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Rot Sándor 

A KÉT- ÉS TOBBNYELVOSÉG LINGVISZTIKAI KÉRDÉSEI ÉS A 

KULTURÁLIS PLURALIZMUS PROBLÉMÁI 

A két- és többnyelvtiség kérdésoine:k  tanulmányozása 

több  évszázados múltra tekint vissza. Igy pl. már'Flavio 

Blond°  ‚XV. század/ nagy érdeklődési tandsitott az olyan 

emberek iránt, akik két vagy több nyelvet felváltva hasz-

nálnak. 

De e problémakör  kérdéseit  behatóan osak napjaink, 

ban  kezdik vizsgálni, amikor'a különböző - lingvisztikai 

iskolák, irányzatok .  képviselői - a "modernizált" djgram-

matikusoktól, a strUktur&Lis dészkriptivistikon és tranaz-

formációs preszkriptivistákon At •gész‚n az 'új isteni 

gazságot" hirdető variAoionisták második nemzedékéig, - a 

nyelv funkoionAlásának, változásának its fejlődésének/  a 

modellezésében egyre nagyobb figyelmet szentelnek a  nyel..  

vi kblosönhatásoknak, A4 ezen  belül  a "non-oode-svitohing" 

ás "oode-switohing" 2 lingvisztikai interferenoiAnak. 

A két- és többnyelviiség lingvisztikai kérdéseit 

a nyelvtudomány leginkább a nyelvi kontaktusok problémá-

in  belül tárgyalja. . 

A lingvisztikai irodalomban vagy egy ilrekvés, 

bogy a nyelvi kontaktusok problémáit its ezen unon,00de-

-awitohince.ős "oode-switohing" lingvisztikai intorfe- 
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renoia tipusait és altipusait a két- és többnyelvüség 

kérdésevel azonositsák. 

Kutatásaink  arról tanash3dnfkk, hogy ez helytelen. 

A neves A. Martinet alkotta "nyolvi kontaktusok" szakkl-

.fejezésnek sokkal  szélesebb jelentése vein és magába fog-

lalja nemcsak a bilingvizmus és multibilingvizmus fpoli-

lingvizmus/ tipusainak és - altipusainak sokaságát, banes 

a nemmarginálls kauzális uyolvi érintkezésektől  egészen 

as intraregionális permanens nye7vi kölosönhatés  Jelen-

ségeinek széles skáláját. A két-; ős többnyelviAség  Önma- 

gában 	érdekes probléma.. Igen elterjedt, és lépten, 

,nyomon találkozunk vole. A földkerekség sok országában 

és területén a lakosság jelentős rész.; két- vagy több-

- nyelvit;  például:  as USA-U-n, a'2,mo .: .jetUnióban, Kanadé-

ban, Ausztriliában Belgiumban, Svájoban,  Elzászban, 

Vasooniában, Kataloniában, Walesben, Tirolban, Indiá-

ban, Pakisztánban és másuti -. A két- és többnyclviiség 

tényezője nagy szerepet játszik ezeknek as országoknak 

a társadalmi életében,. kultúrájában és oktatási. rendsze-

rében. 

A Kárpátmedenoe illetve as euro-ázsiai nyelvi ö-

vezet északi répzének,  as USA, a Szovjetunió, valamint 

nemrégen Indiának izgalmas. bilingvizmus és multilingvim-

mus jelenségeit  tanulmányozva láthattuk Ch.A-Fergussen 

a diglossziár61
4 

szóló elmélkedésének "gyenge pontjait", 

Ch. Osgood5 ős J.M.Veresosagin
6 
a két- ős többnyelvtisé- 

get a "szubordinativ" és "koordinativ" tipusaira osztá- 
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lyozó konoepoiójának sematizmusát, valamint azt a tényt, 

hogy a többnyelviiség "nem egyszerü meohanisztikus kibö-

vitésep a kétnyelviiségnek, ahog■,  ezt V.Vildomeo 7  Allitot-

ta, 68 ezért szükségszerti, hogy külön-ktilön tárgyaljuk. 

Vizsgálataink azt bizonyitják, hogy a kétnyelvii-

ség jellege mindenekelőtt a nyelvi kapcsolatok tipusit-

tél függ. Kazuális nyelvi kaposolatoknal kétnyelvii sze-

mély nagyon kevés akad, a kétnyelviiség leggyakrabban 

csak  az egynyelvii  környezetben szétszórt egyénekre jel-

lemző. Az ilyen kétnyelviiséget  individuálisnak  nevezik; 

előfordul olyankor is, amikor egyes személyek önállóan • 

idegen nyelvet tanulnak. 

A nyelvészeti és lélektani szakirodalomban már 

évek. óta élénk vita folyil -  a kétnyolviiség osztályozási-

r61. Kutatásaink azt mutatják, hogy a .  kétnyelvűség  meg-

nyilvánulásainak kUltinféle tipusait /Usszesen. 15/ cél-

szerü ebből a szempontból  négy  csoportra osztani: 

a/ kezdetleges bilingvizmus; b/ előrehaladt bilingviz-

mus; co/ nem teljes bilingvizmus; d/ teljes bilingviz- 

A kétnyelvtiség egy-egy osoportja a "non-oode-swit-

ohing" és "code-switching" lingvisztikai interferenoia 

sajátos dinamizmussal do a nyelvi szintek behatolható-

ságának különböző fokával jelentkezik. 

Igy, a kezdetleges bilingvizmus lingvisztikai in-

terferenoiája a nyelvi szintek behatolhatósága a követ-

kező dinamizmussal jelentkezik: 1/ a lexikai-szemantikai 
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szint; 2/ a mondattani szint: pl. a német-magyar két-

nyelviiség: "S haupt, das at z már /< m. law/ kaund" 8 . 

'A legfontosabb az, hogy  Ő taus egészséges'; 

a román-ukrán kétnyelviiség: "Am allteptat e tila / < 

ukr. gIa8 / - 'Egy egész életen át vártam'; 
a hindi-angol kétnyelvtiség: "Ezouse me, kitné badité he?" 

'Boositsson meg, hány óra van?" 

Az előrehaladt bi1iivizmue 	 interfe- 

renoiájában a nyelvi szintek behatolhatósága a következő 

dinamizmust  mutatja: 

1/ a lexikai-szemantikai szint; 2" a mondattani szint; 

3/ a fonetikai /fonológiai szint: 

pl., a magyar-angol /amerikai nemzeti változata/ biling-

vizmus: "A korneron  /an' .  corner/ shokAik  vártam  a jé-

nyomért /< aug.: to wait for 'vár /valakiro/ - 'Az 

/utoa/  sarkán sokáig vártam a leányomra'; 

a  német-ukrán kétnyelviiség: 'Wir kain in woult am /to/ 

tyt%kon, /< ukr. d. MI% / *Elmenttink az erdőbe a 

babnövényt alátámasztó karókért'; 

a bolgár-román kétnyelviiségt "EyraTJAH clo#eR 

rom, botor! 	racsiumx Ha uaDaHaTa 	74: rom. 

taran/" 'A gazdag boier /fbldbirtokOs/ megharagudott a 

parasztra ‚ . 

A nem teljes bilingvizmus  lingvisztikai interfe-

renoiájában a nyelvi szintek behatolhatósága a kdvetke-

ző dinamizmussal jelentkezik: 1/ a lezikai-szemantikai 

szint; 2/ a mondattani szint; 3/  u  fonetikai /fonológiai 

szint; 4/ a szóképzési szint; 5/ a morfológiai szint 
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/ritkábban/: 

pl., a jiddis-német kétnyelvtiségs "Tee  khan nicht sain 

/jid. nit zain helyett/, az tajavmsYpuzs zol ov tar 

ohasens nit kommen /jid. 	kumsn ,wkimen helyett/ 0  - 

'Nem lehet, hogy a °sal:icicle' no jöjjön el az esküvőre'. 

az ukrán-angol /amerikai nemzeti  változata]'  kétnyelvii- 

161:",BOACERK 	/4r.ang. Boye/.13N3epRIMI) ABA H0  

ang. like/ KXHR moAep 	/44 kmA d. them mother/" 'A 

kiafiuk hasonlitanak anyjukra'. 

a román-szerb/horvát kétnyelviiség:  "Mititei jeste tode-

auna moje preferito jel0 /( szerb-horvát jelo/ 0  - ' A 

mititei /kis stilt  kolbász R.S./ mindig  a  kedvenc éte-

lem'. 

A teljes bilingviztrvis linavisztikai interferenci-

ájában a nyelvi szintek behatolhatóeága a küvetkező di-

namizmust mutatja: 

1/ a mondattani szint; 2/ a lexikai-szemantikai szint: 

pl. az amerikai angol-német !penszilvániai kétnyelviiség: 

"Master loijer /< ang. lawyer!, wasp Zeit iss es? 

/ < aug.: What time is it?/" -  'Ügyvéd úr, hány óra 

van?" 

szerb/horvát-magyar kétnyelvilska: "Yelim da upoznam 

eszt a szeip várost" - ' Szeretném megismerni ezt a szép 

várost". 

a szlovák-magyar kétnyelviiség:  0U kolibe zme ili aj u 

zimu /szlk./ mer asz erdiszetbe meszi vout /m./" 'Télen 

is a kalyibában éltUnk, mert az erdészethez messze volt'. 
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A kétnyelvti szituitoiók túlnyomó többségében mind-

két nyelv egyenlőtlen helyzetben van. A.Weiss azt ajánl-

ja, hogy a kétnyelvileknél különb4ztess6k meg 

amely mindennapi érintkezésük fő eszktzlkil szol-

gái, és második vagy pótnyelvüket, amelyet korlátozot-

tabb mértékben, szakositottan, 9  osak az érintkezés bi-

zonyos területein  használnak! Sok  esetben  a kétnyelviiek 

alapnyelve,  vagyis "A"-nyelve egyúttal  anyanyelvük is. 

Bs az a nyelv, amelynek segitségével az ember  gyermek-

korában  megismerte a világot, ismerkedett a vilig jelen-

ségeivel,  folyamataival  Ó. viszonyaival, elsapititotta 

a nemzeti és az egyetemes kultúra örökségeinek megnyil-. 

vánulaisait, kifejezni tanulta az érzelmiit, tanulmányoi-

ta a társadalom más tagjai ,ral való érintkezés formáit 

stb. Ezért ez a nyelv rendkiviil szoros kaposulatban  áll 

mindennel, ami az embert körülveszi, az egész társada-

lommal, kultúrájával, az . claz8 élottapasztalattal. 

pen ezzel magyarázható az anyanyelv pozioióinak rendki-

vüli szilárdsága a kétnyelvü ember és a kétnyelvil oso-

port  általános  kommunikativ rendszerében. Huzamos idejti 

kétnyelvüség esetén mindkét nyelv holyzete természetesen 

megváltozik,. de olyan állapo t  hogy.  mindkettő. teljesen  

egyforma helyet foglaljon el az ember nyelvi tevékenysé-

gében, igen ritkán figyelhető meg és nem tart  sokáig.  

A bilingvizmus elméletének egyik vitás problémája 

az  a kérdés, hogy vajon a kétnyelvü ember mindkét nyelve 

továbbra-is Önálló' rendszerként 611-0 fenn,  vagy oisy 
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rendszerbe olvad dense. Egyes tudósok, olyan orvosok meg-

figyeléseire  hivatkozva,  akik a kétnyelvitek  beszédképes-

ségének elvesztésével kaposolatos jelenségeket /ftfizia/ 

vizsgálták,- arm • követkestetésre . jutnak, hogy as "A* 

nyelv és 	nyelv ismereto'különböző helyeken lokali - 

zálódik as agykéregben,  tehát  a nyelvi magatartás tat kil-
1 	• 

lönböző-rendezereként nyilvánul meg.  Más nyelvészek rámu-

tatnak  arra, hogy a kétnyelvit ember 

je lsen sajAtitja el a másik nyelvet, 

vdeknél nem beszélhetünk két nyelvi 

r61. '"Otségb• vonható - irja B.Uaugen 	hogy  Minden 

14tnyelvti  embernek két egymás mellett létező ny•lvi rend-

szere  van. Stit az interferenoia megjelenése feltételezhe-

tővé teszi, hogy'valamivel  kevesebb.  mint két, mér egynél 
/ 	 • 	- 

több rendszere Van".
10 

 
1* 

.  Vizsgálataink azt bizenyitják, bogy itt sokkal bo- 

nyolultabb helyzetekkel  állunk szemben az  'A' 'B' nyelvi 

rendszerek: I. A kezdetleges bilingvismusnAl kór-

relációt;  a II. as előrehaladt bilingvizmusnál az 1:0,6 

. korreletoiót; III,a nem teljes.bilingvismus ai'1:0,8 kor-

relltoiót; a IV. a teljes bilingvizmusnál korrelit-

Éoiót alkotnak. 11  

. 	Az a körUlmény, hogy e kétnyelvtl egyén gyengébben 

ismeri a "B" nyelvet, mindenekelőtt azzal magyarázható, 

hogy bármilyen nyelv ismerete összefügg az emberi tevé-

kenység teljes diapazonjával. A magatartás nyelvi rend-

szerét az ember a külső  világ tanulmányozásával ós a 

legtöbbnyire nem tel- 

ezért ilyen. kétnyel-. 

rendszer  fennállásé- 
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szellemi *filet folyamatainak tudatositásával egyidejtileg 

sajátitja el. 

A nyelvek egyenlőtlen helyzete a kétnyelvli egyén-

nél több mits.okkal is Magyarizható. E nyelvek egyike na-

gyon gyakran fejlettebb kultúrát képvisel. - 

A kétnyelvtiség jellege jelentős mértékben nag at-

tól is  filmy, milyen módszerrel - természetes vagy nester-

séges módszerrel . .. tanultitis -a flBU  nyelvet,  mike szóval, 

vajon a másik nyelvet beszélgetéssel, imitativan, idegen • 

nyelvü  személyekkel  folytatott közvetlen gyakorlati 6- 

rintkezéssel sajátitották-e . el, vagy pedagógus vezetés6- 

vel  tanulték valamilyen tanintézetben. Az első esetben 

a  nyelvek kölosönhatásának intenzitása Oval nagyobb, 

Ugyanosak ismeretes,  hogy  , a "B" 'nyelv ismeretének foka 

sok. tekintetben attól függ, hogy az illető személy mi-

lyen korában jött létre  a kétnyelviiség: a gyerekek és a 

felnőttek kétnyelviisége közbtt eléggé jelontős az elté- 

- 

Reyes amerikai tudományos körökben igen elterjedt 

volt  az az elmélet, hogy a kétnyelvüség Art az ember 

szellemi fejlődésének. B.Ludovioy ótumások "asszooiioi-

6s psziohológiájának" hivei szerint a gondolkodás az 

eszmék ős a szavak asszooi4oiója,  tehát bizonyos eszme• 

Am idegen nyelvil szó között közvetlen kaposollt jöhet 

létre. 12 Viszont egy nyelv  ismerete okvetlenül belea-

vatkozik a később tanult mils nyelvek  ismeretébe. Ebből 

azt a következtetést vonták le, hoey a kétnye1vas4c ne- 
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hézségeket okoz gondolkodás  közben,  de ezek a nehézségek 

kiváltképp akkor  érezhetők,  ha a nyelvet szokatlan te-

rületen vagy olyan •mberekkel való érintkezép közben 

használják, akikkel addig más nyelven beszélgettek. 

Ezek az elméletek  sok peziohológus és nyelvész 

lenTetéseit váltották ki. U.Stern azt  bizonygatta,  bogy 

a nyelvek különbözősége nem váltja ki:e jelenségeketi 

sőt hatalmas ösztönzést ad a' gondolkodás egyes mezzanal.: 

tmihoz, az ösezehasonlitisokhoz és a differenoiáolókhos, 

a fogalmak kiterjedésének és batárainak tudatositásához, 

a finom  Jelentősárnyalatok megértéséhez. 13  

. A - kétnyelvUségnAl . valamivel kisebb mértékben ter!;. 

jedt el a többnyelvüség vagy multilingvizMus /poliltng-. 

..;fizmus/. Többnyelvüek vagy több nyelven - beszélők /néha 

poligiottoknak is neveziktket/ azok, akik  több  mint két 

'nyelvet ismernek és használnak. A tudonsinYois irodalomban 

. gyakran találkózhatunk  azzal  a  nézettel, 'hogy  a kétnyel• 

. .liUség és a'többnyelvüség között osak minnyiSégi Jellegű 

'eltérés  van. E.Haugen véleménye szerint a többnyelvüség. 

nem más,  mint a - többszörös kétnyelvüség válfaja. 14  Va-

lóban, sok azones:jelenség.figyelhető meg . a kétnyelvü-

ségben és' a többnyelvüségben, mindkettőt.egész'sor közös 

törvényszerUség jellemzi, viszont megfigyeléseink szerint 

közöttük  nagy a különbség is. A többnyelvüségrAl  bonyo- 

lultabbakká válik a viszony az érintkező nyelvek között, 

-egész sor közbenső folyamat jön létre, a nyelvi hason-

lóságok és azonosságok néha tObbfokozatti tmenet formá- 
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Ott öltik fel. Rgyrészt a kétnyelviiség előző  tapasztala-

ta megkönnyiti minden következő nyelv elsajátitását, más-

részt viszont, amikor a harmadik, nO 6+, a negyedik "D" 

stb. nyelvet tanulják, akkor  közben nemosak az "A" nyelv 

interferenoiáját érzik, hanem a korábban tanult "B" /no/ 

nyelvekét  is, • tehát a nyelvek kdlosanhatása dsz-

szetettebbé vilik. A itibbnyelviiség e bonyolult jelensio-

teinek gyüjtött anyagunkból itt osak  egy-két példáját mu-

tathatjuk be; 

Az'  amerikai angol-Jiddis.orósz trilingvizmusból: 

ask. . &teak] 	you my dear /AmA/ frant unt dgne gantse 

miirpoze kumt tSu 'Inc /jid./ B rocTx aa cmAymmAk 

/orosz/ Wabes•/jid./ evening /AmA/. " - Kérlek,. drága  Jó  

'barátom /rokonom/ ős az egész oSaládodat, gyertek  hoz-

zánk vendégségbe a•következő szombat este." 

-Az amerikai angok- szlovák - magyar - német quadriling-

vizmnsból: 

."We all were really happy /AmA 	•46 zme tu . 

i'!afku Wojnu preili /aZ1k../i hiszneim vout sem kenye- 

sem házunk - /m./ ./ 	/ . unt mir hoban nit 

kavnet Wu Mir kén Bolen" /hőmet/ 7  'Valóban. nagyon bol-

dogoi  voltunk mindnyájanohogy tuléltiik ezt a nehéz hábo-

rut, - hisz nem volt sem kenyertink, -  som házunk / lakásunk, 

ős nem tudtuk, hogy.  hová menjUnkl. 

, Terméezetes nyelvi kapcsolatok viszonyai között 

gyakran figyelhető meg a nyelvek szubsztituciójának je-

lensége: ha valakit ismeretlen nyelven moGszólitanak, Ön- 
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kéntelenül is valamelyik  általa  ismert idegen nyelven, 

osak éppen nem  as anyanyelvén válaszol. 

'A kitnyelvtisiget As a többnyelvtiséget tanulmányo-

zó'kutatónak  azt  is figyelembe kell venniök, hogy a "B"- 

-nyelv  tanuláséval  párhuzamosan  as egyén bekapcsolódik 

egy másik nép  kultúrájába.  Azok  a személyek, akik sz4- 

mukra Új kultúrát sajátitanak el rendszerint úgyneve-

mett "kultdrakoentussal" xeud•lkeznek. Enna* természete 

hasonlit a nyelvi akeentushoz,:és szintén két olyan 

lentétes szokásrendszer kdlosönhatésának eredMénye,.amer. 

lyik kitartóan interferAlja  egymást. Mivelhogy  a kultúr.. 

akoentus  azt Jelenti,  bogy megMaradnak azzal az előző 

környezettel fennállott szoros.kaposolatok, amelyből as 

egyén.  kikerült, ezért ez  as akpentus egyidejtileg arról 

is  tanúskodik, hogy  as "A"..nyelvuek  szilárd  a helyzete 

"B" /"C".... "NV-nyeli kultúrájával:fennAlló kaposo.. 

latában. 

A kultúra makrorendszerének.a . vizegálata sok is-

salmas problémát vet fel. E.  problémák  megOldAsa cock*• 

as izomorfizmus  elméletén  alapuló módszerek.iegitségével 

lehetséges. Vizsgálataink azt mutatják; hogy a."gyoreu-

16 idő" .  közepette a kultúra makrorendizere dinamikus 

rangeort alkot. E hierarohitibin.pezsgő életfolyikt il-

landóan változnak a rendezerek struktúrái, belső és  kül-

giő tényezői, ezek viszonyai, de a nyelv - uralkodó helyze-

.ts változatlan marad. 

A kultúra rendszerei ós strtiktOred nom fejl6dhot- 
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nének, ha. nem (Ulna rendelkezésükre a nyelv. Ezenkivül 

nyelvi jelek a  kultúra különböző rendszerekhez tartozó 

ideilis vagy absztrahált entitis4inek hordozói is. 

Ugyanakkor a nyelv gant.a kultúra makrorendszor4- 

.nek a szerves rósz., visszatükrözi a nom•lineéxis 

zalitás alapján a  kultúra' többi rendszereinek  és struk-

túráinak  a változAsait . és fejlődisét. Ezért a vissza-

tükrOsési 	 segitségunkre lohet abban a törekvés... 

ben, hogy a lively elemeiből ku1t4:-tört4neti következte-

téseket vonjunk lo. 

.Ez•kből az elméleti premisszékből  kiindulva meg.. 

- 4iséreltük .megállapitani . a kit- 4s többnyelviiség helyét 

a  kultúra  illetve  kultúrák makrorendszsrében. Wargfigy4W-

Ifisoink ahhoz a ktivetkezteAshez vezettek,  bogy a bi-

lingvizmus ois a multilingvizmus összefónódik a kulturA-

lie pluralizmus különféle tipUsalval. • 

két.. 44 többnyelvüség kulturélis pluralizmusa .  

:több problémát vet fel. Ezek között itt osak kettővel 

Szeretnénk foglalkoini: 

a/ Miből  Le  tevődik össZe ez ' a kulturilis plura-

lizmus? 

b/ Hogyan kaposolódnak a  kulturális pluralizmus 

rendszerei  . 64 etruktúrii két-  Ó.  többnyel- 

viiség "A!, NEW, /'10" 	.. 414"/-nyellekéhez. 

Kutatásaink egyártelmUen mutatják, hogy a kultu-

rális pluralizmus rendszerei  nem tükrözik vissza mocha-

nisztikusan a két- és . többnyelvüség "A", "D", /"C"..."N"/- 
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-nyelv korrelitoióját. A kultúra rendszerei 68 struktú- .  

amelyek az jA".!.nyelv körül osoportosulnak, dinami-

kusMbban'interferálnak a "B° /"Ci..."N"/-nyelv körül 

tömörülő kultúra rendszereivel, struktúráival, mint .  

maga am "A"-nyelv elemei, struktúrát a "B" /"0".."N it 

nyelv rendszerével, elemeivel. Ezt a folyamatot •16ce-

giti az a tény, hogy a 'kultúra . onem nyélvi rendszeret-

bap'  több  az-abszolut ills vs areáli. univerzélé, mint 

a nyelvben. Ezért sok jelenség, amelyet néba nehéz meg-

magyarAznt - a két- vagy többnyelvti.•személy nyelvi rend- 

szereinek kölosönös viszonya •zempontjából, Magyará-

zatra találhat a kulturális.pluralizmus folyamataiban. 
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Röviditieek3 

AmA 	= as angol nyelv amerikai nemzeti vAltomata /ame- 
• rikai angol/ 

and!. 	el angol /nyelv/ 

bug, 	e  bulgir 

11./dial /a dialektue 

jid. 	= jiddie' 

magyar - 

rom. 	á  román 

!oak. . -á emlovák 


