincs akadályoztatva, a mondat 

grammatikussá is alakítható, az X típus esetében maga a megértés válik problematikussá, 

és a mondattani elemzés nem lehetséges (vö. Lanstyák 2006b: 138–142). X típusú 

kódváltás azokban a diskurzusrészletekben fordult elő, amelyeket egyrészt töredezettnek, 

másrészt nyelvileg rendezetlen vagy érthetetlen, zavaros diskurzusrészletként kódoltam. 

Az X típusú kódváltást, mivel egyelőre viszonylag kevés példánk van rá, nem lehet olyan 

pontosan meghatározni, mint az előbbi típusokat, hiszen előfordulhat olyan eset, hogy a 

Birt. személyjel 
36% 

Accusativus 
18% 

Sublativus 
18% 

Illativus 
7% 

Dativus 
7% 

Képző 
7% 

Adessivus 
3% 

Delativus 
4% 



 

132 

 

vendégnyelvi betét bázisnyelvi toldalékot kap (vagyis B típusú kódváltásként is 

azonosítható, amely a magyardomináns kétnyelvűek beszédében sem feltétlenül jelölt), 

azonban a szöveg annyira töredezett, hogy még azt sem lehet eldönteni, hogy nyelvtanilag 

odaillő toldalékot kapcsolt-e a beszélő. Az is valószínűnek látszik, hogy ezt a típusú 

kódváltást nem nyelvtani megközelítésből érdemes vizsgálni, hanem inkább jelentéstani 

szempontból, ill. a megnyilatkozásban betöltött funkciója szempontjából. Emiatt az X 

típusú kódváltás esetében nem vizsgálom külön a szavakat és a szószerkezeteket, hanem 

azokat egyben kezelem.  

A korpuszban kevés (10 db) példát találtam az X típusú kódváltásra, ezért a 

jelenséget csupán bemutatni tudom, részletesebben megvizsgálni már nem. 

 

Igen komolyan nyert operációt Ilyet még 

nem is hallottam én is (röhögtem) de 

most ºkomolyan igaz! -/ [nevetve 

mondja] Nem tudom Slovenka vagy 

milyen ÖÖ +//. Nem tudom HM honnan 

hogy igen hogy nyert Éés [nevetve] () /-

°hogy ment [AV] 

Igen komolyan nyert operációt Ilyet még 

nem is hallottam én is (röhögtem) de 

most ºkomolyan igaz! -/ [nevetve 

mondja] Nem tudom Slovenka vagy 

milyen ÖÖ +//. Nem tudom HM honnan 

hogy igen hogy nyert Éés [nevetve] () /-

°hogy ment 

 

A beszélő arról mesél, hogy egy nénivel találkozott az állomáson, aki elmesélte neki, hogy 

nyert egy operációt. Az interjú során nem derült ki, hogy az operáció tényleg műtétet 

jelent-e vagy pedig valami mást, esetleg az is előfordulhat, hogy az adatközlő egy már 

létező szó jelentését terjesztette ki tévedésből egy másik fogalomra. Ugyanakkor egyszerű 

félreértés is lehet az oka, hiszen a szemelvényből is kiderül, ő maga is csodálkozott a 

dolgon. A helyzetet a kódváltás is bonyolítja, ami feltehetőleg egy szlovák ruhaforgalmazó 

cég neve. A vendégnyelvi betét nem illeszkedik semmilyen módon a bázisnyelvbe, a 

jelentésbeli kapcsolódása is csupán feltételezhető. Feltételezésem szerint a nyereményhez 

ennek a cégnek lehetett köze, de hogyan és milyen módon, az nem derül ki. A 

megnyilatkozás töredékes, különösen a második fele, grammatikus mondattá nem lehet 

átalakítani, illetve a mondanivaló kikövetkeztetése is bizonytalan.  
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Pozsont úgy nem ismerem de Budapestet 

() `Te () `így [csettint] (.) fajočky () 

megvan megvan megvan [gyorsan] [MP] 

Pozsont úgy nem ismerem de Budapestet 

() `Te () `így [csettint] (.) pipák () 

megvan megvan megvan [gyorsan] 

A töredezett, X típusú kódváltásnak ez is érdekes esete. Az adatközlő arról mesél, hogy 

Budapesten járt és sokmindent megnézett. Viccesen meg is jegyzi, hogy jobban ismeri 

Budapestet, mint Pozsonyt. A megnyilatkozásra jellemző a töredezettség, amely egy 

ellipszisnek köszönhető. A mondat egyértelműen nem alakítható át grammatikus mondattá, 

az értelmezés is inkább annak köszönhető, hogy a beszélgetés második felében történik a 

megnyilatkozás, és a terepmunkás már kezdi lassan megismerni a beszélőt, egyre jobban 

tudja kikövetkeztetni a mondanivalót. A kódváltás ebben az esetben egy vendégnyelvi 

betéttel ellátott elem, azaz V típusú kódváltásként is értelmezhető, azonban az ennek 

ellenére sem illeszkedik a bázisnyelvbe a töredezettség miatt. Ha a mondatbeli ellipszist 

mégis megpróbálnánk kitölteni és a megnyilatkozást grammatikus mondattá (mondatokká) 

alakítani, akkor feltehetőleg ehhez hasonlót kapnánk: „Pozsonyt annyira nem ismerem, de 

Budapestet nagyon. Te, annyira hogy csak úgy kipipálgattam a fontosabb látnivalókat, 

mint egy teendőlistát, hogy ez is megvan meg az is megvan”.   

Hasonló a helyzet a követező esetben:  

 

ºNO oda nem mentünk mer oda nem 

akartam fizetni NO (.) Papier-ka meg 

nožnice () én nyertem [MP] 

ºNO oda nem mentünk mer oda nem 

akartam fizetni NO (.) papír-ka meg olló 

() én nyertem 

 

Az adatközlőnk továbbra is a budapesti élményeiről mesél – akadt egy múzeum, ahova ő 

nem akart bemenni, de a partnere igen, a kérdést kés-papír-olló játékkal döntötték el, 

aminek a végén ő nyert. A megnyilatkozásban két vendégnyelvi betét szerepel, az elsőn 

egy kicsinyítőképző található, a második egy pluralia tantum, amin nincs külön toldalék. A 

mondanivaló ugyan értelmezhető, de csak az adatközlő gesztusával együtt, ugyanis a 

játékra jellemző ökölrázást mutatta. Ebben az esetben épp ez a gesztus pótolta a hiányzó 

toldalékot és tette érthetővé a közlést. Ez a fajta töredezettség a beszélt nyelvben ép nyevű 

beszélők esetében is megtalálható, azonban náluk leginkább akkor, ha túlságosan fáradtak 

vagy pedig egy olyan emberrel beszélgetnek, aki számukra nagyon közeli, akivel fél 
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szavakból is megértik egymást. Jelen esetben MP feltehetőleg nem ismerte a játék nevét 

magyarul, nehezére esett volna megmagyaráznia a helyzetet, ezért csak az általa 

legfontosabb szavakat mondja ki. Ez a fajta viselkedés akár kommunikációs stratégiaként 

is értelmezhető, hiszen segít kompenzálni a hiányos nyelvtudást.   

Szintén csak következtetni lehet a mondanivalóra a következő esetben:  

 

mindiig beszélgetünk meg ilyeneket (..) 

a na výtvarnej (.) grafiká:kot kell | 

maľbaa (.) praktické veci [CP] 

mindiig beszélgetünk meg ilyeneket (..) 

és a kézőművészeti órán (.) grafiká:kot 

kell | festmény (.) praktikus dolgok 

 

Az adatközlő arról mesél, hogy a képzőművészeti órán miket csinálnak. A mondat 

többféleképpen alakítható át grammatikus mondattá, ilyen módon a mondanivaló sem 

egyértelmű. Az utolsó két kódváltás egyáltalán nem integrálódik a bázisnyelvbe. Az utóbbi 

kódváltás (praktické veci, m. ’praktikus dolgok’) ugyan tartalmaz egy többesjelet, azonban 

ez nem az integrálódást szolgálja.  

 

kapom (.) papirot (.) nézem slučka (.) 

°tizenkettő () és mögyök (.) és nem 

tudom el (.) [csettint] nem értem hogy Ö 

miről van [AS] 

kapom (.) papirot (.) nézem kötés (.) 

°tizenkettő () és mögyök (.) és nem 

tudom el (.) [csettint] nem értem hogy Ö 

miről van 

 

A H és az X típus között helyezkedik el ez az eset. A vendégnyelvi betét egy főnév, amely 

semmilyen eszközzel nem integrálódik a bázisnyelvbe. Az azután következő bázisnyelvi 

szavak szintén töredékesek (“°tizenkettő () és mögyök (.) és nem tudom el”). A megértést 

az is bonyolítja, hogy a kódváltott elem egy szakszó, amit filmek szinkronizálásánál 

használnak, a színész egy megszakítás nélküli megszólalását jelenti. A mondatot nem lehet 

egyféleképpen grammatikus mondattá alakítani, de ez is egy lehetséges megoldás lehet: 

„Kapom a papírt, nézem a tizenkettes kötést és mondom tovább, mindez olyan gyorsan 

történik, hogy nem értem, mi a mondat értelme.” Abban az esetben, ha a beszédpartner 

ismeri a kódváltott elem jelentését és a fenti mondanivalót következteti ki, akkor H típusú 

kódváltásról beszélünk, hiszen tudatosítja a tárgyrag hiányát. Amennyiben nem ismeri a 
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jelentést, nem biztos, hogy megérti a mondanivalót, töredékesnek érzi, nem veszi észre a 

jelentéstani kapcsolódást, ebben az esetben X típusú kódváltásként is lehet regisztrálni.     

A kódváltásnak ez a típusa előfordult olyan beszélők interjúiban is, akik megítélésem 

szerint viszonylag jól beszélnek magyarul, azonban ilyenkor csupán azokban a 

regiszterekben fordult elő, amelyekben az adatközlő magyar nyelvén alig vagy egyáltalán 

nem volt járatos. Ezt példázzák a következő esetek:     

 

K: De a cég mivel foglalkozik ahol (..) 

ahova jársz? 

A: Amslico poisťovňa [LZ] 

K: De a cég mivel foglalkozik ahol (..) 

ahova jársz? 

A: Amslico Biztosítótársaság 

 

LZ a nyelvleépülő csoportban azok közé tartozik, akik viszonylag jól beszélik a magyar 

nyelvet. Az interjú során vele kapcsolatban azt tapasztaltam, hogy maximalista 

beállítottságú. Meg is jegyezte, hogy azért nem szeret magyarul beszélni, mert nem érzi 

magát biztosnak a nyelvben, emiatt inkább nem is próbálkozik. Ennek az elutasító 

attitűdnek ez nyilván csak egy szelete, de jelen esetben azért fontos, mert amikor a kérdező 

arról faggatja, hogy mivel foglalkozik a cég, ahol dolgozik, ő nem is kezd bele a 

magyarázkodásba, ami feltehetőleg a nehezére esne, hiszen olyan dolgokról kellene 

magyarul beszélnie, amikről nem szokott.  Ehelyett, hogy elkerülje az esetleges 

kellemetlen kimenetelű helyzetet, csupán a cég nevét mondja meg, amiből egyértelműen 

kiderül a válasz.    

Hasonló tényező állhat a kódváltás mögött a következő esetben: 

 

Egyszer vótam deti z detského domova 

[MP] 

Egyszer vótam gyerekek 

gyermekotthonból 

 

A beszélő azokról a nyári táborokról számol be, amelyekben dolgozni szokott. Egy 

alkalommal olyan táborban is dolgozott, ahol gyermekotthonban élő gyerekek nyaraltak. 

Megfigyelhető, hogy a szlovák kifejezés nem illeszkedik bele a magyar szövegbe, hanem 

toldalék nélkül áll. Bár MP megítélésem szerint LZ-hez képest gyengébben beszéli a 

magyart, itt valószínűleg ő is egyszerűbbnek találta ezt a formát, mint belekezdeni ennek 
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részletezésébe magyarul. Ez a megoldás lényegében egyfajta tömörítés is, amely csupán a 

kulcsszavakat tartalmazza, a kontextus és a személy ismerete teszi lehetővé a megértését.     

 

 

4.2.2.2 Bázisváltó kódváltás 

 

A nyelvvesztéses beszélők kódváltásai nyelvtani szempontból különösen nehezen 

elemezhetők, mert sok bennük a kihagyás, illetve ellipszis. Ezeket a mondatokat sokszor 

nem is lehet egyértelműen kiegészíteni, és ez a kitétel a bázisváltó kódváltás esetében is 

érvényes. Márpedig ha egy mondat nem egészíthető ki egyértelműen, akkor nem is 

elemezhető egyértelműen. Ennek következtében a példák besorolása is problematikus volt. 

 

4.2.2.2.1 Mondatok közötti kódváltás 

A mondatok közötti váltás tagmondat- vagy mondathatáron jelenik meg, olykor a 

beszélőváltásoknál is előfordul. Azokat az eseteket is tagmondatok közötti váltásnak 

tekintem, amikor a második tagmondatot még az előző nyelvhez tartozó kötőszó vagy 

szemantikailag kiüresedett utalószó vezeti be (pl. hogy, mert, mert akkor stb.). 

a. Tagmondatok között történik a váltás a következő esetekben:  

 

nem akarom kimondani mer (.) 

prekríknem to [MP] 

nem akarom kimondani mer (.) 

elkiabálom 

 

most mondom szlovákú akkor (.) 

nevyhnutné a dostatočné podmienky, 

°preto pre zadefinovanie si identity [AD] 

most mondom szlovákú akkor (.) a 

szükséges és elégséges feltételek az 

identitás definiálásához 

 

apám ki akart že potrestať | hogy že stade 

ma vyhodili [IK] 

apám ki akart hogy megbüntetni | hogy 

hogy engem onnan kirúgtak 

 

IK arról számol be, hogy kirúgták az egyetemről, ezért az apja megharagudott rá és úgy 

akarta megbüntetni, hogy a jogi egyetemre kellett jelentkeznie, ami ellen ő már korábban is 
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tiltakozott. Az adatközlő édesapja szlovák, édesanyja magyar. Megfigyeltem az interjúban, 

hogy amikor az apjáról beszél, mindig kódot vált, feltehetőleg azért, mert az apjával való 

interakciók kizárólag szlovák nyelven zajlanak. A szemelvény egy tévesztéssel indul, az 

adatközlő a ki- igekötőt használja a meg- helyett, majd kódot vált, megváltozik a 

bázisnyelv, erre utal a szlovák kötőszó (že, m. ’hogy’), majd az új tagmondatot magyarul 

próbálja indítani, magyar kötőszót (hogy) használ, azonban rögtön ezután szlovákul 

folytatja úgy, hogy az előbbi kötőszót  szlovákul ismétli meg. 

 

oszt megértsük <!> egymást oszt 

smejeme stále že po rožňavsky sa 

rozpráváme [terepmunkás felnevet] [CP] 

oszt megértsük <!> egymást oszt mindig 

nevetünk hogy rozsnyóiul beszélünk 

[terepmunkás felnevet] 

 

CP rozsnyói, otthon a barátaival sokszor ún. rozsnyóiul beszél, amire a kódváltogatás vagy 

a receptív kétnyelvűség  jellemző, azaz mindenki legalább megérti a másik nyelvét, de 

megszólalni csupán a sajátján szólal meg (lásd pl. Zeevaert–Thije 2007).  

 

aszonta hogy že kolegyňa () ak nebudete 

mať nikoho v komisii tak °ja sám osobne 

pôjdem do komisie mondom JAAJ 

köszönöm szépen [IK] 

aszonta hogy hogy kolléganő () ha nem 

talál senkit a bizottságba akkor °én 

magam személyesen megyek a 

bizottságba mondom JAAJ köszönöm 

szépen 

 

A kódváltás oka ebben az esetben idézés. Az adatközlő idézi az egyetem dékánját, aki 

felajánlotta neki a segítségét. A beszélgetés a dékánnal minden bizonnyal szlovákul zajlott. 

A váltást itt is egy bázisnyelvi kötőszó vezeti be, amely aztán elhangzik a vendégnyelven 

is.   

b. Mondathatáron történik a váltás 

Köztudott, hogy a beszélt nyelvi diskurzusokban a mondathatárokat nagyon nehéz 

megállapítani, azaz nehéz megítélni, hogy egy határ tagmondathatár-e vagy mondathatár, 

emiatt hasonló nehézségek jelentkeznek a tagmondathatáron és mondathatáron történő 

kódváltás elkülönítésében is. A tagmondathatárokat és a mondathatárokat a dolgozatban 
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jobb eszköz hiányában intuitív módon különböztettem meg. Mindazonáltal az alábbi 

példák inkább mondathatáron történő kódváltásnak tekinthetőek. 

 

Lúskať No ez [csettintget az ujjaival] 

[MP]  

Csettinteni No ez [csettintget az ujjaival]

 

A: Jaaj jaaj kics;kicsi (.) Ö xx tek [nevet] 

kicsi mer (.) Ö a Szlovákiá()ban van Ö (..) 

öt öt Ö színi NO +//. (színdjárok)  

K: színház 

A: színház [nevet] színház () /-Som 

vedela ako to začína () som nevedela ako 

dokončiť-/  [AS] 

A: Jaaj jaaj kics;kicsi (.) Ö xx tek [nevet] 

kicsi mer (.) Ö a Szlovákiá()ban van Ö (..) 

öt öt Ö színi NO +//. (színdjárok)  

K: színház 

A: színház [nevet] színház () /-Tudtam 

hogyan kezdődik () nem tudtam hogy 

befejezni-/ 

 

Ebben az esetben a beszélő kétszer megismétli a színház szót, ami korábban nem jutott 

eszébe. Ez az ismétlés tulajdonképpen egy külön mondatnak is tekinthető, hiszen az 

adatközlő ezzel konstatálja, hogy megtalálta a hiányzó szóelemet. A szóismétlés végén álló 

néma szünet is utalhat a mondat lezárására. Az azt követő metanyelvi megjegyzés pedig 

már egy teljesen új mondatnak tekinthető. 

°Brigádnak jó volt | Skúsenosť zo životaa 

() a odrobil som si svojee [CP] 

°Brigádnak jó volt | Tapasztalat az életről 

() és megkerestem ami nekem jár  

A brigád szó kölcsönelem, amely a szlovákiai magyar nyelvben közkeletű, alkalmi munkát 

jelent, az adatközlő diákmunkát ért alatta. CP ennek az előnyeiről mesél a szemelvényben. 

 

Na és akkor megyünk les-ba akkor ez ez 

marhásuan ez a hit nálunk otthon és 

akkor megmondom () magyarul 

a mondatot (.) a magyar fűzőt is 

hozzáteszem de viszont nem tudom azt 

a egy szavat () akkor hozzáfűzöm 

a szlovákho (.) Ideme do lesa [TA] 

Na és akkor megyünk les-ba akkor ez ez 

marhásuan ez a hit nálunk otthon és 

akkor megmondom () magyarul 

a mondatot (.) a magyar fűzőt is 

hozzáteszem de viszont nem tudom azt 

a egy szavat () akkor hozzáfűzöm 

a szlovákho (.) Megyünk az erdőbe 
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Az adatközlő arról mesél, hogy otthon a családban hogyan szoktak beszélgetni. A példának 

az az érdekessége, hogy TA tulajdonképpen a B típusú kódváltást és az ismétléses jellegű 

bázisváltást magyarázza el.    

Mondatközi bázisváltás esetében érdemes elkülöníteni azt a típust, amikor a váltás 

nem a megszólaláson belül történik, hanem annak határán, vagyis a beszélgetőtárs szólal 

meg a másik nyelven (vö. Lanstyák 2005d: 100). Erre találunk példát a következő esetben: 

 

K: nincs má olyan (.) szerep () amit 

nagyon szivesen eljátszaná? 

A: Ö Postava? [AS] 

K: nincs má olyan (.) szerep () amit 

nagyon szivesen eljátszaná? 

A: Ö Szereplő? 

 

Nem egyértelmű a helyzet a következő példában: 

 

K: AHA (.) és ő micsinál? Anyukád 

A: Anyukám [csettint] Ö Ö +/. 

K: Mit dolgozik 

A: MHM (.) predáva (..) predáva [AS] 

K: AHA (.) és ő micsinál? Anyukád 

A: Anyukám [csettint] Ö Ö +/. 

K: Mit dolgozik 

A: MHM (.) elad (..) elad 

 

Kérdéses, hogy a bázisváltás mennyire a megszólaláshatáron történik, hiszen a kérdező 

közbevágott a kérdésével, a beszélő feltehetőleg enélkül is folytatta volna mondandóját. 

Jelen esetben a kérdést nem is igen vette figyelembe. Ez az eset ennek alapján tekinthető 

mondaton belüli kódváltásnak is abban az esetben, ha nem vesszük figyelembe a kérdező 

közbevágását.   

   

4.2.2.2.2 Mondaton kívüli kódváltás 

A mondaton kívüli kódváltás jár a legminimálisabb szintaktikai kötöttséggel, így könnyen 

beépíthető az egynyelvű megnyilatkozásba anélkül, hogy szintaktikai szabályokat sértene 

(Bartha 1993: 128). A kódváltott elemek ilyenkor általában különféle interakciós 

mondatszók, társalgásszervező- és jelölő elemek (vö. Lanstyák 2005d: 106). Erre 

következzen néhány példa: 
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A: Régiségboltba vótam oszt valaki jött 

velem kérni  °második helységbő oszt 

csak °nézett XXX férfi vót (..) /-Pane 

Bože!-/ [felkiált aztán nevet] [MP] 

A: Régiségboltba vótam oszt valaki jött 

velem kérni  °második helységbő oszt 

csak °nézett XXX férfi vót (..) /-Úristen!-/ 

[felkiált aztán nevet] 

 

MP meglepetésében felkiált, ez a felkiáltás hangzik el szlovák nyelven – a kódváltással 

felidézi azt a helyzetet, amikor az eset történt.  

 

A: /-tyúkanyó igen tyúkanyó-/ [boldogan 

felkiált] (.) jó az Isten jót ád [nevetnek] 

kend magában a (.) NO a +//. És azt +... 

(..) a tak ďalej [nevetnek] [AS] 

A: /-tyúkanyó igen tyúkanyó-/ [boldogan 

felkiált] (.) jó az Isten jót ád [nevetnek] 

kend magában a (.) NO a +//. És azt +... 

(..) és így tovább [nevetnek] 

 

Az adatközlő épp egy magyar verset idézett fel, de folytatni már nem tudta, ezért le is zárta 

a megszólalást egy diskurzusjelölő elemmel. Hasonló lezárás történik a következő 

szemelvényben: 

 

A: Csak arró vót szó hogy aa (.) 

jelentkezési lapra azt írod le hogy (.) 

tolmács és hotovo [TA] 

A: Csak arró vót szó hogy aa (.) 

jelentkezési lapra azt írod le hogy (.) 

tolmács és kész 

 

Ebben a példában a vendégnyelvi betétet magyar domináns szlovákiai beszélő esetében 

akár kölcsönszónak is lehetne tekinteni, adatközlőm esetében azonban ez a hiányos magyar 

nyelvtudása miatt nem indokolt.  

 

4.2.2.2.3 Mondaton belüli kódváltás  

Bartha szerint a mondaton belüli kódváltás a legproblematikusabb típus, hiszen az ép 

magyar nyelvűek számára itt a legnagyobb a veszélye annak, hogy a beszélő vagy az 

egyik, vagy a másik nyelv szintaktikai szabályai ellen vét (1993:129). A nyelvvesztőkre ezt 

a kitételt csak abban az esetben vonatkoztathatjuk, ha figyelembe vesszük, hogy a 

nyelvvesztők az ép magyar nyelvű beszélőknél sokkal nagyvonalúbban viszonyulnak a 

leépülőben lévő nyelv grammatikájához. Példák a mondaton belüli kódváltásra: 
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Szóval tőletek biztos nem gondoltam azt 

hogy valahogy (..) zneužijete to že som 

som Maďar [AD] 

Szóval tőletek biztos nem gondoltam azt 

hogy valahogy (..) visszaéltek azzal hogy 

magyar vagyok 

de vannak szerintem dolgok amik nem jó 

hogy ÖÖ akarják aaa nejak presadiť [LK] 

de vannak szerintem dolgok amik nem jó 

hogy ÖÖ akarják aaa valahogy 

keresztülvinni 

 

Joban szeretem mint az etikát vagy () 

joban szeretem m;mi+//. mint bármit amit 

magolni kell meg () fejbee Ö (.) tlačiť do 

hlavy () vagy hogy (mondjam) [végére 

elhalkul] [CP] 

Joban szeretem mint az etikát vagy () 

joban szeretem m;mi+//. mint bármit amit 

magolni kell meg () fejbee Ö (.) tolni a 

fejbe () vagy hogy (mondjam) [végére 

elhalkul] 

 

Az utolsó példában az  adatközlő arra panaszkodik, hogy nem szeret magolni. A magolás 

helyett egy körülírást használ, amelyet sajátos módon részben mindkét nyelven kimond, 

ugyanis a fej szó elhangzik mind a bázis-, mind pedig a vendégnyelven, mindkét esetben 

ugyanahhoz az állítmányként álló főnévi igenévhez kapcsolódik. Egyfajta pontosítás is 

történik ezáltal, hiszen a beszélő először magyarul kezdi el mondani a kifejezést, de 

elbizonytalanodik (erre utal a hezitálás és a kitöltött szünet), és inkább a teljes kifejezést 

kimondja szlovákul.  

A mondaton belüli kódváltás egy sajátos esete az önfélbeszakítás után történő váltás. 

Az adatközlő félbeszakítja mondandóját és hirtelen átvált a másik nyelvre. Általában akkor 

történik, amikor hirtelen eszébe jut valamilyen információ, amit gyorsan el akar mondani, 

ezekben az esetekben a téma is sokszor megváltozik. Metanyelvi megjegyzések esetében is 

előfordul ez a típusú félbeszakítás, ha az adatközlő kilátástalannak látja a helyzetet, hogy a 

mondandóját magyarul fogalmazza meg, ezért hirtelen szlovákul magyarázkodni kezd. Ez 

történik a következő példában:  
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Igennn ott élt de most (.) itt itt lakik és a 

XXról fogunk beszélniii meg Ö amiii (..) 

+//. /-španielsky mi všetko vyjde! Zo 

španielčiny prekladám do maďarčiny 

všetko-/ [nevetve] [EV] 

Igennn ott élt de most (.) itt itt lakik és a 

XXról fogunk beszélniii meg Ö amiii (..) 

+//. /-spanyolul minden jön! Mindent 

spanyolból fordítok magyarra-/ [nevetve]  

 

že °ja by som bol učitel ()  ja tam stojím 

a hovorím () a vediem tú hodinu a a () 

+//. NO () lehetséges (.) dee ()°de +//. 

nem tudom [CP] 

hogy °én tanár legyek () ott állok és 

beszélek () és vezetem azt az órát és és 

+//. NO () lehetséges (.) dee ()°de +//. 

nem tudom

 

CP elképzelte, hogy tanárként vezeti az órát, majd egy félbevágással tér vissza a 

fantáziából a valóságba. Az önközbevágás után egy analóg elem következik, amely 

bevezeti a bázisváltást, és egyben lezárja a korábbi gondolatmenetet.  

 

A: VŠMU-re ee Ö +//. megtanút egy egy 

() ver’se/öt (.) az volt +//. Ö Ö počkaj (.) 

ako sa povie vedľa vedľa? [AS] 

A: VŠMU-re ee Ö +//. megtanút egy egy 

() ver’se/öt (.) az volt +//. Ö Ö várj (.) 

hogy mondják azt hogy mellett mellett? 

 

Azokat az eseteket sorolom ebbe a típusba, amikor az önközbevágás előtti és utáni 

szekvencia nem egyezik meg tartalmilag, ill. nem történik újramondás vagy újraindítás.   

 

4.2.2.3 Kódváltogatás 

Trudgill a kódváltogatást úgy határozza meg, mint amikor „a beszélők olyan sűrűn és 

gyorsan váltanak kódot a különböző nyelvek között, még mondaton és kifejezéseken belül 

is, hogy nemigen lehet megmondani, egy adott pillanatban éppen melyik nyelvet beszélik” 

(1997: 37). Lanstyák pontosabban fogalmaz: kódváltogatás alatt a bázisnyelv egymás után 

többszöri megváltozását érti (vö. pl. Lanstyák 2005d: 88). A kódváltogatás, amennyiben 

beszédmódként tekintünk rá, azokra a szlovákdomináns beszélőkre jellemző, akiknek 

magyar nyelvi kompetenciájuk még viszonylag magas (vö. Lanstyák 2000a), ugyanis ez a 

beszédmód, amely a kívülálló számára talán kaotikusnak tűnhet, pontos, a beszélők által 

világos szabályok szerint működik (lásd Haugen 1950). A sikeres használatához mindkét 
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nyelvben viszonylag magas fokú jártasság szükséges. Amennyiben azonban a 

kódváltogatásra nem beszédmódként tekintünk, hanem mint alkalmanként megjelenő 

jelenségre, amely nem tekinthető beszédmódnak, akkor a kódváltogatás a nyelvleépülés 

megnyilvánulása is lehet. 

Kódváltogatás a korpuszban elsősorban egy rozsnyói származású adatközlőmre, CP-

re volt jellemző. Az interjúban elmesélte, hogy Rozsnyón a barátaival ún. szlovák–

magyarul beszélgetnek, melyben a két nyelv erősen keveredik. Ezt a sajátos beszédmódot 

ők maguk úgy nevezik, hogy rozsnyóiul beszélnek. Az interjú során azt tapasztaltam, hogy 

CP többször vált át erre a számára komfortos beszédmódra. A váltás sokszor nem csak a 

nyelvi hiány vagy lapszus miatt történt, hanem a komfortérzete miatt is. Azokban az 

esetekben, amikor úgy észlelte, hogy nehezebben tudja magát kifejezni, időnként szlovákra 

váltott és nem próbálkozott meg azzal, hogy magyarul fogalmazza meg mondanivalóját. 

Mivel a kódváltogatás egy számára megszokott beszédmód, nem jelentett számára gondot 

ennek alkalmazása.  

Egy másik adatközlőm (AS) interjújában is előfordult a jelenség. AS szenci 

származású, a magyar nyelvét csupán kivételes esetekben használja – alkalmanként 

édesanyjával, ill. a színművészeti egyetem beszédóráján. A kódváltogatásos beszédmódban 

egyáltalán nincs gyakorlata, a két nyelv keveredését inkább hibának vagy az adott 

kontextusba oda nem illőnek tekintette. Az ő esetében a kódváltogatás oka leginkább a 

kényszer volt, a nyelvi hiány kiküszöbölésére szolgált.    

Következzen itt egy-egy részlet mindkét beszélőtől:  

 

igen és () akor ide möönt (.) itt (.) ide járt 

iskolábol (.) NO na strednú školu chodila 

(.) és akor me/önt (.) ide (..) és ő () 

modelká-t Ö robí (.) pre Lydiu Eckhart 

[nevet] (.) o+//. oan szép leány (.) igen 

igen [AS] 

igen és () akor ide möönt (.) itt (.) ide járt 

iskolábol (.) NO középiskolába járt (.) és 

akor me/önt (.) ide (..) és ő () modell-t Ö 

dolgozik (.) Lydia Eckhart részére [nevet] 

(.) o+//. oan szép leány (.) igen igen  

 

AS ebben a részletben egy osztálytársnőjéről mesél, aki külföldi, de a középiskolát már 

Szlovákiában végezte. Jelenleg AS csoporttársa az egyetemen, a tanulás mellett modellként 

is dolgozik. A szemelvényben aláhúztam azokat a vendégnyelvi részeket, amiket 
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bázisváltásként elemeztem, ennek alapján két alkalommal vált oda-vissza bázisnyelvet az 

adatközlő.    

 

K: És valamivel °foglalkozol () fotózás 

vagy valami ilyesmi Ö rajzolsz? 

A: NO () fotó | mostan nagyonn nagyonn 

(.) teraz napríklad tento semester máme 

fotku () ako portrét () sami sa máme fotiť 

autoportrét () aztán ráj(o) nagyon örülök 

(..) meg (.) tie fotky majú byť robené tak 

abyy (..) aby vyjadrovali mňa () vieš 

K: AHA  

A: a autoportrét tak aby vyjadrovalo mňa 

() n+//.  nemcsak úgy hogy () 

lefényképezem magam oszt faszaa (.) dee 

°NO () /-nemtudom-/ [halkabban] kell 

gondolkoznyi <!>  hogy hool meg hoogy 

[CP] 

K: És valamivel °foglalkozol () fotózás 

vagy valami ilyesmi Ö rajzolsz? 

A: NO () fotó | mostan nagyonn nagyonn 

(.) most például ebben a szemeszterben 

van fényképünk () mint portré () saját 

magunkról kell portrét fotózni () aztán 

ráj(o) nagyon örülök (..) meg (.) ezeket  a 

fotókat úgy kell megcsinálni hogy (..) 

hogy kifejezzenek engem () tudod 

K: AHA  

A: és a önarcképet úgy hogy kifejezzen 

engem () n+//.  nemcsak úgy hogy () 

lefényképezem magam oszt faszaa (.) dee 

°NO () /-nemtudom-/ [halkabban] kell 

gondolkoznyi <!>  hogy hool meg hoogy 

 

Az adatközlő lelkesen mesél egy feladatról, amit az egyetemen kaptak. A részletben 

szintén két
33

 oda-vissza váltás található, a bázisváltásokat itt is aláhúztam. Ha a 

kódváltogatás tekintetében a két részletet megnézzük, akkor elsőre is jól látható, hogy CP 

vendégnyelvi
34

 szekvenciái lényegesen hosszabbak, mint amilyeneket AS használ, emellett 

ezek a szekvenciák kevésbé töredezettek, mint AS esetében, aki törekedett mindent 

magyarul mondani. További különbség még, hogy AS-nél a kódváltások jelöltsége 

erősebb, azaz több eszközt használ a váltások megjelölésére. Az első váltást egy kitöltött 

szünet és egy analóg elem vezeti be, CP esetében hasonlóan egy kitöltött szünet és a 

                                                             
33

 Az adatközlő (A) második megszólalását bázisváltás tekintetében az elsővel egyben kezelem, a kérdező 

megerősítő visszajelzése, gesztusa az adatközlő mondatát nem vágta ketté, szinte egymással párhuzamosan 

zajlott a két megszólalás. 
34

 Kérdéses, hogy a bázisváltogatás esetében mennyire használható a bázisnyelv, ill. a vendégnyelv kifejezés, 

hiszen sokszor a váltásoknak köszönhetően nem lehet pontosan eldönteni még a mennyiségi dominancia 

alapján sem, hogy melyik-melyik. Az egyszerűség kedvéért itt most bázisnyelven továbbra is a magyar 

nyelvet, vendégnyelven pedig a szlovákot értem. 
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mássalhangzók megnyújtása jelöli a váltást, a következő esetben, amikor újból szlovákra 

vált AS szekvenciájában a bázisváltást már egy viszonylag hosszú bizonytalankodás 

(„me/önt (.) ide (..) és ő ()”) előzi meg, amit egy B típusú bázistartó kódváltás (modelká-t) 

(ami szintén a bázisnyelv dominanciájára utal) és egy rövid hezitáció követ. CP újbóli 

szlovákra váltását csupán egy kitöltött szünet jelöli. AS megnyilatkozásában az első 

bázisváltás funkciója a pontosítás, az adatközlő nem biztos abban, hogy a beszédpartner 

pontosan megértette a mondanivalóját, ezért szlovákul is elmondja azt, második esetben 

azért vált kódot, mert feltehetőleg a tulajdonnevet nem tudja ellátni a megfelelő 

toldalékkal. CP váltásai nem feltétlenül a nyelvi hiányból fakadnak, ugyanis ahhoz túl 

hosszúak. Feltehetőleg a kódváltogatásos beszédmódban szerzett rutin és a beszélő 

komfortérzete az adott nyelvben okozzák a váltást.  

Az interjúban CP sem élt mindig a kódváltogatás eszközeivel, azokban az esetekben, 

amikor igazán belelendült a mondandójába, előjött ez a mód.    

 

4.2.2.4 A kódváltás okai 

Németh Andrea (2002) egy szlovák-magyar kétnyelvű baráti társaság nyelvhasználatát 

vizsgálta meg, akik közül többen erős szlovákdomináns környezetben élnek. A beszélői 

kódváltását hatféle okra vezeti vissza: a kommunikációs helyzet megváltozása, idézés, 

nyelvi lapszus és nyelvi hiány, a kódváltást az előző megnyilatkozás váltja ki, a kódváltást 

más nyelvű szöveg váltja ki, kötés. Ezek közül az én korpuszomban csak a nyelvi hiány és 

nyelvi lapszus, valamint az idézés fordul elő. Ez feltehetőleg abból fakad, hogy Németh a 

hangfelvételeit baráti találkozókon rögzítette, ezek feltehetőleg életszerűbbek, mint az 

általam készített szociolingvisztikai interjúk, emiatt bizonyos diskurzusbeli funkciók elő se 

jöttek az anyagomban.  

A korpuszban leginkább nyelvi hiány és nyelvi lapszus fordul elő a kódváltások 

okaként. Ezekben az esetekben az adatközlőknek vagy nem jut eszükbe, vagy pedig nem 

ismerik a megfelelő szót, ezért váltanak kódot. A nyelvi hiányt és a nyelvi lapszust csak 

abban az esetben tudjuk biztosan megkülönböztetni, ha arra metanyelvi megjegyzés is utal 

(vö. Lanstyák 2000a: 158).  

A kódváltás oka a nyelvi hiány a következő esetekben: 
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nekem tetszik Marxtó az a odcudzená 

pravda [LK] 

nekem tetszik Marxtó az a 

elidegeníthetetlen igazság 

 

Mivel az adatközlő szlovák iskolákat látogatott és az egyetemi oktatás is szlovák nyelvű, 

ráadásul saját bevallása szerint sosem olvas magyar nyelvű könyveket, ezért nem 

feltételezem, hogy egy ilyen szaknyelvi kifejezést magyarul ismer, de ezt természetesen 

nem lehet kizárni. 

 

Mondjuk láncok vannak még (.) oné 

°brošňa [MP] 

Mondjuk láncok vannak még (.) ilyesmik 

°brosstű 

 

Ennél a példánál azért vagyok biztos a nyelvi hiány jelenlétében, mert az interjún kívül az 

adatközlő rákérdezett a brošňa szó magyar megfelelőjére. 

Nyelvi lapszus a kódváltás kiváltó oka: 

 

tudom hogy() tudom hogy tudom de & 

n;nem ugrik be nagyon gyorsan (.) Prísny 

NO [TM] 

tudom hogy() tudom hogy tudom de & 

n;nem ugrik be nagyon gyorsan (.) 

Szigorú NO 

 

Ebben az esetben a lapszusra a beszélő metanyelvi megjegyzése utal. 

 

Hát ÖÖ izé ÖÖ ºmegjedzék (…) poznámky 

(.) megje°gyez [LK] 

 

Hát ÖÖ izé ÖÖ ºmegjedzék (…) 

megjegyzés (.) megje°gyez 

 

Itt az adatközlő mielőtt még kódot váltana, igyekszik magyarul „megközelíteni” az adott 

kifejezést, és az elhangzott szavakból ítélve ismeri a magyar megfelelőt, de az sehogyan 

sem akar az eszébe jutni. 

Idézés. Idézés során a beszélők azért váltottak kódot, mert valakitől, esetleg saját maguktól 

idéztek (vö. Bartha 1993: 95): 

 

Szóval mingyá že že vy nie ste aszonta že 

vy nie ste Slovák alebo tak [AD] 

Szóval mingyá hogy hogy ön nem aszonta 

hogy ön ugye nem szlovák vagy így 
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AD az egyik tanárnőjét idézi, aki rögtön észrevette az adatközlőn, hogy a szlovák nem az 

anyanyelve.  

Németh (2002) a kutatásában a kódváltások célját illetően hét tényezőt említ: 

hatáskeltés, távolságtartás, megszólítás, a kettős nyelvi identitás kifejezése, játék a 

nyelvvel, intézmények és létesítmények megnevezése. Az általam vizsgált beszélőknél 

ezekből a tényezőkből elsősorban a pontosítás van jelen, amit Németh a hatáskeltés 

kategóriájába sorol. Az én adatközlőimnél a pontosítás nem a hatáskeltést szolgálja. Ők 

nem azért ismétlik meg szlovákul a már magyarul elmondott szót, esetleg kifejezést, mert 

ezzel valamilyen hatást szeretnének elérni, hanem egyszerűen csak pontosítani szeretnék, 

egyértelművé akarják tenni mondanivalójukat (vö. Borbély 2001: 204).  

 

nagyon lement róla a véleménye 

véleményem (..) nagyon (..) ako som 

zmenil názor [LK] 

nagyon lement róla a véleménye 

véleményem (..) nagyon (..) hogy 

megváltoztattam a véleményem 

 

Ebben az esetben a beszélő valószínűleg azt akarta mondani, hogy nagyon megváltozott 

róla a véleményem, de érezte, hogy a kifejezés, amit használt, félreértelmezhető, a szlovák 

kifejezés pedig már egyértelműen utal a közlendőre.  

 

akkor nem fogok folyton a könyvek fffö 

() fel /-fölött felett?-/ [kérdezi] nemtuom 

ott nem fogok rajtuk ülni (..) nad nimi 

[MP] 

akkor nem fogok folyton a könyvek fffö 

() fel /-fölött felett?-/ [kérdezi] nemtuom 

ott nem fogok rajtuk ülni (..) felettük 

 

Az adatközlő nem biztos benne, hogy a megfelelő névutót használja, ezért, hogy 

egyértelművé tegye a mondanivalóját a bizonytalannak érzett névutó szlovák megfelelőjét, 

a nad (m. ’felett’) elöljárót inkább szlovákul is elismétli. 

Az interjúk vizsgálata során megfigyeltem, hogy az adatközlők, különösen azok, akik 

megítélésem szerint gyengébben beszélik a magyart, az esetek többségében a metanyelvi 

megjegyzéseket szlovákul teszik. A beszélgetésből való kiszólás valamiféle szabályon 

kívüliséget jelent a számukra. Szabály alatt itt az interjúra való felkérésbe foglalt kitételt 
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értem, hogy az interjú magyar nyelven zajlik. Az ilyen metanyelvi megjegyzések funkciója 

az is lehet, hogy az adatközlő komfortérzete helyreálljon, hiszen a magyar nyelvű 

megnyilatkozás komoly nehézséget jelent számára.  

 

A: Jaaj jaaj kics;kicsi (.) Ö XX tek [nevet] 

kicsi mer (.) Ö a Szlovákiá()ban van Ö (..) 

öt öt Ö színi NO +//. (színdjárok)  

K: színház 

A: színház [nevet] színház () /-Som 

vedela ako to začína () som nevedela ako 

dokončiť-/  [AS] 

A: Jaaj jaaj kics;kicsi (.) Ö XX tek [nevet] 

kicsi mer (.) Ö a Szlovákiá()ban van Ö (..) 

öt öt Ö színi NO +//. (színdjárok)  

K: színház 

A: színház [nevet] színház () /-Tudtam 

hogyan kezdődik () nem tudtam hogy 

befejezni-/ 

 

4.2.2.5 Összegzés  

 

A fejezet elején megfogalmazott harmadik számú hipotézisemben azt feltételeztem, hogy 

bár a nyelvleépülő beszélők igyekeztek egynyelvű módban működni, a hiányos magyar 

nyelvi kompetenciájuk miatt mégis több kódváltást fognak alkalmazni, mint a 

kontrollbeszélők. A korpuszban összesen 1050 kódváltást regisztráltam, ebből 66 eset a 

kontrollcsoportban fordult elő. A nyelvleépülők ugyan gyakrabban éltek kódváltással, 

azonban a két csoport között szignifikáns különbség nem volt kimutatható, ami 

valószínűleg a korábban említett egynyelvű módban való működésnek tudható be.  

A bázistartó kódváltásra lényegesen több példa akadt, mint bázisváltásra. Ez 

feltehetőleg azzal magyarázható, hogy a legtöbb nyelvleépülő adatközlőnek nincs 

gyakorlata a magyar nyelv használatában és a kódváltásos beszédmódban. Emellett ezt az 

eredményt az is befolyásolhatta, hogy az adatközlőket az interjúhelyzetben kértem, hogy 

magyarul beszéljenek. A bázistartó kódváltással tarkított beszéd ennek a követelménynek 

még megfelelt, de a bázisváltásos beszéd már az instrukció megszegését jelenthette. 



 

149 

 

10. ábra: A bázisváltó és a bázistartó kódváltások a korpuszban 

 

Az ábrán látható megoszlás a nyelvleépülő csoportra is érvényes. A kontrollbeszélők 

esetében bázisváltás nem fordult elő.  

 

4.2.2.5.1 Bázistartó kódváltás  

Bázistartó kódváltást a korpuszban 671 esetben regisztráltam, ebből 66 eset fordult elő a 

kontrollcsoportban. Előfordulás tekintetében szignifikáns különbség nem volt kimutatható 

a két vizsgált csoport között.  

Eső számú hipotézisemben azt feltételeztem, hogy Lanstyák rendszerezése (2005d, 

2006b) a beszélőim esetében is működik, azaz a vendégnyelvi elemek integrálódása 

tekintetében a kontrollbeszélőkre leginkább a B, Z és V típusú kódváltások lesznek 

jellemzők, a nyelvleépülők esetében pedig nagyobb számban fordulnak elő V típusú 

kódváltások, mint a kontrollcsoportban, ugyanakkor megjelennek H és X típusú 

kódváltások is. A kontrollcsoportban a következőképpen alakult a bázistartó kódváltás 

egyes típusainak megoszlása: 

Bázistartó 
61% 

Bázisváltó 
39% 
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11. ábra: A bázistartó kódváltás típusainak eloszlása a kontrollcsoport interjúiban 

 

A kontrollcsoport esetében a számokat torzítja az a tény, hogy a kódváltások nagy része 

egyetlen adatközlő (BK) beszédében jelentkezett, illetve V típusú kódváltást a 

kontrollcsoportban csupán ennél beszélőnél regisztráltam. BK elsőéves a pozsonyi jogi 

karon, frissen bekerült egy csaknem teljesen szlovák közegbe, amely elmondása szerint a 

magyar középiskola után komoly nehézséget jelent számára, kénytelen gyorsan 

alkalmazkodni az új helyzethez. Feltehetőleg ebből az alkalmazkodásból adódik a 

kódváltások viszonylag magas száma, ill. abból, hogy friss egyetemistaként az egyetem 

„terminológiáját”, az ott használatos kifejezéseket, még csak szlovákul ismeri. Ha az egyes 

típusok előfordulási arányát tekintjük, a fenti táblázat mégis valós képet mutat – a 

kontrollcsoport többi beszélőjére is elsősorban a B típusú kódváltás és kisebb mértékben a 

Z típus volt jellemző.  

A nyelvleépülő csoportban a következőképpen alakult a bázistartó kódváltás egyes 

típusainak megoszlása: 

 

B típus 
50% 

Z típus 
32% 

V típus 
18% 
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12. ábra: A bázistartó kódváltás típusainak eloszlása a nyelvleépüléses beszélők interjúiban 

 

 

A nyelvleépüléses beszélők egymással majdhogynem megegyező arányban alkalmazták a 

Z, B és V típusú kódváltásokat. H és X típusú váltás csupán elvétve fordult elő az 

anyagban. A Z és a B típusú kódváltások inkább a magyardomináns beszélőkre jellemzőek. 

Ilyen mértékű előfordulásuk abból is fakad, hogy adatközlőim a magyar nyelvvel, annak 

ellenére, hogy csak ritkán használják, valamilyen (hallják az utcán, rádióban, többségük a 

nagyszüleivel magyarul beszél) kapcsolatban vannak, vagyis bizonyos szinten gyakorolják 

a nyelvet, így meghatározott elemeket, mint pl. a tárgyrag kapcsolása (ami B típusú 

kódváltás esetén a leggyakoribbnak számított), viszonylag nagy biztonsággal használnak.  

A 11. és a 12. ábrát összevetve látható, hogy a két csoport elsősorban abban 

különbözik, hogy a nyelvleépüléses beszélők anyagaiban H és X típusú kódváltások is 

előfordulnak. Az ép magyar nyelvű beszélőkhöz hasonlóan alkalmazzák a többi 

kódváltástípust is, azonban a B típusú kódváltás az ő esetükben már nem annyira 

domináns, mint az előző csoportnál. Ez arra utal, hogy a vendégnyelvi betétek integrálása a 

bázisnyelvbe problematikusabb a számukra, ezért folyamodnak inkább a Z és V 

típusokhoz.  

A Z típusú kódváltás esetében az látszik, hogy a nyelvleépülő beszélők gyakrabban 

alkalmazzák azt a többi típushoz képest. Véleményem szerint ennek az az oka, hogy a 

nyelvleépüléses beszélők, nem mindig tudják megítélni, legalább is nem tudatosítják, hogy 

az adott elem zéró morfémát tartalmaz, feltehetőleg sok esetben V (esetleg H) típusú 

B típus 
28% 

Z típus 
37% 

V típus 
26% 

H típus 
7% 

X típus 
2% 
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kódváltáshoz közelinek vélik (lásd még Lanstyák 2006b: 313–314). A kontrollcsoport 

beszélőivel is hasonló lehet a helyzet – a B típushoz képest úgy tűnhet, hogy kevésbé 

illeszkedik be a bázisnyelvbe, ill. szlovákosabb a használata, ugyanis a beépülésére nincs 

olyan egyértelmű jel, mint a B típus esetében a bázisnyelvi morféma. 

Az első számú hipotézisem részben beigazolódott, hiszen a kontrollbeszélőknél 

valóban a B és a Z típusú kódváltások domináltak, a nyelvleépülőknél pedig valóban 

megjelent a H és az X típusú kódváltás, V típusú kódváltás azonban ugyan nagyobb 

számban fordult elő a nyelvleépülők csoportjában, de szignifikáns különbség nem 

mutatható ki a két csoport között. 

Lanstyák István mintegy hipotézisként, a kódváltás egyes nyelvtani típusait 

összefüggésbe hozta és sorba rendezte a kétnyelvű beszélők nyelvtudása alapján kialakított 

kétnyelvűségi típusokkal. Abból indult ki, hogy minél inkább magyardomináns egy 

beszélő, annál jellemzőbb rá, hogy nyelvtanilag rendezett mondatokat produkál, azaz 

beszédében a vendégnyelvi betétek bázisnyelvi morfémákkal épülnek be, B típusú 

kódváltásokat eredményezve, és annál ritkábban fordul elő, hogy a vendégnyelvi betétek 

vendégnyelvi toldalékokat kapnak, V típusú kódváltást hozva létre. Ennek a tükörképe is 

igaz, vagyis minél inkább szlovákdomináns egy beszélő, annál nagyobb arányban 

fordulnak elő az általa produkált diskurzusokban H és X típusú kódváltások. Mindezek 

alapján a következő sémát állította össze (vö. 2006b: 142–143): 

11. táblázat: A kódváltás nyelvtani típusainak és a kétnyelvűségi típusok összefüggései (Lanstyák 

2006b: 143)
35

 

Beépülés módja  Kódváltás 

típusa 

M(s), Ms MS, Sm S(m)   S (m) 

1. testetlen 

eszközökkel   

Z típusú    + + + + 

2. bázisnyelvi 

morfémákkal          

B típusú   + + (+) (+) 

3. vendégnyelvi 

morfémákkal         

V típusú   (+) + + + 

4. formális 

eszközök nélkül          

H típusú – – – + 

5. töredezett 

megnyilatkozások   

X típusú   – – – + 

                                                             
35 Jelmagyarázat: M(s): erősen magyardomináns beszélők; Ms:  enyhén magyardomináns beszélők; MS: 

kiegyensúlyozott kétnyelvűek; Sm: enyhén szlovákdomináns beszélők; S(m) erősen szlovákdomináns 

beszélők; S(m) nyelvvesztő beszélők; +: nagyon jellemző; (+) kevéssé jellemző; – nem jellemző (de 

előfordulhat) 
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Amennyiben ezt a sémát a nyelvleépüléses beszélőkre mint csoportra alkalmazzuk
36

, akkor 

azt látjuk, hogy a B, Z és V típusú kódváltások jellemzők az anyagban. A H típusú 

kódváltások már kevésbé jellemzők, illetve előfordulnak, az X típusúak csupán csak 

előfordulnak. Ha a fenti táblázat jeleit alkalmazom, akkor a következő séma jön ki: + (Z 

típus), + (B típus), + V (típus), (+) vagy – (H típus), egyértelmű – (X típus). Ennek alapján 

ezt a csoportot valahova az enyhén és az erősen szlovákdomináns határra tehetjük.  

Ugyanezt a besorolást elvégeztem az egyes beszélőkkel is:   

12. táblázat: A kódváltás nyelvtani típusainak és a kétnyelvűségi típusok összefüggései az adatközlők 

esetében 

 MS Sm S(m)   S(m)  és S (m) között 

BK TM GR TA EF AD AV LZ EV  LK CP IK MP AS 

Z típusú + + (+) + + + + + + + + + (+) + 

B típusú + + + + (+) + (+) (+) (+) (+) (–) + (–) + 

V típusú (+) (–) (–) (+) (+)   (+) + + + + + + 

H típusú  (–) (–) (–) (–) (+) (–) (–) (–) (–) (–) (+) (+) (+) 

X típusú       (–) (–)   (–)  (–) (–) 

Ugyan nem jelöltem azokat az eseteket, amikor két beszélőt egyformán értékeltem, 

azonban a beszélőket igyekeztem hozzávetőlegesen sorrendbe állítani az egyes 

kétnyelvűségi kategóriákon belül, a kontinuum jellegből fakadóan minél közelebb van a 

kategóriahatárhoz, annál jellemzőbb rá az adott kategória. A kódváltásaik alapján a skála 

enyhén domináns végén BK, TM, GR, TA és EF áll, a nyelvvesztőhöz pedig leginkább AS 

közelít. Két adatközlőt (VN
37

 és ZD) nem tudtam elhelyezni a sémában, ugyanis az ő 

esetükben kódváltások csak kis számban fordultak elő. A kontrollcsoport beszélői (BK 

kivételével) nem szerepelnek a táblázatban. Közülük SZ egyáltalán nem alkalmazta a 

                                                             
36

 Az esetek besorolása csupán hozzávetőleges. Amennyiben pontosan szeretnénk besorolni az egyes 

adatközlőket, akkor statisztikai műveletekkel kellene meghatározni az egyes kategóriák számszerű 

megfelelését az adott beszélő esetében, emellett a besorolás során további gondot jelent az egyes 

kódváltástípusok súlyozása – pl. AD esetében V típusú kódváltás nem fordul elő, ugyanakkor a H típus, 

amely integrálódás tekintetében inkább a nyelvleépülés felé mutat, kis mértékben ugyan, de jellemzőnek 

mutatkozik. A beszélők besorolásánál úgy jártam el, hogy a V, H és X típusokat néztem meg először, minél 

inkább jellemzőek voltak, annál inkább soroltam a beszélőket a nyelvvesztő kategória felé.   
37

 VN esetében a kódváltások alacsony előfordulása miatt nem igazán lehet következtetéseket levonni. Ennek 

ellenére érdemes megjegyezni egy észrevételt. Feltűnt, hogy az adatközlő annak ellenére, hogy saját 

megítélésem szerint erősen szlovák domináns beszélő, nem alkalmazott V típusú kódváltást. Az interjúban 

jellemző volt rá, hogy kifejezetten kerülte a kódváltásokat. Feltételezem, hogy azokban az esetekben, amikor 

csupán vendégnyelvi morfémával tudta volna integrálni a vendégnyelvi betétet, inkább megváltoztatta a 

bázisnyelvet (a bázisváltások és a bázistartó kódváltások száma az ő esetében nagyjából egyezik), ugyanis ezt 

a típust feltehetőleg kevésbé jelöltnek, ill. számára elfogadhatóbbnak találta, mint a V típusú kódváltást.   
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bázistartó kódváltást, és BK kivételével a többi beszélőnél kevés kódváltást regisztráltam. 

BK a táblázatban a kiegyensúlyozott magyar domináns beszélő kategóriájába került. 

13. ábra: Az egyes kódváltástípusok pontos előfordulásai az egyes beszélőknél 

 

A bázistartó kódváltások tekintetében meglehetősen nagy különbségek mutatkoztak az 

egyes beszélők között (lásd a 13. ábrát) mind a nyelvleépülő, mind pedig a 

kontrollcsoportban
38

. A kontrollcsoportban SZ például egyáltalán nem alkalmazott 

kódváltást a vele készített interjúban. Ennek okát pontosan nem tudom meghatározni – 

adódhat ez egyszerűen abból is, hogy az interjúban kevesebb szó esett az egyetemi életről, 

amely az a regiszter az adatközlő számára, amelyikben valóban két nyelvet használ. Bár az 

interjúban egyértelmű bizonyítékát nem találtam, és a beszélgetésnek nem is volt célja a 

nyelvi ideológiák vizsgálata, mindenestre feltételezem, hogy ideológiai okok is 

megbújhatnak e mögött – pl. a két nyelv keverése „nem szép”. Vele szemben viszont BK 

gyakrabban váltott kódot, mint a nyelvleépülő beszélők többsége. Ez a meglepő jelenség 

                                                             
38

 A kontrollcsoport beszélői: SZ, PB, NK, GX, BK.  

AS IK EF TA BK  LK EV  TM CP MP LZ AV AD GR ZD VN GX NK  PB  SZ 

X típus 3 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

H típus 11 7 2 1 0 2 3 1 3 1 4 1 1 1 0 2 0 0 0 0 

V típus 45 25 11 8 12 21 11 6 11 16 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 

Z típus 40 26 35 22 19 11 18 13 10 5 10 14 7 4 3 5 0 1 1 0 

B típus 36 20 15 31 22 5 6 15 2 3 6 7 10 9 5 1 6 4 1 0 
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feltehetőleg abból adódik, hogy BK biztonságban érezte magát a magyar nyelvében, nem 

volt benne “bizonyítási kényszer”, szabad volt arra, hogy kódot váltson, és ezt meg is tette.   

VN és ZD interjújában alig fordult elő kódváltás. Saját szubjektív megítélésem 

szerint mindkét beszélő inkább azok közé tartozik, akik bizonytalanabbak a magyar 

nyelvhasználatukban, ennek ellenére, ha csak a kódváltások számából indulnánk ki, akkor 

úgy is tűnhetne, hogy a kisszámú előfordulás abból adódik, hogy jól beszélik a magyar 

nyelvet. Különösen ZD számára volt nehéz magát magyarul kifejeznie, erősen koncentrált 

arra, hogy minél kevesebbet váltson kódot, olyan helyzetekben is tartotta magát a szlovák 

nyelvhez, amikor az már a megértést komolyan veszélyeztette.  

Érdemes megjegyezni, hogy a Z típusú kódváltások egy jelentős része kommunikatív 

stratégia következtében jött létre: az adatközlő a kódváltást egy formulával vezeti be (pl. 

„úgy van hogy”; „olyan hogy”), amely következtében a vendégnyelvi betétet már 

alanyesetben mondja ki, ezáltal az nem szorul semmilyen integrálásra:  

 

nekünk nem kötelező Nekünk csak (..) Ö 

úgy van hogy povinne výberový [EF] 

nekünk nem kötelező Nekünk csak (..) Ö 

úgy van hogy kötelezően választható 

 

Egy másik ilyen stratégia, amikor a beszélő anélkül, hogy integrálni próbálná az adott 

kifejezést, kimondja azt szlovákul alanyesetben, ez tulajdonképpen egyfajta jelzés, 

segítségkérés a partner felé.  

 

obhajca () az nem akarok () mer mer 

nekem nincs aa ÖÖÖ (..) povaha () NO mi 

az magyarú (?) 

K: Várjá de én tudom mi az () Mondjad 

nyugodtan tovább [IK] 

védőügyvéd () az nem akarok () mer mer 

nekem nincs aa ÖÖÖ (..) jellem () NO mi 

az magyarú (?) 

K: Várjá de én tudom mi az () Mondjad 

nyugodtan tovább 

 

Egy további stratégia figyelhető meg a következő esetben, amely a H tíusú kódváltásokat 

érinti:  
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K: De a cég mivel foglalkozik ahol (..) 

ahova jársz? 

A: Amslico poisťovňa [LZ] 

K: De a cég mivel foglalkozik ahol (..) 

ahova jársz? 

A: Amslico Biztosítótársaság 

 

A beszélő annak ellenére, hogy viszonylag könnyen fejezi ki magát magyarul, mégis 

szlovákul mondja ki a munkahelye nevét, hogy elkerülje az esetleges kellemetlen 

kimenetelű helyzetet, a magyarázkodást egy olyan regiszterben, ahol kizárólag szlovákul 

beszél. Ezt a kódváltást H és/vagy X típusúként lehet elemezni, amely inkább azokra a 

beszélőkre jellemző, akik erősen szlovákdominánsak.       

Az ilyen típusú kommunikációs stratégiák minden bizonnyal befolyásolják az egyes 

kódváltástípusok előfordulását, elsősorban a Z (esetleg H) típus javára.  

A vendégnyelvi betét az anyagban az esetek többségében (538 alkalommal) egyetlen 

szó volt, 133 alkalommal pedig szószerkezet. A fejezet elején megfogalmazott második 

számú hipotézis b) részében Bolonyai (2009) kapcsán azt feltételeztem, hogy a korpuszban 

jellemző lesz, hogy a nyelvleépülők kódváltásai inkább szavakat érintenek mint 

szószerkezeteket. A kontrollcsoport esetében a vendégnyelvi betét 54 alkalommal volt 

egyetlen szó, 12 alkalommal pedig szószerkezet. A nyelvleépülőknél 484 szót és 121 

szószerkezetet regisztráltam. Ez azt jelenti, hogy mindkét csoportban gyakrabban fordult 

elő a vendégnyelvi betét szóként. A két vizsgált csoport között azonban e tekintetben nem 

mutatkozott szignifikáns eltérés sem a szavak, sem pedig a szószerkezetek esetében. A 

hipotézis ugyan beigazolódott, de azzal a kitétellel, hogy ez az állítás a magyardomináns 

kétnyelvű beszélőkre is igaznak bizonyult, ezáltal önmagában nem tekinthető a 

nyelvleépülés jellemzőjének.  

 

4.2.2.5.2 Bázisváltás  

A bázisváltást összesen 379 alkalommal regisztráltam az anyagban, kizárólag a 

nyelvleépülők esetében fordult elő. 
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14. ábra: Bázisváltás előfordulása a korpuszban 

 

A második hipotézisem c) részében azt feltételeztem, hogy a nyelvleépülőknél a könnyebb 

grammatikai integráció végett nagyobb számban fordulnak majd elő kódváltások 

tagmondatok között, mint (tag)mondaton belül vagy kívül. A feltevés beigazolódott. A 

fenti (14.) ábrából látható, hogy a beszélők az esetek többségében mondatok, ill. 

tagmondatok között váltottak kódot. Ezek közül is inkább a tagmondatok közötti váltás 

volt jellemző, ez adódik abból is, hogy a beszélt nyelvben a mondatok határait nehéz 

pontosan meghatározni. Romaine (1995) szerint a mondaton belüli kódváltás csak olyan 

beszélőkre jellemző, akik mindkét nyelven magasabb kompetenciaszinttel rendelkeznek 

(idézi Bartha 1999: 120). Bár a kontrollcsoport adatait, mivel hiányoznak, nem tudom 

összevetni a nyelvleépülőkével, de ha a bázistartó kódváltás során Lanstyák sémája alapján 

meghatározott sorrendből indulunk ki, és figyelembe vesszük azt a tényt, hogy ez a típus a 

kontrollcsoportban egyáltalán nem fordult elő, akkor egyértelműen látszik, hogy az erősen 

szlovákdomináns beszélőkre is jellemző ez a típus. 

13. táblázat: A mondaton belüli kódváltások előfordulása a Lanstyák-féle sémában 

MS Sm S(m)   S(m)  és S (m) között 

BK TM GR TA EF AD AV LZ EV  LK CP IK MP AS 

0 0 0 2 15 3 0 0 10 6 34 16 5 31 
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15. ábra: Az egyes adatközlők a bázisváltások száma alapján 

 

A 15. ábrán jól látszik, hogy CP és AS produkálta a legtöbb bázisváltást az anyagban. A 

számokon torzít az a tény, hogy CP gyakorlott volt a kódváltogató beszédmód 

alkalmazásában, AS pedig inkább azért váltott nyelvet, mert nem tudta magát magyarul 

kifejezni. Erről bővebben a Kódváltogatás fejezetben (lásd 4.2.2.3) írok. Ha a fenti 

Lanstyák-féle séma adatközlőinek sorrendjére tekintünk (13. táblázat), akkor feltűnik, hogy 

lényegében EF kivételével azoknál az adatközlőknél (CP, AS, IK, EV, MP) magas a 

bázisváltások száma, akik erősen szlovákdominánsak, ill. a nyelvvesztés felé közelednek.  

A második hipotézisem a) részében Bolonyai (2009) alapján azt feltételeztem, hogy 

a nyelvleépülőknél gyakrabban fordulnak elő jelölt kódváltások, mint a kontrollcsoportban. 

A kódváltás egyes esetekben teljesen „váratlanul” következik be (ezt jelöletlen vagy sima 

kódváltásnak nevezi a szakirodalom; lásd Poplack 1988; Bartha 1999: 122; Lanstyák 

2005b: 110), máskor azonban vannak bizonyos jelei (jelzett kódváltás). Ezek a jelek 

lehetnek néma vagy kitöltött szünetek, metanyelvi megjegyzések, hangmagasság-, 

hangerő-, hanglejtés- vagy hangszínváltások, nem nyelvi jellegű hangkibocsátások (pl. 

nevetés, sóhaj) stb. Bolonyai (2009) feltételezi, hogy a nyelvleépülőknél a kódváltások 

inkább jelöltek lesznek, ugyanis a beszélőknek időre van szükségük ahhoz, hogy a hiányos 

nyelvi kompetenciából adódó gondjaikat megoldják. Az anyagban a kódváltások 

legnagyobb része jelölt volt, és csupán az esetek töredékében fordult elő jelöletlen 
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kódváltás. Leginkább akkor volt jellemző, amikor a beszélő olyan vendégszavakat 

használt, amelyek a beszélgetés témájának kontextusában széles körben ismertek voltak.  

Jelöletlen kódváltások inkább az interjúk második felében fordultak elő, amikor a beszélők 

már szabadabban beszéltek és kódváltásokat is viszonylag gyakrabban használtak.  

Szignifikáns különbség nem mutatkozott a két vizsgált csoport között, azonban 

látszik, hogy a kontrollbeszélőknél magasabb a jelöletlen kódváltások száma, mint a 

kontrollcsoportnál.   

16. ábra: A jelölt és jelöletlen kódváltások előfordulása az egyes beszélők esetében 

 

Ennek némileg ellentmond GR és LZ (mindketten nyelvleépülő beszélők) esete, ugyanis 

náluk a jelöletlen kódváltások száma magasabb volt a jelölt kódváltásokénál. Ennek oka az 

lehet, hogy mindkét beszélő viszonylag jól beszél magyarul, emellett tudatosan kerülték is 

a kódváltásokat. Leginkább tulajdonnevek esetében váltottak kódot, illetve olyan 

esetekben, amikor a vendégszó általánosan ismert kifejezés, kölcsönszó jellegű a 

beszélgetés kontextusában
39

.  

Annak ellenére, hogy nem volt kimutatható szignifikáns különbség, feltételezem, 

hogy a jelöletlen kódváltások utalhatnak a nyelvleépülésre, azonban önmagukban nem 

bizonyítékai ennek a folyamatnak, hiszen a jelenségek, amelyek a kódváltást jelölik – mint 

pl. a szünetek, hezitálások, szóismétlések funkciója sokrétű, emiatt sokszor bizonytalan 

                                                             
39

 Lásd GR előbbi példáját. 

AS AD AV CP EV  IK GR LK LZ MP EF TA TM VN ZD NK PB BK SZ GX 

Jelölt 195 20 11 137 55 88 2 48 12 46 77 51 26 15 6 5 5 16 0 2 

Jelöletlen 19 2 12 23 7 34 15 6 13 7 20 21 10 3 3 0 7 37 0 4 
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annak a meghatározása, hogy vajon tényleg a kódváltást jelölik-e vagy pedig az adott 

jelenség (pl. szóismétlés, a gyakori hezitáció) a beszélő idiolektusának a része.  

14. táblázat: A kódváltások előfordulása és különbségei a vizsgált csoportokban 

Kódváltás típusa 
Előfordulás 

nyelvleépülők 

Előfordulás 

kontrollcs. 

Statisztikai eltérés a két csoport 

között 

Összes kódváltás 984 66 nincs 

Bázistartó kódváltás 605 66 nincs 

B típus 171 33 nincs 

Z típus 223 21 nincs 

V típus 161 12 nincs 

H típus 40 0 

van; T-próba: p=0,003, t=3,598; 

Mann-Whitney: p=0,001, Z=-

3,145 

X típus 10 0 

nincs; T-próba: p=0,036, t=2,320; 

Mann-Whitney: p=0,306, Z=-

1,436 

Bázisváltó kódváltás  379 0 

van; T-próba: p=0,018, t=2,669; 

Mann-Whitney: p=0,005, Z=-

2,708 

Mondaton kívüli 19 0 

nincs; T-próba: p=0,009, t=3,020; 

Mann-Whitney: p=0,081, Z=-

1,975 

Kolmogorov-Smirnov: p=0,022 

Mondaton belüli 122 0 

van; T-próba: p=0,014, t=2,794; 

Mann-Whitney: p=0,053, Z=-

2,150 

Kolmogorov-Smirnov: p=0,092 

Mondatok közötti 238 0 

van; T-próba: p=0,027, t=2,466; 

Mann-Whitney: p=0,005, Z=-

2,711 

Ahogyan a megakadásjelenségek esetében is, a kódváltásoknál is el lehet különíteni az 

előfordulások alapján az erős – a nyelvelépülésre jellemzőbb és a gyenge, a 

nyelvleépülésre kevésbé jellemző kódváltásokat. Erős kódváltásnak tekintem azokat, 

amelyek csupán a nyelvleépülőknél jelentek meg, illetve szignifikánsan gyakrabban 

fordultak elő a nyelvleépülő csoportban.  
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15. táblázat: Erős és gyenge nyelvleépüléses jelenségek a kódváltások esetében 

Erős kódváltások Gyenge kódváltások 

H típusú  B típusú 

X típusú Z típusú 

Bázisváltás mondaton kívül V típusú 

Bázisváltás mondaton belül  

Bázisváltás mondatok között  

 

4.3 KONTAKTUSJELENSÉGEK  

A nyelvleépülés vizsgálatában a kontaktusjelenségek központi szerepet játszanak. A 

nyelvleépülés folyamatát vizsgáló nagyobb munkák (lásd pl. Silva-Corvalán 1991, 

Fenyvesi 1995, Schmid 2002) mind foglalkoznak a két vagy több nyelv egymásra hatása 

által keletkezett jelenségekkel. 

Kontaktusjelenségek akkor keletkeznek, amikor egy nyelv vagy nyelvváltozat 

hatással van egy másik nyelvre vagy nyelvváltozatra, azaz az átadó nyelv megnyilvánul az 

átvevő nyelv használatában (vö. pl. Weinreich 1967: 11, Grosjean 1982: 300, Thomason 

Kaufman 1988: 21). Lanstyák a következőképpen definiálja a kontaktusjelenségeket: 

„Tágabb értelemben az átvevő nyelvi diskurzusnak vagy az átvevő nyelvnek olyan 

elemsora, amely hangalakjában és/vagy jelentésszerkezetében és/vagy nyelvi felépítésében 

hasonlít átadó nyelvi megfelelőjére, még akkor is, ha ez a hasonlóság az érintett nyelvek 

egynyelvű változataiban is megvan. (…) Szűkebb értelemben olyan szókészleti elem vagy 

szerkezeti jegy, melyre az átvevő nyelv az átadó nyelvvel való érintkezés vagy a 

kétnyelvűségi helyzet következtében tesz szert” (2002b: 74–75). Dolgozatomban a 

kontaktusjelenségeket a fenti definíció alapján a szűkebb értelemben használom.   

A szlovákiai magyar nyelv viszonylatában kontaktusjelenségekkel a legbehatóbban 

Lanstyák foglalkozott (lásd pl. 2000a, 2002a, 2002b, 2002c, 2004a, 2006c), romániai 

magyar viszonylatában pedig Benő Attila (2008). A vizsgálat során a Lanstyák által 

kidolgozott rendszert (2006c) vettem alapul.  

A jelenségek elemzése során a következő hipotéziseket állítottam fel: 

1. hipotézis: Mivel a nyelvleépülő adatközlőknek a szlovák a domináns nyelvük, és a 

mindennapjaikban is gyakrabban használják ezt a nyelvet, feltételezem, hogy 

beszédükben nagyobb számban fordulnak elő szlovák eredetű kontaktusjelenségek, 

mint a magyardomináns kontrollbeszélőknél.  



 

162 

 

2. hipotézis: A szlovák nyelv dominanciájának következtében feltételezem, hogy a 

nyelvleépülők magyar megnyilatkozásaiban olyan kontaktusjelenségek is 

megjelennek, amelyek a kontrollbeszélők esetében nem fordulnak elő. Ezzel szemben 

a kontrollbeszélők magyar megnyilatkozásaiban nem vagy csak szórványosan 

várhatóak olyan kontaktusjelenségek, amelyek a nyelvleépülők megnyilatkozásaiban 

nem fordulnak elő.  

3. hipotézis: A nyelvi szintek közül a nyelvleépülés legelőször a lexikonban jelentkezik, 

itt fejti ki a legnagyobb hatást, az alaktani és a mondattani jelenségek ellenállóbbnak 

mutatkoznak a nyelvleépüléssel szemben (vö. pl. Hutz 2007: 203, Thomason–

Kaufman 1988: 74–76). Feltételezem, hogy ezt az interferenciajelenségek előfordulása 

is alátámasztja, azaz a lexikon szintjén fordulnak elő a legnagyobb számban 

kontaktusjelenségek mindkét vizsgált csoportban, hiszen a kontrollcsoport beszélői is 

kétnyelvű beszélők.  

Az átadó nyelv hatása tekintetében a kontaktusjelenségek két csoportját lehet 

megkülönböztetni – helyzeti és eseti kontaktusjelenségeket (Lanstyák 2002a: 86). 

 

4.3.1 HELYZETI KONTAKTUSJELENSÉGEK 

Olyan kontaktusjelenségek, amelyeknek nincs konkrét átadó modelljük, nem mutatható ki 

rajtuk a másodnyelv konkrét elemeinek vagy formáinak hatása, mégis 

kontaktusjelenségeknek tartjuk őket, mert a kétnyelvűségi helyzet szerepet játszott 

létrejöttükben (Lanstyák 2002a: 89). Az anyagban a következő helyzeti 

kontaktusjelenségekre találtam példákat: nyelvi hiány, nyelvi lapszus, hiperkorrekció, 

nyelvi széttagoltság és bázisváltó kódváltás.   

 

4.3.1.1 Nyelvi hiány és nyelvi lapszus  

„Lapszusról akkor beszélünk, ha a beszélőnek éppen nem jut eszébe egy egyébként ismert 

szó vagy nyelvtani szerkezet; nyelvi hiány esetében a beszélő a számára szükséges szót 

vagy szerkezetet nem ismeri” (Lanstyák 2002a: 89). Mindkettő jellemző a szlovákiai 
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magyar beszélőkre
40

, ám többnyire csak nyelvhasználatuk egy szűkebb részterületén, pl. az 

egyes nyelvi regiszterekben vagy egyes konkrét nyelvi jelenségek vonatkozásában. Az 

adatközlőimnél az egyszerű informális társalgásban is nagyon gyakran kialakul a nyelvi 

rés, olyan helyeken is, ahol egy ép nyelvű beszélő könnyedén boldogulna. Lássunk erre két 

példát: 

 Mi az a lúskať? 

K: Lúskať?  

M: Lúskať NO ez [csettintget az ujjaival] 

K: Csettinteni [MP] (lúskať, vö. m. ’csettinteni’) 

 soha()sem szerettem a °poéziá-t csak () most valahogy +… [LK] (poézia, vö. m. 

’költészet’) 

Az első példában az adatközlő a nyelvi rés kitöltésénél több stratégiát is alkalmaz, rákérdez 

a szóra, de mikor látja, hogy a kérdező sem ismeri azt, gesztikulálni kezd. Ebben az 

esetben nagy valószínűséggel nyelvi hiányról van szó, ugyanis az adatközlő az interjú 

későbbi szakaszában újból utal arra, hogy nem ismeri magyarul ezt a kifejezést. A második 

példában a nyelvi rést az adatközlő úgy oldja fel, hogy egyszerűen kódot vált.  

Láthatjuk, hogy a lapszus, illetve a nyelvi hiány okozta kommunikációs zavar 

kiküszöbölésére a nyelvleépüléses beszélőknek is a kommunikációs vagy kompenzációs 

stratégiák széles skálája áll rendelkezésükre (vö. Gal 1991: 65–66). A nyelvi hiánnyal és a 

lapszussal a Kódváltások (4.2) fejezetben is foglalkozom.  

 

4.3.1.2 Hiperkorrekció (túlhelyesbítés)  

„A túláltalánosításnak az a válfaja, amikor egy alacsonyabb presztízsű nyelvváltozat 

beszélői a magasabb presztízsű változat formáit átvéve tévesen elemzik a két változat 

közötti különbségeket, és a megfigyelt megfelelések alapján túláltalánosítják őket” 

(Trudgill 1997: 86). Esetünkben nem biztos, hogy arról van szó, hogy az adatközlő 

helyesen, egy magasabb presztízsű nyelvváltozatot használva akarja magát kifejezni, 

hanem feltehetőleg azt a szót mondta ki, amelyik a leghamarabb eszébe jutott. Ezért 

elképzelhetőnek tartom, hogy egyes esetekben csak látszólagos hiperkorrekcióról van szó, 

                                                             
40

 Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ezek a jelenségek a magyarországi magyar beszélőknél is 

előfordulnak. Kisebbségi közösségekben, ill. többnyelvű beszélők esetében feltehetőleg jellemzőbbek, és 

ezen belül a nyelvleépülőkre ez még inkább igaz.  
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ugyanis nem biztos, hogy az adatközlő érzi a formák közötti különbségeket. A következő 

példában az adatközlő (GR) viszonylag jól beszél magyarul, ezért itt valószínűleg tényleg 

hiperkorrekció történt, de a nyelvleépüléses beszélők esetében ezt nehéz egyértelműen 

megállapítani.   

 Apám az Ö magyar iskolákban járt [GR] (vö. ’iskolákba’) 

 K: S megvagytok mindannyian? Az aki elsőbe jött /-vagy valaki el+//. lemaradt?-/ 

A:                                  /- Nem tizenöt-/ tizenöt Ö ember () járt a csoportban () most 

Ö tizen vagyunk [ZD] (vö. ’csoportba’) 

A második példa adatközlője nehezen beszél magyarul. A csoportban kifejezés ragcseréje 

– az inessivus (-ban) rag használata illativus (-ba) helyett – ugyanúgy magyarázható 

egyszerű tévesztéssel, mint hiperkorrekt alakkal, amely abból fakad, hogy hiányos 

nyelvtudása ellenére komoly erőfeszítéseket tesz, hogy minél folyékonyabban beszéljen, és 

pontosabban fejezze ki magát magyarul.    

Egy másik, feltehetőleg hiperkorrekciós jelenségről van szó a nemzetközi szavak 

esetében, amikor a görög-latin eredetű magyar szavak toldalékainak magyar megfelelő 

alapján történő hozzáigazítása a szlovák mintához egyes esetekben az ún. relatinizálás 

folyamatát váltja ki. Ennek eredménye nem mindig azonos a szó közmagyar hangalakjával 

(vö. Lanstyák 2002a: 97). Ezt a folyamatot az átvevő nyelv rendszeréhez történő 

hiperkorrekt alkalmazkodással is lehet magyarázni, hiszen a beszélők szándékuk szerint 

arra törekedtek, hogy az adott szó ne legyen szlovák. Az következő példa alapszava 

(referát), amihez az -us toldalék kapcsolódik, a Termini szótár alapján idegenes 

stílusértékkel jelölt kölcsönszó. Ez azt jelenti, hogy önmagában is megállná a helyét, a 

beszélő azonban szükségesnek tartotta az -us toldalék segítségével tovább közelíteni a 

magyarhoz.  

 kedvencem volt a római birodalom | na () Ö +//. ott valahol kezdődött mindig 

referát-usokat meg slohové práce-kat meg ilyeneket [IK] (vö. referát, m. 

’beszámoló’; slohové práce, m. ’fogalmazások’) 

A most következő példák már interferencia jellegűek, olyan hibrid átvételek, amelyek saját 

nyelvérzékem, tapasztalatom és az adatbázis alapján ép magyar nyelvű beszélő 

megnyilatkozásaiban nem találhatók meg, feltehetőleg a nyelvleépülés termékei. Ezekben 

az esetekben inkább a szlovák alakhoz kapcsolódik az -us toldalék.   
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 olyan hogy olyan temperament-us | népek Igen (..) /-hát igen-/ [halkan mondja] 

[EV] (vö. temperament, m. ’temperamentum’) 

 meg valami valami hülye maffián-us <sic> vagy mi tudom [IK] (vö. sz. mafián, m. 

’maffiózó’) 

 [nevetve] komédiákus () ha én beszélek magyarul akor () mindenki (.) sa rehoce 

[AS] (vö. komédia, m. ’vígjáték’; sa rehoce, m. ’röhög’) 

Az első esetben a magyar temperamentum és a szlovák temperament alaki analógiája 

következtében nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy melyik nyelvű alakhoz kapcsolódik 

a képző. Abból kiindulva, hogy a szlovák temperament szó magyar jelentése 

’temperamentum’, arra következtetek, hogy inkább a szlovákhoz. A második esetben 

egyértelműen a szlovák mafián (vö. m. ’maffiózó’) szóhoz. A harmadik példa kivételnek 

számít. Ebben az esetben az adatközlő azt akarja mondani, hogy vicces, vígjátékba illő 

jelenet, amikor ő magyarul beszél. A vígjáték szlovákul komédia. Az -us képző itt mégsem 

a szlovák, hanem a két nyelv analóg alakjának is köszönhetően, a magyar alakhoz (erre a 

hosszú á utal) kapcsolódik. A beszélő keresi a magyar megfelelőt, ami a komédiába illő 

lehetne. Ennek híján „magyarítja” a szót az -us képzővel, amit még inkább motiválhat a 

komikus melléknév analógiája.   

A korpuszban a hiperkorrekció a nyelvleépüléses beszélők esetében mindössze 14 

esetben fordult elő, feltehetőleg azért, mert az adatközlők nem vagy csak nagyon 

hiányosan ismerik a standard magyar nyelv formális stílusának normáját, ha pedig nem 

ismerik, akkor nem is tudnak hiperkorrekt alakokat produkálni. Emellett az interjúk 

szándékom szerint informális stílusban folytak, a hiperkorrekció pedig inkább a formális 

stílust jellemzi. A kontrollcsoport beszélőinél négy esetben regisztráltam a jelenséget. 

 

4.3.1.3 Nyelvi széttagoltság 

A nyelvi széttagoltság lényegét tekintve hosszabb, széttagolóbb szerkezeti megoldások 

használatát jelenti az átvevő nyelv tömörebb formái helyett. Oka feltehetőleg a nyelvi 

bizonytalanság, amely a nyelvleépüléses beszélőknél még fokozottabban van jelen, mint a 

magyardomináns szlovákiai beszélőknél, hiszen az ő magyar nyelvhasználatuk még 

kevésbé magabiztos. „A széttagoló szerkezetek használatakor kisebb a tévesztés esélye, és 

kevésbé feltűnő a tévesztés, ugyanis az analitikus szerkezetek az adott nyelvben nyelvtani 
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szempontból jólformáltak, vagyis helyesek, szabály alapján könnyen létrehozhatóak, míg a 

nekik megfelelő szintetikus szerkezetek nemegyszer egyedibbek, lexikális egységeket 

alkotnak, amelyeket a kétnyelvű vagy ismer vagy nem.” (Lanstyák 2002a: 91) Nézzünk 

erre két példát:  

 Fil +//. Ö film se van szlovákbol (.) az úgy el +//. Tento rok s +//. három filmot [AS] 

(vö. ’sincs’; tento rok, m. ’ebben az évben’) 

 én it vagyok szoval ºÉs most Evka /-se () nincs otthon [AV] (vö. ’sincs’) 

Az adatközlők egy része – elsősorban AS – a birtokviszonyt gyakran analitikus 

szerkezettel fejezi ki. AS az egyik olyan adatközlő, aki meglehetősen nehezen fejezi ki 

magát magyarul, magyar nyelvét a mindennapokban alig használja. Az interjúban a 

birtokos személyjel mellé a birtokos személyének megjelölésére az esetek egy részében 

kiteszi a személyes névmást is. Ennek oka a szlovák hatás mellett a nyomatékosítás, illetve 

a nyelvi bizonytalanságból fakadó szándék, hogy a beszélgetőpartner biztosan megértse 

mondanivalóját.  

 Bátya [örömmel, gyorsan mondja ki] (.) és °én (.) bátyámnak is van szlovák (.) 

národnosť [nevet] [AS] (vö. ’bátyámnak’; národnosť, m. ’nemzetiség’) 

 én nem tudom hogy hová én m(e/ö)njek mer én akartam olyan umelecká-ban 

csinálni mer (.) én azt igön (.) som mala rada [AS] (vö. ’menjek’, ’akartam’; 

umelecká, m. ’művészeti iskola’; som mala rada, m. ’szerettem’) 

 Vasárnapkor (.) vagy szombatkor () és én anyum () mögy Ö ku mne ÖÖ (.) mokrá 

handrá-val [nevetnek [AS] (vö. ’anyum’; ku mne, m. ’hozzám’; mokrá handra, m. 

’nedves rongy’) 

A birtokviszony mellett az adatközlők a széttagolt szerkezeteket az ige személyének 

pontosítására vagy nyomatékosítására is használják. Ez a megoldás különösen VN-re volt 

jellemző.   

 hogy legyek () de jó hogy nem lett(em) [nevetve] () az kellett ÖÖ (.) tanulni nekem 

de nem +//. meg:ggondoltam [nevetnek] [VN] (vö. ’tanulnom’) 

 az én saját saját () amiket ºmegkerestem (.) aa ajszikjú <= ISQ> van nekem +/. 

[ZD] (vö. ’ajszikjúm van’) 

 és akor azt mondták hogy biztosan ő miatt <=miatta> kell azt tanulj +//. tanulni 

mert ő () nem tudta megcsinálni normálisan [VN] (vö. ’miatta’) 
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A kontrollcsoportban csupán három példát találtam az analitikus szerkezetekre, míg a 

nyelvleépülő beszélők körében 71 esetben fordult elő. Elsősorban azoknak a beszélőknek a 

megnyilatkozásiban volt jellemzőbb, akik a magyarral nehezebben birkóztak meg – mint 

pl. VN és AS.  

  

4.3.1.4 Bázisváltó kódváltás 

A szószintű, azaz Lanstyák terminológiájában a bázistartó kódváltással a Kódváltás (4.2) 

fejezetben foglalkozom.  

 

4.3.2 ESETI KONTAKTUSJELENSÉGEK 

Tágabb értelemben olyan kontaktusjelenségek, amelyek hasonlítanak átadó nyelvi 

megfelelőjükre, még akkor is, ha ez a hasonlóság az érintett nyelvek egynyelvű 

változataiban is megvan. Szűkebb értelemben pedig olyan kontaktusjelenségek, amelyek 

az átvevő nyelvi diskurzusokban, illetve az átvevő nyelvben eseti kontaktushatás következ-

tében jelennek meg (Lanstyák 2002b: 75). 

Az eseti kontaktusjelenségek két fő típusa az interferencia és a kölcsönzés. Az 

interferencia a másodnyelv elemeinek és formáinak az első nyelv elemeire és formáira 

gyakorolt egyenes hatása a kétnyelvű egyén beszédében (vö. Lanstyák 2002a: 92). Az 

interferencia alkalmi jellegű, egyetlen beszélőhöz kötött nyelvhasználati sajátosság, a 

kölcsönzés többszöri előfordulású, egy nyelvváltozatban általánosan elterjedt, normaértékű 

jelhasználati mód (lásd pl. Lanstyák 2002c: 78, Benő 2008: 13). A kölcsönzés és az 

interferencia megkülönböztetése erősen problematikus (lásd pl. Kontra 1990: 89–91, 

Bartha 1999: 118–119, Benő 2004: 23–24, Bodó–Eris 2004: 80). Grosjean (1982: 299–

300) hangsúlyozza, hogy a szakirodalomban sokan összetévesztik az interferenciát a 

kódváltással és a kölcsönzéssel. Szerinte az interferencia Lx-nek Ly-ra tett olyan hatása, 

ami a beszélő szándékától függetlenül jön létre, ezzel szemben a kölcsönszavak használata 

és a kódváltás a kétnyelvűeknél többé-kevésbé irányított folyamatok, amelyek során a 

beszélők tudatában vannak annak, hogy kölcsönszót használnak, illetve kódot váltanak 

(Kontra 1990: 89). Benő Attila a moldvai kétnyelvű beszélők kölcsönszóhasználatának 

vizsgálata során a gyakorisági kritérium és a lexikai elem fonológiai és morfológiai 
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struktúrája alapján kísérelt meg különbséget tenni: „ha egy interferencia jelenség több 

beszélőnél is jelentkezik, és az adott szóhangalaki és morfológiai szerkezetében az átvevő 

nyelv grammatikai vonásai jelennek meg, akkor kölcsönszóval van dolgunk” (2004: 24). A 

nyelvleépüléses beszélők esetében a nyelvi bizonytalanság magasabb szintű, mint a 

magyardomináns szlovákiai beszélők estében. A hiperkorrekció jelenségénél utaltam rá, 

hogy az adatközlők, mivel magyar nyelvüket ritkábban használják, sokszor nem érzékelik 

az adott szó kölcsönszó mivoltát. Sok esetben szlováknak észlelik és megpróbálják 

valamilyen módon magyarrá tenni. Mivel nem egy közösségről van szó, hanem beszélők 

egy csoportjáról, amely csoport virtuális, az egyének nagyobb része nincs kapcsolatban 

egymással, nem alkot közösséget, emiatt Benő megkülönböztetése ebben az esetben nem 

használható. Ha ugyanazon interferencia két vagy több beszélőnél is megjelenik, az még 

nem utal annak kölcsönszó mivoltára, az adott lexéma átvevő nyelvi fonológiai és 

morfológiai szerkezete pedig önmagában gyakori jelenség (lásd pl. a B-típusú kódváltást). 

Mivel dolgozatomban nem egy közösség nyelvváltozatát, nyelvváltozatait vizsgálom, 

hanem néhány konkrét beszélő nyelvhasználatában veszem szemügyre az abban található 

kontaktusjelenségeket, az interferencia és a kölcsönzés megkülönböztetése nem szükséges, 

de a kutatás módszereiből adódóan nem is lehetséges. Adatközlőim marginális tagjai a 

magyar beszélőközösségnek, legfeljebb az idiolektusukban lehetne eldönteni, hogy egy 

adott jelenség az ő esetükben kölcsönzés vagy interferencia. Az idiolektus vizsgálatához 

pedig egy-egy beszélő esetében nagyobb korpuszra lenne szükség, ezért a két típust a 

dolgozatban nem különböztetem meg.  

A kölcsönzésnek egy másik, az alkalmilag jelentkező interferenciától nehezen 

elválasztható válfaja a gyakorisági eltérések – amikor a kétnyelvű beszélő olyat mond, 

amit az egynyelvűek, de azt a másik nyelve hatására gyakrabban teszi. A jelenség egyéni 

és közösségi szinten is jellemző. Az illető nyelv egynyelvű változataiból teljesen hiányzó 

ún. abszolút kontaktusjelenségekkel szemben Lanstyák ezeket a gyakorisági eltéréseket 

relatív kontaktusjelenségeknek nevezi. Ezek legnagyobb számban a szókészlet síkján 

találhatók meg, egyedül a stilisztikai kölcsönszavak képeznek valamilyen átmenetet az 

abszolút és relatív kontaktusjelenségek közt. Emellett az alaktani kontaktusjeleségek 

tartoznak még ide, illetve relatív a mondattani kontaktusjelenségek nagyobb része is (vö. 

Lanstyák 2002a: 93).   
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A kontaktusjelenségek közül a kódváltás mellett a kölcsönszavak használata a 

legtöbbet vizsgált terület, a szakirodalom csak részeiben tér ki az interferenciajelenségekre 

(lásd pl. Lanstyák 2000a, 2002a, 2002b, 2006c; Benő 2004, 2008; Bodó–Eris 2004). Ezek 

kategorizálásában a Lanstyák Istvánnal közösen összeállított (Lanstyák–Rabec 2006) Az 

élőnyelvi átiratokban található magyar nyelvi jelenségek kódolása című kéziratból 

indultam ki. 

 

4.3.2.1 Hangtani kontaktusjelenségek 

A tárgyalt hangtani kontaktusjelenségek valószínűleg egyéni kölcsönzéstermékek, mivel az 

adatközlők viszonylag következetesen alkalmazzák őket. Ezért alább kölcsönzésről fogok 

beszélni, jóllehet elvben előfordulhat, hogy egy-egy jelenség csak alkalmilag jelentkezik 

adatközlőim nyelvhasználatában, s ez esetben nem egyéni kölcsönzés, hanem alkalmi 

interferenciajelenség.  

 

4.3.2.1.1 Szlovákos hangszínárnyalatú „a” és „e”  

A hangtanban a közvetlen kölcsönzés fonetikai szinten gyakran hangszínárnyalat-

kölcsönzést jelent, amely bár a teljes szlovákiai magyar beszélőközösségre nem jellemző, 

egyes csoportok azonban magukon hordozzák a szlovák hangszínárnyalatot (Lanstyák 

2002a: 100). Konkrét példa erre a korpuszban, hogy a nyelvleépülő adatközlők interjúiban 

az a zártabb, mint a palóc illabiális ȧ és az á szintén zártabb a standard magyarnál, éppen 

úgy, mint a szlovákban. Az e-vel és é-vel szintén ugyanez a helyzet (lásd még Lanstyák 

2000a: 199–200).  

 ojan ÖÖ egyënsúj (..) amíg nem rtam +//. nem kesztëm gimibë j rni [LK]

 pám az Ö magyar iskol kban a j rt () anyuk m az Ö (.) szlov k (..) iskol kba °dë 

magyar nemzëtisēgű [GR]
41

  

A szlovákos hangszínárnyalat kisebb-nagyobb mértékben minden nyelvleépülő beszélőmre 

jellemző. Nagy részük tudatában van ennek, az interjúban erre több alkalommal 

sajnálkozva utaltak is, ugyanis azt a gyenge nyelvtudásuk részének tekintették.  

Schmid és Hopp megjegyzi, hogy a második nyelv akcentusként való megjelenése 

az első nyelv beszédprodukciójában önmagában nem jelent nyelvvesztést, egy összetett és 

                                                             
41 A példák átírása a magyar egyezményes hangjelölés alapján történt. 
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finom jelenségként kezelik, a második nyelvből származó egyfajta „akusztikai ízként” 

(2011: 6). Az idegen akcentust olyan beszélők esetében is észlelték, akik mindkét nyelvet 

magas szinten beszélték.  

 

4.3.2.1.2 Alkalmazkodással kapcsolatos interferencia  

A korpuszban csupán két olyan jelenség fordult elő, amely több szón is érvényesült:  

 mert tanárok vannak Münchenböl () Németországbó () Belgiá ÖÖ () Ausztriábó 

meg Cseh|ből [IK] 

  Úgy|hogy haa mentem aaz ÖÖ školká-ba [EF] (vö. školka, m. ’óvoda’) 

Az első példában az interferencia abból adódik, hogy a magyar cseh szó szlovák 

megfelelőjének (vö. m. ’cseh’; sz. čech) utolsó hangja veláris zöngétlen spiráns, amely a 

magyarban csak ritkán fordul elő – főleg nemzetközi szavakban, mint pl. pszichológia, 

technika. Bár az átirat ezt nem jelöli, de az adatközlő a szokásosnál kicsivel hosszabban és 

erőteljesebben ejtette a h-t, emiatt az azt követő explozíva kiejtéséhez egy rövid szünetet 

volt kénytelen tartani, így a h nem esett ki. A második példában a beszélő a kötőszót 

betűejtéssel mondja. A junktúra (|) a szótaghatáron arra utal, hogy elmarad a zöngésség 

szerinti részleges hasonulás (a gy nem zöngétlenedik az azt követő h hatására). Ennek oka 

a h eltérő képzésmódja a két nyelvben – amíg ez a hang zöngétlen a magyar nyelvben, 

addig a zöngés mássalhangzók közé tartozik a szlovákban (lásd Pauliny 1979: 116).  

A jelenséget a korpuszban összesen 78 esetben, kizárólag a nyelvleépülők esetében 

regisztráltam. Kilenc adatközlőnél fordult elő.  

 

4.3.2.1.3 Véghangzó (szóvégi mássalhangzó) zöngétlenedése  

A szlovák fonológia szabályai szerint a zöngés mássalhangzók nemcsak részleges 

hasonulás következtében, de szóvégi helyzetben szünet előtt is elveszíthetik zöngéjüket 

(Pauliny 1979: 154). Ez a típusú alkalmazkodás a magyar nyelvben is ismert, azzal a 

különbséggel, hogy ott csupán zengőhangok lehetnek a résztvevői (Kassai 1998: 172). 

 tudok és akko és akkor e;ez ez ez íty () °jó [AD] 

 nem tudom hogy menyi (.) ºhúsz vaty (.) tizehárom? Nemtuodom [EV] 

A jelenséget 31 alkalommal regisztráltam, 11 beszélőnél fordult elő. A kontrollcsoportban 

csupán egy adatközlőnél jelentkezett.  
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4.3.2.1.4 Hosszú mássalhangzó rövidülése  

Mivel az angolhoz hasonlóan a szlovák nyelvben ritkák a hosszú mássalhangzók, ill. két 

mássalhangzó véletlenszerű egymás mellé kerülése szabályszerű rövidülést eredményez 

(lásd Ondruš–Sabol 1984: 109–113), ezért ez a jelenség kimutatható beszélőim 

nyelvhasználatában is. Az amerikai magyar nyelvben mind Kontra (1990: 43–44), mind 

pedig Fenyvesi (1995: 28) regisztrálták a rövidülést.  

 Vagy a barátomal de most [MP] (vö. ’barátommal’) 

 nekem vanak a | kolégáim munkába [MP] (vö. ’vannak’) 

 osztály:ba (..) igen (.) és az nem rosz [AS] (vö. ’rossz’) 

A magyarországi magyar nyelvben is előfordul a mássalhangzó-rövidülés. Elsősorban 

olyan helyzetben, amikor három mássalhangzó kerül egymás mellé (pl. otthon), azonban a 

mindennapi fesztelen beszélt nyelvben két mássalhangzó esetében is gyakori. Ilyen irányú 

vizsgálatról a szlovákiai magyar beszélőközösség tekintetében ugyan nem tudok, de abból 

kiindulva, hogy sok szó alaki kölcsönszóként került át a szlovákból, amelyek egy részében 

tapasztalható szlovák hatásra történő rövidülés, valószínűleg ez a jelenség gyakrabban 

fordul elő szlovákiai magyar beszélők esetében.  

A hosszú mássalhangzó szlovák hatásra történő rövidülését 362 alkalommal 

regisztráltam a korpuszban. Szinte kizárólag a nyelvleépüléses csoportban fordult elő, a 

kontrollcsoportban csupán egy adatközlőnél jelent meg.  

 

4.3.2.1.5 Hosszú magánhangzó rövidülése  

A magyar nyelvben a magánhangzó-rövidülés elsősorban hangsúlytalan szótagokon 

jelentkezik, és leginkább a felső és középső nyelvállású magánhangzókon (vö. Kassai 

1998:177). A mindennapi beszélt nyelvben, elsősorban informális helyzetben, a fesztelen, 

lezser stílusban aránylag gyakorinak számít, hogy a magánhangzók más, a fentitől eltérő 

helyzetben is lerövidülnek. A következő példák esetében azért van okunk interferenciára 

gyanakodni, mert a szlovák nyelvben érvényes az ún. ritmikai törvény, amely kimondja, 

hogy meghatározott kivételektől eltekintve nem fordulhat elő egymást követő két hosszú 

szótag, illetve magánhangzó, a második a törvény alapján lerövidül (vö. Ondruš–Sabol 

1987: 114).  
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 azt jelenti hogy (.) Dél-Szlovákia (.) Dél-Szlovákiábol (.) jöttem [AS] (vö. ’Dél-

Szlovákiából’) 

 Úgy (..) jártam () szlovák()bol (.) /-Mondom jaj de hülye vagy () gondoltam 

magamba-/ [MP] (vö. ’szlovákból’) 

A -ból/-ből ragok a beszélt nyelvben is sokszor lerövidülhetnek. AS esetében a szlovák 

beszédéhez képest jelentősen lassúbb beszédtempója miatt feltételezem, hogy inkább 

interferencia áll a rövidülés mögött. MP esetében a szóbelsei szünet az, amely némileg 

megtöri szót, és időt hagy a toldalék kiejtéséhez. 

A jelenséget összesen 144 alkalommal regisztráltam, vagyis előfordulás tekintetében 

a hosszú magánhangzók rövidülése csupán fele a mássalhangzókénak. A 

kontrollcsoportban csupán két, a nyelvleépülők esetében pedig 12 adatközlőnél jelent meg.  

 

4.3.2.2 Szókészlettan 

A szókészlettani kontaktusjelenségek egy része valószínűleg interferenciajelenség (azaz 

vendégszavak használatáról van szó, ami nem más, mint bázistartó kódváltás), más részük 

pedig kölcsönszó. Azoknál az adatközlőknél, akik rendszeresen használják a magyar 

nyelvet, szó lehet egyéni kölcsönszavakról is, azoknál a beszélőknél pedig, akik ritkábban 

kommunikálnak magyarul, inkább csak olyan kölcsönszavak meglétével számolhatunk, 

amelyek az egész szlovákiai magyar beszélőközösségben jól ismertek, és így részei az ő 

szókincsüknek is. 

Lanstyák A kölcsönszavak rendszerezéséről című írásában a lexikon szintjén 

terminológiájában megkülönbözteti az interferenciahatást és a kölcsönzést. Véleménye 

szerint a közvetlen és az alaki kölcsönszavak esetében az interferenciahatás tulajdonképpen 

bázistartó kódváltás, a kölcsönzés folyamata pedig közvetlen kölcsönzés, az alaki 

kölcsönszavak esetében pedig hangalakkölcsönzés. Az egynemű kalkok esetében az 

interferenciahatásra tükörfordítás műszóval utal, a kölcsönzési folyamat megjelölésére 

pedig a tükörkölcsönzés vagy kalkkölcsönzés fogalmakat javasolja. Az interferenciahatás a 

hibrid töveknél hangalakkölcsönzés, hibrid kalkok esetében pedig részfordítás. A 

kölcsönzési folyamatra az előbbi esetben a hibrid hangalakkölcsönzés, az utóbbiban pedig 

hibrid (szó)kölcsönzés műszóval utal. A jelentésbeli kölcsönszók esetében az 

interferenciahatásra jelentéskiterjesztést, a stílusbeli kölcsönszók esetében pedig 
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stílusértékváltást használ. Az interferenciahatás működéseképpen létrejövő alkalmi 

alakulatot bázistartó kódváltás során vendégszónak nevezi, hasonlóképpen különböztet 

meg alaki vendégszót, hibrid vendégszót, jelentésbeli és stílusbeli vendégszót. A 

vendégtükörszó vagy vendégkalk helyett a folyamat nevével utal annak pillanatnyi 

eredményére – tükörfordításnak nevezi azt (2006c: 29–30).  

16. táblázat: Az interferencia és a kölcsönzés terminológiai megkülönböztetése Lanstyák (2006c: 29–

30) alapján 

Interferencia kölcsönzés 

interferenciahatás az interferenciahatás 

eredménye 

a kölcsönzés folyamata a kölcsönzés 

eredménye 

bázistartó kódváltás közvetlen vendégszó 

 

közvetlen vagy direkt 

kölcsönzés 

közvetlen vagy direkt 

kölcsönszó 

bázistartó kódváltás alaki vendégszó hangalakkölcsönzés alaki kölcsönszó 

hangalakvegyülés (vegyüléses) hibrid 

vendégszó 

hibrid 

hangalakkölcsönzés 

hibrid tő 

részfordítás (fordításos) hibrid 

vendégszó 

hibrid (szó)kölcsönzés hibrid kalk 

tükörfordítás vendégkalk vagy 

tükörfordítás 

tükörkölcsönzés vagy 

kalkkölcsönzés 

(egynemű) kalk 

jelentéskiterjesztés jelentésbeli vendégszó jelentéskölcsönzés jelentésbeli 

kölcsönszó 

stílusértékváltás stílusbeli vendégszó stílusérték-kölcsönzés stílusbeli kölcsönszó 

 

Ahogyan azt az eseti kontaktusjelenségeknél megjegyeztem, jelen dolgozatban eltekintek 

az interferencia és kölcsönzés megkülönböztetésétől, terminológiájában azonban mégis a 

szókészlet tekintetében az interferenciára vonatkozó kifejezéseket használom. Elsősorban 

azért, mert az adatközlők beszédében az interferencia feltehetőleg nagyobb számban fordul 

elő a kölcsönzésnél. 

 

4.3.2.2.1 Közvetlen vendégszavak 

Leíró szempontból egy lexéma akkor azonosítható közvetlen vendégszóként, ha mind a 

szlovákiai magyar nyelvben, mind a szlovák szókincsben megtalálható azonos vagy 

hasonló hangalakban és azonos vagy hasonló jelentésben, ugyanakkor viszont a 

magyarországi magyar szókincsből nem mutatható ki azonos vagy hasonló hangalakú és 

jelentésű szókészleti elem (vö. Lanstyák 2002a: 95, 2006c: 39). 

Az adatgyűjtés során feltűnt, hogy adatközlőim a közvetlen vendégszavak 

használatát igyekeztek kerülni. Többségük a szlovákiai magyar nyelvet nem tartja „igazi 
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magyar nyelvnek”, ezért az interjú során törekedtek a magyarországi standardot használni 

a szlovákiai standarddal szemben.  

A közvetlen kölcsönszavaknak három csoportját tudjuk megkülönböztetni: 

 Szlovák eredetű elemek  

Az itt feltüntetett példák az egyszavas bázistartó kódváltásnál is szerepelnek, mert a 

magyar beszédbe kódváltásként bekerülő vendégszavak és a tényleges kölcsönszók között 

nagyon nehéz meghúzni a határt (vö. Lanstyák 2002a: 96). A lenti példában említett 

zápocset (m. ’kollokvium’) azoktól csak abban különbözik, hogy föltételezhető róla, hogy 

ez nem vendégszó, hanem kölcsönszó, bár azoknál, akik nem nagyon kommunikálnak 

magyarul, lehet „újrakölcsönzés”, illetve egyszerű interferencia, azaz vendégszó is. 

 A: És ami nekünk zápocset az nektek vizsga [EV] (vö. m. ’kollokvium’, sz. 

zápočet’) 

 olyannn olyan feladata volt hogy csinátak benne olyan olyan valami hogy () 

klubovňa? [LK] (vö. m. ’klubhelyiség’) 

A szlovákban idegen eredetű szavak  

 Elmennék én is de () oda ekonómia köll [GR] (vö. m. ’gazdaság’, ebben a 

kontextusban inkább: ’gazdasági ismeretek’) 

 Hát igen nagyon is +//. Mint AU PAIR +… [EV] 

Ez az eset lényegében egy harmadik nyelvből történő kódváltás.  

Állandósult szókapcsolatok 

Az itt felsorolt példák a bázistartó kódváltás kategóriájába is beletartoznak. Ezek közül 

egyikről sem feltételezem, hogy kölcsönszó jellegű lenne. 

 Nekem peldaul tetszik Marxtó az aa odcudzená pravda [LK] (vö. m. ’elidegenített 

igazság’) 

 tanálok valami érdekeset a kognitívne vedy vagy valami +… [LK] (vö. m. ’kognitív 

tudományok’) 

 egyszer vótam a | tábor Barbara Konana [MP] (vö. m. ’Konan, a barbárról 

elnevezett nyári tábor’) 

 K: Hááát! Még kialakul+/. 

A: Modrá knižka? [MP] (vö. m. ’kék könyv’) 
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Leginkább a helynevek, intézménynevek és a személynevek esetében nehéz pontosan 

meghatározni, hogy az adott tulajdonnév már kölcsönszó vagy pedig az adatközlő 

egyszerűen csak kódot váltott. 

Helynevek esetében: 

 osztálytársaim akkor (..) nekik van Petržalká-ban egy byt most [TM] (vö. m. 

’Ligetfalu’) 

 akar menni aaa (.) Karlova Ves | hogy hol van [AV] (vö. m. ’Károlyfalu’) 

Példák a személynevekre:  

 Evka mondta hogy biztosan hogy nemmm tudna [AV] 

 Julo az a izébe járt a (.) farmaceutická-ra vagy mire [GX] (farmaceutická, vö. m. 

’gyógyszerészeti’) 

Intézménynevek esetében:  

 Ide (.) Univerzita Komenského deee oda nem mentem el fölvételire [GR] (vö. m. 

’Komenský Egyetem’) 

 Ez ez ilyen | rendőrök (.) táborja <!> az ÖÖ (.) tábor letný tábor ministerstva vnútra 

[MP] (vö. m. ’a Belügyminisztérium által szervezett nyári gyerektábor’) 

A közvetlen vendégszók számszerűsítésétől, mivel az lényegében bázistartó kódváltásnak 

felel meg, jelen esetben eltekintek.   

 

4.3.2.2.2 Alaki vendégszavak 

Egy szlovákiai magyar lexéma akkor azonosítható alaki vendégszóként, ha a szlovák és a 

magyarországi magyar szókincsben található egy-egy olyan szó, melynek hasonló, de nem 

azonos a hangalakja és azonos vagy hasonló a jelentése, miközben a szlovákiai magyar 

megfelelőjük hangalakja a szlovák szókincsben meglévő szóéra jobban hasonlít, mint a 

magyarországi magyar szókincsben meglévő megfelelőjére (vö. Lanstyák 2006: 39–40). 

Példák az alaki vendégszavakra: 

 akciózunk aaa (…) a internáton [TM] (vö. sz. internát, m. ’internátus, kollégium’) 

 nem tuom hogy elérem-e (.) a termínt [TM] (vö. sz. termín, m. ’határidő’) 

 Zuzka & (..) pubert +//. NO (..) olyan pubertába van hogy az nem igaz [AV] (vö. sz. 

v puberte, m. ’pubertás korban’) 
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 s akkor van a | politikai meg a | biológiai aszpektus meg így [LK] (vö. sz. aspekt, 

m. ’aspektus’) 

Az első négy példában olyan alaki vendégszavakat találunk, amelyek magyardomináns 

szlovákiai beszélők esetében nagy valószínűséggel kölcsönszavak lennének, a puberta 

kivételével megtalálhatók a Termini szótárban is. Az utolsó példában feltehetőleg egyéni 

kölcsönzésről van szó, ugyanis az adatközlő három alkalommal is használta a kifejezést az 

interjú során, ugyanakkor a jelenség feltehetőleg mégis inkább interferencia. LK filozófia 

szakos egyetemista, aki az interjúban arról mesélt, hogy őt a kognitív tudományok 

mennyire érdeklik. A téma felvetése során az volt a benyomásom, hogy olyan dolgokról 

kezd beszélni, amikről magyarul nem szokott, ráadásul az ismereteit is szlovák nyelvű 

könyvekből szerezte, ezért nehezére esett megfelelően kifejeznie magát magyarul. Mivel 

az interjú magyar nyelven zajlott, törekedett arra, hogy ne váltson kódot, ezért próbálta 

azokat a szavakat is magyarul használni, amikben feltehetőleg bizonytalan volt. Az 

aszpektus (m. ’aspektus’) kifejezés idegen eredetével valószínűleg tisztában volt, a pontos 

magyar megfelelőt pedig, mivel ez a szó feltehetőleg kevésbé fordul elő az otthoni 

szóhasználatban, nem feltétlenül ismerte pontosan. Ezért kipróbálta a fenti megoldást, és 

mivel a beszédpartner ezt minden gond nélkül megértette, az interjúban tovább használta.  

Az alaki vendégszavakat a korpuszban 222 esetben regisztráltam. AV és GX 

kivételével minden adatközlőnél megjelentek.  

 

4.3.2.2.3 Hibrid vendégszók  

Létrejöhetnek hangalakvegyülés és részfordítás következményeként. Az előbbi esetben 

vegyüléses hibrid vendégszavakról, az utóbbi esetében pedig fordításos hibrid 

vendégszavakról beszélhetünk.  

Vegyüléses hibrid vendégszók 

A vegyüléses hibrid vendégszók a kölcsönzésben a hibrid töveknek feleltethetők meg. 

Leíró szempontból egy szlovákiai magyar lexéma akkor azonosítható hibrid tőként, ha 

nincs meg azonos hangalakban sem a szlovák, sem a magyarországi magyar szókincsben, 

ugyanakkor mindkét nyelvben van egy-egy hasonló, de nem azonos hangalakú és azonos 

vagy hasonló jelentésű lexéma. Olyan kompromisszumos forma, amely mind a szlovák, 
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mind a magyarországi magyar megfelelőjének hangalakjától eltér, de mindkettőre hasonlít 

is (vö. Lantyák 2006c: 40).  

 °Hát muszáj vót neki mer az összes paciens (že) öreg nyanyi () nyanyikok Ö izék aa 

() öreg emberek az nem tudnak & szlovákul [IK] (vö. sz. pacient; m. ’páciens’) 

 A: /-Haangszóró-/  

K: /-Tuom mi az igen-/ 

A: igen (.) az ha megy () akkor akkor az is először megmondja szlovákul kétszer 

aztán kétszer magyarú úgyhogy oan (.) bilingvális [TA] (vö. sz. bilingválny, m. 

’bilingvis’) 

 oda aaa öko;öko;öko;ökonomickára NO vagy hogyan mondjam () az obchodná 

aakadémia vagy hogyan hívják [AD] (vö. sz. ekonomická, m. ’kereskedelmi 

középiskola’) 

Az első példában az adatközlő édesapjáról beszél, aki szlovák anyanyelvű orvosként 

megtanult magyarul. A paciens alakot használja, amely a szlovákiai magyar 

beszélőközösségben elterjedt, kölcsönszó, megtalálható a Termini szótárban is. A második 

példában szereplő jelenség két adatközlőnél (EF és TA) is megjelenik, ami elvileg, ha az 

adatközlők esetében közösségről lenne szó, utalhatna a kölcsönszó jellegre, azonban a mi 

esetünkben valószínűbb, hogy interferenciáról van szó. A magyarországi magyarban a 

kétnyelvű kifejezés szaknyelvben használt szinonimája a bilingvis, szlovák megfelelője a 

bilingválny. Láthatjuk, hogy a bilingvális alak egy kompromisszumos megoldás, amely 

mindkét szóra hasonlít, de egyikkel sem esik egybe (vö. Pallag 2007: 76). Ugyanakkor 

fontos megjegyezni, hogy a bilingvális kifejezés a magyarországi magyar nyelvben, a 

Google internetes kereső alapján is viszonylag gyakran előfordul. Ennek ellenére, mivel a 

szó a mindennapi magyar nyelvben viszonylag ritkán fordul elő, másrészt adatközlőim 

viszonylag ritkán olvasnak magyarul, feltételezem, hogy nem innen vették át a kifejezést. 

A harmadik példa, amely szintén interferenciajelenség, jól mutatja, hogy a beszélő a 

magyar nyelvből kölcsönözte a tövet, amire ráépítette a szlovák szót, azonban ennek 

végére már magyar toldalékot ragasztott.  

Fordításos hibrid vendégszók 

A fordításos hibrid vendégszók a kölcsönzés terminológiájában a hibrid kalkok. Egy 

szlovákiai magyar lexéma akkor azonosítható hibrid kalkként, ha nincs meg hasonló 



 

178 

 

hangalakban és jelentésben sem a szlovák, sem a magyarországi magyar szókincsben, 

ugyanakkor a szlovák szókincsben van egy olyan szó, melynek alaki szerkezete vagy 

legalább jelentéstani motiváltsága hasonlít a szlovákiai magyar lexéma alaki szerkezetéhez 

vagy legalább jelentéstani motiváltságához (számolva természetesen a két nyelv tipológiai 

különbségeiből eredő eltérésekkel). A szlovákiai magyar lexéma valamely elemének 

hangalakja hasonlít a szlovák modell valamely elemének hangalakjára (és jelentésére is). 

Ez az elem önállóan nem használatos, azaz szabad morfémaként nem része a szlovákiai 

magyar szókincsnek (Lanstyák 2006c: 40–41). 

 ssszeret kutralódni benne [TM] (vö. sz. kutrať, m. ’kotorni‘) 

Ebben az esetben a szl. kutrať ige morfológiai integrációjáról van szó. Nem a szokásos -l 

honosító képzővel integrálódik, hanem az álvisszaható „-l + -ódik” képzőbokorral.  

Az előfordulást tekintve a hibrid vendégszavakat csupán 32 alkalommal 

regisztráltam, kizárólag a nyelvleépüléses beszélőknél volt jelen. 

 

4.3.2.2.4 Vendégkalkok (tükörfordítások)  

A kölcsönzés terminológiájában ez az egynemű kalknak felel meg. Leíró szempontból egy 

szlovákiai magyar lexéma akkor azonosítható egynemű kalkként vagy vendégkalkként, ha 

nincs meg azonos vagy hasonló hangalakban sem a szlovák, sem a magyarországi magyar 

szókincsben, ugyanakkor a szlovák szókincsben van egy olyan szókészleti elem, melynek 

alaki szerkezete vagy legalább jelentéstani motiváltsága hasonlít a szlovákiai magyar 

lexéma alaki szerkezetéhez vagy legalább jelentéstani motiváltságához. Tipikus esetben a 

szlovákiai magyar lexéma egyetlen elemének hangalakja sem hasonlít a szlovák modell 

valamely elemének hangalakjára. Ha mégis van hasonlóság a szlovákiai magyar és a 

szlovák lexéma valamely elemének hangalakja közt, akkor olyan elemről van szó, amely a 

szlovákiai magyar nyelvváltozatokban önállóan, azaz szabad morfémaként is használatos, 

nem csak az szlovák eredetű kölcsönszóban (vö. Lanstyák 2006c: 41–42). 

A tükörfordítások állhatnak egy szóból, de állandósult szókapcsolatot is alkothatnak, 

jelentéstani alapon ide soroljuk a tükörszólásokat is.  

Tükörszó 

 K: Szlovák vagy magyar oviba jártál? 
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A: Az ovi az öliget | öszekevert vót úgyhogy jártunk szlovákok is meg magyarok is 

ott +//. a;az nincs szétosztva [AD] (vö. sz. zmiešané, pomiešané; m. ’kevert, 

összekevert’) 

 ha gyerekek (.) elvégezik a alapiskolát [MP] (vö. sz. základná škola, m. ’általános 

iskola’) 

Az utóbbi példában szereplő alapiskola egy megállapodott közvetett kölcsönszó, amely 

része a szlovákiai magyar standard nyelvnek, a Termini szótár is számon tartja. A 

korpuszban szintén gyakori, mindegyik nyelvleépülő adatközlőnél előfordul. Emiatt 

feltételezem, hogy a nyelvleépülők esetében is nem alkalmi interferenciáról, hanem 

kölcsönszóról van szó.   

Tükörkifejezés  

 Osz senki nincs (.) nincs erejébe hogy (.) va;lahogy változtasson a dolgon [TM] 

(vö. sz. nemá v silách; m. ’senkinek nincs hozzá bátorsága/hatalma/ereje’) 

 mutassa meg ezt ezt ezt ez mennyi kerül [MP] (vö. sz. koľko stojí, m. ’mennyibe 

kerül’) 

Tükörszólás  

Tükörszólás csak a következő esetben fordul elő az általam vizsgált anyagban:  

 Ez | úgy (.) kockába [GR] (vö. sz. v kocke, m. ’dióhéjban’) 

A korpuszban összesen 166 alkalommal regisztráltam vendégkalkot. Ezek többsége (113 

db) tükörszó volt. A nyelvleépüléses csoportban minden adatközlőnél megjelent, a 

kontrollcsoportban csupán két adatközlőnél (NK, PB) nem fordult elő.   

 

4.3.2.2.5 Jelentésbeli vendégszók  

Jelentéskiterjesztés által jött létre, a kölcsönzés terminológiájában a jelentésbeli 

kölcsönszónak feleltethető meg. Lanstyák meghatározása alapján egy szlovákiai magyar 

lexéma akkor azonosítható jelentésbeli kölcsönszóként, illetve jelentésbeli vendégszóként, 

ha a szlovák és a magyarországi magyar szókincsben található egy-egy olyan szó, melynek 

van legalább egy közös denotatív jelentése, miközben szlovákiai magyar megfelelőjük 

jelentése valamilyen tekintetben jobban hasonlít a szlovák megfelelőjének jelentéséhez, 

mint magyarországi magyar jelentéséhez (2006c: 43). Nézzünk erre egy példát:  
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 ha (.) ha én () én ÖÖ (..) odattam () prihlášká-t [nevet] (.) konzervatóriumra (.) én 

[AS] (vö. sz. podať, m. ’odaad, bead’; prihláška, m. ’jelentkezési lap’) 

Az adatközlő az odattam kifejezést használja a beadtam helyett a felvételi jelentkezési 

lapjával kapcsolatban, amely ebben a kontextusban jelöltnek számít. A podať szó a 

szlovákban több mindent jelent, az AS által használt odaad (amelyet a szlovák–magyar 

szótár első jelentésként tüntet fel) mellett van bead, benyújt jelentése is (lásd Tankó–

Chrenková 1990). A lexéma ideiglenes jelentéskiterjesztése feltehetőleg ezzel 

magyarázható.  

A jelentésbeli vendégszavakon belül megkülönböztetünk homofon, homológ és 

analóg szavakat.  

Homofon szavak 

A homofon szavak közt hangzásbeli hasonlóság van, de jelentésük teljesen eltérő 

(Lanstyák 2000a:198).  

 Elmegyek abba aaa (..) bárba vagy Ö valami ilyen °kocsmába vagy restaurációba 

[GR] (vö. reštaurácia, m. ’étterem’) 

A restauráció szó a magyar nyelvben is megtalálható. Az Értelmező Kéziszótár (1985) 

több jelentését is meghatározza: 1. kormányzat vagy uralkodóház hatalmának 

visszaállítása; 2. Magyarországon 1848 előtt megyei tisztújítás; 3. megrongálódott 

műalkotás eredeti alakjában való helyreállítása/épület, felszerelés berendezés felújítása; 4. 

resti. Ez utóbbi, negyedik jelentés mutat hasonlóságot az étteremmel, azonban ezt a szótár 

már régies stílusértékűnek tartja, amely ma már kevésbé használatos.  

Analóg szavak 

Olyan szavakat nevezünk analóg szavaknak, amelyek hangalakja és jelentése hasonló 

mindkét nyelvben (Lanstyák 2002a: 99).  

 Nekem doktorka mondta [EV] (vö. sz. doktorka, m. ’doktornő’) 

Homológ szavak 

A nyelvközi homológok olyan szavak, melyeknek a két nyelvben teljesen eltérő a 

hangalakjuk, de azonos vagy hasonló a jelentésszerkezetük (Lanstyák 2002a:98).  

 °Most () °a|kartam is deee (.) már mint ötödikes nem [GR] (vö. sz. piatak, m. 

’ötödéves’) 
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 némelyik kérdés olyan hülyén van összerakva [TM] (vö. sz. otázka, m. ’tétel’) 

 Én meg soha +//. nem tudom mé () most ötödik osztályba [MP] (vö. v piatom 

ročníku, m. ’ötödévben’) 

Jelentésbeli vendégszókat a korpuszban 17 alkalommal regisztráltam. A 

kontrollcsoportban csupán egy alkalommal (GX interjújában) fordult elő. A nyelvleépülő 

csoportban 9 adatközlőnél fordult elő.  

 

4.3.2.2.6 Stílusbeli vendégszók 

Lanstyák megkülönböztet stílusbeli vendégszavakat is, amelyek stílusértékváltás hatására 

jöttek létre. A kölcsönzés terminológiájában ezek a stílusbeli kölcsönszavaknak 

feleltethetők meg. Lanstyák meghatározása szerint egy szlovákiai magyar lexéma akkor 

azonosítható stílusbeli kölcsönszóként, illetve stílusbeli vendégszóként, ha a 

magyarországi magyar szókincsben van egy azonos hangalakú és azonos denotatív 

jelentésű, de eltérő stílusértékű szó, miközben az érintett lexéma szlovákiai magyar 

stílusértéke jobban hasonlít szlovák megfelelőjének stílusértékéhez, mint a magyarországi 

magyar stílusértékhez. Továbbá megjegyzi, hogy az interferencia szintjén ez a jelenség 

elméletileg ragadható meg, ugyanis szükség van arra, hogy a beszélő tudatában legyen az 

adott lexéma stílusértékével ahhoz, hogy az szokatlan környezetben jelöltté váljon. 

Kétnyelvűségi körülmények között azonban előfordulhat, hogy a szokatlan használat az 

átadó nyelv kontaktushatása miatt a hallgatóknak sem tűnik föl (vö. Lanstyák 2006c: 43). 

 AV: És este meg diszkóba járt meg (.) & Ö kelet konverzálni  

M: Nem mindiig-/ (.) nem mindig lehetet [AV] (vö. sz. konverzovať, m. 

’beszélgetni/társalogni’) 

A példában két adatközlő beszélgetéséből vettem ki két sort. AV a beszélget kifejezés 

helyett a konverzál szót használja, ami stílusában régiesebb az előbbinél, azonban a 

szlovák konverzovať (m. ’társalog’) hangalaknak köszönhetően ezt a szót preferálja az 

előbbivel szemben több helyen is az interjúban. Ilyen értelemben a konverzál szó relatív 

kontaktusjelenségnek is tekinthető.   

Stílusbeli vendégszó a korpuszban 14 esetben fordult elő, egy kivételével minden 

esetet a nyelvleépüléses csoportban regisztráltam.  
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4.3.2.3 Alaktan 

A nyelvek grammatikai rendszere stabilabb a szókészletnél, a változásokra kevésbé 

érzékeny. Thomason-Kaufman ötfokozatú kölcsönzési skálájában, ahol az első fok az 

alkalmi kontaktushatást jelenti, az ötödik pedig az erős kulturális nyomást, az alaktani és 

mondattani kölcsönzések a hármas szinten jelennek meg erőteljesebben a fonetikai és 

lexikai kölcsönzések után (vö. 1988: 74–76). Lanstyák az alaktan szintjén kölcsönzésre 

példát a szlovákiai ép magyar nyelvűek beszédében nem talált (Lanstyák 2000a: 200). Az 

interferenciák tekintetében a korpuszban csupán két olyan jelenséget regisztráltam, amely 

részben alaktani jellegű, morfoszintaktikai jelenség. Ez a toldalékhiány és a toldalékcsere. 

 

4.3.2.3.1 Toldalékhiány 

 Mer szlovákok legalább van valami érzésük a magyarok iránt hogy [IK] (vö. sz. 

Slováci) 

 dee nagyon sok () nyertem +//. sokat nyertem avval hogy mentem (.) szuper volt 

[VN] (vö. sz. veľa) 

Az első példában hiányzik a dativus névszórag -nak. Kiegészítve a mondat a 

következőképpen hangzik: „Mer a szlovákoknak legalább van valami érzésük a magyarok 

iránt.” Az adatközlő tükörfordítást alkalmazott, egy az egyben lefordította a szlovák 

mondatot: ’Lebo Slováci aspoň majú nejaký pocit voči Maďarom’, melyben a Slováci (vö. 

m. ’szlovákok’) szó alanyesetben szerepel. A megértést nehezíti a határozott névelő hiánya 

is a szlovákok szó előtt. A második példában a -t tárgyrag hiánya azzal magyarázható, hogy 

a szlovákban a sok (vö. sz.’veľa’) határozatlan számnévhez nem kapcsolódik prepozíció, 

így az alanyeset és a tárgyeset megegyezik.   

A toldalékhiányt kizárólag a nyelvleépüléses beszélők körében regisztráltam, 

összesen 24 alkalommal fordult elő.   

 

4.3.2.3.2 Toldalékcsere  

Toldalékcsere létrejöhet tévesztés vagy akár nyelvi humor következtében is. Az itt tárgyalt 

toldalékcsere mindegyike létrejöttében a másodnyelv hatása volt a meghatározó.  

 vanak legtöbb hogy Ö °Losoncbaa () van a legtöbb magyar () Rimaszombatba a 

legtöbb cigány () és nálunk [IK] (vö. szl. v Lučenci; m. ’Losoncon‘) 
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 Tornaljára mentek () mamám helyén (.) mer a mamám Szombatba jött (.) Ö ők meg 

Tornaljára mentek [LZ] (vö. szl. na miesto starej mamy; m. ’mamám helyére’) 

Az első példamondatban IK illativus (-ba) névszóragot használ sublativus (-ra) helyett. Az 

interferencia abból adódik, hogy az adatközlő a szlovák locativusi prepozíciót v (vö. m. ’-

ban, -ben’) fordítja le magyarra. A második példában az adatközlő a testvére családjáról 

beszél, akik a nagymama házába költöztek Tornaljára. Superessivus (-én) ragot használ 

sublativus (-re) helyett, ugyanis a szlovák na prepozíció előfordul tárgyesetben és 

locativusban is, jelentése azonban más mindkét esetben. Tárgyesetben a sublativus ragnak 

felel meg, locativusban pedig superessivusnak. A csere feltehetőleg ebből az egyezésből 

adódott.   

A toldalékcsere kontaktusjelenségként majdnem minden nyelvleépülő adatközlőnél 

előfordult. A kontrollcsoportból csupán egy adatközlőnél jelent meg. Összesen 73 esetet 

regisztráltam. 

   

4.3.2.4 Mondattan 

A mondattani kölcsönzés nyolc esetét regisztráltam a vizsgált korpuszban. Ezek a 

következők: formaszók jelentésátvitele, szenvedő igemódként létige és határozói igenév 

használata, szlovákos szórend, névszói állítmány helyett kopula és névszó használata, 

mondattani kalk, szlovákos egyeztetés, birtokos személyjelek szlovákos használata, névelő 

hiánya. 

 

4.3.2.4.1 Formaszók jelentésátvitele 

A formaszók alkalmi jelentésbővülését a mondattan és nem a szókészlettan szintjén 

tárgyalom, ugyanis ezek a morfémák önmagukban nem lehetnek mondatrészek, jelentésük 

is csak viszonyjelentés.  

 K: És készülsz ÖÖ ki külföldre vagy Oroszországba vagy () angol területre /-

gondolkodtá rajta-/? 

A: /-Amikor amikor-/ lesz lehetőség Ö nagyon nagyon ÖÖ (.) Ö nagyon ÖÖ fog +//. 

nagyon fogom örülni (.) amikor Ö fog menni [ZD] (vö. sz. keď, m. ’amikor, 

hogyha‘) 
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 A: de ha +//. de a z;zongorán hogy urobím ciink [hangosan, utánozza a zongora 

hangját] vagy tink  [AS] (vö. sz. keď urobím cink, m. ’azt csinálom, hogy cink’)  

Az első példában a közlés feltehetőleg így hangzott volna szlovákul: Keď bude možnosť 

(vö. m. ‚amikor/ha lesz lehetőség‘) A keď-nek kétféle jelentése van a szlovákban: 1. 

’amikor’, 2. ’ha, hogyha’. Az adatközlő ezeket cserélte fel. Ugyanezzel a cserével 

magyarázható a második példa is.  

A jelenséget csupán nyelvleépülő beszélők interjúiban regisztráltam, összesen 58 

alkalommal fordult elő. 

 

4.3.2.4.2 Ellipszis szlovák hatásra 

A korpuszban egy eset kivételével a határozott névelő elhagyását regisztráltam. Ennek oka, 

hogy a határozott névelő a szlovákban ismeretlen, a határozottságot helyette olyan 

ketegóriákkal fejezik ki, mint a mutató névmás vagy a birtokos névmás. Néhány példa a 

határozott névelő elhagyására:  

 Mos most vót tizen°hat éves és mindig csak fiúk Mútkor [nevet] elvettem neki a 

telefont [AV] (vö. sz. len chlapi, m.’csak a fiúk’) 

 Nagyon jó ésss () kisfijú (.) Romániából (..) volt (vö. sz. a () chlapček, m. ’ésss () a 

kisfijú’) [EV] 

 öreg CSINZSÁK-ba vót neki °vécén szlovák magyar meg magyar szlovák könyvtá 

[IK] (vö. sz. mal na vécé, m. ’vót neki a °vécén’) 

Egy olyan esetet találtam, ahol az ez mutató névmást hagyja el az adatközlő.  

 Teát (.) Zselízrő származom (.) azt jelenti hogy (.) Dél-Szlovákia (.) Dél-

Szlovákiábol (vö. sz. pochádzam zo Želiezoviec (.) to znamená, m. ’Zselízről 

származom (.) ez azt jelenti’) [AD]  

Feltehetőleg ez a mutató névmás a fesztelen, informális stílusú beszélt nyelvben is 

eltűnhet. Ebben az esetben azért gyanakszom mégis interferenciára, mert a szlovák to 

névmás egyszerre utal a magyarban megkülönböztetett ez és az névmásokra, valamint a 

tárgyesetet is ez az alak fejezi ki. Az adatközlő tükörfordítást használt, ezáltal tűnt el az ez 

mutató névmás.   
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Olyan ellipszis, amely mögött szlovák hatást feltételezek, csupán a nyelvleépüléses 

beszélők megnyilatkozásaiban fordult elő, összesen 45 alkalommal. A kontrollcsoportban 

nem regisztráltam ezt a jelenséget.  

 

4.3.2.4.3 Szenvedő igemódként létige és határozói igenév használata  

A szenvedő igékről Keszler megjegyzi, hogy a mai nyelvben ritkának számítanak, ugyanis 

a passzív jelentést ma elsősorban a passzív igeneves szerkezetekkel, funkcióigés 

szerkezetekkel vagy körülírással, illetve mediális igékkel fejezzük ki (Keszler 2000: 88). 

Interferenciaként azért kerültek ide, mert a szlovák nyelvben gyakoribb a passzív 

szerkezetek használata (Pallag 2007: 79).  

 Nemtudoom () otthon be van dirigálva hogy (.) musíte ísť na vysokú | [CP] (vö. sz. 

doma je nadirigovaná; musíte ísť na vysokú, m. ’főiskolára kell mennetek’) 

 Sok? Az sok? [nevet] (..) Én olyan harmincra voltam | megszokva [nevet] Nekem 

ez kevés [GR] (vö. sz. bol som zvyknutý) 

 Szeretem a nyelvet van () kötve kultúrával és a | magyar kultúrát nem ismerem 

[MP] (vö. sz. je viazaný) 

 akkor hárman éss akkor össze van von +// kapcsolódva /-nem is tudom hogy 

micsoda-/ [halkan] [VN] (vö. sz. je spojená)  

A jelenség 17 alkalommal fordult elő az anyagban. Mind a nyelvleépülőknél, mind pedig a 

kontrollbeszélők esetében megjelent.  

 

4.3.2.4.4 Szlovákos szórend 

A szórendi eltérések zöme gyakorisági jellegű, vagyis a szlovákban kontaktusváltozatnak 

minősülő forma a magyarországi magyar nyelvváltozatokban is él (Lanstyák 2000a: 102–

103). Bár ez a kitétel a magyardomináns beszélőkre vonatkozik, de nyelvleépülők esetében 

is érvényes. A következő példákban az adott szórend ugyan a magyarban is elképzelhető, 

de ott jelöltnek számít, érződik rajta a szlovák hatás.  

 NO () /-nemtudom-/ [halkabban] kell gondolkoznyi <!> hogy hool meg hoogy [CP] 

(vö. sz. treba rozmýšlať, m. ’gondolkodni kell’) 

 tátrai fiú | NO () Mondták is neki aa Ö () testvérei anyukámnak hogy neke(d) /-ez a 

hárombetűs tót kell-/? [IK] (vö. sz. súrodenci mamy, m. ’anyukám testvérei’) 
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A következő példa szórendje ugyan megtalálható a magyarban, azonban ott más a 

jelentése, tehát nem csupán stilisztikai jelöltségről, ill. gyakorisági különbségről van szó.  

Az ilyen eseteket abszolút kontaktusjelenségeknek tekinthetjük.  

 A: Én szüle’tem (.) ÖÖ jú +//. júliusban +//. júliusba? (.) igen (..) és évet is () akarsz 

() tudni? [AS] (vö. sz. ja som sa narodila v júli, m. ’Én júliusban születtem’) 

A magyarban meglévő jelentés: a beszélő az én szót erős hangsúllyal ejti, jelezve, hogy 

éppen ő az, aki júliusban született.  

A szlovákos szórend a korpuszban gyakorinak számított – 304 alkalommal
42

 

regisztráltam. Mindkét vizsgált csoportban megjelenik. Csupán egy kontrollbeszélő (GX) 

esetében nem fordult elő.  

 

4.3.2.4.5 Névszói állítmány helyett kopula és névszó használata  

A magyar névszói állítmány tulajdonképpen névszói-igei állítmány, amelyben a kopula 

zéró morfémával van kifejezve (vö. Keszler 2000: 395). A korpuszban egy olyan eset 

fordul elő, amely szlovák hatásra ellentmond ennek a szabálynak, ugyanis használják a 

vannak segédigét.  

 A: ÖÖÖ valamikor otthon (..) ÖÖ a nagyszüleimel csak magyarul beszélnek +//. 

beszélek mer ők nem nem van:nak hajlandók /-szlovákul beszélni-/ [nevetve] [EF] 

(vö. szl. nie sú ochotní, m. ’nem hajlandók’)
43

  

A példa nyelvleépülő beszélőtől származik.  

 

4.3.2.4.6 Mondattani kalk  

Bartha Csilla a detroiti magyar nyelvhasználatot feldolgozó munkájában a mondattani 

kalkokkal kapcsolatban a következőket jegyzi le: „a szintaktikai calque-ok használata már 

nem kizárólag a lexikai hiányok kitöltésére szolgáló kevésbé tudatos eljárás, sokkal inkább 

olyan nyelvvesztési szimptóma, amely a meggyöngült nyelvérzék és az angol erős 

hatásának következményeként megjelenő morfológiai, szintaktikai bizonytalanságokat 

jelzi” (1993:117–118). Ez a megállapítás a mi esetünkben is érvényes, hiszen a 

kontrollcsoport beszélőinek megnyilatkozásaiban az interferencia mennyisége jóval kisebb, 

mint a nyelvleépülők esetében. Lássunk néhány példát a korpuszból: 

                                                             
42 A példákban bemutatott két esetet a számszerűsítésnél nem különböztettem meg. 
43 Erről lásd még Pallag (2007: 81). 
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 Osz van olyan aki mutassa meg ezt ezt ezt | ez mennyi kerül [MP] (vö. koľko stojí; 

m. ’mennyibe kerül’) 

 Próbálkoztam amikor ÖÖ gimin voltam [TM] (vö. keď som bol na gympli; m. 

’gimibe jártam’) 

A korpuszban 201 alkalommal regisztráltam a jelenséget. Minden nyelvleépülő beszélőnél 

előfordult, a kontrollcsoportban azonban csak egy adatközlőnél mutatkozott.  

 

4.3.2.4.7 Szlovákos egyeztetés 

A magyar nyelv szabályai szerint a mennyiségjelző után a jelzett szó általában egyes 

számban áll (vö. Keszler 2000: 444–445). Amennyiben ez nem így történik, akkor fennáll 

annak a gyanúja, hogy interferenciáról van szó, ugyanis a szlovák egyeztet számban is és 

személyben is. Az anyagban csupán a számbeli egyeztetés megsértésére találtam példát. 

 tizennyolc Ö ÖÖ () vizsgák vannak [EV] (vö. sz. je osemnásť skúškov, m. 

’tizennyolc vizsga van’) 

 A: ott Hídvégen akkor | na’gyon sok °leveleket írtunk egymásnak telefon nem vót 

ugye () se internet se semmi [IL] (vö. sz. veľa listy, m. sok levelet) 

 aa szlovák könyvtárba(a)n nagyon sok francia könyvek vannak M itt MM Pozsonyba 

NOO [bizonygatva] [EF] (vö. sz. veľa kníh, m. ’sok könyv’)  

 Hát Ö (.) nnnem szokok csinálnii nagyon sok problémákat az írásba de () & a 

nyelvtan nekem () Ö () tetszett+//. tetszik [ZD] (vö. sz. veľa problémov, m. ’sok 

problémát’) 

A korpuszban a szlovákos egyeztetést 16 esetben regisztráltam. Kizárólag a nyelvleépülők 

csoportjában fordult elő.   

 

4.3.2.4.8 Birtokos személyjelek  

A magyar nyelvben a birtokos személyjelek akkor is használatosak, amikor a legtöbb 

indoeurópai nyelvek már nem utalnak birtokviszonyra. Lanstyák István a neki van 

(valahol) valami típusú szerkezetet említi, és kimutatja a birtokos személyjelek hiányát a 

szlovákiai magyarok nyelvhasználatában (2000a: 219–221). Ugyanezt a jelenséget Kontra 

Miklós és Fenyvesi Anna is kimutatja az amerikai magyar nyelvben (Kontra 1990: 85–86; 

Fenyvesi 1995: 67–68). Mindhárom említett nyelvész megegyezik abban, hogy 
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kontaktusjelenségről van szó, de emellett Fenyvesi megjegyzi, hogy a nyelvleépülés is 

szerepet játszhat a birtokos személyjel elmaradásában. Az általam vizsgált korpuszban is 

megtalálható ez a jelenség. Mindösszesen 42 esetet regisztráltam. Két alkalommal a 

kontrollcsoportban is előfordult, a nyelvleépülő beszélők közül csupán két adatközlő (TA 

és LZ) beszédében nem jelent meg. Nézzünk meg néhány példát:   

 Nekünk van öt-hat vizsga [AV] (vö. sz. päť-šesť skúškov, m. ’öt-hat vizsgánk’) 

 va+//. va+//. van neki-/ (..) kolekció [hangosan kacag] [EV] (vö. sz. kolekcia, 

m.’kollekciójuk’) 

 neki van egggy (..) ÖÖ (..) kapela [TM] (vö. m. ’együttesük’) 

 

4.3.3 ÖSSZEGZÉS 

A kontaktusjelenségek közül néhány jelenséget az anyagban nem számszerűsítettem. Ez 

történt a helyzeti kontaktusjelenségek közül a nyelvi hiány és a nyelvi lapszus esetében. 

Számukat szinte lehetetlen volt megállapítani az egyes adatközlők beszédének 

töredékessége miatt, ill. azért, mert az ellipszisek olykor a diskurzus nagyobb részeire is 

kiterjedtek.  

Az eseti kontaktusjelenségek közül nem számszerűsítettem két jelenséget: a 

szlovákos hangszínárnyalatot és a közvetlen vendégszavakat. A szlovákos hangszínárnyalat 

minden adatközlőmnél szinte állandó jelleggel jelen volt, a közvetlen vendégszavak 

esetében pedig azért tekintettem el a számszerűsítéstől, mert a nyelvleépülő beszélőknél 

nem lehetett megkülönböztetni a közvetlen vendégszavakat az egyszavas kódváltásoktól.  

A bázistartó kódváltások nélkül
44

 a korpuszban összesen 1958 darab 

kontaktusjelenséget regisztráltam. Ennek csupán 5%-a (90 db) fordult elő a 

kontrollbeszélőknél. A két csoport között szignifikáns különbség mutatkozott (T-próba: 

p=0,000, t=4,329; Mann-Whitney: p=0,000, Z=-3,186). Mind a helyzeti, mind pedig az 

eseti kontaktusjelenségek esetében a jelenségek túlnyomó többsége a nyelvleépülő 

csoportban jelentkezett, és mindkét esetben szignifikáns különbség volt kimutatható a 

kontrollbeszélők és nyelvleépülők között. Ennek alapján az első számú hipotézisem, 

miszerint a jelenségek többsége a nyelvleépülő csoportban jelentkezik, beigazolódott.   

                                                             
44

 Miután a kontaktusjelenségeket és a kódváltásokat külön fejezetben, külön jelenségként vizsgálom, ezért a 

számszerűsítésnél is célszerűbbnek tartom a bázistartó kódváltásokat a kódváltások kategóriájában, ill. az azt 

feldolgozó (4.2) fejezetben vizsgálni.  
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A nyelvleépülők esetében leggyakrabban a rövidülés fordult elő, elsősorban a 

mássalhangzóké, majd a szlovákos szórend, a mondattani és vendégkalkok, valamint az 

alaki vendégszavak fordultak elő. A kontrollcsoport esetében az alaki vendégszavak és a 

vendégkalkok szintén a leggyakrabban előforduló kontaktusjelenségek voltak. Ezzel 

ellentétben a szenvedő igemódként létige és határozói igenév használata a nyelvleépülők 

esetében az egyik legritkábban előforduló jelenségnek mutatkozott, míg a 

kontrollbeszélőknél ez a jelenség lényegesen gyakrabban jelentkezett.   

17. táblázat: A kontaktusjelenségek előfordulása gyakoriság tekintetében a nyelvleépülő csoportban 
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18. táblázat: A kontaktusjelenségek előfordulása gyakoriság tekintetében a kontrollcsoportban 

 

Ha az egyes nyelvi szinteken előforduló eseti kontaktusjelenségek számát vizsgáljuk meg, 

akkor azt láthatjuk, hogy a nyelvleépülőknél a legtöbb interferenciajelenség a mondattan és 

a hangtan
45

 szintjén jelentkezett, legkevesebb pedig az alaktan szintjén. Valójában az 

alaktan alatt tárgyalt két interferencia (toldalékcsere és toldalékhiány) morfoszintaktikai 

jelenség, amelyek csak részben kötődnek az alaktanhoz. Az alaktan és mondattan külön 

tárgyalását csupán a jobb áttekinthetőség szempontjából tartom célszerűnek.    

 

                                                             
45

 Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a hangtan esetében a szlovákos hangszínárnyalat jelenségét nem 

számszerűsítettem. Ez valószínűleg módosította volna az eloszlásokat a hangtan javára. 
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17. ábra: Az eseti kontaktusjelenségek előfordulása a nyelvi szintek alapján 

 

A fejezet elején felállított harmadik számú hipotézisben azt feltételeztem, hogy a lexikon 

szintjén nagyobb számban fordulnak majd elő kontaktusjelenségek mindkét vizsgált 

csoportban. A hipotézis csupán a kontrollbeszélők esetében igazolódott be. A 

nyelvleépülőknél a mondattan és a hangtan szintjén fordult elő az interferenciajelenségek 

javarésze
46

. Ennek oka feltehetőleg abban keresendő, hogy a vizsgált nyelvleépülő 

beszélők egy része a nyelvet nem sajátította el tökéletesen, vagyis a tökéletlen 

nyelvkiépülés esete torzíthatja az eredményeket. Ezt támasztja alá Montrul (2008) is, aki 

több nyelvleépülést vizsgáló kutatás eredményeit hasonlította össze, és megállapította, 

hogy a morfoszintaktikai érintettség leginkább a tökéletlen nyelvelsajátítók esetében volt 

jellemző (264).  

Hutz következtetése tehát, miszerint a nyelvi szintek közül a nyelvleépülés 

legelőször a lexikonban jelentkezik, az alaktani és a mondattani jelenségek ellenállóbbnak 

mutatkoznak (2007: 203), a mi esetünkben az alaktan esetében beigazolódott, ugyanis ez a 

nyelvi szint mutatkozott egyértelműen a legellenállóbbnak.
47

 A kontrollbeszélőknél a 

                                                             
46

 Az említett jelenségek számszerűsítésével feltehetőleg elsősorban a hangtani jelenségek száma ugrana 

meg. A lexikon szintjén a közvetlen vendégszavak számát feltehetőleg – a szószintű bázistartó kódváltások 

előfordulásából kiindulva (a nyelvleépülőknél 464 db és ennek csak egy része közvetlen vendégszó) – nem 

előzné meg a mondattani jelenségeket. 
47

 Ugyanakkor érdemes újból megjegyezni, hogy a számszerűsítésből hiányoznak a közvetlen vendégszavak. 
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legtöbb interferenciajelenség a szókészlettan és a mondattan szintjén jelent meg, melynek 

egy része feltehetőleg kölcsönelem. A hangtan és az alaktan szintjén alig fordult elő 

interferencia.  

A második számú hipotézisem az volt, hogy a szlovák nyelv dominanciájának 

következtében a nyelvleépülők magyar megnyilatkozásaiban olyan kontaktusjelenségek is 

megjelennek, amelyek a kontrollbeszélők esetében nem fordulnak elő. A feltevés 

beigazolódott, több olyan jelenség is akadt, amely csak a nyelvleépülőknél fordul elő. Ezek 

a következők: alkalmazkodással kapcsolatos interferencia, hibrid vendégszók, 

toldalékhiány, formaszók jelentésátvitele, szlovák hatásra történő ellipszis, szlovákos 

egyeztetés, névszói állítmány helyett kopula és névszó használata. Kizárólag a 

kontrollbeszélőknél jelentkező interferenciajelenséget nem regisztráltam a korpuszban. 

A következő táblázatban összegeztem a jelenségek előfordulását és megjelöltem, 

hogy melyek esetében mutatható ki szignifikáns eltérés a két vizsgált csoport között:  

19. táblázat: A kontaktusjelenségek előfordulása és különbségei a vizsgált csoportokban 

Kontaktusjelenség típusa 
Előfordulás 

nyelvleépülők 

Előfordulás 

kontrollcs. 
Eltérés a két csoport között 

Helyzeti kontaktusjelenségek 87 4 

van; T-próba: p=0,006, t=3,203; 

Mann-Whitney: p=0,025, Z=-

2,203  

Nyelvi hiány és nyelvi 

lapszus 
--- --- Nincs számszerűsítve 

Nyelvi széttagoltság 71 3 

van; T-próba: p=0,008, t=3,023; 

Mann-Whitney: p=0,066, Z=-

1,920; Kolmogorov-Smirnov: 

p=0,301, Z=0,972 

Hiperkorrekció 16 1 nincs 

Bázistartó kódváltás 592 68 nincs 

Eseti kontaktusjelenségek 1781 86 

van; T-próba: p=0,000, t=6,883; 

Mann-Whitney: p=0,000, Z=-

3,187 

Hangtani 

interferenciajelenségek 
605 10 

van; T-próba: p=0,00, t=5,243; 

Mann-Whitney: p=0,000, Z=-

3,194 

Szlovákos hangszínárnyalatú 

„a” és „e” 
--- --- Nincs számszerűsítve 

Alkalmazkodással 

kapcsolatos interferencia  
78 0 nincs 

Véghangzó zöngétlenedése 30 1 nincs 

Hosszú msh rövidülése 358 4 

van; T-próba: p=0,008, t=2,969; 

Mann-Whitney: p=0,001, Z=-

3,034 
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Hosszú mgh rövidülése 139 5 

van; T-próba: p=0,004, t=3,392; 

Mann-Whitney: p=0,033, Z=-

2,169 

Szókészlettani 

interferenciajelenségek 
403 48 

van; T-próba: p=0,039, t=2,226; 

Mann-Whitney: p=0,008, Z=-

2,578 

Közvetlen vendégszavak --- --- Nincs számszerűsítve 

Alaki vendégszavak 185 37 nincs 

Hibrid vendégszók  32 0 

van; T-próba: p=0,024, t=2,526; 

Mann-Whitney: p=0,081, Z=-

1,975; Kolmogorov-Smirnov: 

p=0,025, z=1,477 

Vendégkalkok 157 9 

van; T-próba: p=0,002, t=3,719; 

Mann-Whitney: p=0,002, Z=-

2,846 

Jelentésbeli vendégszók   16 1 

van; T-próba: p=0,014, t=2,776; 

Mann-Whitney: p=0,087 Z=-

1,838; Kolmogorov-Smirnov: 

p=0,083, Z=1,262 

Stílusbeli vendégszók 13 1 nincs 

Alaktani (morfoszintaktikai) 

interferenciajelenségek 
95 1 

van; T-próba: p=0,001, t=4,136; 

Mann-Whitney: p=0,004 Z=-2,794 

Toldalékcsere 71 1 

van; T-próba: p=0,001, t=4,319; 

Mann-Whitney: p=0,004, Z=-

2,753 

Toldalékhiány 24 0 

van; T-próba: p=0,011, t=2,907; 

Mann-Whitney: p=0,081, Z=-

1,976; Kolmogorov-Smirnov: 

p=0,026, z=1,474 

Mondattan 657 27 

van; T-próba: p=0,001, t=3,954; 

Mann-Whitney: p=0,000, Z=-

3,278 

Formaszók jelentésátvitele 58 0 

van; T-próba: p=0,002, t=3,585; 

Mann-Whitney: p=0,019, Z=-

2,368 

Ellipszis szlovák hatásra 45 0 

van; T-próba: p=0,001, t=4,263; 

Mann-Whitney: p=0,005, Z=-

2,722 

Szenvedő igemódként létige 

és határozói igenév 
12 5 nincs 

Szlovákos szórend 286 18 

van; T-próba: p=0,003, t=3,396; 

Mann-Whitney: p=0,001, Z=-

3,022 

Névszói állítmány helyett 

kopula + névszó használata  
1 0 

Az alacsony előfordulás miatt 

biztonsággal nem megállapítható. 

Mondattani kalk 199 2 

van; T-próba: p=0,000, t=5,143; 

Mann-Whitney: p=0,000, Z=-

3,289 

Szlovákos egyeztetés 16 0 
van; T-próba: p=0,012, t=2,874; 

Mann-Whitney: p=0,081, Z=-
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1,991; Kolmogorov-Smirnov 

p=0,027, z=1,465 

Birtokos személyjelek 40 2 

van; T-próba: p=0,002, t=3,585; 

Mann-Whitney: p=0,019, Z=-

2,368 

 

Ahogyan a megakadásjelenségeket tárgyaló fejezetben tettem, a kontaktusjelenségek 

esetében is az előfordulásokból kiindulva megkülönböztettem a nyelvleépülésre inkább 

jellemző erős és kevésbé jellemző gyenge jelenségeket. 

20. táblázat: Erős és gyenge nyelvleépüléses jelenségek a kontaktusjelenségek esetében 

Erős kontaktusjelenségek Gyenge kontaktusjelenségek 

Nyelvi széttagoltság  Hiperkorrekció 

Alkalmazkodással kapcsolatos interferencia Bázistartó kódváltás 

Hosszú msh rövidülése Véghangzó zöngétlenedése 

Hosszú mgh rövidülése Alaki vendégszavak 

Hibrid vendégszók  Stílusbeli vendégszók 

Vendégkalkok 

Szenvedő igemódként létige és határozói 

igenév használata 

Jelentésbeli vendégszók    

Toldalékcsere  

Toldalékhiány  

Formaszók jelentésátvitele  

Ellipszis szlovák hatásra  

Szlovákos szórend  

Mondattani kalk  

Szlovákos egyeztetés  

Birtokos személyjelek  
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5 ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

Dolgozatomban 15 fiatal nyelvleépülő szlovákiai beszélő magyar nyelvhasználatát 

vizsgáltam meg a nyelvleépülés tekintetében, valamint rámutattam azokra a jelenségekre, 

amelyek megnyilatkozásaikban a nyelvleépülésre utalnak. Mivel a nyelvleépülés vizsgálata 

a nyelvészetben viszonylag új területnek számít, magyar–szlovák viszonylatban pedig még 

nem (vagy keveset) foglalkoztak vele, ezért munkám kísérleti jellegűnek tekintem, egyfajta 

alapozásnak, első lépésnek a nyelvvesztés és a nyelvcsere vizsgálatában.  

A dolgozat első részében a nyelvleépüléssel kapcsolatos elméleti kérdésekkel 

foglalkoztam. Ezen belül kitértem a nyelvleépülés terminológiai vonatkozásaira, a 

jelenséget meghatározó nyelven kívüli tényezőkre, valamint áttekintettem a nyelvvesztés 

kutatásának történetét és magyar, ill. angol nyelvű szakirodalmát. Kihangsúlyoztam azokat 

a specifikumokat, amelyek a magyar–szlovák irányú nyelvleépülést meghatározzák. Ebben 

a fejezetben foglalkoztam még a beszélt nyelvvel, melynek viszonylagos ismeretlensége 

jelentette a legnagyobb problémát a nyelvleépüléses jelenségek elkülönítésében, valamint 

jellemeztem a szlovákiai magyarokat a nyelvvesztés szempontjából.  

A következő, módszertani fejezetben az adatgyűjtés módszereit mutattam be. Az 

adatokat félig strukturált szociolingvisztikai interjúk, nyelvhasználati kérdőívek és részt 

vevő megfigyelés módszerével gyűjtöttem. Összesen 20 adatközlőt vizsgáltam, ebből 5 

beszélő magyardomináns kétnyelvű szlovákiai fiatal volt, ők képezték a kontrollcsoportot. 

Kitértem az adatgyűjtés során felmerülő problémákra, az adatok feldolgozásának 

folyamatára és a hangfelvételek lejegyzésének mikéntjére. Mivel a nyelvleépülés egyéni 

szinten zajlik, egy-egy jelenség okát sokszor a kontextus és beszélő hátterének ismerete 

adja meg, ezért a fejezetben nagy hangsúlyt helyeztem az adatközlők részletes 

bemutatására. Jellemeztem őket az identitás, a magyar nyelvvel, nemzetiséggel kapcsolatos 

attitűdjeik és magyar nyelvhasználatuk alapján is. Beszélőim többsége számára az identitás 

meghatározása problémát jelent – még azok is, akik a nemzetiséget tudakoló kérdésben 

egyértelmű kategóriát (pl. magyar, szlovák) jelöltek be a kérdőívben, a másik nyelvhez is 

erősen kötődnek. Ezt a dilemmát a környezetükben lévő elvárásrendszerek (szlovák baráti 

közösség szemben a magyar nagyszülők, esetenként szülők elvárásaival) még inkább 

fokozzák. Magyar nyelvüket leggyakrabban a nagyszülőkkel használják. A családon belül 
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a magyar nyelv megjelenik ugyan, ám használata egy esetben sem kizárólagos. A baráti 

körben inkább a szlovák nyelv van jelen. Beszélőim esetében a magyar nyelv már nem 

tartozik a mindennapi élethez, nem érzik annak szükségességét, ezért nem is fordítanak 

energiát arra, hogy gyakorolják.  

A dolgozat nagyobb részét a kutatás eredményeinek részletes bemutatása teszi ki. Az 

adatközlők megnyilatkozásait három szempontból vizsgáltam – a megakadásjelenségek, 

kódváltások és a szűkebb értelemben vett kontaktusjelenségek tekintetében. A 

nyelvleépülők adatait minden esetben a kontrollcsoport adataival vetettem össze. Az egyes 

fejezetekben először áttekintettem az adatközlők megnyilatkozásaiban előforduló 

jelenségeket, majd megvizsgáltam ezek gyakoriságát. Az egyes fejezetek végén az 

előfordulási gyakoriságból kiindulva következtettem azokra a jelenségekre, amelyek a 

nyelvleépülésre jellemzőbbnek mutatkoztak. Az itt összefoglalt eredmények feltehetőleg 

más magyar párú helyzetre is érvényesek. 

A legfontosabb tanulságok és következtetések az egyes vizsgálati szempontok 

mentén következőképpen foglalhatók össze:   

Megakadásjelenségek  

A nyelvleépülő beszélők megnyilatkozásaiban szignifikánsan több megakadás fordult elő, 

mint a kontrollbeszélők esetében.   

A bizonytalanságokat illetően a két csoport nem mutatott különbséget – ennek egyik 

oka feltehetőleg módszertani jellegű, hogy viszonylag kevés számú adatközlővel 

dolgoztam, illetve arra is találtam bizonyítékot, hogy a nyelvleépülő beszélők a nyelvi 

bizonytalanságból, ill. az időnyerésből fakadó problémáikat másképp (különböző 

kommunikációs stratégiák segítségével) oldották meg, mint a kontrollbeszélők. 

A bizonytalanságok egyes jelenségeit vizsgálva szignifikáns különbség csupán a 

szóbelseji szünetek esetében mutatkozott – a nyelvleépülő adatközlők gyakrabban 

alkalmazták. Ez arra utal, hogy legtöbbször abban voltak bizonytalanok, hogy a szóhoz 

milyen toldalékot kapcsoljanak, vagyis a grammatikai tervezés jelentett számukra 

problémát.   

Érdemi különbség ugyan nem volt kimutatható, azonban szembetűnő volt a 

beszédtöltelékek diskurzív funkciója a nyelvleépülő csoportban. Egyes beszélők stratégia 
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jelleggel alkalmazták a töltelékelemeket a téma gyors lezárására és az ellipszisek 

jelölésére, mintegy figyelmeztetve arra a beszédpartnert. 

A nyelvleépülő beszélők szignifikánsan többet tévesztettek, mint a kontrollcsoport 

tagjai. Az egyes jelenségeket a vizsgálat során nagyobb kategóriákba soroltam – cserék, 

szűkebb értelemben vett tévesztések, hiányok, többletek. Mindkét vizsgált csoportban 

leginkább a hiányok voltak jellemzők, legkevésbé pedig a többletek. A hiányok gyakori 

előfordulása abból is fakad, hogy az informális spontán beszédben is gyakoriak a 

kihagyások, az adatgyűjtés során készített interjúknak pedig kifejezetten célja volt a 

kötetlen közeg megteremtése. 

A hiányok közül a rövidülések és az ellipszisek, valamint a toldalékelhagyások 

fordultak elő leggyakrabban. A nyelvleépülők jellemzően inkább a mássalhangzókat 

rövidítették. Emellett megnyilatkozásaikban olyan elliptikus szerkezetek is megjelentek, 

amelyek a kontextus, partner, világról alkotott tudás ismeretéből nem voltak 

rekonstruálhatók. A rekonstruálást olykor különösen a tévesztések lehetetlenítették el. Az 

ellipszisek és a toldalékelhagyások gyakori előfordulása azt mutatja, hogy a beszélők a 

lexikai elérés és grammatikai megformálás nehézségeiből adódó problémákat ezek 

segítségével oldották fel.  

Az egyes jelenségek előfordulásából kiindulva a két csoportban a következő 

jelenségeket tekintettem a nyelvleépülés szempontjából jellemzőnek: 

– alanyi és tárgyas ragozás közötti ingadozás 

– igeragozást érintő ragcserék 

– határozóragok cseréje 

– lexémacsere 

– szokatlan szórend 

– hasonulások elmaradása 

– egyeztetés hiánya vagy elmaradása 

– mássalhangzók rövidülése 

– ellipszis 

– névelők elmaradása 

– létige elmaradása igei-névszói állítmányban. 

– toldalékelhagyás 
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– lexémabetoldódás 

– toldaléktöbblet. 

Kódváltások 

A nyelvleépülők a korpuszban gyakrabban alkalmaztak kódváltásokat, azonban a két 

csoport között szignifikáns különbség nem volt kimutatható, ami feltehetőleg azzal 

magyarázható, hogy a nyelvleépülő beszélők többsége egynyelvű módban működött, azaz 

kifejezetten kerülte a kódváltásokat.  

A bázistartó kódváltás előfordulása tekintetében szignifikáns különbség nem volt 

kimutatható a vizsgált csoportok között. A nyelvleépüléses beszélők egymással 

majdhogynem megegyező arányban alkalmazták a Z, B és V típusú kódváltásokat. H és X 

típusú váltás csupán elvétve fordult elő. A két vizsgált csoport elsősorban abban 

különbözött, hogy a nyelvleépüléses beszélők anyagaiban H és X típusú kódváltások is 

előfordultak, illetve a B típusú kódváltás a nyelvleépülőknél kevésbé volt domináns, 

ugyanis a vendégnyelvi betétek integrálása a bázisnyelvbe problematikusabb a számukra.  

Z típusú kódváltások egy jelentős része kommunikatív stratégia következtében jött 

létre. Az ilyen típusú kommunikatív stratégiák minden bizonnyal befolyásolják az egyes 

kódváltás típusok előfordulását, elsősorban a Z (esetleg H) típus javára.  

Az X típusú kódváltást, mivel kevés példa fordult elő az anyagban, nem lehet olyan 

pontosan meghatározni, mint az előbbi típusokat. Valószínűnek látszik, hogy ezt a típusú 

kódváltást nem nyelvtani megközelítésből érdemes vizsgálni, hanem inkább jelentéstani 

szempontból, ill. a megnyilatkozásban betöltött funkciója szempontjából. Az X típusú 

kódváltás előfordult olyan beszélők interjúiban is, akik megítélésem szerint viszonylag jól 

beszélnek magyarul, azonban ilyenkor csupán azokra a regiszterekre volt jellemző, 

amelyekben az adatközlő magyar nyelvében alig vagy egyáltalán nem volt járatos.  

A bázistartó kódváltások tekintetében meglehetősen nagy egyéni különbségek 

mutatkoztak mindkét csoportban, ami torzította az eredményeket. A kontrollcsoportban pl. 

egy beszélő egyáltalán nem használt kódváltást, egy másik pedig többet, mint néhány 

nyelvleépülő adatközlő. Ezek a különbségek a beszélők élethelyzeteivel, ideológiáival is 

összefügghetnek. Ugyanakkor ez azt is mutatja, hogy a kódváltás önmagában nem utal 

nyelvleépülésre.  
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A vendégnyelvi betét mindkét csoportban inkább szó volt, mint szószerkezet. Ebben 

a tekintetben szignifikáns különbség nem volt kimutatható.   

A bázisváltás csupán a nyelvleépülő beszélők esetében regisztráltam – elsősorban 

mondatok, ill. tagmondatok között fordult elő. 

Az anyagban a kódváltások nagy része jelölt volt. A jelöletlen kódváltás leginkább 

akkor volt jellemző, amikor a beszélők olyan vendégszavakat használtak, amelyek 

a beszélgetés témájának kontextusában széles körben ismertek voltak. A 

kontrollbeszélőknél magasabb volt a jelöletlen kódváltások száma, azonban szignifikáns 

különbség nem mutatkozott.    

A kódváltás okai közül leggyakrabban a nyelvi hiány és nyelvi lapszus fordult elő. 

Emellett még az idézés és a pontosítás is megjelent. Feltehetőleg az interjúhelyzetből 

következik, hogy több ok nem jött elő az elemzés során.   

A kódváltogatás, amennyiben nem beszédmódként tekintünk rá, hanem mint 

alkalmanként megjelenő jelenségre, a nyelvleépülés megnyilvánulása is lehet. Ilyen 

esetben jellemző, hogy a vendégnyelvi szekvenciák rövidebbek és töredezettebbek, mint 

beszédmód esetében, valamint nagyobb számban és többféle módon jelöltek.    

A kódváltások közül a következőket tekintettem a nyelvleépülés szempontjából 

jellemzőbb, ún. erős kódváltásoknak:  

– H típusú 

– X típusú 

– bázisváltás mondaton kívül 

– bázisváltás mondaton belül és mondatok között. 

Kontaktusjelenségek 

Mind a helyzeti, mind pedig az eseti kontaktusjelenségek szignifikánsan gyakrabban 

jelentkeztek a nyelvleépülő beszélőknél.  

A leggyakoribb kontaktusjelenség a nyelvleépülők esetében a mássalhangzó-

rövidülés volt, majd a szlovákos szórend, a mondattani és vendégkalkok, valamint az alaki 

vendégszavak következtek. A kontrollcsoport esetében az alaki vendégszavak és a 

vendégkalkok szintén a leggyakrabban előforduló kontaktusjelenségek voltak.  

A nyelvleépülő beszélőknél a legtöbb interferenciajelenség a mondattan és a hangtan 

szintjén jelentkezett, legkevesebb pedig az alaktan szintjén (ezek is morfoszintaktikai 
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jelenségek voltak). Ennek oka az lehet, hogy a vizsgált nyelvleépülő beszélők egy része a 

nyelvet nem sajátította el tökéletesen, vagyis a tökéletlen nyelvkiépülés torzíthatja az 

eredményeket. Emellett néhány jelenség nem lett számszerűsítve pl. a közvetlen 

vendégszavak és a szlovákos hangszínárnyalat jelenségei, amelyek szintén torzítják az 

eredményeket. A kontrollbeszélőknél az interferenciajelenségek javarésze a szókészlettan 

és a mondattan szintjén jelent meg.   

A kontaktusjelenségek közül a következő jelenségeket tekintettem a nyelvleépülés 

szempontjából jellemzőnek: 

– nyelvi széttagoltság 

– alkalmazkodással kapcsolatos interferencia 

– hosszú mássalhangzók rövidülése 

– hosszú magánhangzók rövidülése 

– hibrid vendégszók 

– vendégkalkok 

– jelentésbeli vendégszók   

– toldalékcsere 

– toldalékhiány 

– formaszók jelentésátvitele 

– ellipszis szlovák hatásra 

– szlovákos szórend 

– mondattani kalk 

– szlovákos egyeztetés 

– birtokos személyjelek. 

A disszertáció eredményei, amelyek feltehetőleg más magyarpárú helyzetre is 

alkalmazhatók, kiindulópontul, illetve összevetési alapként szolgálhatnak a további 

kutatásokhoz a kétnyelvűség és a nyelvleépülés témájában. Bízom abban, hogy a jövőben 

egyre több nyelvészeti kutatás tekinti alanyának a nyelvleépülő beszélőket. Amellett, hogy 

vizsgálatuk a nagyfokú asszimiláció okán szükségszerű, maga a nyelvleépülés témája is 

számos izgalmas kérdést rejt magában, amelyek megválaszolásra várnak. Csak néhány 

ezek közül: Milyen kompenzációs, illetve kommunikációs stratégiákat alkalmaznak a 

nyelvleépülő beszélők? Ezek eltérnek-e a második nyelv elsajátításában használt 
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stratégiáktól? Ha igen, akkor miben? Felhasználhatók-e ezek a nyelvoktatásban? Milyen 

nyelven kívüli tényezők és hogyan befolyásolják a nyelvleépülést? Mi a nyelvi ideológiák 

szerepe a nyelvleépülésben? A nyelvleépülők identitásának alakulását hogyan befolyásolja 

az első nyelv tudásának változása? 

Jelenleg ezen a területen a kérdések vannak túlsúlyban. Remélem, hogy idővel majd 

a válaszok is megérkeznek.  
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7 MELLÉKLETEK 
 

7.1 A FONETIKAI ÁTÍRÁS JELÖLÉSEINEK MAGYARÁZATA 
 

álló betűk   magyar nyelvű szövegrész 

dőlt betűk   szlovák nyelvű szövegrész 

KISKAPITÁLIS analóg vagy nyelvsemleges szövegrész; alkalmanként előforduló 

más (nem szlovák) nyelvű szövegrész  

<!>, <sic>  csakugyan úgy mondta, ahogy az átiratban szerepel, bármennyire 

meglepőnek tűnik is 

 

<=mmm> „megfejtés”, azaz a csonkulás, a hangalak eltévesztése stb. miatt ne-

hezen érthető szó teljes alakja 

 [mmm]  megjegyzés, pl. [nevet], [gúnyosan], [gyorsabban], [valaki bejön] 

/-mmm mmm-/ határjelölés: 1. annak az egy szónál hosszabb szövegrésznek a meg-

jelölése, amelyre az azt követő megjegyzés vonatkozik; 2. annak az 

egy szónyi szövegrésznek a megjelölése, amelyre az azt követő 

kérdőjel vonatkozik (kijelentő stb. mondatokban); 3. átfedődés (pár-

huzamos szekvenciák) megjelölése 

(mmm mmm)  olyan szövegrész, melynek átiratában a lejegyző nem biztos („best 

guess”) 

m|m  junktúra (elnémulással nem járó, de valamilyen fonetikai eszközzel 

kifejeződő szokásos hasonulás vagy rövidülés elmaradása) 

 

()  akusztikai jelkimaradásban megvalósuló nagyon rövid szünet 

(.)  akusztikai jelkimaradásban megvalósuló rövid szünet 

(..)  akusztikai jelkimaradásban megvalósuló közepes(en hosszú) szünet 

(…) akusztikai jelkimaradásban megvalósuló hosszú szünet 

 

Ö   rövid habozás (kiskapitálissal) 

ÖÖ   közepes(en hosszú) habozás (kiskaptálissal) 

ÖÖÖ  hosszú habozás (kiskaptálissal) 

 

M   másfajta rövid habozás (kiskaptálissal) 

MM  másfajta közepes(en hosszú) habozás (kiskaptálissal) 

MMM másfajta hosszú habozás (kiskaptálissal) 

HM, HMM, HMMM hümmögés (bizonytalanságot vagy – más intonációval – 

meglepődést stb. fejezhet ki) 

MHM  helyeslésként használt „mondatszó” 

M-M    tagadásként használt „mondatszó”  

 

&   sem habozásnak, sem értelmes szónak, szórésznek nem tekinthető 

hangkibocsátás  

 

aalvás, alváás, alváss  rövidebb hangzónyújtás 
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aaalvás, alvááás,  

alvásss   hosszabb hangzónyújtás 

aaaalvás, alváááás,  

alvássss feltűnően hosszú hangzónyújtás   

 

mm:mm:mm  a szó(rész) tagolva ejtése  

mm;mmm  szónál kisebb egység újraindítása; dadogás  

’mmm  szóhangsúly (főhangsúly) 

’mmm,mmm mellékhangsúly 

° mmm mmm  feltűnő(en erős) szakaszhangsúly 

°° mmm mmm  feltűnő(en erős) mondathangsúly 

 

+…  félbehagyás 

+/.   félbeszakítás vagy közbevágás 

+//.  önközbevágás 

 

X   szónál kisebb egységnek tekintett érthetetlen szövegrész  

XX   szónak tekintett érthetetlen szövegrész  

XXX  több szóból állónak tekintett érthetetlen szövegrész 

mmm
mm

  szónál rövidebb redukált, de érthető szekvencia 

mmm
(mm)

  szónál rövidebb redukált, nehezen érthető szekvencia 

www [… mp]  ugyanazon beszélő kihagyott szövegrésze 

yyy [… mp]  kihagyott párbeszédrészlet, azaz egynél több beszélő kihagyott szö-

vegrésze 
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7.2 NYELVHASZNÁLATI KÉRDŐÍV  
 

Tento dotazník bude použitý v mojej dizertačnej práci, ktorá sa zaoberá otázkou 

dvojjazyčnosti a používania jazykov dvojjazyčných osôb. Obsahuje 31 otázok. Ich 

zodpovedanie trvá približne 30–40 minút. Prosím ťa, aby si svoje odpovede dôkladne 

premyslel. Ďakujem, že vyplnením dotazníka napomáhaš mi v mojej práci. / Ezt a kérdőívet 

a doktori munkámhoz szeretném felhasználni, amelynek témája a kétnyelvűség és a 

kétnyelvűek nyelvhasználata. A kérdőív 31 kérdést tartalmaz. Kitöltési ideje általában 30–

40 perc. Arra kérlek, hogy ne siesd el, gondold át a válaszaidat.  

Köszönöm, hogy segíted a munkám. 

 

1. Meno a priezvisko/Vezetékneved és keresztneved? 

 

2. Rok narodenia/Születési éved: 

 

3. Bydlisko v detstve/Gyermekkori lakhelyed: 

 

4. Súčasný trvalý pobyt/Jelenlegi állandó lakhelyed: 

 

5. Súčasný prechodný pobyt/Jelenlegi átmeneti lakhelyed: 

 

6. Povolanie/Foglakozásod: 

 

7. Materinský jazyk/Anyanyelved:   

a. slovenčina/szlovák          

b. madarčina/magyar  

c. oba jazyky/mindkettő  

d. niekedy slovenčina, niekedy madarčina/egyszer szlovák, egyszer magyar 

a. e. iný/más:     

 

8. Oficiálna národnosť/Nemzetiséged hivatalosan:  

a. Slovák/szlovák          

b. Maďar/magyar/   

c. obe národnosti/mindkettő  

a. e. iná/más:     

 

9. Ku ktorej národnosť zaraďuješ sám seba?/Te milyen nemzetiségűnek tartod magad? 

a. Slovák/szlovák          

b. Maďar/magyar   

c. obe národnosti/mindkettő  

b. e. iná/más:     

 

10.  Aký vyučovací jazyk mali školy, do ktorých si chodil/a?/Iskoláidat milyen nyelven 

vagy nyelveken végezted?/    

Základná škola/Alapiskola  

a. slovenský/szlovák  b. maďarský/magyar c. maďarský a a slovenský/magyar és szlovák

 d. iný/más: ……………………………. 
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Stredná škola/Középiskola   

a. slovenský/szlovák  b. maďarský/magyar  c. maďarský a slovenský/magyar és szlovák 

 d. iný/más: ……………………………. 

 

Vysoká škola, univerzita/Főiskola, egyetem  

a. slovenský/szlovák  b. maďarský/magyar c. maďarský a slovenský/magyar és szlovák 

 d. iný/más: ……………………………. 

 

11. Upresni svoju odpoveď, prosím, ak si na predošlú otázku odpovedal „iný”./Ha az előző 

kérdésben a "más" kategóriát jelölted meg, akkor kérlek azt pontosítsd itt: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

12. Vzdelanie/Végzettség.  

 
 základné/alapfokú  stredné/középfokú vyššie/felsőfokú 

tvoje vzdelanie/a te végzettséged    

vzdelanie tvojho otca/édesapád 

végzettsége 

   

vzdelanie tvojej matky/édesanyád 

végzettsége 

   

vzdelanie tvojho manžela/tvojej 

manželky/házastársad végzettsége 

   

 

13. Materinský jazyk a národnosť/Anyanyelv és nemzetiség.  

 
 slovenský/szlovák maďarský/magyar iný/más 

Materinský jazyk tvojho otca/ 

Édesapád anyanyelve 

   

Národnosť tvojho otca/ 

Édesapád nemzetisége 

   

Materinský jazyk tvojej matky/ 

Édesanyád anyanyelve 

   

Národnosť tvojej matky/ 

Édesanyád nemzetisége 

   

Materinský jazyk tvojho 

manžela/tvojej manželky/ 

Házastársad anyanyelve 

   

Národnosť tvojho manžela/tvojej 

manželky/ 

Házastársad nemzetisége 

   

 

 

14. Ak si na predošlú otázku odpovedal „iný“, upresni svoju odpoveď, prosím/ Ha az előző 

kérdésben a "más" kategóriát jelölted valahol, kérlek pontosítsd itt:  
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Materinský jazyk tvojho otca/Édesapád anyanyelve:  

Národnosť tvojho otca/Édesapád nemzetisége:  

Materinský jazyk tvojej matky/Édesanyád anyanyelve:  

Národnosť tvojej matky/Édesanyád nemzetisége:  

Materinský jazyk tvojho manžela/tvojej manželky Házastársad anyanyelve:  

Národnosť tvojho manžela/tvojej manželky/Házastársad nemzetisége: 

 

15. Ktorým jazykom hovoríte doma, v rodine?/A szülői családban, otthon milyen nyelven 

beszéltek?  

a. výlučne po plovensky/kizárólag szlovákul 

b. väčšinou po slovensky/többnyire szlovákul  

c. väčšinou po maďarsky/többnyire magyarul  

d. zmiešane/vegyesen  

e. výlučne po maďarsky/kizárólag magyarul  

f. ani jeden z týchto, ale/egyik sem, hanem: 

 

16. S kým sa zvykneš rozprávať po maďarsky?/Kikkel szoktál magyarul beszélgetni?  

  vždy/mindig často/gyakran občas/néha nikdy/soha 

s rodičmi/szüleimmel         

so starými rodičmi/nagyszüleimmel         

s bratrancami/sesternicami/ 

unokatestvéreimmel 

        

s priateľmi/barátaimmal         

s manželom/manželkou/házastársammal         

s inými/másokkal         

 

17. Zvykneš čítať noviny v maďarčine?/Szoktál magyar nyelvű újságot olvasni?  

a. áno/igen  

b. nie/nem 

 

18. Ako často čítaš noviny v maďarčine?/Milyen rendszerességgel olvasol magyar nyelvű 

újságokat? 

a. často/gyakran olvasok 

b. niekedy/néha olvasok 

c. zriedkavo/ritkán 

d. nikdy/sosem 

 

19. Ak zvykneš čítať noviny v maďarčine, uvedz ich názov, prosím./Ha szoktál magyar 

nyelvű újságokat olvasni, akkor milyeneket? Írd le a címüket:  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

20. Zvykneš čítať knihvy v maďarčine?/Szoktál magyar nyelvű könyveket olvasni?  

a. áno/igen  

b. nie/nem 
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21. Ak áno, koľko kníh prečítaš v maďarčine ročne?/Ha igen, akkor egy év alatt hány 

magyar nyelvűkönyvet olvasol? 

a. 1–5 

b. 5–10 

c. 10–20 

d. viac/többet 

 

22. Ako často hovoríš po maďarsky?/Milyen gyakran beszélsz magyarul? 

a. často/gyakran 

b. niekedy/néha 

c. zriedkavo/nagyon ritkán  

d. nikdy/soha 

 

23. Podľa teba aká je úroveň tvojej znalosti nasledujúcich jazykov?/Saját bevallásod 

szerint most milyen szinten beszéled a következő nyelveket? 
 slovenčina/ 

szlovák 

maďarčina/ 

magyar 

angličtina/ 

angol 

nemčina/ 

német 

iný/ 

más 

Na úrovni materinského jazyka/ 

Anyanyelvi szinten 

     

Veľmi dobrá/ 

Nagyon jól 

     

Dobrá/Jól      

Nie veľmi dobrá/ 

Nem nagyon jól 

     

Len pár slov/ 

Alig néhány szót 

     

 

24. Ak si v predošlej otázke zvolil kategóriu „iný“, upresni svoju odpoveď, prosím. Ktorý 

jazyk a aká úroveň?/ Ha az előbb a "más" kategóriát jelölted be, kérlet pontosítsd itt: 

milyen nyelv és milyen szinten?  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

25. Považuješ za dôležité spoznať maďarskú kultúru?/Fontos számodra a magyar kultúra 

megismerése? 

a. áno, pretože/igen, 

mert………………………………………………………………….. 

 

b. nie, pretože/nem, 

mert…………………………………………………………………... 

 

26. Stalo sa niekedy, že tvoja znalosť maďarčiny, resp. že sa považuješ za príslušníka 

maďarskej národnosti, znamenali nevýhodu/výhodu?/Jelentett-e valamikor az életedben 

előnyt/hátrányt az, hogy beszélsz magyarul, esetleg magyarnak vallod magad?  

a. áno/igen  

b. nie/nem  
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c. nepamätám sa/nem emlékszem 

 

27. Ak si na predošlú otázku odpovedal ÁNO, svoju odpoveď uvedz podrobnejšie, 

prosím./Ha igennel válaszoltál az előző kérdésre, akkor kérlek válaszodat fejtsd ki 

bővebben!  

a. Znamenalo výhodu/Előnyt jelentett: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

b. Znamenalo nevýhodu/Hátrányt jelentett: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

28. Podľa teba dvojjazyční mladí, ako si ty, pri výbere partnera považujú za dôležitú 

národnosť svojho priateľa/priateľky? Odôvodni svoju odpoveď, prosím. (Odpoveď môžeš 

napísať aj v slovenčine.)/Szerinted az olyan kétnyelvű fiatalok, mint Te is vagy, a 

párválasztás során fontosnak tartják az adott lány/fiúnemzetiségét? Kérlek válaszodat 

indokold is meg! (Válaszodat nyugodtan írhatod szlovákul is!)  

a. Áno, je to dôležité, pretože/Igen, fontos. Azért mert: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

b. Nie, vôbec to nepovažujem za dôležité, pretože/Nem, egyáltalán nem fontos. Azért 

mert: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

c. Má byť skôr Slovák, pretože/Inkább legyen szlovák. Azért mert: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

d. Má byť skôr Maďar, pretože/Inkább legyen magyar. Azért mert 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

e. Nemal by byť ani Maďar, ani Slovák, pretože/Ne legyen se szlovák, se magyar. 

Azért mert: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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f. Neviem, nad tým som ešte nerozmýšľal/a/Nem tudom, ezen még nem 

gondolkoztam: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

29. Podľa teba dvojjazyční mladí, ako si ty, pri výbere partnera považujú za dôležitý 

materinský jazyk svojho priateľa/priateľky? Odôvodni svoju odpoveď, prosím. (Odpoveď 

môžeš napísať aj v slovenčine.)/Szerinted az olyan kétnyelvű fiatalok, mint Te isvagy, a 

párválasztás során vajon fontosnak tartják-e az adott lány/fiú anyanyelvét? Kérlek 

válaszodat indokold is meg! (Ezt nyugodtan írhatod szlovákul is!)  

a. Áno, je to dôležité, pretože/Igen, fontos. Azért mert: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

b. Nie, vôbec to nepovažujem za dôležité, pretože/Nem, egyáltalán nem fontos. Azért 

mert: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

c.  Má byť skôr Slovák, pretože/Inkább legyen szlovák. Azért mert: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

d. Má byť skôr Maďar, pretože/Inkább legyen magyar. Azért mert 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

e. Nemal by byť ani Maďar, ani Slovák, pretože/Ne legyen se szlovák, se magyar. 

Azért mert: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

f. Neviem, nad tým som ešte nerozmýšľal/a/Nem tudom, ezen még nem 

gondolkoztam: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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30. Keď budeš mať vlastné deti, naučíš ich hovoriť po maďarsky? Odôvodni svoju 

odpoveď, prosím. (Odpoveď môžeš napísať aj v slovenčine.)/Ha lesznek gyerekeid, akkor 

megtanítod őket majdmagyarul? Válaszodat kérlek indokold meg! (ezt nyugodtan írhatod 

szlovákul is!) 

a. Áno, pretože/Igen, mert 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………… 

b. Nie, pretože/Nem, mert 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………… 

c. Ešte neviem./Még nem tudom. 
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7.3 AZ ÁTIRATOK JELENSÉGEINEK KÓDOLÁSA 
 

 

Stratégiák $S 
$Sb beszélői kommentár 

 $Sb-h a nyelvi hiány nyílt bevallása 

$Sc pontosítás  

 $Sc-k nyelvközi pontosítás 

$Se egyéni stratégiák 

$Sf félbehagyás 

$Si keresgélés (a megfelelő formáé) 

$Sk körülírás 

$Sm megközelítés 

$Sm-d a diskurzus szintjén egy gondolatot közelít meg 

$Sm-l egy szó megközelítése 

$Sm-m mondat szintjén történik a megközelítés  

$Sn „nem érti” 

$Sj a kódváltás jelzése 

 $Sj-e előrejelzés 

 $Sj-k „közbeni jelzés” 

 $Sj-u utólagos jelzés 

$Sr rákérdezés 

$Ss szóbelseji szünet 

$St tagolás 

$Sv változtatás 

 $Sv-t témaváltoztatás 

 $Sv-e értelmi változtatás 

$Sx egyéb 

 

 

Diskurzív eljárások $D 
$Da átfedődés 

$Dh egy vagy több szó halmozása 

$Di újraindítás 

 $Di-i ismétléses újraindítás (nyelven belüli) 

 $Di-j javításos újraindítás (nyelven belüli) 

  $Di-j-jr javításos újraindítás (jó javítása rosszra) 

  $Di-j-jj javításos újraindítás (jó javítása jóra) 

  $Di-j-rr javításos újraindítás (rossz javítása rosszra) 

  $Di-is ismétléses újraindítás beszúrással 

 $Di-js javításos újraindítás beszúrással 

 $Di-js-k nyelvközi javításos újraindítás beszúrással 

 $Di-i-k nyelvközi ismétléses újraindítás 

 $Di-j-k nyelvközi javításos újraindítás 

$Di-ö egyszerű közbevágás 

$Di-is ismétléses újraindítás beszúrással 

$Di-jv változtatásos 
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$Dm újramondás (szóismétlés)  

$Dm-i ismétléses újramondás (nyelven belüli) 

$Dm-is ismétléses újramondás beszúrással 

$Dm-ie ismétléses újramondás szóelhagyással 

$Dmi-i ismétléses újramondás-újraindítás 

$Dm-i-s stilisztikai célzatú ismétléses újramondás 

$Dm-j javításos újramondás (nyelven belüli) 

 $Dm-j-jr javításos újramondás (jó javítása rosszra) 

  $Dm-j-jj javításos újramondás (jó javítása jóra) 

  $Dm-j-rr javításos újramondás (rossz javítása rosszra) 

 $Dm-js javításos újramondás beszúrással 

$Dmi-j javításos újramondás-újraindítás 

 $Dm-v változtatásos újramondás (nyelven belüli)  

 $Dm-i-k nyelvközi ismétléses újramondás 

 $Dm-j-k nyelvközi javításos újramondás  

$Dm-v-k nyelvközi változtatásos újramondás 

$Dr ismétlés (tartalmi) 

 $Dr-b nyelven belüli ismétlés 

 $Dr-k nyelvközi ismétlés 

$Dt töltelékszavak használata 

 

 

Tévesztések és hibák $L 

1. Hangtani $Lh 

 

2. Lexikális és fonolexikális $Ll 

 

2.1. Fonolexikális tévesztések és hibák $Ll-f 
$Ll-f-a anticipáció 

$Ll-f-p perszerveráció 

$Ll-f-m metatézis 

$Ll-f-l más, hasonló hangalakú és/vagy jelentésű szó hangalakjának analógiája 

$Ll-f-h hiperkorrekciós jellegű szóalaktévesztés vagy hiba 

$Ll-a-h hasonulás, igazodás elmaradása 

$Ll-a-t nem szükséges hasonulás, igazodás megjelenése 

$Ll-f-x egyéb, ismeretlen vagy bizonytalan eredetű szóalaktévesztés vagy hiba 

 

2.2. Szűkebb értelemben vett lexikális tévesztések és hibák $Ll  

$Ll-c szórögtönzés-kifejezésrögtönzés, egyéni szóalkotás (nem sikeres) 

$Ll-c-s szókapcsolat vagy szószerkezet szintjén 

$Ll-t szótöbblet (fölösleges szó) 

$Ll-s stilisztikailag nem megfelelő szó  

$Ll-j szemantikailag rossz szó 

$Ll-i rossz igekötő 

$Ll-i-h igekötőhiány  

$Llx Egyéb lexikális tévesztés vagy hiba 
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3. Alaktani $La 
 

3.1. Morfonológiai tévesztés vagy hiba $La-f 
$La-f-h a hangrendi harmónia megsértése 

$La-f-a anticipáció 

$La-f-p perszeveráció 

$La-f-m metatézisszerű toldalékcsere, elemsorrendi tévesztés 

$La-f-x egyéb 

 

3.2. Szűkebb értelemben vett alaktani tévesztés vagy hiba $La 

$La-cs toldalékcsere 

$La-cs-at alanyi-tárgyas ragozás fölcserélése 

$La-cs-sz igeragozásban személy vagy/és szám más személlyel vagy/és számmal  

     való fölcserélése 

 $La-cs-id igeidő-tévesztés (személy, szám helyes) 

 $La-cs-ad határozóragok egymással való fölcserélése 

$La-cs-h hiperkorrekciós jellegű toldalékcsere 

$La-t toldaléktöbblet 

$La-e toldalékhiány 

$La-e a szó végén 

$La-ek a szó belsejében 

$La-k rossz vagy fölösleges kötőhangzó (előhangzó) vagy hibás kötőhangzó-hiány 

$La-a rossz tőváltozat használata 

$Lax egyéb alaktani tévesztés vagy hiba 

 

4. Mondattani $Lm 

$Lm-sz szórend 

$Lm-sz-i igekötő rossz szórendje 

$Lm-e egyeztetés 

$Lm-e-h egyeztetés hiánya 

$Lm-e-t fölösleges egyeztetés (többlet) 

$Lm-a határozott névelő 

$Lm-a-h hiánya 

$Lm-a-t többlete 

$Lm-egy határozatlan névelő 

$Lm-egy-h hiánya 

$Lm-egy-t többlete 

$Lm-l létige 

$Lm-l-h létige hiánya (igei-névszói állítmányban) 

$Lm-l-t létigetöbblet (névszói állítmányban) 

$Lm-h ellipszis (mondatrész vagy más mondattani vonatkozású egység hiánya) 

$Lm egyéb mondattani tévesztés vagy hiba 

 

Komplex tévesztések 

$Lk nyelvileg rendezetlen diskurzusrészlet. 

$Lz érthetetlen, zavaros diskurzusrészlet 
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Kontaktusjelenségek $K 

$Ka analitikus szerkezetek 

$Ki interferencia 

 $Ki-h hangtani 

  $Ki-h-a alkalmazkodással (igazodás, hasonulás) kapcsolatos interferencia  

  $Ki-h-v véghanzó (szóvégi msh) zöngétlenedése  

  $Ki-h-r-c hosszú mássalhangzó rövidülése 

  $Ki-h-r-v hosszú magánhangzó rövidülése 

$Ki-h-h hanghelyettesítés  

$Ki-l lexikai 

$Ki-l-a hangalakátvitel  

$Ki-l-v hangalakvegyülés  

  $Ki-l-j jelentésátvitel 

  $Ki-l-s stílusérték-átvitel 

  $Ki-l-tsz (alkalmi) tükörszó 

  $Ki-l-tk (alkalmi) tükörkifejezés  

$Ki-a alaktani 

  $Ki-a-cs toldalékcsere szlovák hatásra  

  $Ki-a-h toldalékhiány szlovák hatásra  

 $Ki-m mondattani 

  $Ki-m-b birtokos „neki van” szerkezet 

  $Ki-m-j formaszók jelentésátvitele  

  $Ki-m-p szenvedő igemódként létige + határozói igenév használata 

  $Ki-m-sz szlovákos szórend  

  $Ki-m-c kopula + névszó használata névszói állítmány helyett  

  $Ki-m-k mondattani kalk   

  $Ki-m-e szlovákos egyeztetés egyeztetés alkategória 

$Ki-e ellipszis  

$Kö szlovákiai magyar kölcsönszavak 

  $Kö-d a szó szorosabb értelmében vett direkt (közvetlen) kölcsönszó 

   $Kö-d-t többedleges (másodlagos, harmadlagos stb.) direkt kölcsönszó 

  $Kö-a alaki kölcsönszó 

  $Kö-as alaki-stílusbeli kölcsönszó 

$Kö-tsz tükörszó 

$Kö-tk tükörkifejezés 

$Kö-j jelentésbeli kölcsönszó 

$Kö-s stílusbeli kölcsönszó 
 
 

Kódváltás $C 

$Cb bázistartó kódváltás  

$Cb-b B típusú kódváltás  

$Cb-z Z típusú kódváltás  

$Cb-v V típusú kódváltás  

$Cb-h H típusú kódváltás   
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$Cb-x X típusú kódváltás  

$Cb-i I típusú kódváltás fordított 

$Cbr mondatrészen belüli kódváltás (szókapcsolat két tagja között) 

$Cbl egyetlen szón (szabad morfémán) belüli kódváltás 

$Cv bázisváltó kódváltás 

$Cvk mondatközi 

$Cvr mondatbeli 

$Cvv bázisváltogatás 

$Cm – megnyilatkozáson kívüli kódváltás 

 

 

Beszélt nyelvi jelenségek $B 

$Bh hangtani 

  $Bh-r-v magánhangzó-rövidülés 

  $Bh-r-c mássalhangzó-rövidülés 

$Bh-rd-v magánhangzó-redukció 

$Bh-rd-c mássalhangzó-redukció 

$Bh-rd-vc több hang redukált (nagyon gyors vagy elmosódott) ejtése 

$Bh-d-v magánhangzó-törlés 

$Bh-d-c mássalhangzó-törlés 

$Bh-l-v stilisztikai célzatú magánhangzó-nyújtás 

$Bh-l-c stilisztikai célzatú mássalhangzó-nyújtás 

$Bl szókészlettani (tájszavak, káromkodások, színes kifejezések, neologizmusok) 

$Bl-c egyéni szóalkotás 

   $Bl-c-s szókapcsolat vagy szószerkezet szintjén 

$Bl-j sajátos jelentésben használt (de találó, érthető) szó 

$Bl-a sajátos beszélt nyelvi hangalakban használt szó 

$Ba alaktani 

  $Ba-j írott nyelvben is élő toldalék használata más jelentésben 

  $Ba-f az írott nyelvivel azonos toldalék eltérő hangalakú használata  

$Bm mondattani  

$Bm-sz szórend 

   $Bm-sz-sz mondatátszövődés 

$Bm-d deiktikus elem 

$Bm-v szerkezetváltás 

$Bm-t témaismétlő névmás 

$Bm-h ellipszis (mondatrész vagy más mondattani vonatkozású egység hiánya) 

$Bd beszélt nyelvi–nyelvjárási jelenség 
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Megakadásjelenségek $M 

$Ml nyújtás  

 $Ml-v mgh-nyújtás (vocalis) 

$Ml-ve szó elején 

$Ml-vb szó belsejében 

$Ml-vv szóvégen   

 $Ml-c msh-nyújtás (consonans) 

 $Ml-ce szó elején 

$Ml-cb szó belsejében 

$Ml-cv szóvégen 

$Mp szünet „érdekes” használata 

$Mp-f gyakori szünet 

$Ms feltűnően lassú beszéd  

$Mt tagolva ejtés 

 

 

Kiegészítő kódok $A 

$ANy nyelvhelyességi jelenségek 

$Apo pongyolaság 

$AKl nyelvvesztéses vagy nyelvkiépüléses jelenség 

$Al-0 tévesztés vagy hiba, javítatlan 

$Al-j tévesztés, javított 

$Al-jr tévesztés, rosszra javított 

$Al-i tévesztés vagy hiba, megismételt 
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