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1.Bevezetés

Dolgozatomban a többnyelvűség kutatásával foglalkozom. munkám fő célja, hogy
bemutassamegycsaládnyelvhasználatátésanyelvvelkapcsolatosideológiáitempiri-
kusnyelvianyagalapján.azadatgyűjtéstegydél-szlovákiaitelepülésen,Jókán2 élőcsa-
ládbanvégeztem,amelynémet–magyar–szlovákháromnyelvűségemiattkeltettefelaz
érdeklődésemet.acsaládtagokkalhárom interjúalkalmával találkoztam.az ígyszer-
zett információk alapján állítottamössze az adatközlők nyelvi önéletrajzát,3 amely a
kutatás fontoseszközevolt.ezazt jelenti,hogyazegyescsaládtagokkalnemcsaka
nyelvismeretükről,anyelvekhezvalóviszonyukrólbeszélgettünk,haneméletükesemé-

1 Jelentanulmánya2018-banmegvédettszakdolgozatomraépül. (Bevilagua2018)ezúton
szeretnék köszönetet mondani témavezető tanáromnak, Lanstyák istvánnak a dolgozat
megírásáhoznyújtottsegítségéért,szakmaitanácsaiért.

2 Jókaagalántaijárásegyiklegnagyobbtelepülése.Földrajzifekvéséttekintveamátyusföld
térségébe tartozik,pozsonyésgalántaközött található. Teljes lakosságaa2011-esnép-
számlálási adatok szerint 3906 fő. nemzetiségi hovatartozás szempontjából a lakosság
35,7%-aszlovák(1396fő);59,2%-amagyar(2314fő);3,2%-aroma(127fő);0,2%-anémet
(8fő)ésegyébnemzetiségűnekvallottamagát.

3 BrigittaBusch,atöbbnyelvűséggelfoglalkozóközismertnémetnyelvész,akövetkezőképpen
fogalmazzameganyelviönéletrajzjelentőségét:„anyelviönéletrajzonalapulókutatásnak
egyikcélja:anyelvijelenségeketabeszélőszemszögébőlbemutatni,mertígyolyaninformá-
ciókraisszertteszünk,amelyekrekülsőmegfigyelőkéntnemlennelehetőségünk.ilyenekpl.
aszubjektívnyelvitapasztalat(spracherleben),azérzelmikötődésanyelvhez(empfinden),
valamintanyelvrőlvalógondolkodásésannakértékelése.(Busch2013,17.p.–sajátfordí-
tás)anyelviönéletrajz–Buschfelfogásában–valójábananyelvirepertoáréletrajzimegkö-
zelítésétjelenti,ésmindenekelőttarraszolgál,hogyazegyénnyelvirepertoárjátabeszélő
perspektívájábólismerjükmeg.
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nyeirőlisanyelvekszemszögéből.ezekalapjánadolgozatérdemirészétháromnagy
fejezetreosztottam:azegyiktémájaazédesanyanyelviéletrajzánakabemutatása;a
másik az édesapa nyelvi életrajzát tárgyalja; az azt követő pedig a négy gyermekük
nyelvhasználatáról,nyelvinevelésérőlszól.

1.1.akutatásmeneteésjelentősége

magát a terepmunkát 2017 nyarán kezdtem el. Július 11-én készítettem el az első
hangfelvételtJókánazadatközlőimcsaládiházában.ekkorfőlegazanyával,klárával
beszélgettem, de a legidősebb lánya is jelen volt.4 az interjú nagyjából két órát vett
igénybe,atársalgásegészidőalattmagyarulfolyt.másodikalkalommal,augusztus15-
énagyerekekkeltalálkoztam.amásfélórásbeszélgetésszintevégigmagyarulzajlott,
azonbanazutolsótízpercbensikerültőketszórabírninémetülis.aharmadiklátoga-
tásomra2018.március24-énkerültsor.anagyjábólegyórásbeszélgetésazapával,
miklóssalmagyarnyelvenzajlott,ésértékeskiegészítésevoltazelőzőeknek,mivela
családtöbbnyelvűségét,kláranyelvelsajátításátésagyerekeknyelvinevelésétazapa
szemszögébőlismegismerhettem.

mindháromtalálkozássorántöbbé-kevésbéhasonlókérdésekettettemfelacsalád-
tagoknak,amelyekanyelvtanulásra,anyelvhasználatraésazazzalkapcsolatoskörül-
ményekreirányultak.Természetesenazanya,azapaésagyerekekesetemásésmás,
ígyennekmegfelelőenkészítettemelatémaköröket.5 abeszélgetéseksoránazadat-
közlőimnyelvtudásátönbevallásosmódszerrelvizsgáltam,amiannyitjelent,hogymin-
denkisajátmagaértékelteanyelvikompetenciáitazokbólanyelvekből,amelyekanyel-
virepertoárjukba6 tartoznak.

munkámjelentőségeabbanáll,hogybemutatjaegynémetanyanyelvű,amagyart
másodnyelvkéntelsajátítóadatközlőmagyarnyelvhasználatát,továbbáanyelviönélet-
rajzokéséletrajzoksegítségévelátfogóképetadfiatalkorúadatközlőimnyelvinevelés-
ről,valamintcsaládtagoknyelviideológiáirólis.

1.2.acsaládjellemzése

a szlovákiai magyar apa és a németországból származó, német nemzetiségű anya
2000-benkötöttházasságot.aházaspárnaknégylányaszületett:2001-benamanda,
2003-banBianka,2007-benCecília,2009-benpedigDóra.aszülőkanyanyelvekülön-

4 acsaládtagokanonimitástkértek,ezértamunkámsoránálnevekethasználok.
5 ittjegyzemmeg,hogyazelsőkétbeszélgetésremontanari(2003)alapjánkészültem.ahar-

madikinterjúkérdéseielkészítéséhezpedigmariannaHusárikovászakdolgozatából(2003)
merítettem.

6 a„nyelvirepertoár”fogalmánakértelmezésébenB.Buschtkövetem:„anyelvirepertoártúgy
foghatjukfel,mintegyegységesegészet,amelymagábafoglaljaazösszeskommunikációs
eszközt,amelyatársadalmiérintkezéseksoránabeszélőrendelkezésreáll.”(Busch2013,
21.p.–sajátfordítás)anyelvirepertoárbatehátbeletartoznakazegyesnyelvek,nyelvjárá-
sok,regiszterek,stílusváltozatok,amelyekjelenvannakamindennapiinterakciósorán.
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böző, egymás között azonban mindig is egy közös nyelvet, a magyart használták.
szlovákiábavalóköltözéseutánklára,azanyakétteljesenújidegennyelvvelszembe-
sült:aszlovákkalésamagyarral.akörnyezethatásáraazonbanamagyarnyelvetkezd-
teelelsajátítani.amikormegismerkedtek,kláramégcsaköthónapjatanultaanyelvet,
miklóspedigakkoribannemtudottnémetül.amainapigkettejüktársalgásinyelvea
magyar,aférjazonbanazótamárazalapszintűkommunikációbanelboldogulnémetül.

agyerekekazapátólmindigamagyarnyelvethallották,azanyátólkiskorukbanleg-
gyakrabbananémetet,majdidővelmárőisinkábbmagyarulkezdettelvelükbeszélni.
manapságkláraagyerekeivelelsősorbanmagyarulbeszél.agyerekekegymásközött
szinténmagyarulbeszélnek.acsaládmindennapiéletébőlazonbannemszorultkitel-
jesenanémetnyelv, csakazanya részéről ritkábbáváltahasználata.ahelyszín,a
beszédhelyzet és a beszédtéma is befolyásoló tényezővé vált. ugyanakkor az anyai
németnagyszülőkkörülbelül4-5éveodaköltöztekalányukcsaládjához,sígyanémet
nyelvpozíciójaerősebblett.agyerekekanagyszülőkkelcsaknémetülbeszélnek,mivel
azokmagyarulnembeszélnek,snemisértenek.azapaisrávankényszerítveezérta
németnyelvgyakorlására.aszlováknyelvetotthonnembeszélik,de3-4éveCseklészre
járnakegyszlováknyelvűbaptistagyülekezetbe,sígyaszlováknyelvazistentisztelet
révénavasárnapjukrészelett.

mivel kétnyelvű, magyar–szlovák környezetben élnek, esetükben helyénvaló egy
magyar–német–szlováktöbbnyelvűcsaládrólbeszélni.azegyescsaládtagoktöbbnyel-
vűvéválásakülönbözőkörülményekközött történt.közösviszontbennük,hogymin-
denkinekatöbbnyelvűvéválásaazélethelyzetéből,többnyelvűkörnyezetébőladódik.
azapa,akiaszlovákiaimagyarkisebbségheztartozik,aszlováknyelvetmagyartan-
nyelvűalapiskolábankezdteeltanulni.anémetnyelvvelafalubanletelepültnémetor-
szágicsaládrévéntalálkozott,amelyegygyermekotthontésmisszióthozott létre.az
anyánál,akinémetajkúcsaládbannevelkedett,amagyar–szlováknyelvűkörnyezetját-
szottszerepet.agyerekekmagyar–németkétnyelvűvéválásaannakakövetkezménye,
hogy a két szülőmás-más nyelven beszélt hozzájuk, amikor azok beszélni tanultak.
nyelvinevelésükszempontjábólazonbankülönbségekvannakagyerekekközött:akét
idősebblányjobbanbeszélianémetnyelvet,mintakétfiatalabb.aszlováknyelvetaz
édesapjukhozhasonlóanmagyartannyelvűiskolábantanulják.

1.3.Hipotézisek

mivelazanyaidegennyelvkénttanultaamagyarnyelvet,azőnyelvtudásávalkapcso-
latban azt feltételeztem, hogy a hétköznapi kommunikációban elboldogulmagyarul,
megtudjaértetnimagát,azegyszerűbeszélgetésnélamegértésnemokozszámára
gondot.erreabbólkövetkeztettem,hogy régebbenmárhallottamőtegyalkalommal
magyarul társalogni valakivel. mivel azonban távolabbról figyeltem a beszélgetést,
nyelvtudásánakmilyenségétnemtudtammegítélni.ugyanakkorfeltételeztem,hogya
környezethatásáraahelyinyelvjárásraésabeszéltnyelvrejellemzőelemek,valamint
szlovákkölcsönszavakiselőfordulnakamagyarszókincsében.Továbbáaztisfeltéte-
leztem,hogyamagyarnyelvűinterakciósoránazédesanyabeszédébengyakranfogok
magyar–német kódváltást megfigyelni, mivel a bemutatkozáskor azt is elmondtam
magamról,hogybeszélemanémetnyelvet.arraszámítottamtehát,hogyennektuda-
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tában az anya bátrabban fog németül megszólalni, valamint hogy a magyar nyelvű
beszélgetéssoránnyugodtanfognémetnyelvielemeketishasználni,amennyibenígy
érziszükségesnek.

azelsőinterjúsoránagyerekekrőlismegtudtamnéhányinformációt.akétidősebb
lánynálanyelvekelsajátításaidőrendbenúgyzajlott,hogynagyjábólhároméveskoru-
kigklárátólcsakanémetnyelvethallották,miklóstólpedigcsakamagyart(„egyszülő
–egynyelv”módszer).ezekalapjánakétlegidősebblánnyalkapcsolatbanaztfeltéte-
leztem,hogyamagyarésanémetnyelvhezvalóviszonyulásukközöttnincseneknagy
eltérések,sanémetetismegközelítőlegolyanjólbeszélik,mintamagyart.akétfiata-
labbrólaztfeltételeztem,hogymagyardominánsak,amagyarnyelvhezvalókötődésük
erősebb,anyelvikompetenciáikisfejlettebbekezenanyelven,sígynémetülareceptív
nyelvikompetenciájukerősebb,mintaproduktív.Feltevésemarraalapoztam,hogyők
az édesanyjuktólmár kevesebbet hallották a német nyelvet,mint nővéreik. További
hipotézisem szerint annak ellenére, hogy a környezetük és az oktatási intézmények
nemkövetelikmeganémetnyelv-tudást,édesanyjukkalésnémetnagyszüleikkelvaló
kapcsolatukmiatt–mintegybelsőkésztetésre–fontosnaktartjákanémetnyelvmeg-
őrzését.mivelanyelvtanulásmódja,acsaládbanlátottmintákésabarátikapcsolatok
nagymértékbenbefolyásoljákanyelvekhezvalóviszonyt,azt is feltételeztem,hogya
gyerekekaszlováknyelvheznemkötődnekannyira,mintamásikkétnyelvükhöz.erre
azelsőbeszélgetésalapjánkövetkeztettem,hogyti.tudomásomvoltarról,hogyaszlo-
vákotagyerekekintézményikeretekközttanuljákaziskolában,ugyanakkornagyjából
ötévekezdtékelnyelvtudásukategyszlováknyelvűgyülekezetbentovábbfejleszteni.

az apával kapcsolatban azt feltételezem, hogy magyardomináns kétnyelvű, és a
többnyelvűségetpozitívanértékeli.abbólindultamki,amitacsaládtagokelbeszélésé-
ből megtudtam, hogy ti. az apa elfogadta a német nyelvet a családjában, nyelvileg
viszont nemalkalmazkodott a feleségéhez, és csaknéhány szót tudnémetül.mivel
tudomásomvoltarrólis,hogyazapajókaiszületésű,feltételeztem,hogyahelyinyelv-
járástiselsajátította,ésezazinterjúsoránhallhatóleszmajd.

2.azanya

előszörazttekintsükát,hogyanmentvégbeatöbbnyelvűvéválásazanyaesetében,és
mi jellemzőanyelvhasználatára.klára jelenleg43évesnégygyermekescsaládanya.
mégfiatalon,huszonévesenérkezettszlovákiába,ésegykétnyelvűdél-szlovákiaifalu-
ban,Jókánkezdettelegygyermekotthonbandolgozni.aközségbenműködőgyermek-
misszióvezetőjehívtamegklárát,hogydolgozzonnáluk.agyerekotthonbanelsősor-
bannemagyerekekkel foglalkozott,hanemakonyhai szolgálatot végezte.németor-
szágiiskoláibanazanyanyelvemellettmégangolésfrancianyelvetistanult.amagyar
ésaszlováknyelvvelazonbancsakszlovákiábavalóköltözésekor ismerkedettmeg.
mivelamunkahelyénésazismeretségikörébenleggyakrabbanamagyarnyelvethasz-
nálták,ezértazttanultameghamarabb.ezenanyelventettszerttartósabbkapcsola-
tokra,barátságokra,sőtakésőbbiházastársaismagyaranyanyelvűszemélylett.saját
bevallásaszerintamagyarnyelvelsajátításifolyamataintenzívenésgyorsanzajlott;ezt
atanáraésaférjeismegerősítetteavelükvalóbeszélgetésemsorán.amagyarválta
leggyakrabbanhallottésaszűkkörnyezeteáltalelvártnyelvvé,azazvalóskommuniká-
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ciósszükségletté,hiszenanémetetrajtakívülcsaknéhányemberbeszélteafaluban.
ezértahhoz,hogybeilleszkedjenazottanikörnyezetbe,minélelőbbmegkelletttanul-
niamagyarul. elmondása szerint amunkatársai is inkábbmagyarul beszéltek vele,
pedignéhánykollégájanémetülistudott.

a gyerekotthonban valómunkamegkezdése előtt az egyikmunkatársa két vagy
háromhétenkeresztültudatosantanítottaklárátmagyarul:hetentenéhányalkalom-
malkonverzációsgyakorlatokat,szókincsfejlesztésttartottaszámára,valamintazírást
isgyakoroltattavele.Tanáraszerintkláraagyerekekkelvalómunkasorántanultameg
anyelvet,azállandóhasználatbanfejlődöttalegjobban.azférjeaztállította,hogyklára
azelsőgyermeküketvárva,kilenchónapalatttanultamegfolyékonyanamagyarnyel-
vet. Felesége nyelvtanulási módszeréről annyit mondott, hogy hetente céltudatosan
százszóttanultmeg,anyelvetpedigakörnyezetébenhasználtais.ezvoltazazidő-
szak,amikorújravolt lehetősége„elmerülni”amagyarnyelvben,segyúj lendülettel
folytatnianyelvtanulást.kláraállításaszerintamagyarnyelvmárnemokoznekigon-
dot.megjegyezteaztis,hogyaszülőértekezletekenmagyaruljegyzetel.Írnimárataná-
raistanítottaaföntebbmáremlítettháromhetes„gyorstalpaló”alatt,valójábanazon-
banagyerekeivelegyütttanultmegírniésolvasni,amikorazokmáriskolábakezdtek
járni.sajátmotivációbólfoglalkozotttovábbanyelvvel,ésmélyítetteanyelvtudását.

azanyatehátkésőitöbbnyelvű,akiapubertáskorutántermészeteskörülmények
között, azaz nem iskoláztatás útján sajátította el a magyar és a szlovák nyelvet.
nyelvelsajátításátabeilleszkedniakarásisgyorsította:mivelmagyartöbbségűfaluban
telepedett le, ittkellettamindennapokbanboldogulnia,sezmegkívánta,hogyminél
gyorsabbanképeslegyenamagyarnyelvűkommunikációra.magaklára isemlítette,
hogyinkábbamagyarnyelvetkelletthasználnia,ésaszlováknyelvelsajátításáramár
nincs akkoramotivációja,mint amagyar esetében. saját bevallása szerint számára
megfelelazaszlováknyelv-tudás,amiteddigmegszerzett.

szlovákiábaköltözéseutánazokatahelyzeteket,amikorszükségesvoltaszlovák-
nyelv-tudás,azelejéntolmácssegítségéveloldottameg,későbbviszontmáregyedül
próbáltboldogulni.állításaszerintazelsőidőszakbantöbbnyirecsakazorvosnálvagy
ügyintézéssoránkellettszlovákulbeszélnie.máraaszlováknyelvnagyobbteretkapott
ahétköznapjaiban,mivel–amintföntebbemlítettem–acsaládnagyjábólötévevasár-
naponkéntegyszlováknyelvűgyülekezetbejár.klárabeszámoltarrólis,hogynemcsak
passzívanhallgatjaaszlováknyelvűprédikációt,hanemagyülekezeti táborokban is
segíteniszokott,amisokat lendítanyelvtudásán.abeszélgetéssoránaz iskiderült,
hogykláraaszlováknyelv-tudásánakazalapjaithiányolja.ennekérdekébenmegkérte
amagyartanárát,hogyaszlováknyelvtantismagyarázzaelneki,őazonbaneztafel-
adatotnemvállaltael.kérdésemre,hogyönerőbőlfoglalkozik-easzlováknyelv-tanulás-
sal,kláraaztfelelte,hogycsakagyülekezetiénekekszövegétszoktaszlovákulolvasni,
valamintszlováknyelvűrádiótishallgatnéha.majdmegjegyezte,hogyszámáraazmár
nagysiker,haértiahíradót.

azanyaazt ismegemlítette,hogyamígkorábbannémetülkezdteabeszélgetést,
mostmárnemtartjafontosnakmegmondani,hogyőnémetanyanyelvű,hanempróbál
szlovákulkommunikálni.kláratehátmárnemcsakmagyarul,hanemszlovákulisigyek-
szikbeilleszkedniakörnyezetébe.aztiselmondta,hogyankészülfelaszlováknyelvű
kommunikációraahivatalbanvagyazorvosnál:aférjevagyalegidősebblányaleírja
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neki azokat a szlovák kifejezéseket, feltehetőleg párbeszédrészleteket, amelyek az
adottszituációbanhasználatosak,ill.szótáratisszokottmagávalvinni.Továbbámeg-
jegyezte,hogyaszlováknyelvű társalgásnagyobb felkészülést, több időt igényel,de
máregyedülisboldogulvele.példakéntelmondta,hogymagaintézteel,hogyaszülei
építésiengedélytkaphassanakafaluban.

kláraanyanyelvikompetenciáivalkapcsolatbansajnoscsaknéhányinformációálla
rendelkezésemre.azinterjúsoránnembeszélgettünknémetül,scsakkevesetárultel
anémetnyelv-használatáról.mintkiderült,lelkesolvasó.anyelvekszempontjábólleg-
gyakrabbannémetülolvas.amagyarnyelvenvalóolvasás–sajátbevallásaszerint–
többerőt,odafigyeléstveszigénybe,ezértkevesebbetolvasmagyarul.megkellaztis
jegyezni, hogy aBibliát otthonnémetül olvassa, németül szokott imádkozni, tehát a
hitéletétalegtermészetesebbenezenanyelvenélimeg.

anémetnyelvmegtartásaszempontjábólkláraszámáraisszükségesanémetnyel-
vűimpulzus,hiszenhaotthonagyerekeivelésaférjévelleülnekközösenbeszélgetni,
amagyarakommunikációnyelve.anyelvfenntartásérdekébenazonbansokat tesz,
hogyanémetnagyszülőkisJókáraköltöztek,hiszenkláraígytöbbethasználhatjaott-
honazanyanyelvét,mintkorábban.

anyelvjárásrólkérdezvekláraaztmondta,hogynemszokottnyelvjárásbanbeszél-
ni,mivelHannoverkörnyékénazembereknemdialektusbanbeszélnek,hanemazún.
Plattdeutschot7 használják. amikor erről a regionálisan elterjedt nyelvváltozatról
beszélt,anémethangtanikompetenciáirólaztárultael,hogymásnyelvjárásibeszélők-
kel szembenőakcentusnélkülbeszéli a standardnémetet.másrésztaz iskiderült,
hogyadél-németországinyelvjárásokmegértéseszámáraisnehézségetokoz.

kláraotthoninyelvhasználatárólalegidősebblányaaztmondta,hogyazédesanyja
„mégvalahogypróbálja fenntartani”anémetnyelvetacsaládban.mindezarrautal,
hogyalányfontosnaktartjaanémetnyelvmegtartását,sebbenanyukájátfontosesz-
közneklátja.azonbanaztisjelzia„mégvalahogy”kifejezés,hogyadominánsszerepet
otthonnemanémetnyelv játssza,sőthasználatavisszaszorulóbanvan.kláranyelv-
használatárólaz iskiderült,hogybizonyos témárólbeszélveazanyanyelvét részesíti
előnyben.agyerekeivel–amintmárföntebbemlítettem–elsősorbanmagyarulbeszél,
deszituációtól,sőtbeszédtémátólfüggőennémetülis:arégicsaláditörténeteket–a
lányaielmondásaalapján–általábannémetülszoktaagyerekeknekelmeséli.azegy-
nyelvűnémetkommunikációkláraésa lányaiközött leggyakrabbanmárcsakakkor
valósulmeg,amikormindannyiananémetnagyszülőkházábanvannak.ottvanaza
hely,aholagyerekeknekis„muszáj”németülbeszélniük,mivelanyainagyszüleiknem
tudnakmagyarul.

kláramagyar szóbeli kompetenciáinakésnyelvhasználatának jellegzetességeit a
nyelvianyagfeldolgozásávalrövidenakövetkezőképpenlehetjellemezni.kérdéseimre
összefüggőenválaszolt,sazadotttémárólegyszerűmegfogalmazásban,egyszerűés
összetett mondatokkal tudott beszélni. nyelvtudása már viszonylag magas szintű,
hiszen anyanyelvi beszélővel képes a spontán, könnyed kapcsolatteremtésre.

7 „a plattdeutsch regionálisan elterjedt nyelvjárás, amelynek használata az észak-német-
országterületénélőemberekrejellemző.”(stroemer2017,1.p.–sajátfordítás.)
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Véleményét megpróbálta minél pontosabban kifejteni, eközben néha szóválasztási
gondokmerültekfel.Többszörvoltpéldaarra,hogykijavítottaahibát,dearrais,amikor
aztnemvetteészre.nemtúlgyakran,denéhakeresteamegfelelőszavakat,beszéde
azonbannemakadozott,mivelabeszéltnyelvrejellemzőbeszédtöltelékeketisbőven
használt a kommunikáció során. Jellemző volt rá, hogymindig törekedett magyarul
elmagyarázni a gondolatait, a nyelvi hiányosságait körülírással próbálta megoldani.
Csakháromesetbenkérdeztemegalányátólanémetkifejezésmagyarmegfelelőjét.
kommunikációsstratégiakéntmegfigyeltemnála,hogyamikornehezen tudottelma-
gyaráznivalamit,néhafélbehagytaamondatottvagyakáraszót is,és indulatszóval
vagymutatónévmással,néhaigennelutaltahiányzókifejezésre(pl.na azt, no, igen).

akódváltássalkapcsolatbanahipotézisemnemigazolódottbe.arraszámítottam,
hogyhakláratudjarólam,hogybeszéleknémetül,akkorgyakoriéstudatosmagyar–
németkódváltástfogoknálamegfigyelni.Deeznemígytörtént,mivelanémetkifeje-
zéseketfőkéntmetanyelvijellegűbeszélgetéskorhasználta.amikormégisnémetrevál-
tottát,aztlegtöbbszörnemnyelvihiánybóltette,hanemmáscéljavoltvele,pl.anémet
nyelvrőlbeszélve,régikollégájátidézvestb.ezisazttámasztjaalá,hogykláracsakúgy
„önként”nemvált kódot. anémet kifejezésekelőfordulását ráadásul csakkivételes
esetbeneredményeztenyelvihiányvagynyelvilapszus.

amikornehezentudottvalamitelmagyarázni,alányaegyszeraztisjavasolta,hogy
próbáljameginkábbnémetülelmondani,deőtovábbraismagyarulbeszélt.mindebből
arrakövetkeztetek,hogyazanyaamagyarnyelv-tudásávalabeszéltnyelvikommuniká-
cióshelyzetekbenkönnyentudboldogulni.ámazinterjúsoránvalószínűlegkláraúgy
isérezhette,hogyénmostamagyarnyelv-tudásátakaromletesztelni,smivelasikeres
nyelvelsajátításátakartabemutatni,ezanémetkifejezésekelkerüléséreösztönözhet-
te.ajónyelvismeretétkétségessétettevolna,hagyakranváltátnémetnyelvre.azis
elképzelhető,hogykláraagyakorikódváltástnyelvihiányosságaibeismerésénektart-
ja,tehátkudarckéntélimeg.inkábbelkerülianémetkifejezéseket,hogylehetőséget
teremtsenanemismertmagyarkifejezésmegtanulására.

3.azapa

miklós,jelenleg44éves,magyaranyanyelvűapa.magyarnemzetiségűcsaládbanszü-
letettJókán.édesanyjaalistálról,édesapjapedigJókárólszármazik.Főiskolaivégzettsé-
gű,foglalkozásáttekintveépítész.amagyartannyelvűalapiskolánkívülaszakmunkás-
képzőt,aszakközépiskolátésazegyetemetszlováknyelvenvégezte.kétnyelvűségéta
szlovákiaimagyarközösséghezvalótartozáseredményezte.amagyarnyelvettermésze-
tesúton,szüleitőléskörnyezetétőlhallvasajátítottael.aszlováknyelvetviszontatanul-
mányaisorántanultameg,ill.sajátítottael.sajátbevallásaszerintazalapiskolavégéig
csakegynyelventudott,magyarul.azalapiskolaelvégzéseutánviszontegyszlováktaní-
tásinyelvűszakmunkásképzőbekerült.megjegyezte,hogymilyennehézvoltszámáraaz
elsőévanyelvmiatt.anyelvinehézségekellenérevégülsikeresenelvégezteaszlovák
nyelvű közép- és főiskolát is. Jelenleg egy építészeti cég vezetőjeként dolgozik
pozsonyban,smunkájasoránaszlovákésacsehnyelvetishasználja.

miklósaszlováknyelvvelkapcsolatbanmegjegyezte,hogyszámáraezazelsőide-
gennyelv.aszlováknyelvrecsakazalapiskolabefejezéseután,aszlovák tannyelvű
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iskoláibanvoltigazánszüksége.sajáttapasztalataialapjánalakítottakiaztavélemé-
nyét,hogyszlovákiábanélveazembernekasajátérdekébenkellmegtanulniaatöbb-
séginyelvet.majdhozzátetteazt is,hogyszlovákiaimagyarkéntazonbannemeléga
kétnyelvismerete,ezenkívüllegalábbmégkétidegennyelvreszükségvan.abeszél-
getéssoránmiklóstöbbszörishangsúlyozta,hogyfontosnaktartjaanyelvtanulást.ő
magaafőiskolán jött rá,hogyanémetmellettazangolra isszüksége lesz.részben
helyzetébőladódóan,részbensajátélettapasztalataihatásáraválttöbbnyelvűvé.

aszlováknyelvvelkapcsolatbanacsehnyelvisszóbakerült.összehasonlítvaakét
nyelvetmiklósaztállította,hogyaszlovákkalszembenőinkábbacsehnyelvhezkötő-
dik.eztazzalindokolta,hogyszerinteacsehlágyabbésdallamosabbnyelv.akétnyelv-
velvalótapasztalatárólmiklósaztiselmondta,hogyamunkahelyéncsehkollégájával
beszélvemindigátváltszlovákrólcsehnyelvre,mivelszámáraazamegszokott,hogy
csehülválaszol,hacsehnyelvenbeszélvelevalaki.miklóskörülbelülhúszévedolgozik
azépítészetben.acsehnyelvetamunkájasorántanultameg,mivelkollégáivalgyakran
jártakCsehországba,aholmegtanultaanyelvet.aszlováknyelvhasználatárólkérdezve
miklósaztfelelte,hogyamunkahelyénacsehnyelvmellettállandóanaszlovákothasz-
nálja.otthonahíradótcsakszlováknyelvennézi,rádiótpediggyakrabbanhallgatszlo-
vákul,mintmagyarul.Hakikapcsolódáskéntfilmetnéz,ésválasztaniakellaszlovákés
acsehnyelvközött,akkorinkábbacsehetválasztja.

miklósatanulmányaisoránidegennyelvkéntaszlovákmellettazoroszésazangol
nyelvetistanulta.azorosznyelvvelmárazalapiskolábanistalálkozott,majdaközép-
iskolában érettségit szerzett belőle. Jelenlegi nyelvtudása, sajátmegítélése alapján,
egy-kétalapszóbóláll,azonbanfeltételezte,hogyorosznyelvűkörnyezetbenfeltudná
eleveníteniapasszívorosznyelv-tudását.kérdésemre,hogyérdeklődik-emégazorosz
nyelviránt,aztfelelte,hogymárinkábbazangolttartjafontosabbnak.azangolnyelvvel
előszöra főiskolántalálkozott,ottazonbannemannyiraazalapszókinccsel ismerke-
dettmeg, hanemszakmájánaka szakterminológiáját kellettmegtanulnia. a főiskola
után hosszabb ideig nem foglalkozott az angollal, majd negyvenévesen a munkája
miattkezdettelújbólangolultanulni.miklósjelenlegmármásfélévetanuljaazangol
nyelvet.anyelvtanulásitapasztalatairólmesélveelmondta,hogyaszavakmemorizálá-
sa az erőssége, ugyanakkor a kiejtéssel és a nyelvtannal több nehézsége akadt.
megjegyezte,hogyhetentecsakkétszer45percetvananyelviskolában.miveleztkeve-
sellte,otthonnapontaaszabadidejébenisfoglalkozikazangollal.

a családtagoktól azt az információt kaptam, hogy – amint föntebb említettem –
miklóselfogadtaanémetnyelvetacsaládjában,nyelvilegviszontnemalkalmazkodotta
feleségéhez.azapaönértékeléseszerintazalapszintűkommunikációbanmárviszony-
lagjólmegértetimagát.mivelanémetrokonokkalésanémetnyelvűkörnyezettelcsak
lazakapcsolatottart,nemérezteolyanszükségesnekamagasabbszintűnyelvelsajátí-
tást.anémetnyelvvelazonbannemaziskolában,hanemJókántalálkozottegynémet-
országilelkészcsaládáltal.afeleségévelvalóelsőtalálkozásakormégnemtudottnéme-
tül beszélni, vele azonban később sem használta a német nyelvet, csak amagyart.
németülmiklóscsakanyósávalésapósávalbeszél,valamintanémetországirokonok
látogatásakor.mivelerrecsakritkánkerülsor,nyelvtudásasemfejlődik.miklósazt is
állította,hogyapasszívszókincsejóvalnagyobb,mintazaktív:hanemtudjaismagát
olyanjólkifejezninémetül,viszonylagjólmegértiazotthonibeszélgetést.
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miklós–sajátbevallásaszerint–„szönci”nyelvjárásbanbeszél.eztanyelvjárást
beszélikJókánis,sjellegzeteshangtanisajátosságaafüggetlenö-zés:amásnyelvjá-
rásokbanésazë-zőstandardbanhasználtë fonémahelyénazö fonémahasználata.a
beszélgetéssoránkiderült,hogymiklósnembeszélállandóannyelvjárásiaskiejtéssel,
hanemakörnyezetétőlfüggőenáttudváltanianyelvjárásiasö-zőkiejtésrőlastandard
kiejtésre.eztvalószínűlegazért tudja ilyen jól irányítani,mivelaszüleitőlmindakét
hangtaniváltozatothallottagyerekkorátólkezdve:édesapjátólésaszülőfalujábanazö-
zősnyelvjárásiaskiejtésttanultameg,édesanyjátólpedigafüggetlenë-zőshangzású
beszédet.miklósvelembeszélveszinteteljesenháttérbeszorítottaanyelvjárását,az
átírtszövegbencsaknéhánykifejezésenvettemészreazö-zést.Valószínűlegazértis
használtaabeszélgetéssoránastandardejtésmódot,miveltudottarról,hogyabeszél-
getésrőlfelvételkészül,ezértformálishelyzetbenérezhettemagát.anyanyelvibeszélő-
kéntgondnélkülkülönbségettudtenniakétfélenyelvváltozatközött,ésazthasználja,
amelyiketabeszédhelyzetmegkívánja.mivelanyelvjárásésaköznyelvegynyelvkét
változatának számít, smiklós a kommunikáció soránmindkét változat használatára
képes,kettősnyelvűnek8 tekinthető.

miklósnyelvhasználatábanakövetkezőszavakbanvettemészrenyelvjárásiasö-ző
kiejtést:embör, köllött, ehhö <ehhez>, ölég.akell igétmindigö-zőformábanhasználta,
megfigyeltemazonban,hogybizonyosszavak(pl.ember)standardkiejtésseliselőfor-
dultakbeszédében.anévszóragokkalkapcsolatbanaztfigyeltemmeg,hogya-ból, -ből
ragnéhányesetbenacsallóközinyelvjárásrajellemző-bú, -bű formábanjelentmeg(pl.
angolbú);a-tól, -től ragpedig-tú, -tű formában(pl.öttű, lektortú).miklósszókincsében
az ittend, elgyön, vót, elein szavakat azonosítottamnyelvjárási jellegűeknek. ezeken
kívülmásesetbennemfigyeltemmegnyelvjárásiasbeszédmódot.

azapaszerepeanyelvinevelésbenfőlegabbannyilvánultmeg,hogyamagyarság-
hozésamagyarnyelvhezragaszkodott,éseztadtatovábbalányainakispl.aziskola-
választásáltal.amagyarnyelvenbelülmiklósanyelvjárásátistovábbadtaalányainak,
hiszenotthoneztanyelvváltozatothasználja.kérdésemre,hogyvan-eanyelvjárásias
beszédmóddal kapcsolatbannegatív tapasztalata, azt felelte, hogy sértegetést soha
neméltmeganyelvjárásamiatt,csakmegjegyeztékastandardtóleltérőkiejtését.

abeszélgetéssoránszóbajöttamagyarországiésaszlovákiaimagyarnyelvváltozat
is.miklósmegjegyezte, hogy érzékeli a köztük levő nyelvi különbséget. példaként a
szlovákiaitájnyelvikiejtésthoztafel,azö-zőésí-zőnyelvjárást.aztishozzátette,hogy
szerinteamagyarországiakezenatérenbecsülikleahatárontúlimagyarokat,sszá-
márafájópont,hogyanyelvhasználatamiatt„csakfelvidékinek”nézik.arraakérdé-
semre,hogytudatosankerüli-emagyarországonakölcsönszavakatésanyelvjárásias
beszédmódot,aztválaszolta,hogy igyekszikalkalmazkodniamagyarországibeszélő-
hözegybizonyosmértékig,azonbanasajátnyelvváltozatátnemszégyelli,ésnemadja
fel.emögöttameggyőződésmögöttanyelvivernakularizmusideológiájaáll,amelynek

8 kettősnyelvűségnekaztajelenségetnevezik,amikoregybeszélőazadottnyelvkétváltoza-
tát, konkrétabbankétdialektusát ismeri és/vagyhasználjaabeszédhelyzetektől függően
(kiss1995,232.p.).
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híveiazokatanyelvi formákatésnyelvváltozatokatrészesítikelőnyben,melyek legin-
kábbkifejezikazidentitásukat.(Lanstyák2017,39.p.)

4.agyerekek

miklósnakéskláránaknégy lányaszületett.Jelenlegamanda18,Bianka16,Cecília
12,Dórapedig10éves.mindanégyenJókánamagyartannyelvűóvodábaésalapis-
kolábajártak,ill.járnak.akétidősebblányjelenlegmagyartannyelvűgimnáziumbajár,
akétfiatalabbpedigmégalapiskolás.azalapiskolábanamandaésBiankaamagyar
nyelvenkívülszlovákot,németetésangolt is tanult.akisebbeknekazalapiskolában
márnemleszlehetőségükmegismernianémetnyelvet,amagyarésszlováknyelven
kívülcsakangolultanulhatnak.

amandaésBiankaesetébenszimultán(egyidejű)kétnyelvűelsajátításrólbeszélhe-
tünk.ezaztjelenti,hogyanémetésamagyarnyelvetpárhuzamosansajátítottákelaz
egy személy – egy nyelv stratégiaalapjánacsaládban.amagyar–szlovákkétnyelvű,
ámmagyardominánskörnyezetbenagyerekeknagyjából3–4éveskorukigazédesany-
juktólcsakanémetnyelvethallották,édesapjukkalpedigkizárólagmagyarulkommu-
nikáltak.iskolábakerülveazédesanyjukegyrekevesebbetbeszéltvelüknémetül,mivel
egyrésztőmagaegyrejobbanmegtanultmagyarul,másrésztatanulássoránmagyarul
kellettmagyarázniaagyerekeknek,sígyalányaivalegyretöbbetkezdettelmagyarul
beszélni.azegy személy – egy nyelv szocializációsmodelltfelváltottatehátegyolyan
helyzet, amikor az anya már nem ragaszkodott következetesen anyanyelvének az
átadásához.anémetnyelvvisszaszorulásátésamagyarnyelvűkörnyezetetfigyelembe
vévearrakövetkeztetek,hogyagyerekekmagyardominánskétnyelvűek lettek.akét
legidősebblányesetébenanémetnyelvazonbanmégnagyszerepetjátszott:másodi-
koskorukbanelkezdtéktanulnianémetországielsőstananyagot,mivelaszülőkaztter-
vezték,hogyvéglegesennémetországbaköltöznek,ésezértklárafelakartakészíteni
lányaitanémetországiiskolakövetelményeire.

CecíliaésDóraesetébenmárnembeszélhetünkegy személy – egy nyelv modellről,
mivelkláravelükmárszületésüktőlkezdvemagyarulisbeszélt,sőtamagyarnyelvvolt
mennyiségilegdomináns.amagyarnyelvpozíciójánakamegerősödésétazisokozhatta,
hogy a szülők a két kisebb lány születésekor már elvetették azt az ötletet, hogy
németországbaköltözzenek.ezadöntésisszerepetjátszhatottabban,hogykláraszá-
máraanémetnyelvmásodlagosnyelvvéváltagyerekekkelvalókommunikációjasorán.
ezaztisjelenti,hogyazanyaanémetetmárnemelsőnyelvkéntadtaátakétlegkisebb
lányának. onnantól kezdve, hogy az anya elkezdett a lányaivalmagyarul is beszélni,
olyannyelvihelyzetjöttlétre,amelybenazegyiknyelvelterjedésetöbbé-kevésbéamásik
rovásáratörtént.anémetnyelvtehátfokozatosanvisszaszorultacsaládban.ilyeneset-
bennyelvvisszaszorulásihelyzetrőlbeszélünk.9 Cecíliamegjegyezteabeszélgetéssorán,

9 azolyannyelvihelyzetet,amelybenazegyiknyelvamásikrovásáraterjedel,savisszaszo-
rulónyelvnekegyrecsökkenneka funkciói,egyes társadalmi rétegekben ritkábban fordul
elő,nyelvvisszaszorulásihelyzetneknevezzük.(Lanstyák2002,133.p.)
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hogykiskorábananyukájaazért hozzá és a húgához is szokott németül beszélni,dea
„szokottazért”kifejezésmárnemugyanarraanyelvhasználatraésnyelvátadásrautal,
mintahogyanazakétidősebblányesetébentörtént.ezértislehetséges,amirőlagye-
rekekszámoltakbenekem,hogyakislányokinkábbmagyarulválaszolnakédesanyjuk-
nak,amikoraznémetülbeszélhozzájuk.ezarraengedkövetkeztetni,hogyamikora
szülőnemkövetkezetes,ésnemkövetelimegakívántnyelvenaválaszt,agyerekinkább
környezetedominánsnyelvétválasztja,amelyikazáltala isa legjobbanbeszéltnyelv.
CecíliaésDóraráadásulmárnemprofitáltabbólazötletbőlsem,hogyacsaládvégle-
gesennémetországbaköltözne,sígyazanyaőketnemtanítottakülönnémetülírniés
olvasni.anémetnyelvikészségeketCecíliaésDóraazalapiskolábansemfogjafejlesz-
teni,mivelazőévfolyamukbanmármegszűnikanémetnyelv-tanítás.Hafontosnaktart-
jákezeketakészségeket,önerőbőlkellmajdmegerősíteniükőket.

a gyerekek egymás közti kommunikációjáról azt tudtammeg, hogy a nagylányok
márkiskorukbanmegszokták,hogyegymássalnémetülisbeszélnek,viszontahúgaik-
kalvalótársalgáskornemhasználjákanémetet.CecíliaésDóra–külsőhatásnélkül
–nemszoktaksemegymásközött,semanővéreikkelnémetülbeszélni.számukra–
amintarrólföntebbmárszóvolt–azegymásköztikommunikációtermészetesnyelve
amagyar.erreutalazis,amitakisebbekmondtak,ti.haértikisanémetbeszédet,
inkábbmagyarulválaszolnak.Haazonbanátmennekanémetnagyszüleikhez,ottmeg-
változikanyelvihelyzet:ottakommunikációsnyelvkizárólaganémet.Többszörisemlí-
tettékagyerekek,hogynapontaátszoktakmennihozzájuk,éslegalábbfélóráttölte-
nekanagyszülőknél.anyelvmegtartásszempontjábólfontostényezőanémetnyelvvel
valókontaktusmennyisége,amelyanémetnagyszülőknekköszönhetőenmegerősö-
döttacsaládban.

akétidősebblánnyalkapcsolatbanrészbenigazolódtakbeafeltételezéseim.ahét-
köznapibeszéltnyelviregiszterttekintvenémetülisugyanolyanfolyékonyanésproblé-
manélkülfejezikkimagukat,mintmagyarul.eztazinterjúvégénfolytatottnagyjából
5–7percesnémetnyelvűbeszélgetéserősítettemeg.Bianka,CecíliaésDóraegyértel-
műenaztállították,hogymagyaruljobbantudnak,mivelaziskolábanésszinteminden-
holezthasználják,anémetcsakacsaládrakorlátozódik.amandaegyikmegjegyzésé-
ből arra következtetek, hogy ő nemszívesen ismeri be, hogy amagyarhoz képest a
németnyelv-tudása alacsonyabb szintű. a nyelvhez való viszonyulásukat tekintve
Biankanemtudválasztaniakettőközül,számáramindakettőegyformánfontos.a
kisebblányokamagyarnyelvhezkötődnekjobban,amandapedigaztállította,hogyő
inkábbanémetnyelvfeléhajlik.

Hipotéziseimakétfiatalabb lánnyalkapcsolatbanbeigazolódtak.mindkettenerő-
senmagyardominánstöbbnyelvűek:anyelvikompetenciaszempontjábólamagyara
legerősebbnyelvük.Cecíliaönmagátúgyértékelte,hogyolvasásbanjobb,mintszóbeli
megnyilatkozásokban.Dóramégcsakismerkedikanémetkönyvekkel,őanémetnyel-
vetanagyszüleivelbeszélgetvehasználjaalegtöbbet.anémetnyelvikészségeketille-
tőenaszövegértésükésapasszívnyelvtudásukafejlettebb.mindkettenaztállították,
hogymégnemtudnakolyanjólnémetülbeszélni,deanémetnyelvhezugyanolyanerő-
senkötődnek,mintamagyarhoz.

azanyanyelvrőlagyerekekúgygondolkoznak,mintamiazonosazanyanyelvével,
ezértanémetettartjákanyanyelvüknek.amagyarnyelvetpedigazapukájukhozkötve
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„apanyelvnek”nevezik.amagyar–németkétnyelvűségüketmindannyianpozitívdolog-
naktartják.Cecíliátólésamandátólmégaziselhangzott:büszkékarra,hogytudnak
németül.kétnyelvűségükelőnyeirőlkérdezveDóraaztválaszolta,hogyazosztálytársai
gyerekkéntmégnemtudnaknémetül.amandaanémetnyelvetmagasabbpresztízsű-
nekésatovábbtanulásatekintetébenfontosnyelvnektartja.Biankahasznosnaktartja
a több nyelv ismeretét, és a családban ismert négy nyelv (magyar, szlovák, német,
angol)mellettmégafranciairántisérdeklődik.aztismondta,hogyanémetanyanyelvi
kiejtésemiattafranciakiejtésiskönnyenmegyaszámára.anyukájátólkaptaalelke-
sedéstafranciairánt,mivelőiseztanyelvettanultaazalapiskolában.Tőlekérsegít-
séget,haelakadatanulásban,hozzáfordul,habizonytalanakiejtésben,mivelédes-
anyjamégmindigtudnéhányfranciakifejezést.megjegyezteaztis,hogyszámáramin-
dennyelvbenakiejtésalegfontosabb.azidegennyelvektanulásárólDóraaztmondta,
nekiazangolakedvencnyelve,mivelszerinte„széplágy”akiejtése.azangolnyelvű
zene hoztameg a kedvét a nyelvtanuláshoz. az iskolában azonbanmég nem tanul
angolul,csakharmadikoskorábanfogjaelkezdeni.amásikkétlányazangollalkapcso-
latbannemmondottsemmit,debeszélgetésünkkorábbi részéből tudom,hogyDóra
kivételévelmármindenkitanulangolulaz iskolában.különnyelvtanfolyamraegyikük
semjár.

aszlováknyelvrőlkérdezveamandaaztválaszolta,hogyazszámáracsakegytan-
tárgyaziskolában,semmitöbb.otthonnembeszélnekszlovákul,ámvasárnaponként
a gyülekezetben már igen, mivel az a kommunikáció és az istentisztelet nyelve.
ezenkívül akkor szoktamég a szlovák nyelvet használni, ha például az üzletben az
eladóvalezenanyelvenkellbeszélnie.agyerekekaszlovákkalalegtöbbetagyüleke-
zeti alkalmakon találkoznak. ezzel kapcsolatban jegyeztemeg Bianka, hogy szlovák
nyelvűnyárisporttáborbanvettekrésztanyáron,amigyakorlatilagháromnyelvűvolt,
mivelazangolésacsehnyelv is jelenvolta résztvevőkmiatt.egyiküksembeszélt
arról,hogyazidegennyelvekolyannagygondotokoztakvolna,csakDórajegyeztemeg,
hogyörült,hogyegyiknővérevelevoltacsoportban,mivelnekimégnemmegyolyan
jólaszlovák.Biankamárönkéntessegítőkéntvoltatáborban,sfeltehetőlegazangol,
szlovák és cseh nyelvűmunkatársaival elboldogult a kommunikációban,mivel nem
beszéltnyelviakadályokról,ésatáborhangulatátsemértékeltenegatívan.agyüleke-
zetbenagyerekekgyermek-istentiszteletre járnakvasárnaponként,aholszinténszlo-
váknyelvenfolyikabeszélgetésésabibliaitörténetmagyarázata.ezzelkapcsolatban
apukájukjegyeztemeg,hogyhosszabbideigtartottakisebbeknek,amígeztmegszok-
ták,mertkezdetbennagyontiltakoztakezellen.édesapjárareagálvaCecíliaaztmond-
ta,hogyőmégmindignemérti,mirőlvanszó,Dórapedigaztmondta,hogyőinkábba
testvérévelbeszélgetközben.Cecíliaelmondásaszerintnéhányantudnakagyermek-
istentiszteletenmagyarulvagynémetül,ezérthaalányoknemértenekvalamit,lefor-
dítjáknekikezekreanyelvekre.

aszlováknyelvvelkapcsolatosfeltételezésemalányokvéleményeialapjánbeigazo-
lódott.acsaládbanagyerekekpozitívpéldátlátnakaszlováknyelv-tanulássalkapcso-
latban,mivelédesapjukarraösztönziőket,hogy tanuljákmeg„rendesen”aszlovák
nyelvetis.annakellenére,hogynéhányéveegyszlováknyelvűgyülekezetetlátogatnak,
nemalakult ki a szlovák nyelvvel szorosabb kapcsolatuk. a két fiatalabb lánynál és
amandánálméghiányzikabelsőmotivációaszlováknyelv-tanuláshoz,egyedülBianka
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válaszaiból következtetek arra, hogy ő szükségesnek tartja a szlováknyelv-tudást is.
Továbbá Bianka volt az egyetlen, aki elképzelhetőnek tartotta azt, hogy az otthoni
beszélgetéseksoránaszlováknyelvetishasználnák.

anémetbeszédbelikészségeiktesztelésecéljábólazinterjúlegvégénmegpróbál-
tamalányokatrávenni,hogynémetülisbeszélgessünk.anyárikirándulásaikról,ill.a
németországi tapasztalataikról kérdeztem őket. a beszélgetésbe amanda és Bianka
kapcsolódottbe,akikakülföldiélményeikrőlmeséltek,CecíliaésDóraavégéncsak
párszóerejéigszóltközbe.akislányokattehátnemhallottamsokatnémetülbeszélni.
akétidősebblányrólelmondható,hogyahétköznapibeszéltnyelvrejellemzőfesztelen-
séget,lazításosjelenségeketnémetüliselsajátították(pl.ahatározatlannévelőtésa
haben segédigétisrövidítik).ebbőlkifolyólaggördülékenyenésfolyamatosanbeszél-
tek. az elhangzott beszélgetés alapján arra következtetek, hogy a két idősebb lány
anyanyelviszintenképesahétköznapihelyzetekbenkommunikálni.

a kiejtéssel kapcsolatban amanda megjegyezte, hogy mások értékelése szerint
mindanégyenakcentusnélkülbeszélneknémetül.azt iselmondta,hogyhanémet-
országbanvannak,azottaniaknakakiejtésükrőlnemtűnikfel,hogynemodavalósiak.
szerinteahelyesnémetkiejtéstmindannyianelsajátították,különbségeketvagy„fur-
csaságokat”anémetországibeszélőkinkábbaszókincsükbenfedezhetnekfel,mivel–
sajátbevallásaszerint–néha„másképpenfejezikkimagukat”.Biankaelismondott
egypéldátarra,hogyazanyanyelvinémetbeszélők,mittalálnakkülönösnekabeszé-
dükben: „[…] például van olyan hogy () beszélünk valakikkel ottan és akkor hogy ()
elkezdjüknémetülésvanegypármagyarszóbenneésakkornemértiteljesenhogy
mitakarunkmondani.”ebbőlazidézetbőllátható,hogyamagyarnyelvüketagyerekek
németországbansemtudják„kikapcsolni”,adominánsnyelvottismegjelenikbázis-
tartókódváltásformájában.kérdésemre,vajonotthoniselőfordul-e,hogyösszekeverik
anyelveket,Cecíliaaztválaszolta,hogyvelemárelőfordult,hogyanémetja helyetta
szlovákáno jutottazeszébe.máspéldátagyerekeknememlítettekakódváltássalés
akódkeverésselkapcsolatban.

amikoragyerekeketarrólkérdeztem,mitteszneknémetnyelv-tudásukfenntartásá-
értéserősítéséért,akisebbektőlkevesebbinformációtkaptam.annyitárultakel,hogy
németülanagyszüleiknélbeszélgetnek.Továbbámegtudtam,hogyCecíliamárnéme-
tül isszokottolvasni,valamintazt,hogymindkétkislány jártmárnémetországbana
nagyszülőknél. a négy gyerek közül amandát foglalkoztatja leginkább a németnyelv-
tudásának a fejlesztése. sokszor nem is kérdésre válaszolva jegyezte meg, hogy a
nyelvmegtartásérdekébenhogyanfoglalkozikanémettel.példakéntazthoztafel,hogy
az interneten német videókat szokott nézni, valamint német popzenét is hallgat.
ráadásulazotthonikommunikációsoránigyekszikösztönözniatöbbieketisanémet
gyakoribbhasználatára.Valójábanegygyakorlatiasszemponthajtjaőtanyelvtudáscsi-
szolásában:atovábbtanuláshozfelsőszintűnémetnyelv-tudásravanszüksége,sezért
ha ezen a nyelven akar külföldön tanulni, szükséges a gyengébb nyelvi készségeit
(nyelvtan, írás) is fejlesztenie. amanda tehát azért foglalkozik már többet a német
nyelvvel,mertfelismerte,hogyezszámárahasznosnyelv,ésmégsokravihetivele.a
fiatalabbaknemtűntekolyanmotiváltnakanémetnyelvtanulására,mintamanda,ez
azonbanmégmegváltozhat, ha ők is felfedezik a nyelvtudás értékét. a beszélgetés
folyamánfontosdologderültkia legidősebblánynyelvtudásárólésnyelvtanulásáról.
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egyrésztaz,hogyhanemtudegyszót,vagynemjuteszébe,akkorakörülírásstratégi-
ájávalpróbáljamegértetnimagát.másrésztaz,hogyamandaérzékeli,azőszókincse
mégnemolyankifejlett,viszontnémetnyelvűközegbenmegragadjaazalkalmat,hogy
fejlessze.Végülaztismegtudtam,hogymierreamódszere:haegyismeretlenkifeje-
zéssel találkozik,a jelentésétakontextusbólpróbáljamegkikövetkeztetni,majdő is
elkezdihasználni,hamártöbbszörtalálkozottvele.azelsőinterjúsoránazolvasással
kapcsolatbanisemlítettemáreztatechnikát,ti.olvasásközbenaszövegkörnyezetből
próbáljakikövetkeztetniazismeretlenkifejezésekértelmét.

5.összegzés

Dolgozatomcéljaegydél-szlovákiaifalubanélőtöbbnyelvűcsaládnyelvhasználatiszo-
kásainak,valamintnyelviideológiáinakvizsgálatavolt.azanya,azapaésagyerekek
nyelviönéletrajzanemcsakanyelvismeretükjellemzését,hanemnyelviszokásaikat,az
egyesnyelvekhezvalóhozzáállásukatésszubjektívvéleményüketistartalmazza,ame-
lyekethárominterjúkeretébenvizsgáltam.akutatáspszicho-ésszociolingvisztikaijel-
legű.

azanyárólszólófejezetbenkláránakanyelvmegtartásraésanyelvelsajátításrairá-
nyulóerőfeszítéseitmutattambe,valamintazt,hogyazáltalaismertnyelveketmilyen
társadalmiszínterekenhasználja.anyelvikészségeireésnyelvtudásáraazönértékelé-
sealapjánkövetkeztettem.magyarnyelv-ismeretétacsaknemkétórásbeszélgetésés
azátírtszövegnyelvielemzésealapjántártamfel.

azapaesetébenazönmegítélésalapjánmutattambemiklósnyelvtudásátésnyelvi
készségeitazáltalaismertnyelveken,továbbáanyelvtanulásitapasztalataitisbőveb-
benrészleteztem.ezenkívülakétnyelvűséggel,azidegennyelv-tanulássalésamagyar
nyelv magyarországi és szlovákiai változataival kapcsolatos véleményének is helyet
adtamebbenarészben.

agyerekeknémetnyelvikompetenciáinakfelméréseegyrövidnémetnyelvűbeszél-
getésformájábanvalósultmeg.azönmegítélésükésanémetnyelvűtársalgásalapján
vontamlekövetkeztetéseketanémetnyelv-ismeretükrenézve.ezenkívülarólukszóló
fejezetbenarrólisírtam,hogyanértelmezikagyerekekazanyanyelvésakétnyelvűség
fogalmát,ill.őkmagukmibenlátjákakétnyelvűségükelőnyeit,fontosnaktartják-eaz
idegennyelvektanulását.Továbbáaztisrészleteztem,mittesznekannakérdekében,
hogymegtartsákvagyerősítsékanémetnyelvikompetenciáikat.
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mellékletek

1.melléklet.azátírásjelölésénekmagyarázata10

állóbetűk: magyarnyelvűszövegrész
dőltbetűk:szlováknyelvűszövegrész
kiskapiTáLis:más(nemszlovák)nyelvűszövegrész
<!> úgymondta,ahogyanazátiratbanolvasható
<=mmm> anehezenérthetőszóteljesalakja
<�mmm�> azidegenkifejezésmagyarmegfelelője
<÷mmm> azidegenkifejezésfonetikuskiejtése
[mmm]megjegyzés(pl.[köhög],[ásít],[nevetés])
/-mmm-/ párhuzamosszövegrészekmegjelölése
()nagyonrövidnémaszünet
(.) rövidnémaszünet
(..) közepesenhosszúnémaszünet
(…) hosszúnémaszünet
ö rövidhabozás
ööközepesenhosszúhabozás
ööö hosszúhabozás
Hmmhümmögés(pl.bizonytalanságot,meglepődéstfejezhetki)
mHmahelyesléskifejezése
m-m atagadáskifejezése
mm:mmm:mm aszótagolvaejtése
mm;mmm szónálkisebbegységújraindítása
olvasááás,olvasss hangzónyújtás
+/.félbeszakításvagyközbevágás
+//. önközbevágás
+… félbehagyás
Xegyszónaktekinthetőérthetetlenszövegrész
XX,XXX többszóbólállóérthetetlenszövegrész
[…] aszövegbőlkihagyottrészlet

2.melléklet.az1.interjúszövege—2017.07.11.(részletek)

Megjegyzések:
T: terepmunkás
A: Klára (az anya)
B: Amanda (a legidősebb lány)

10 azátírástalejegyzésiútmutató2010.szept.25-iváltozataalapjánkészítettemel.
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T:igen(..)hogymilyennyelvekethasznál(.)vagymilyennyelvekentud(.)beszélni?
a:énőő(.)hánémetországbúvagyokésakkornémet()németettudokööéna

iskolábatanútamangolul(.)franciátcsakegykicsit(.)azémerszomszédországunk(.)
ésamikorénidejöttemakkormagyarultanultam()ésminkhasználunk()miiaddig
használtunkagyerekekkel ()aanémetnyelvmígnem iskolábakerültek (.)aztánaz
iskolábúmivelottcsakmagyarulbeszéltek(.)ésahá() leckemegminden(.)kellett
magyarulmagyarázni(.)akkormárcsakmagyarul(.)nagyjából(.)ésazolyandologvolt
hogyminthaa(.)rendesenkellett()kellőkötemlíteni()hogyazérnémetülbeszélünk(.)
meraz;az;azéraosztálytársok()atananyaghogy()merhavalakimagyarultanulmeg
matekozni()magyaruliskellmagyaráznia()

T:mHm igen
a:…a lépéseket (.)ésésazéraz így ()el;elmaradtnémetül (.)Úgyhogyaztánaa

mikorkésőbbamálinakvisszajöttazhogy()noazértudoknémetülakkorbeszélekis
T:Tehátakkorönökotthon(.)egybizonyoskorigcsaknémetülbeszéltekagyerekekkel
a:agyerekekkeligenmHm
T:ésakkormostmárcsakmagyarul?
a:mostmárma+//.mHm
T:önismagyarulbeszélagyerekekkel?
a:igen
[…]
a:énidejöttemöjanuárba(.)kétezerben(.)ésöaférjemetismertem(.)május(.)

végefelé()május()ban(..)és(.)addigmárelegettudtammagyarul(..)merőnemtud
németül(.)

T:mHm
a:…őőcsakannyittudamimost(.)egyesszavakattud()amivelünkígytanult()hozzá
T:igen?
a:mHm
T:ó(.)azthittemhogy+//.(.)akkorönökmagyarulbeszélgetnekegymással?
a:igen(.)csak
T:aha()értem()ésazönszülei()ugyecsak(.)németek+/.
a:igen
T:…németországból?()ésaférjeaa()szüleivelhogyanbeszél()milyennyelven?
a:aenyimével?németül(.)a;azokatazegyesszavakatamittud(.)vagymitolmá-

csol+//.
T:akkorolyankeveset
a:kevesetcsakigen
T:értem
a:Hmm Deaénszüleim()viszontcsaknémetülbeszélnekagyerekekkel
T:aha[meglepődve]!ésagyerekekértika(.)nagyszülőket?
a:igen(.)érteniértik(.)csakőő(..)nahogyanmondjam(.)őkis(.)szavakatkér-

deznek(.)Hogymer(.)haavannakanémetnyelvbensokkülönbségaelő+//.avvala
kicsielőszavakkal

T:prefixek<=elöljárószó>()igenigen
a:igen(.)ésakkorhogyanlehet(.)aztaztmindigmuszájmagyaráznimertmagya-

rúba<=magyarban>vannakakkortisztamás(.)őszavak
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T:igen
a:pedignálunk+//.(.)hamostmondomegypéldául(.)mondjuk(…)[kanálcsörgés]

őamostnemjuteszembeX(.)majdeszembejut
T:persze()persze
a:ésaztánvankülönbség(.)jelen:tő:ség+//.őkülönbségvanvagyosztán(.)mit

jelent(.)ésőkrosszulértenek()mertőkaalapszóttudnak()deavvalaVer-un -um-an-
aus- <=el-,körül-,rá-,ból->ésmégminden+/.

T:igen()igen()igen
a:…akkortisztamásképpleszésnekik(.)aztánnéznekHeH mitmondoknekik
T:igen()igenigen(.)mertváltozikajelentéseaszónak
a:igen()igenHmm
T:aha()éső()beszélneegykicsitméga()acsaládjáról ()hogyönhonnan jött

németországból+/.
a:őő
T:…hollaktak(.)holéltek?
a:ő (.)Hannoverkörnyékrűl (.)Hannoverésmünsterközött lakunk (..)énnekem

kettőbátyáimvannak(.)őkkábétízévvelidősebbminténkHm Hát()úgyhogyhuszon-
négyévesenénidejöttem()+/.

T:önhuszonnégyévesenkerültide?
a:…mHm mostmostúgyhogytizenhétévemárhogyittvagyok(.)éső(..)hámost

mitmondjakmég[nevet]?(..)aszüleimmárittvannakegypáréve(.)úgyhogyőkide
építkeztekaházat(.)úgyöthatéve(..)éscsakidejötteklátogatni(.)ésmostmáregé-
szenittvannak(.)merszükségvannekiksegítségre()ápolásra(.)ésazérbefejezték
a()németországiéletét

T:mHm
a:itt()ideköltöztek(.)ittlaknakegészen(..)
T:igenigen(.)ésottHannoverkörnyékén(.)aholönökéltek(.)ottmilyennyelveket

használtak?Csaknémetet?
a:Csaknémetül(.)hátháá(.)csaknémetüligen
T:Beszéltekönökvalamilyendialektust?
a: nem (.) az aa környék az egyetlen németországban ahol még legtisztábban

beszélünknémetül()ottnincsenDiaLekT <=nyelvjárás>(.)így(..)ottvanazaúgymond
apLaTTDeuTsCH <÷platdojcs ’alnémet’>amiaza (.) a (..) nemókori (.) dea régialap
német+//.Xnémetnyelvvagyhogyanmondjam(.)pLaTTDeuTsCH (.)eznemdialektus(.)
ezezegyréginyelvamimaradt(.)amiket+//.()hogyhapéldáulolvasunkamitamartin
Lutherleírt(.)előszörőottisvannakilyenhasonlókhasonlószavakbenne,deaznem
DiaLekT (.)amikorminkbeszélünk rendesen (.)akkornem lehethallanihogyhonnan
vagyunk

T:aha()nincsakcentusukmHm TehátaztaHoCHDeuTsCH-ot<÷hochdojcs’felnémet’>
beszélik?

a:igenmHm
T:értem
a:Deamikoraháá[nevet]azilyendolog(..)amikor()Dél-németországbúlszármazó

emberek(.)amikorőkbeszélnekHoCHDeuTsCH (.)akkornekemmégmindiglehethallani
hogyhonnanjönnek
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T:aha
a:Viszonthaőkbeszélnekadialektusok(.)akkorsemmitnemértem

***

a:sőt(.)gyerekkorombanéntisztabénavoltamanyelvekben(.)mertaangol(.)franciául
mindigféltemanyelvektőlő(.)Úgyhogymainapigénfélekanyelvektől(.)egyszerűen
nembírokőketmegtanulni(.)és[nevetve]énanyelvekmiattbuktamisiskolában()úgy-
hogyazaz() amikorénidejöttem(.)ezvoltalegnagyobb(.)amivissza()tartott()hogy+/.

T:igen()volt+/.?
a:…inkábbnemenjekmásországba(…)anti;antitalent(.)
T:antitalent?[csodálkozva]
a:nyelvi(.)nyelviantitalent()igenmHm
T:komolyan?pedignemmondanám(.)nagyonszépenbeszélmagyarul(.)komolyan
a:ésazacsoda(.)meraztmondjákhogyakikönemtudnakmegtanulniezeketa

germánnyelveket()hogyőnekika()amagyarúvagyazésztmegafinn(.)hogyőkottan
hallanakvalamit(.)úgyhogyjobbantudnakezeketanyelveketmegtanulni(..)

T:mHm
a:ésnálamezeztisztabevált(.)énnemtanultamrendesenígymostmintnyelvis-

kolában(..)
T:Tehátönamagyartnemnyelviskolábantanulta?
a:nem
T:Hogyantanultmegmagyarul?
a:Haha[nevet]ezúgyvolthogy()énidejöttemjanuárhetedikénnyolcadikánnem

tudomkábé
T:kétezer?
a:igen(.)kétezerben(.)ésjanuárhuszonötödikénjöttekaelsőgyerekekésnekem

ígyházi(.)háztartástkellett+/.
T:vezetni?
a:…nekemcsinálni igenamunkátcsinálniésaddigannyi volthogyanóri (.)a

Zsuzsánakatáborból(.)anóriottvan?
T:igen
a:őtanítottengemtíz(.)mindennaptízszavat(.)Úgyhogyvoltnekünkkábéilyen

(.)százszavakamitfejbőltanultam(.)aztánjöttekagyerekekésmindentisztaújvolt
éskezdődöttazagyerekotthoniéletamimindenkinekújvolt(.)

T:igen
a:ésaztánnemvoltmáidő()továbbtanulni(.)ésaztamit(.)aztánkellettnekem

dógozni () és egybe avval élni hogy hülyeséget beszélek hülyeséget értem (.) és így
tanultamanyelvet(.)ittJókán(.)ugyi()szlovákián+/.

T:igenigen
a:…magyarul(.)ésamikoraztánegyszernyáronmentünkmagyarországrakirándul-

ni(.)ésottantisztacsodálkoztamhogyöö()merhaittmegyünkodaazvanírvahogy
potraviny (.)kaderníctvoo (.)

T:igen
a:kozmetikaa (.)políciaa megminden()ésőősőtaemberekaztmondjákhogy

adjaodaakombinačky ()megmárkészamonterka megez(.)
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T:igen
a:ésaztánodajöttemésolvastammindeztoda volt szépen írvahogy rendőrség

megfodrászatiboltmegilyesmi(.)ésakkor(.)mégmondtamhogyfíha(.) ittenazér
egypárhónapalattmegtanultamvolnamagyarul(.)hamindenodavanírva(..)ottvan
valamilyen+/.

T:Légy
a:…repülőállat
T:Légy(.)
a:odavoltírvamindenéstisztacsodálkoztamhogy(.)milyenegyszerűvilágamikor

(.)amikorugyanazanyelvetbeszélünkamitírunkis(.)

***

T:szlovákulhogytanultmeg?()aztisitttanulta?
a:nemtanultammegrendesen()ígyseúgy()sehogyanminkszlovákgyülekezetbe

járunk(.)deottmeg(.)valahogyannincsen(.)nincsnekemaalapokésőhülyeséget
értekés(.)beszélnicsakdadogulnitudok(.)csakegyesszavak(.)egyrendesmondat
nemistudom(.)éshaaztmondomatelefonbavagyvalamit()akkoraztmondomhogy
nerozumiem akkorazokmindigfölmérgednekmer()merha(.)szlovákulmondomés
akkoraztmondjaödedenemértemhogymost(.)mérmondjaazthogynerozumiem
()ésaakiejtésmegminden(.)énazthallomhogyszlovákulbeszélakkoraz(.)mintha
énhülyeakarombelőlecsinálni(.)

T:aha(.)elhiszemhogy+//.
a:Úgyhogydadogulok (.)nemtanultammeg (.)mégkevesebbmert itta faluban

nemkell(.)ésamikormégnemisvoltunkgyülekezetbenakkor(.)mindigígy(.)hakel-
lettvalamitelintézninekemakkorúgyvoltcsakhogy(.)hátmutattamhogyénnémet
vagyokhogynem-etalálnakvalakitahivatalbanakinémetültudott(.)hogymernem
akartam őköt föl+//. há jó ilyen helyen szerdahely galánta (.) ottanmagyarul soha
sincsgondde()pozsonybanezmár()márnemszeretika()amagyarnyelvetésakkor
(.)inkábbbecsukódnakaajtókhogyhamagyarulkezdek(..)

T:igen(.)Tehátakkor()éltmegilyenhelyzeteketamikoramagyarvisszatartotta(.)
anyelvhasználat(.)

a:igenigen(.)merittafalubanmindenkimagyarulbeszélvelem(.)akikmeg()akik
megnem(.)ittmindenkiérti(.)Vannakegypárszlovákok(.)ésőkis()őknemolyan
hogymindíg()erőszakosancsakszlovákulmuszáj(..)

T:mHm Tehátazitteniekértikamagyartis
a:mHm
T:ésaszlovákotazt()holhasználjamégön?
a:mondomagyülekezetben()Hogyhaa()mondokmosténismegyekahivatalokba

intézkednidolgokot (.)haottkell (.)nagyonsokszormostaszüleimmelorvoshokell
menniőmagyarbélenvagyunkegyorvosnőnélakinemisbeszélmagyarul(.)egyáltalán
nem(.)aho+//.a;amittudokamikellazt()azténígydadogulom()viszemaszótárt
vagyelőkészítemvagyaamáliavagyaférjemírnaknekemfelszlovákulamikellmon-
dani(..)

T:Tehátakkoröneztmár(.)/-eltudjaintézni-/
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a:/-eddigmégsohanemintéztemsömmit(.)hanemmindigazt()megtudtamcsi-
nálni()amitakartam

T:igenigen
a:Úgyhogy(..)haszüleimnekazépítkezésiengedélyeegyedülcsináltam(.)öhogy-

haamitittkellettazténismegcsin+//.nemilyen(.)nemnagygond(.)csaktöbbidő
kell

T:ésfölkészülrá(.)gondolom(.)nyelvileg
a:mHm (.)alegrosszabbtelefonálni(.)ugyimerakkornemlehetmutogatnimegmin-

den (.) és akkor kell () nagyon sokszor () és akkor mindig azt mondom () hogy én
németországbólvagyok(.)kevesetcsakbeszélekszlovákul(.)aztán()aztánegyleve-
gőtvesznekanővérkékvagyakikottvannakésakkoraztmondjaáávagyadoktor+//.
adoktornőbeszélnémetülakkortovábbadommindjárt(.)osztánilyen(..)Vagyéppen
hogyangolvanvalaki(.)vagyazt()vagyadnakemailcímet(.)hogyírjammerakkorők
tudnak szépen fordítani a kérésemet és akkor visszaválaszolnak szlovákul (.) és én
megintbedoboma() prekladačba (.)Így[nevetve]

T:HmH Így(.)ésolvasvalamitszlovákul?
a:nem(.)Háthá()kimond+//.()énekekmegigék()mintagyülekezetben(.)De

hogyhaénolvasnámszépendenekemnincsarra idő (.)németülszlovákulaBibliát
akkormártudnámszlovákul(.)Csakaz(.)arranincsnekemidő(.)Valahogynem(.)
annyiranemérdekelazanyelv(.)tudás(.)nemtudokidőtrácsinálni(.)

T:mHm igen(.)
a:azmindig (.)hogyhaegyhétigsegítema táborbangyülekezetbenvagyvalami

akkornagyonsokatfejlődtöm(.)deígyígynem(.)egyesszavakathakérdezemakkor
megtudomjegyeznivagynem(.)

T:és+//.?
a:Hahamuszájlennehamindigjelenlenne()haszlovákul()haagyerekekkelcsak

lehetneszlovákulbeszélniakkorazmásvolna(.)

***

T:mHm olyankevés()Úgygondoltamhogy()amikormegszülettekagyerekekakkorúgy
elhatároztákhogyazapuka()aférjecsakmagyarulbeszél()ésmagamegcsaknéme-
tül beszél a gyerekekhez?mondta () hogy amíg nem jártak iskolába akkor ön csak
németülbeszéltagyerekekkel

a:igen()aztánvoltegyolyanidőszak()eztmárnemakartam()nemakartamvala-
miiikülönlegeslenniafaluban()ésakkormondtamagyerekeknekhogyazértutcán
csakmagyarulbeszélünk()márnembeszélünknémetül()márnemakaromaztmindig
hallani()hogyXamásikköszöntguTen Tag <÷gútentág’jónapot’>[ironikusan]aznem
()nemköllöttmár()nemakartamittenkiállnia()a()hogyanmondjam(.)

B:kitűnniasorból
a:igen
T:aha
a:nekünkvanittcsoki[azasztalramutat]
B:[nyögés]
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a: ö [köszörüli a torkát] akkor ö aztán kezdődött egy időszak amikor rendesen
kihasználtamhogy()nemakartamhogyatöbbiekértsék()vagynemakartamdurván
gyerekekkel beszélni Lidlben vagy valahol () akkor egészen kedvesenkiejtettemegy
olyancsúnyabeszéd()hogymostfogadjanakszót()ésésnem()atöbbieknemfigyel-
tek oda () én csak németülmondtamnormális hanggal () de a gyerekek () azonnal
muszájvoltnekikszótfogadni()Úgyhogyaztkihasználtammint()mint()öhogynem
értikatöbbiek

[…]
a:peersze()amandaazmás()amiténnemakartamhogykiállokaközönségből()

anormálisból()azt()hápéldáulakultúrházban()hátazelső()első()nemtudomén
() anyáknapi ilyen () alkalmak meg minden () akkor elhangzott az is hogy németül
köszöntöttek()Úgyhogyoficiálisanelölaszínpadról()

T:önt?
a:igen()ésaz()aza()nekemabszolútnemköll()énénnemakartamkiállniaa
B:kitűnni
a:kitűnni()igen()Háésagyerekeknekmegpedig()azértőkőkmásképpkezelik

()őnekikazjóazapillanatamikorpicit()különbözőatöbbiektől
T:ahaaha(.)és+//.?
a:Deszerintemazazszemély;sze:mé:lyem:től
B:személyiség
a:személyiség()/-személyiségemtűlfügg-/()
B:/-személyiségemtől-/
a:ésők()inkábbmégakarnakki+//.nakülönböztetni()külön+//.()hogyanmond-

jamazt()na()
B:különbözni
a:különbözni
B:kitűnni
a:ezaz()avégzések()énnemtudomrendesen

***

T:nekedtöbbenergiahogyha+//.tehátmia többenergiahogyhamagyarulolvasol
vagynémetül?Tehátmia fárasztóbb?[B-tőlkérdezi]

B:német
a:németHmm
T:németülfárasztóbb?
B:Háta magyartmármegszoktam()/-Teháthogya tankönyvekbenisúgyolvasom

tehátperszehogymásmegszoktam-/
T:/-persze()persze()igenigenigen-/
a:Hádemostazérttankönyvekszlovákulisvannak
B:Hádeaztnemolvasom
a:Hádeperszehogyolvasod()tetetan;tanulsztőle
B:[nevet]nem
a:Hánemhogyan?()Teittmaradsz[akutyánakmondja](..)no?[B-nek]
B:Hámihászlováktankönyv()hászlovákvancsak()aztmeg+/.
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a:rendszeresennegyedikosztálytól()a geografia/-aa()azösszestantárgyakaz
szlováknyelvenvannakcsak-/

B:/-Jajhátazmáás()azcsaka munkafüzetvolt()deazta tanármindigfordítot-
ta+/.-/

a:mindig+/.
B:Viszont()nededeezttényleg()vagyhaizééhaszlovákratanulokmindig()akkor

azrendeserőfeszítés()Teháthogyesek<!>elolvasom()aztánértelmezemhogymi
van ()aztánmindenszavatkikeresekkülöna  fordítóvalhogymit is jelentmertnem
értemamittanulok+/.

a:igen()hogyazösszefüggés
B:...ésénnemszeretekúgytanulnihogycsakúgytanuljambea szövegetdenem

isértemhogymirőlvanszó+/.
a:nemislehet
B:...szóvalénérteniakarom(.)ésahhoz()kéneismernia szavakatis()Tehátaz

azzrendeshosszúidő()szlovákratanulni()aza legnehezebb
a:Úgyhogyegybea nyelvaa()hogyanmondjam()a nyelvismeretavvala ()tanköny-

vekkelegyüttjön
B:mHm Jódemostmárgimibennincsenekigazánszlováktankönyvek
a:Hádeképzeldel()apuamikorőközépiskolábajárt()legelőszörkapotttanköny-

vetaholszlovákulvanírva()addigcsakmagyartankönyvekvoltak()ésénemlékszem
mégamikorötödikbenvoltunka Bernice()öönahamikorazosztálya szülőkkel

B:szülőiértekezlet
a:szülőiértekezleten()akkorőknagyonfölvoltakháborodvahogya öö[afölhábo-

rodottszülőkhanghordozásátutánozza]hogya geográfiahogyazz ()miértvancsak
szlovákul()senkinemértiésakkorénsetudommagyaráznia gyerekemnekmegmin-
den(..)ezvan()

T:Tényleg()mosthogyemlítiezta szülőértekezletetugyeön()anyukakéntmegyö
és a  szülőértekezleten ön ö tehát ön az hogy éli meg () a  szülőértekezletet? ugye
magyarulvanmindenvagyszlovákul?

a:Hátaznemproblémahogymagyarulvanminden()aznemgond
T:a magyarralnincsgond?
a:nem()a jegyzetemismagyarul
T:Jegyzetelis?()aha()óakkorönmárténylegnagyonszuperul()belejött
a:aza mindennapiéletem()azaz()azmegy(.)Vannak()mégmindigvannaksza-

vak()Tegnapisa()apuvalamitmondottamitnemértettem()ilyenszavakathasznál
néha()sohamégnemmondta()én()hogyén()szelektívásanhallgattam()énnem
tudom()mégnemhallottam()Valamienszótmondottamitnemértettem()nemvoltál
teitt?Vasárnapreggel[B-tőlkérdezi](.)[sóhajt]

T:Hogya férjeolyanszóthasználtamit+/.?
a:addigsohanemhallottamtőle
T:ahaaha()ezvalamilyentipikusszlovákiaimagyar()szó?
a:nem()aztértettemvolna()ezvalami()tipikus()igazimagyarszóvolt
B:Budapesti
a:Háhazajöttazamandaelsővagymásodikosztálybólhogyhozzonegy+//.miaz

a HanDVoLL <÷handfoll‘maréknyi‘>magyarul?[B-tőlkérdezi]
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B:mi?
a:HanDVoLL
B:egymaroknyi()tenyérnyi
a:egymaroknyivalóvattával()énnéztem()hámitírtezbeabbaazüzenőbe?mi

aza marokni<!>?[nevet]
B:maroknyi
a:Fölkelletthívnia tanítónénit()hogymagyarázzaelmiaza maroknyi[nevet]Há

nem()nemvoltmit()Jónézhettemvolna szótárbanis()de()nemnéztem

***

a:/-mHm ()példáulvoltazazidő()amikormégnemtudtamjó+//.nahogymégkeve-
sebbszlovákultudtam()éshamentünkfölkorházba()pozsonyba()háperszehogy
csaknémetül()mindigmutattamhogy()éncsaknémetültudom()Deemostmá()nem
mondomsömmit()márszlovákul+/.

B:mostmármegmondja+/.
a:…már()úgyhogyfuránnéznek+/.
B:…minthogyhibákkalperszede+/.
a:…ésmindigalákell írnomhogyaszülőmindenértette ()Dehánemértettem

sokataztán
B:azmindigígyvan
a:Háát a nagyját azmostmár nem () semmutattunk azt hogy német vagyok ()

hanemígymegpróbálomdadogúni<!>()Vagyrákérdezihogymiértígybeszélek()vagy
nemkérdezenkrá()dee

T:mHm
a:no(.)próbálunkilleszkedni
T:mHm ()éshallottamhogysokszlovákszóthasználamikormagyarulbeszélgetnek()

a férjeisgondolomhasználjaezeketa szlovákiaimaagyarszavakat()minta párki +/.?
a:nem()azrendesjókaiasanbeszélünk()[nevet]
T:Jókaiasan()aha()értem(.)Tehátilyethogytyepláki()+/.
a:Hmm
T:...az(.)ismerős?
B:azismert
T:igen
a:Háde()igen()a tyeplákialatteltudomképzelnivalamit()dea mele:gí:tő()az

nekemnemmondsemmit
T:aha()dea tyeplákiazigen+/.
a:aha
T:...azthasználja
a:Delehetishogyolyatmondokhogyjoggingnadrág<÷dzsogingnadrág>
B:[nevet]mondjukazmégjobbanishangzik
a:éé()igende(.)a szomszédasszonyomnemtudnasemmitkezdenivelem()miket

beszélek
T:aha()igen()azaismert()hogytyepláki()horcsicamega hasonló+/.
a:aha()igen()Horcsicaa()igenmega botaszki

58 Bevilagua Beáta
Fó
ru
m
Tá
rs
ad
al
om

tu
do
m
án
yi
s
ze
m
le
,X
Xi
.é
vf
ol
ya
m
2
01
9/
3,
s
om

or
ja



B:a kecsup()ezzelvolt+/.
a:kecsup()/-azmindigfölmérgedt-/
B:/-...igenigen()Juuj()-/mertanyamindig()anyaaztakarta+/.
a:eredetiszó+/.
B:keTCHup <÷kecsap>
a:...angolul
B:igenhogykeTCHup
a:keTCHup ()keT:CHup
B:ésminkittmegtanultuka faluban()hogyazkecsup
a:ésaztmondjahogykecsup
T:[nevetve]igen()azolyanmagyaros
a:neem()hászlovákosan
T:szlovákosan
a:DeazeretediazkeTCHup ()ésakkormiaztrendesenkiejtünk()Deanyaottúvan

írvanemá()ésakkor(.)
B:nekemjobbantetszikmára keTCHup
a:Háigen()merta angolul()a angolokaótánakkiejtik()ezazegész
T:keTCHup (.)éshasználnakmégmásilyenszavakatis?ilyenszlovákiait()tehátaz

obcsianszkitazthallottam
B:aztmostmárátkeresztőltem()azmostmárocsmányszki
a:ocsmányszki()aztnemistecsináltad()hanema()osztálytársak
B:obba<=abba>énisbeletartozok
a:Hát()mosthogyanmondjamazt()
B:Biztosvannak
a:Biztos(.)Zámkovať ()nemistudnám()hogyankellaztmagyarulmondani
B:Bazén
a:Bazén
B:Xmiaz?(.)medence
a:mertasógorasszonyomaz()Bazénbamegyünk()He?Hova?mibe?()nemtudná

()esztergomi()úgyhogynemnemtudjamiaz
T:Jaj()/-tehátvannakmagyarországirokonaik-/
a:/-kevésfantáziaX-/(.)igen
B:apufelől
a:Há()őkseértenekminket
T:aha()Vannakittnyelvi()kavalkádok
a:Háigen[nevet]
B:nagyon
a:mertőolyanfinomanértiaztot()mindenkiígy()bámuljaőköt()lecsuroga nyál()

merthámienbeszédezeza magyarulbeszél()Hámindegy()egyszerűennemértünk
B:azannyiratúlzott()nekemrendesen+/.
a:olyantúlzott()olyanolyan+/.
B:...ahh()rosszhallgatniazta magyarországimagyart
a:...olyanXolyannyálasan
B:igen()nagyon
T:igen?
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B:ésaztántévébenishogyhamamánálvagyunk()ésilyenmagyarmesék()Hátez
nagyonjóvolt![abeszédmódotutánozza]()ésmondom()ahhahh!

a:nekemaztánmárfeláll()a finomszőra háton()ésuhaa[megborzong]
B:aaanem()azazrossz()Deszerintemevvelazösszesjókaiígyvan[nevetve]()

nemnemcsakmi
T:aha()teháta magyarországikiejtés(.)/-azmás-/
a:/-Vagymegyünkpompáravagyilyesmi-/+/.
B:igen!
a:...vagypáhóba<!>
B:énseértem
a:ugye()ezezilyendolgokazz()Hátmagyarázdela magyarnakhogy()megyünk

esztékára
B:[nevet]
a:azttesetudodmiaz
B:Demost
a:azttesetudodmiaz
B:nemnemtudom()demost(.)óój()aztánelkezdnekedfordítvaisérvényes()

teháthogya magyarmondvalamit()ésnemlehettudnimirőlvanszó
a:igen()igen()ígyisvan
T:mHm mHm értem
a:Vagyvanaza közmondás()nemnemközmondás()Hámiazaza?[B-tőlkérdezi]
B:slag<÷slag>()mégegyilyenszó
a:slag()Vanazthoogy(.)a magyarokaztmondjákhogyazegyikkutyaa másikeb
T:mHm
a:ésakkor()itta tanárom[nevet]azmindigaszondja()azegyikkutyaa másikpes
T:[nevet]
a:aakor()aazolyan()hogyelőszörrákelljönnihogymost()originálba()mia köz-

mondásmost?[nevetve]
T:aha()igenigen()azilyenközmondások()isvolthogyokoztakproblémát?
a:Háönemönem()i;i;ilyenhamisítás()ilyen()ilyenfélrecsúszott+/.
B:Demondjukazvicces()mertpölöközmondásokbólisszoktunkcsinálni()hogy

nagyi mond valamit hogy az ilyen közmondás () és akkor úú () valami ilyesmi van
magyarulis()depölöpontazfordítvais()HogyhaBerniceésénígy()izélünkhogyhú
mostmittanultsuliban()ilyenújközmondást+/.

a:igen
B:akkoranyumondjahogyvanilyenváltozatnémetbeis()szóvaltisztaérdekes
a:éstisztamásképp()tisztamásállatokathasználunkehheza()aközmondáshoz
B:na()aznagyonérdekes
T:igen
a:nah()hátigen()ígynyelvilegazértsokatjátszunka szavakkal
T:aha()azérdekeslehet()hogyösszehasonlítjáka németetésa magyart
a:öö
T:Tehátilyenközmondás()ezeketa redew+/.<÷rédevendung‘közmondás‘>?
a:nem()tehátmimásképphallunkamithallunkezezöööhogyanmondjam()a

(..)a hallottszóbólööjobbantudunkfantáziázni()mertmer(.)mindigkettőértelem-
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benhall+//.legalábbén()énmindigkétértelembenhalloma dolgokat()azz[atorkát
köszörüli]

T:ezmitjelent?
a:Hogyanmagyarázzam?(..)
B:német
a:példáulnémetülnagyonsokszorkeresem()öszavakatahol()ahol()a alapszó

()isvanbenne()példáulapámékkelbeszélem()aholazalapszóisvanbenne()deha
csakegykicsitelváltozoma szó()akkormajdnema ellentét()értelemvan

B:aháá()igen
T:másjelentésevan
a:ésaz()úgyhogyezolyanrosszszokás()mertnéhaúgyvanhogysömmitamit

mond()semmitnemtudokkomolyanvenni()Úgyhogyígymegfordítvavannekia szó
a szájában()hogymásképpminthaő(.)énnemtudomnah()ésazmagyarulismegy
()hogyilyen(.)

T:Tehátezekrea különbségekregondol+/.?
a:Hmm
T:Hogyvannagyonhasonlóhangalakjaa szónak()minthogyveszmeghogytesz+/.
a:példá;példáulazthogyvanaza szó()öazazújsághogyHarangszó()
T:mHm
a:ésénmindigarraaztmondomhogyharagszó
T:minthogyharagszol
a:igen
T:aha()teharagszol
a: Harag;haragszó () az van az újság hogy haragszó (.) nem harangszó hanem

haragszó()akkorakkorilyenilyenhogycsak()hogyhogyna()Hogyeszmegesetfor-
dítaniakkortisztamásképpnézki()vagy+/.

T:Jaah()a szömega zsö()ahaigen()nemmindegy

3.melléklet.a2.interjúszövege–2017.08.15.(részletek)

T: a terepmunkás
A: Amanda
B: Bianka
C: Cecília
D: Dóra
E: az édesanya

T:igen()tényleg()ésapukátokakkorhogybeszélanagyszülőkkel?
C:Hátazértőistud()kicsiszintennémetül+/.
B:minthogy+/.
C:…akiejtéseisrossz
[nevetés]
B:Jódeazértjobbantudbeszélnimintakicsikazbiztos()minthogyőisjöttvelünk

mindignémetbe()amikormentünknémetbe()akkorapaisszokottvelünkjönni()és

Három az egyben. Többnyelvűség egy dél-szlovákiai családban 61
Fó
rum

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XXi.évfolyam

2019/3,som
orja



akkorottvoltunkisnémetbe()háát()nemnagyonvoltakmásnyelvek()ésakkorott
iscsaknémetülbeszélt

a:Deapaannyiranemtudnémetül
B:Hátnemannyira+/.
D:igenBernice()igenmerhaaittösszeülünkésakkoranagyiátjön+/.
B:Deakkorúgy()+//.aputudvelükbeszélgetni()deeminthogynémelyszavakat

nemértanagyimerthogyakiejtésenemannyira()minthogynagyonmagyaros
T:igenigen()ezt()amagyarokraszoktákmondani()hogyvalahogynemtanulják

megaztanémetkiejtést()ésmindighallani+/.
a:elevemárcsakazah betűis()teháthogyazaztsehogynemtudjákkiejteni(.)

ésamúgyazfordítvaisérvényes()nemcsakhogyanagyinemértiaaput()apuseérti
anagyit()Tehátmindigköllígyhogy()anyutólkérdimindighogyaztmitjelent()ésaz
néhaígyzavarostudlenni()márkezdnagyinakisúgy+//.nateháthogy(.)nahogyaz
abeszélgetésis()aztisztamásérzésazneki()meghátnemtudom()hátfurahogy
ígymindigközbeköllfordítani

T:éstiszoktatoknéhafordítaniapukátoknakmeganagymamátoknak?
a:mHm megmégvoltnéhaazis()hogyhaanagyiátakartmenniaszomszédnéni-

hözpéldáulkarácsonykorajándékoznivalamitvagyéppenelbeszélgetniakkormindig
egyikünketígyáthívtahogyfordítsonneki()hogyhaanyunemértrá()Úgyhogyigen

***

T:igen?mHm (.)ésegyénkénthogyezakétnyelvvanállandóanjelenitthon()anémet
megamagyar()Timelyiketszeretitekjobban?

C:magyar
T:egyértelműen
C:mertazjobbantudom
T:aha
D:Hááát[vigyorogva]éénis
T:TeisDóra?()éstinagyok?nálatok()komplikáltabb?
B:éénöö+/.
a:énmárinkábbanémetfeléhajlok()igazhogyamagyarttöbbethasználom()de

anémetazolyannemtudom()nemishogykülönlegesebbdeolyan()olyanszebb()
nemtudom()talánnemesebbis()nemtudomhogymondjam()tehát()nemtudom
megfogal+//.jobban

T:mHm nekedaza()azvanaszívedhezközelebb()mondjukígy+/.
a:mHm
T:…anémet()ésnekedis[B-hezszólva]?+/.
B:Háténúgymindkettőtszeretem()önemtudnékválaszolnipēdául()mindaket-

tőtszeretem
T:mHm mHm mondtadhogyakkorígy+//.ésmelyikmegyígyjobban?nektekakkora

magyar?[C-reésD-renéz]
CésD:[mosolyogéskuncog]
T:nekedis?
B:amagyar()amagyarmindenképpen
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T:nekedis?[a-ranéz]
a:Hátmivelhogymindennapazthasználomszinte()Hátnémetazaligvan()már

szintenémetórákonse()márcsakitthonéskész
C:igazábólanyuissokszorszokottvelünkbeszélninémetül()öésmiértjükőtit<!>

demimégisazértmagyarulválaszolunkvissza
T:mHm ()múltkorkérdeztemanyu()kátoktólhogyme+//.milyennyelvenbeszélott-

hon()aztmondtahogyőisinkábbmármagyarul()hogykevesebbetnémetül
a:Deősokszorszok<!>németül is ()őazaki ittenmindenkiközüla legtöbbet

beszélmégnémetül()Hogyhaanagyiékatnemvesszükbele()na()Csaknémet(.)De
úgyhogyigen()őmégvalahogypróbáljafönntartani

T:és()haaztkérdezemhogyszerintetekmelyiknyelvanehezebb+/.
C:német
T:…akkormitmondanátok?
D:Háátmivelamandaegyszerhazajött()hogyamagyarnehezebbnyelvXmertha

()merthaösszehasonlítjukpéldáulaszlovákotmeganémetetmegaangolt()akkora
németangolegymáshozközelvan()ésamagyarmeg()kinnvan(.)tisztamáshol

B:egyszerűentisztáramás()igen
T:mHm igen(.)szóvalahasonlónyelvekazokkönnyebbek()aztmondjátok
B:mHm
T:aha(.)nekedisúgy()hogy()anémetazértnehéz?[a-tólkérdezi]
a:nemtudnékdönteniamúgy()merthogyhateljesenugyanúgytanultukvolna()

akkornemtudomazszerintemjobbannyilvánultvolnameg()Deazhogymagyarttöb-
bethasználjukakkorjobbanbelejövünk()anémetetkevesebbethasználjukakkormeg
többbenneahibánkszóval()nemtom

T: persze (..) és ha szoktatok németül egymás között beszélgetni () akkor észre
veszitek () hogy valamit mondjuk rosszul mondtok () hogy valamit hibát mondott a
amanda?()kijavítjátokőtilyenkor?(.)/-Fölfigyeltekegymáshibáira?-/

B:/- mHm igenigen()igenigen-/
a:Főlegkicsiknél()ez+/.
D:HátCecíliánál+/.
a:…ezpéldáulazhogy()Die opa <÷díópa’anagypapa’>(.)ez()eznagyonnagyon

gyakori
D:ésaCecília()Cecíliamindigaszongyaasie-re<÷zí’ő nőnemben’>hogyer <÷éə

’ő hímnemben’>
B:minthogyöö+/.
D:anőremegafér//.igen+/.
B:…minthogyaa()mindigférfinemet()használ()igen
T:aha
B:mindenkire
D:ésakkorBiankaXX+/.
B: igen igen ()minthogy ()minthogy ezmármeg van szokvahogy () Cecíliamár

megin+/.
C:ésakkormindenkiegyszerrekiabáljahogysie <÷zí>
[kacagás]
B:igen
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T:aha()mondjukhaakonyhaazDie küCHe <÷díküche’konyha’>akkornéhaelté-
vesztitekhogyanévelőaznemDie <÷dí’a/az’>

a: igenez is szokás ()Deáltalában csakolyan szavaknál amiket így kevesebbet
használunk()Tehátahhoígyszerintemmárjobbanmegvanazérzékünkhogymikor
Der Die Das <÷d–,dí,dasz’a/az’>azígymegy()csakilyenritkábbszavaknálX

***

T:Tehátígyisgyakorlodakiejtésthogyhogyhallgatszilyennémetvideókat
a:mHm akiejtéstaztmindigmondjákhogyazelevemegy()aminemmegy()aza

grammatika()aírás(.)ésennyi
B:ésennyi[viccelődve]
T:mHm mHm

a: De viszont ezek lényegesek hogyha tovább akarok jutni valahogy valamivel ()
szóvalírásazmindenképpenfogkellenibárhol

T:Tehátazírásazagyengébbrészed
a:mHm
T:és()jóhogyeztmondjátoköszerintedvagyistitehogyítéledmeghogynémet-

benmégmibevagyerős?azolvasás()szövegértés?
a:aszövegértésazszerintemmindenkinélmegvan
C:énolvasásbanjobbvagyok
T:igen()szerettekolvasni?
B:mHm
D:/-magyarulismegnémetülis-/
C:/-XX-/
T:mHm Tehátnémetülnemigenbeszéltekdeazértolvastok
B:igenolvasunk()szövegértésilyenek
T:aha+/.
D:nekünksoknémetkönyvvan
T:igen()soknémetkönyvetekvan?()miketolvastok?
D:példáulnemrég+/.
T:mesekönyvet?
B:kaptunkkönyveket()kaptunkaanyutólilyen()hogymindenkikapottegykönyvet

()ésezolyan+/.
a:amitcsakénolvastameleddig
C:/-XX-/
B:Jóvanno!
D:ésaztánmajdodavisszükéslecseréljükegymásikravagyígy+/.
B:kicseréljük
a:ezaolyanXdehogyígy(.)
B:amúgymárelkezdtemmá
D:éniis
C:Deviszont()deviszonthogyhaolvasom()sokszavatnemértek
T:ésilyenkor()megkérdezedvalakitől()hogymitjelent?
C:mHm
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T:szótárthasználsz?
C:nem()szótáratnem
T:szótártnem
a:Deviszontazis()hogymagunkbaolvasunk()ésaztszerintembaj()mer()ugye

megyünkátmindignagyiho()ésottanBernicehangosanolvas()ésottazértnagyon
meghallani()hogyez()eléggémásmintahogykéne()ésígyezszerintemhibahogy
így(.)Jómosteléggéfurcsánnéznekihogyvagyokmostvalaholéshangosanolvasok
könyvet()plánehogynémetülöde+/.

T:Dehátitthonnyugodtanlehet
a:itthonelmegy()dee()X()Deminthogyjóoké()hogyhaaztánvanidőmolvasni

()akkorvalahogy()énmárnéhaszoktamXsusogva()ésakkorazismárígyvalahogy
()Dee()na()há(.)Valahogyjobblennehogyhaígyhangosanteljesenmerakkor()egy
dologhogyhogyanbeszélünkrutinból()deazhogyfölolvasniakkormármegintmás
leszelevecsakakiejtésis()ésazmárrögtönígymeglátnihogynemm

T:mHm
D:akiejtésselnekemisvanbaj()Haolvasokakkornemtudokkiejteni()aztmon-

domhogyDer <÷dér>

***

T:ésnémetországbanamikorodakirándultatokakkor()ottmilyennémetülbeszélni?
éreztekkülönbséget?

a:Beszédbeénnem
B:öönemnemannyira
a:Viszonttudomhogyőnekikezerszergazdagabbaszókincsük(.)Teháténsokszor

vagyokúgyhogynemtudommagamkifejezni ()akkorkifejezemmagammáshogy ()
mertpéldáulteháthogykörülíromaztaszavat()

T:körülírodmHm
a:Deviszontazhogynémetközegbevagyunkakkorránkisragadnakjobbanazok

aszavak()Hogyígypéldául()egymondatbúlővéletlenülnemértünkegyszavat()sze-
rintemaztkilehetkövetkeztetni()éshogyhaaztántöbbszörhalljukaztaszavatakkor
márránkisragadésminkiselkezdjükhasználni()ésszerintemazígyjómertakkor
nekünkisbővülaszókincsünk+/.

T:XX
a:…ésezért iserőltettemennyirehogymostén iskijussak ()ésmostBiankát is

valahogysikerültrászednihogyőisjöjjön
B:nemteszedtélrá
a:már tavaly +//.nemmondtamhogy én ()már tavaly akartam volnamenni ()

aztánnem lettbelőlesemmi ()úgyhogymostmegyünk ()ketten ()és remélemhogy
valamirámfogragadni

[...]
T:ésvanolyanhogyamikorelmenteknémetországbaésanyukátokö+//.ugyeott

csaknémetülbeszéltek?
B:mHm
T:Timondtátok()kicsik()hogytinéhamagyarulválaszoltokanyukátoknak()Vagy

csakitthon?
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C: Hát (.) hogyha a nagyi előtt vagyunk és ott vagyunk () beszélgetünk () akkor
muszájnémetül

B:minthogyakkorlegalábbhogyhaodamegyünk()akkorlegalábbakkorbeszéljünk
()minthogynémetüldee

a:amugynem[halkan]
[...]
T:ésottamagyaraz()néhaeszetekbejutegy-kétszómagyarulvagy?
B:igenpéldáulvanolyanhogy()beszélünkvalakikkelottanésakkorhogy()elkezd-

jüknémetülésvanegypármagyarszóbenneésakkornemértiteljesenhogymitaka-
runkmondani

[...]
szoktátokkevernianyelveketnéha()itthonis?
C:Hátigen()példáulhogyhaaztakarommondanihogyJa <÷já> azazigen()akkor

énnéhapéldáulszlovákulmondomhogyáno ()mertnemjuteszembeanémet
T:ahaa
B:Vagypéldáulhogyha()aanyu+//.anyu!amamaisátvettilyenmagyarszavakat

()példáulhogyha()apurólbeszélünk()akkoornemaztmondjahogyVaTer hanemőis
aztmondjahogyapu()minthogyrendesmagyarul()XX

T:minthogyanagymamád?
B:mHm
T:anagymamádis()átveszmagyarszavakat?
D:igen
T:őismilyenjóltanulja()
C:ésnekiatelefonjánvanolyan()fordító()hogyha()belemondasznémetül()akkor

például()megkaphatodaztán()magyarul(.)szlovákulmegmagyarul
B:Tehátilyenfordító
C:például()üzletbenígyszokottkommunikálni
B:naigen
T:aha
B:Hogyhamegybevásárolni
T:XX
D:mondjaishogynéhavannak()kicsitnémetülbeszélnek()
T:Hogyazüzletbenvanakitudnéha()németül?
B:igeen
D:egykicsit
T:egykicsit()akkorazmárnagysegítségmHm
B:mindigaztmondjahogy()hogyhamegyvalahova()ésakkorelkezdbeszélnivala-

kivelnémetül()ésakkorosztánmegkérdihogykönnen sie DeuTsCH?<÷könnenzídojcs
’tudnémetül’>()minthogytudmagyarul()ésaztmondjákhogyein BissCHen ()ein Biss-
CHen <÷abisszen’egykicsit’>()mindenkiaztmondjahogyBissCHen <÷bisszen’kicsit’>

***
T:öszerintetekmilyenelőnyevanannakhogytiilyenkétnyelvűcsaládbannőtökföl?

D:Háthapéldáulkülföldremegyünk()akkorhasznosabbmert()nemannyirasok
igazánamagyarember+/.
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B:megeleveazhogynémetül nagyon sokan tudnak () például hogyhamegyünk
görögökbe<!>azértismegyünkmertsokatbeszélnek()ottissoknémetvan()már-
minthogyturistaakiknémetülisbeszélnek()ésakkorúgy()aztánpéldáulaspanyo-
loknálisvannakolyanhogynémetek(.)anémetazolyan()eléggéelterjedtnyelv

T:értem()akkoralapbóltudtokmárugyelegalábbkétnyelvet
B:mHm
T:akkorezegyilyenpozitívum
B:mHm
T:Tudtokmégmondanimástis+/.
C:Hogymiértvagyunkbüszkékhogynémetekisvagyunk?Háát()példáulafociban

vanegyjónémetcsapat
T:aha()igen()Bayern-münchen
B:ahaigen
T:akkortiannakszurkoltok()egyértelmű
D:igenmert()megazisjóhogyatöbbigyerek()osztálytársamsenkisemtudmég

gyerekkorbannémetül
T:éstemártudsz
D:ésmimártudunk
a:Hát+/.
B:aztúl()aztúlsokhogytudtok()deazértvalamit[viccelődve]
D:körülbelül
C:Vanolyanosztálytársamakiutáljaanémeteket()úgyhogynemrajonghogyénX

vagyok+/.
D:ábel?Dani?
C:nem
B:aDaniazszeretianém+/.
D:Tutihogyfiú
T:ésvanhátrányaisannakhogykétnyelvűcsaládbannőtökfel?
B: például valaki azt mondta nekem egyszer () volt hogy amandával beszéltem

németül()ésakkoraztmondja()hátazazértnemisolyanjótulajdonsághiszazelső
kétvilágháborútisanémetekcsináltákmegilyesmik

C:igen
a:eza()ezatörténelmiháttér()+/.
D:ezaHitler
a:…deviszontamúgyezpontugyanekkorszerintemegyelőnyis()mertanéme-

teknekezerszertöbbdologvanamiveldicsekedhetnek()ígytörténelmiszempontból()
ésmárcsakeleveaz()haránézünkazországokfejlettségiszintjeire(.)németországX
()teháthogyhaveszünkígybármit()szerintemsokkaltöbbleszazolyanáruaminaz
leszhogymaDe in germany <÷méd indzsörmeni> ()szlovákiábanhát ígynem(.)már
csakannyitmondokhogyikea(..)

B:aznemnémet
a:Dehogyisnem
B:azikea?aznemnémet
a:/-Denemtudom()deúgyhogynémetülbeszélnekottan-/[nevetve]

***
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T:Tehátittházasodtakösszeésottmegvoltmégegylagzi()aha()ésakkornektek
errőlazanyukátokígybeszélt?

B:mHm nemsokat
a:különbennagyonszeretem()Főlegamúgyhogyhaígyrégebbrőlbeszél()például

agyerekkorárólakkoraztáltalábannémetülmondjael()ésazígyazígynagyonjó
C:ésaztisszoktamondaniamikormikicsikvoltunk()példáulengem()énmárö

márkiskorunkótanémetülisszokottazérthozzánkbeszélni+/.
D:mertamuTTer <÷mota’anya’>helyettaszondtahogyoTTer <÷ota’vidra’>
B:igen
a:aCecília
C:kiskoromba
T:azmicsoda?
a:Hód
T:Hód!aha()aztnemtudtam
C:amutteranyahelyettaztmondtamhogy+/.
B:minknagyonszeressük<!>()minthogyazegészcsaládbanarégitörténeteket()

minthogyőróluk isezeketésnémetülmondjaelmindig()minthogyőnekikmivolt ()
meghogyanagyiismesélt()amikorőkicsivoltmegminden

T:mHm ésakkorilyenkornémetülbeszélgettekróla
B:igen(..)
T:éstiisnémetülválaszoltokanyukátoknakamikorőnémetülkérdez?
C:/-énmármondtamhogymagyarul-/
T:/-Temagyarul-/
B:/-mikorhogy(..)mikorhogyan()igen()ésattólfügghogykitől-/
T:aha()mikorhogyan
B:példáulamandaaz()kilencvenszázalékhogynémetülfog()én(.)hátegyolyan

hetvenszázalékban+/.
D:ánegyvennemhetven
B:/-akkorlegyenötven()jó?()FiFTy FiFTy <÷fiftififti’ötvenötven’>-/
a:/-szerintemis-/
D:HarmincszázalékX+/.
B:márminthogyőkinkábbmármagyarulválaszolnak
a:igen
T:értem
e:megjöttem[azanyukaszóltaháttérben]

4.melléklet.a3.interjúszövege–2018.03.24.(részletek)

T: terepmunkás
A: az apa
B: Bianka
C: Cecília
D: Dóra
E: az anya
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T:szokottönhorcsicáznihaígykérdezem?
a:azelőtttalánamikorotthol()mégaanyuékkallaktunktöbbetdemárittátmen-

neknémetbeinkábbmintaszlovákba(.)nemte;nemteszeknekiolyannagyö+/.
C:amonterka azszlováknem?
a: igen ()olyannagy jelentőséggel nembír nálam () igenmegybecsúszikdee ()

egyreinkább()inkábbanémetmárcsak()aztahorcsicátsenFT-re<÷zenft’mustár’>
megilyenek()Főlegmosthogyittvannakazanyósékismostmárazanémettényleg
jobbanmegy

T: igenmHm éskorábban()mondjukazöngyerekkorában() fiatalkorábanamikor
mégnemvoltnémethatás+/.

a:Hátigen()atyepláki()ahorcsicapárki()azmégazazment
T:mHm azilyentermészetesönnek?
a:öakkorazvoltdemondommostmárnem()mertmostinkábbinkábbcserélem

felanémetszavakra
T:mHm ugye()hallottesetlegolyankifejezésthogyápoldazanyanyelvedet()hogy

szépmagyarbeszéd ()magyarul ígybeszélünkhelyesen ()ésakkorabudapestieket
hozzákfölpéldának(.)önmittartaszépmagyarbeszédről?milyennekképzeliazt?(.)
irtsukkianyelvből()magyarnyelvből()aszlovákiaimagyarbólezeketa()horcsicás
szavakat?

a:Hátigaz()amiigaznempasszolnemodavaló()nempasszol()ezisolyan()nem
odavaló(.)Hmm irtani()hátszerintemmárnemkellirtanimertmáregyszerűenbenne
vagyunk(.)Hátmegkellnéznicsakapolitikátigen?()Vankétmagyarúgynevezettpár-
tunk()azegyikcsakmagyar()mondom()szerdahelyazegyikbástyavárosa()amásik
azmegmagyarszlovák (.)öés ()én isvoltamolyannagymagyar ()ezenmármind
átmentem()úgyhogybennevoltamacsemadokban ()propagáltuk ()Dee ()akkora
szlovák viszontúgynéz ránkmintnacionalistákra sovinisztákra ()Úgyhogyén is azt
látomhogy()mondomezamagyartismegosztja()aszlovákiaimagyartismegosztja
()ugyanúgymindXlássukapolitikábanhogykétpártvan()De()annakahívevagyok
()hogyhamárittélünkittakarunkmaradniakkormárúgymondkutyakötelességünk
aztaszlovákotmegtanulni()éshát()deazértmaradjunkmegszlovákiaimagyarba()
isigaz()Deezmárnálameleve()valakieztmondjacsakhogyehhöehhö()szlovákiai
magyar () maradjunkmegmagyarnak demár nálam eleve ez nem passzol () mert
szlovákiánésmárnémetekvagyunkúgyhogy(.)+/.

T:XX+/.
a:Úgyhogynemvagyunkszlovákokdeviszontnémetek()úgyhogymegintcsaknem

maradtunkmegmagyarnak()mostmindegyhogyaszlovákhozkötöm-evagyanémet-
hez()mondjukaszlovákotmimagyaroknagyobbellenségneklássukmintanémetet
de(.)ezvan(.)ésezezxpélda()mondjukmondjukmegintDunaszerdahelyenhozom
()aztalánmégerősebbmagyarvárosminta()márkomáromXXjobbankeverik()nem
tudom()szerdahelyvalahogymegtartsaaztamagyarságát()nemmondomhogyrossz
()nadeeittahogyminkélünk()ezaaperemvidék()ténylegezolyanütközőzóna()
kezdődik szenc () szencmár elvesztette amagyarságát ()már csakmaradt valami
húszharmincszázalékmagyar()pedigamikorén()ilyenekvoltammintők[agyereke-
iremutat] ()anyuvaloda jártunkbevásálni ()hónapontakétszer ()ésazüzletekben
magyarulkérték()hogytessék()vagynéhakétnyelven()mostmárnincskétnyelvezés
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()márcsakaszlovákvan()akkorígyment()mintarégihatárvonal()szenc()ittment
fölöttünk()réte()Diószög()ígymentahatárvonal()mikor()harminc()kilencbenvisz-
szakaptákamagyarországiakeztarészt()Hátnaezazaütközőzóna()ittittszívjuk
megminkalegjobban()LehethogyeztDunaszerdahelyenmárneméreznide(.)nyitra
()akikjárunktanulninyitrára()Trnaváranaazokmindkapunk()napozsonybanott
máregycsöppetnemde (.)TöbbabarátomZsolnánmintmint ()megTrencsénben
mintittazütközőzónábanTrnavánmegnyitránahol(.)HátölégcsakaHedvigáragon-
dolniazis()megkaptavastagonúgyhogy()pedigXazütközőzónábanvolt()ottvan
azalegnagyobba()ellentét()ottvanazanagysovinizmus()ottvanazhogymaďari
za Dunaj (.)igazhogyslotaZsolnárólvoltdeZsolnamiattnemtapasztaltam()pedig
járokoda()negyedévenként()ésnemfélekmegszólalnimagyarul

***

T:Tehátakkorönaztmondjahogymegtartaniamagyartésmegtanulnimelletteaszlo-
vákot

a:ésanémetetésazangolt()ésaXaztnagyonokosembermondtahogyahány
nyelvettudszannyiszorvagyember()ezígyvan

T:mHm akkoröntámogatja+//.tehátazidegennyelvekfeléisérdeklődik?
a:Hátigen()mostnegyvenévesenkezdtemangolttanulni()mertrájöttem+//.azt

hittemhogyanémetelégdee()aharmadikvagya()nemmostkezdődikanegyedik
szemeszter()negyedikszemesztereangolttanulok

T:ésönholtanuljaazangolt?
a:nyelviskolánszencen
T:nyelviskolábajár?mHm Tehátönalapiskolában+//.hogyfölfogjam()önmilyen

nyelvekettanultalapiskolában?
a:magyarszlovákorosz
T:orosz?orosztistanultmég?
a:Hátoroszbólérettségiztemmég
T:Jajigaz()akkoranyukámgenerációja
a:utolsóutolsóosztályvoltunkakikoroszbólérettségiztünk
T:ésazorosztaztméghasználja?Vagy+/.
a:Húhátmár()márcsaknagyonX[oroszszó]megX[oroszszó]X[oroszszó]()ezek

azalap()szavacskákmégmegvannakdemár()nemtudom()hogyhakimennénkegy
útramoszkvábaegyhónaprahátazértazthiszemegykétdologvisszajönne()Hallom
az orosz azért () minden másik szavat értem  dee ha az ember nem használja ()
Valamikormégközépsulinaztmondtákhogyezmégmilyenjólesz()mostmegnyíltak
apiacok()éshogyeurópánakkellazoroszpiac()milyenjólesz()hogymehetünkki
odaazorosznyelvtudással()nemmegyünkmisehova()nemkellünkmiazorosznak

T:szóvalakkorúgyvisszajönneazorosznyelvtudás()aztmondja()hogyvalaholott
mélyenezértúgymegvan+/.

a:öneem()inkábbazangolfelé()kacsintgatok()mertténylegazangolavilág-
nyelv()túlnőttanémetenis+/.

T:igen()/-középiskolában-/
a:/-nekünkitt-/+/.
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T:elnézést
a: …közép-európában elég volna a német () főleg itt a mi regiónkban (.)

középiskolában?Hátazazérettségi()azazorosz()Főiskolában+/.
T:Tehátottisaztaháromnyelvetvittetovább()Vagyishogymondtahogyvoltaza

szlovákiskola()ottszlovákotésoroszttanultakkor?
a:igen()csakszlovákésorosz()középsulikoncsakszlovákésorosz()noésafőis-

kolánottpedigatechnikaiangol()naottaztán()bementem()nemtudtamegyszavat
meg+//.angolul()ésaztmondjákhogytechnikaiangol

T:aharögtönjött+/.
a:akkoraa()motrokavillanypumpákaöszlováktechnika()angolul()nemtudtam

mégszlovákulsenemhogyangolul()szóvalgyöttek<!>a()érdekesdolgok()Xmeg
azilyentechnikaidolgok

T:mHm önaziskolábananémettelnemistalálkozott?
a:nem
T:ésazangollaliscsakakkorafőiskolánezzelatechnikaiangollal?
a:ezisegynagypofonvolt()anullárólfölugornia()nemtudom()nyolcvanszáza-

lékakörülbelül()mertannyiraakarták()Hátosztánúgymenthogyazemberbemagōta
ésaztánaztsetudtamitmondottcsakmondtaúgykörūbelū()megvoltakatesztek()
ábécéegyrésze()aszabadleírásbanpedigmeghát()odavoltírvaannyitmeghát
értettazembermitakarnakmia téma ()ahogybemagōtaaszkriptákalapjánszép
magyarul () akkor betette de hogy értettem-e volna () aztán utólag kezdtem angolt
tanulni

T:mHm értem()ésaztmondtahogyharmadikszemeszter()Tehátmármásféléve
tanuljaazangoltmHm ésanémettelönhogytalálkozott?

a:utcán
T:ittJókán?
a:igen()agyermekotthonban
T:ésaddigsemminémetetönnemtanult()nemhallott?
a:[fejétrázza]
T:ugyeafelesége()hátőnémet()ésakkorafeleségemártudottmagyarulbeszélni

amikorönöktalálkoztak?
a:m-m
T:nekemaztmeséltehogykétezerbenjöttideamisszióba+/.
a:igen
T:…kétezer()januárban()úgyazelején+/.
a:Januárban
T:…ésésönökmikorismerkedtekmeg?()megkérdezhetem?
a:kétezer januárban láttammegelőszörnomertottvoltammint () ilyen()mivel

mink építészetiben dolgoztunk () középszinten is abban dolgoztammost meg felső
szintenazépítészetiszakmában()éshátjanuárfebruármárciusnincsmitcsinálni()
ésakkorottédesapámottőrködöttéshátúgycserélgettemőtet()nekelljennekimin-
denmásodikéjjelbemenniőrködni()akkormáraC.[afelesége]ottvoltigen()akkor
márismerkedettamisszióvalJókánésotttalálkoztunk

T:ésafeleségeilyengyorsanmegtanultmagyarul()hogyaztántudtakkommunikál-
ni?
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a:eleinnem()csakszépenmosolyogtunkegymásra()mutogattunk()azvoltaszép
[mosolyogva]

[…]
T:igen()ideköltöztekanagyszülőkigenazttudom(..)Tehátakkorönnembeszéli

anémetet()vagyishogyakkornembeszélteanémetetamikortalálkoztak+/.
a:akkornem
T:…demostmár()beszéliúgyahogy?
a:konyhaszinten()konyhaszinten()elnemadnak()Xútiránytmegkérdezni()olyan

alap()azonakonyhaszinten()nemszakszavak()nemvalamispeciális()hanemazaz
egyszerűkommunikációhozszükségesnémet

T:Tehátakkornemokozgondotönnekanémet?
a:Háthiányoznaknéhaszavak()aztmegmegkérdezem()Természetesentöbbet

értekmintbeszélek()Dehagyönnek<!>asógorokakkorbeszélgetünk()így()amiszó
meghiányzikaztmegkörbeíromésaztmegbedobjákközben()Úgyhogyhaakarnak
megértnek()azanyósazmárnem()hanemértiőaztmondjahogynemérti ()Hát
akkornemérti

T:ahaésakkor()voltmárilyen+//.gondolomvoltilyenkommunikációsnehézség
esetlegamikor+/.?

a:perszehogy()Félreértés()Használtamaztaszavatamitúgygondoltamhogypél-
dáulaztjelentiahogyéngondolom()deviszontőazanémetmegmáshogyértetteazt
aszavat()másképpfejezemkimagam

T:Tehátakkorígyamikorjönnekanémetországirokonokakkorilyenközösebédnél
azértnéhaesetlegvannakilyenkommunikációsnehézségek

a:Vannak()hádeittaB.besegít()a.besegít
B:igendeamúgyelégjólösszejön()ésértiisamúgy()néhaúgytízmondatbólegy

nagyonkisszavatnemért()deaztkilehetkövetkeztetniXX

***

T:Tehátönfontosnaktartjahogyagyerekeijólmegtanuljákmindakettőnyelvet()a
magyartmeganémetetis?

a:Fontosnakéskevésnektartom()Valamikorazthittem()amikormégnemkezd-
temelafőiskoláthogyezigenelégleszanyugdíjignekemis()denemelég()Legalább
háromkell()magyarszlovákmuszáj()bólkell()nemazértmertakarjukvagynemakar-
juk()azmuszájbólkell ()éshaaszlovákotnemszámítomakkorkellanémetésaz
angol

***

T:ésáltalábanígyitthon()hogynézkianyelvhasználat?Hogyhamondjukönisjelen
vanakkormindenkimagyarulbeszél()éshogyhaönnincsjelenakkorvanarrólsejtése
hogyagyerekeiésafeleségemilyennyelvenbeszélnekegymásközött?Vagyváltogat-
jákanyelvet?

a:Ígyisúgyis()igenváltogatjákígyisúgyis()Demelyikatöbb?[B-tőlkérdezi]
B:amagyaratöbb
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a:amagyar?
B:amagyar()hát+/.
a:mondjuknálukbiztosdea-bannemvolnékolyanbiztos
B: a. áh igena.mert gondolkozikhogymajdnémetben fog tanūni (.)Úgyse lesz

semmibelőledenembajönagyonakarjanyomnihogycsaknémetdeőígy+/.
a: Hát igen azmegmutatkozik () négy közül is () hogy a. a német ő [B. lánya] a

magyar()C.az+/.
B:C.azolyanhogymindkettő()
a:…deinkábbmagyar()ésD.
B:őisolyanhogymindkettő
a:öalegnagyobbnémetbiztoshogya.()anégyközül

***

a:HátelevemindanégyenalapiskolábaidejártakJókára()úgyhogynemisfordultmeg
afejünkbenhogyszlovákbamenjenek

T:Tehátaziskolaválasztásnálfontosvoltatannyelv()atanításinyelveaziskolának?
a:Úgymintnekünkigen()nekünknemazszámítottmintsokmagyarszülőnek()

úgyhogyazértnemvagyunkazonaszintensehogycsakazértmertúgyhiszemhogya
gyerekemjobbanfogérvényesülniazéletbenazértmáreladomőtetszlováknak()Így
nemállakérdésnálam()Deegyszerűen+//.kijött?[B-tőlkérdezi]

B:a.
a:atapasztalatokalapjánamitúgymunkaviszonybóléssuli;sulibantanultammeg-

tapasztaltam()hogynekikeznemkérdéshogyakarok-eszlovákultanulnivagynem()
nekikazszükséges()hogyhanemakarunkténylegBudapestenfolytatniazéletünket
()nemtudom()szerdahelyenmeg-elehetvalósulnia()születéstőlanyugdíjig()Talán
lehethogyegyüzletbenvagyvalaholDehaegycseppetakarazembermozdulnivala-
merre()kellazaszlovák()szlovákiánélünk(.) Így()debiztosnemazérthogycsak
azértmertúgygondolomagyerekemjobbanfogtudniszlovákulakkorszlovákiskolába
adom()hogymertjobbanfogérvényesülniazéletben()azvégettbiztosnem()arravan
nekikanémetmegazangol

T:értem
a:arranembiztosaszlovák()Deviszontarrahogyittvagyunkésúgymondnormális

intelligenciaszintenakarunkélnihogykommunikálunkaszlovákkalmegaszomszéd-
dalisúgyhogyahhozbiztoskell

T:ésagyerekeknekanevétahogyhallottam()különbözőcsengésűnevekvannak
()agyerekeknévválasztásánálfontosvoltanéveredeteönökszámára?

a:nemtartomfontosnak()ebbenszabadkezevoltafeleségemnek()a.kaptaa
nagynénjitől()afeleségemnémetnagynénjitől<!>anevét()ésvanegyszokásuka
családban()őnálukis[afeleségcsaládjában]()hogyábécésorrend()

T:Jahigen
a:éshogyéneztel-efogadomvagyvanvalamilyenkülönlegesnév()megkérdezte

van-evalamilyenkülönlegesnév()lánynévamikorszülettekalányok()mondomnincs
()nekemnemfontoshogymostCsillalegyen-evagyB.()nekemaz(.)afontosságisor-
rendnemott van ()nemattól vagyokénmagyarhogya lányaimmagyarul (.) azaz
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emberszívébenvanvagynincs(.)Deviszontsok()butaembervanamagyarokközött
vagyaszlovákokközöttisúgyhogy()attólhogyénvagyokanagymagyarésfogomverni
amellemet()aztánötévmúlvamegelveszekegyszlovákasszonytéselfelejtemhogy
magyarvoltam()Úgyhogyénilyenmagyarviszontnemvagyok() inkábbaza()aza
konzervatív()denemazabezárkózott()nemazacsakeztlátomhanemkörülnézek
hogymivanavilágban()eztlátniazéletben()feleségemnémet()gyerekekosztrákban
születtek(.)mondomazegészcsaládtanuljaazangoltúgyhogy(..)azértmertmagyar-
nakszülettemnemcsakmagyarultudhatok

T:értem
a:Jólvan()magyarországontanuljákaavagyamagyarangolvagyamagyarnémet

()demondommivelminkittélünkszlovákiánnekünkszükségesaszlovák

***

T:aha()eztnemtudtam()ömégagyerekeihezszeretnémkérdezni()mertmesélta
feleségeolyathogya ()vankülönbségöakétnagyobbésakétkisebb lányanyelvi
nevelésében()hogymáshogyfoglalkoztakvelük()Jólértettemmegezttőle?Tehátön
emlékszikarrahogymáshogyöneveltéknyelvilegmáshogyfoglalkoztakakétnagyob-
balmintakétkisebbel?

B:mHm igen(..)
a:mibenvōtmás?márnememlékszem
B:Hátpéldáulanyuaztalkalmaztahogyalapbólfolyékonyanhasználtukafaluban

isaziskolábanisamagyart()aztermészetes()hogyakkoramagyarazlesz+/.
a:mHm
B:… és akkor így naponta egy fél órácskátmindig ráültünk hogymagyarul +//.

vagyishogynémetülolvasni()németülígyhogy+/.
a:Jahigaz()igaz
B:…merthogya()anyunkegyiktestvéreőtanár+/.
a:igaz
B:…ésakkornéhaküldött()küldöttkönyveket()mégmindigvannakkönyvek+/.
a:igaz()[köhög]
B:…leültünkegyfélórát ígynaponta()ésakkorolvastunkírtunk()ömitcsinál-

tunk?Helyesírástisnéha+/.
a:igen()Xezhanyagolvavan
B:…németülígybetűketis()ezeka()főlegazalapokathogyaöazegynégyaz

megvoltmindig()ésmostígyhogy()jöttekakicsik()hátúgyismegvolt()csakmost
hátakicsiknélígyteljesen()nemszoktamár+/.

a:Hátigennincseléggéodafigyelvemivelittvannakanagyszülőkúgyhogymárúgy
vesszükhogy()automatikusantanuljákanémetet

B:igen() igenúgyhogymostnemköllmégkülönfélóra()mivelhogy() igen()/-
átmennekésbeszélgetnek-/+/.

a:Hátigenmertakkormégnemtudtukhogyvégülisholfogunkkikötni()hogyitt-e
maradunkszlovákiánvagymegyünknémetországba()azvégettvoltak+//.rendesen
elismertékhogynekik()hamegyünkcsomagolunkésmiténtudom()másodikosztály-
bólelmennekJókáról ()menneknémetországbaXakkorbeveszikőketmertvannak
azonaszinten()tudással+/.
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B:igen()mondomazazegynégyhogya()ezekaaábécéírniolvasni()ezeketXX
[halkanmondta]

T:igen()akkortiveletekazanyukátokilyentudatosanfoglalkozottnémetül
a:igenigen
B:igen
T:ésakkorezakettőkisebbnélmárnemvolt
a:nem()mertnincsráok
B:nem()merteztermészeteshogy()példáulfélórátminimummindigottvagyunk

amamánál()minimumhogymegvanafélóra()többetigen()kevesebbetnemszok-
tunkottlenni()szóval()hogyazmár()nemisvesszükészreéstanulunkhozzá+/.

a:Játékosformában
B:igen
T:aha
a:mondjukagrammatikát jó ()aztsuliban ()mennyi vannekik?Hetikétóra? ()

alapsuliban()akicsikneknémet()mégnincs?mikortólkezdődik()öttű<!>?[B-nek
mondja]

B:neemnincs()igen()öttű<!>()Demárnincs()minkvagyunkazutolsóosztály
akinekvannémetje()XX

a:Hmm
T:Tehátakkorezvoltamotivációakettőnagyobbnémet tanulásánálhogy lehet

hogyakkorelköltözneknémetországba()akkorezért+/.
a:igenvōt()eleinvōt()mertmárcsakosztánXXmikorházasodtunk()mindaket-

tennullárólindultunk()akkorkezdtünk()ilyenkisöregparasztházatvettünk()aztújít-
gattuk()ésúgyegyrőlakettőrőlXfel()ésakkorolyanvolt()háthanemmegyünkakkor
összecsomagolunkésmegyünkinnen()aztánmindigvalamiértvalamiértma+//.volt
egypontaholaztmondtam()énvoltamazakinemakartammenni(.)osztánvoltegy
pontamikormáraztmondtamjōvan()mostmár()azembörpróbálkozikdenemmegy
nemmegynemmegy()akkormondomjōvanmegyünknémetbe()ottmindenkönnyeb-
benmegy()aztánazutolsópillanatbanmégismaradtunk

T:mHm Tehátakkorönisvoltmártöbbszörúgynémetországbanacsaláddal?
a:persze()azmegvolt()mindenévbenmentünk()kéthétrecsomagoltunkésmen-

tünknémetországba
T:ésamikorottvannaknémetországban+//.vagyottvoltak()akkormitvettészre

()hogykönnyebbenátváltanakagyerekeinémetre()tehátnémetországbananémet
környezethatásárainkábbnémetülbeszélnek()vagyazönrevalótekintettelmegma-
radnakamagyarnál?

a:nem()nemnem()anyjuk()őnémet()Tehát(.)őnekiknemvoltazanagyprob-
léma()játékosformábantanuljákanémetet+//.tanultákanémetetúgyhogy()nekem
márszenvednikellettanémettel()deők()őkhanemértettekmosolyogtakegyet()de
úgy()vagyvoltakottarokonok()gyerekekis()megtanultakgyerekszinten

T:akkorezanémetkörnyezetezígysokatsegítettamikorottvoltatok()németből
B:igen()igenigen
T:mHm ésakkorhoztatokishazasoknémetszótkifejezéstésitthonishasználtátok

aztántovább?
B:igenmHm mHm igenpersze
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a:ésláttáka+//.amimégfontosabb()láttákavalóvilágbanaztahasználatotnem
mintitthogyjárunknyelviskolákba()aztánkimegyünkangliábavagyamerikábaéstisz-
tamásképpvan()Láttákazta(.) mertnemazacélszerűhogymegtanulokhanem
hogyhogyanhasználom()milyen(.)kimikoranyelvbenmeddigmegyel()hogyanfejezi
kimagát

T:mHm
a:aztisészrevettékhogyészakonmásképpbeszélnekmintdélen
T:igen?
a:persze()majdnemnemértikegymástanémetek
B:mHm
T:ésazttiisérzékeltétek?Timelyiketértettétek()azészakitvagyadélit?
a:őkatisztanémetetértik
B:igen
a:azészaknakegyikregiónjaottand<!>ahollandhatárnál()azazatisztanémetet

beszéli()amiakönyvekbenvanírva
T:aHoCHDeuTsCH?ez?
B:igenaHoCHDeuTsCH ()igen
a:osztánvanakeletnémet()azmáregycsöppetsántítésaBayernazmár()meg

lentmünchenazmegmármegintnagyonsántítdemindakettőmásoldalrasántít()
Úgymintkörülbelülszlovákiábaazáhorák megavýchodniar ()mindakettőmársántít
demindakettőmásoldalra

T:mHm ésaligértikmegegymást
a:Hátakeletnémetmegabayeriazmárnehezebbna()Haigenakarjukhogyért-

sék egymást ()megértik természetesen ha visszamennek az alap szavakhoz de ha
elkezdikazokatazönmaguktájszólását()Hátpéldáulhaátmennekosztrákbaafele-
ségemmegazanyósomnemértikazosztrákokat

B:nemazhogynemértikdehogynehezebb()többenergiátkellbelefektetniabba
hogymegértsékaszavakat

***

T:ahaértem()ésmondtaeztaatájnyelviszavakatésnyelvjárásokat()önnekakkor
vanvalamilyennyelvjárása()ezaJókánhasználatosőzőnyelvjárás?

a:Háigenezaszönci<!>nyelvjárás
T:ezaszönci<!>aha()szenci
a:szerdahelyieknek+/.
B:amikorvoltunksítúránés()aszeliek()sziliek()Jaajkikvannakmagyarországon?

szelivagyszili?
a:szili
B:szilvanmagyarországon()akkoraszeliekkelvoltunksítúránésakkor()néhaúgy

úgy () ilyenmegjegyzés () nemmegjegyzés de néhamondták hogy tiszta ö-betűsen
beszélnekajókaiak()Hogyígynekünkmondtákhogyegykicsitö-betűsenbeszélünk

T:aha
B:minkmegaztvettükészrehogykicsití-betűsenbeszélnek+/.
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a:Denekemnemgondhaelmegyünkszerdahelyreunokatestvéremutánésátállok
arendesé-betűsre()nemgond

T:mHm
a:Csakhaazembernekkörzetébenvanakkor()néhakiis+//.nemistudomnéha

hogyő-velmondjamvagyé-vel()mondjukazíaznemjönbemintarimaszombatiaknál
megafülekieknél()azokibetűznek()aznem

T:eztakartamkérdeznihogymitől függazhogyönholhasználjaanyelvjárását?
Tehátszemélyektől?+/.

a:környezet
T:környezetmHm
akkorönnek+//.ugyemondtadB.hogymásokészreveszikrajtatokhogy ilyenő-

betűsen+/.
B:igen
T:…beszéltekmHm
a:Hátigenmertmondjukaaazéncsaládomis()ahogyészrevettemazfele()há

apufelőlazaszönci tájszólásésazanyufelérőlpedigszerdahelyi rendesalapaae
betű()a()mitartozikaszóhoz()ésígyhaelmentünkalistálraakkorőnélkülbeszéltünk
éshavisszajöttünkideakkorő-vel()Deaz()átkapcsoltnéhasokszortudatalattibaúgy-
hogy()énnemisvettemészre

T:éstapasztaltmáresetlegolyathogyvalakivalaminegatívdolgotmondanyelvjá-
rásibeszélőkre?

a:Háátpárancsakígyhogymegjegyzikhogymitőztökvagymitíztekde(.)
B:Deolyanhogypéldáulsérte;sértegetésnemnagyonvolt()csakúgyhogyegypicit

csodálkoztakhogymilyenősen<!>beszéltekdenem()nem
T:Tehátakkornemigen+//.szóvalazértnemannyiranegatíva+/.
a:m-m
T:…hozzáállás()Detapasztalja+//.vagyisönszerintígyszlovákiábanmagyarok

egymásközöttmennyireúgymondpiszkáljukegymásnyelvjárását?
a:(..)nemigentapasztaltam()aCsemadokkalmondjukjártunk()mittudom()két

évigvoltamXvezetőtag()HáthallottukhaelmentünkXazokíztek<!>dehogyvalaki
amásikathúztavolnaevégett()aznem

T:értem()ésesetleghaelmennekmagyarországra()akkorönszerintamagyaror-
szágiakhogyállnakhozzáezekhezanyelvjárásokhoz?

a:naottmutassákkihogyminkkülföldiekvagyunkaszámukra
T:mHm Tehátnemcsakaszlovákszavakmiatthanemanyelvjárástisúgymondlené-

zik?
a:igen()éreztetik()hogyőkamagyarokminkmáravendégek
T:mHm ésönilyenkormitszokottcsinálni?öTudatosanezeketaszavakatnemhasz-

nálja+/.
a:/-hátigyekszikazember-/
T:/-…hogynevegyékészre?+/.-/
a:…deazértbecsúszik(.)aztlátnicsaládonbelülpéldáulasógornőmnél(.)mink

csakfelvidékiekvagyunk
T:mHm aha()Tehátismerősönnekezanemlebukniakarás?()Hogynebukjakle

akkorinkábbmásképpmondom()ilyesmi
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a:öönemadomelmagamúgyhogy()VagyokakivagyokXX()Dehát()azember
hátnemakar()csakazértismegmutatnia()hogyanmondják()afogafehérjét()hát
alkalmazkodikegyszintigdee()megnebukjakvagyelnebukjakelőttükazz()annyira
nemzavar

T:mHm értem
a:Hanemazvanhaelgyön<!>acsehcégikollégámprágábólakkorénátmegyek

csehbe()szlovákokmármegszóltakértehogymiért()miértmegyekátcsehbe()hát
nekemaznormál

T:önnekacsehazteljesen?+/.
a:HátédesapámCsehországbanszületett
T:aha()Háthogyhaénbelegondolok()énacsehvelnagyonkínlódok()hogyszlo-

vákrólnemtudokcsehreátváltani+/.
a:nekemnagyonmegyacseh
T:önnekaz?+/.
a:…énrögtökeladnámaszlovákotacsehért
T:igen?
a:acsehazénekesebblágyabbnyelv(.)ottvannakazsök<!>()mondjukazX+/.
T:éppaz()zavar[nevetve]
a:pořáDku <÷pozsádku’rendben’>no
T:mHm igen()megařekni <÷zseknyi’mondjad’>
a:řekni no()X[csehszó]

BeáTa BeViLagua
THree in one.muLTiLinguaLism in a FamiLy in souTHern sLoVakia

The purpose of my study was to examine the language habits and language
ideology of amultilingual family in a southern slovakian village. The language
biographies of the mother, father and their children contain not only the
characteristics of their language competences, but also their linguistic habits,
their attitudes towards the individual languages and their subjective opinions,
which i examined in the framework of three interviews. The research is of a
psycho-sociolinguisticcharacter.Thisapproachhas relevance fromthepointof
viewthatitshowstheHungarianlanguageuseofapersonwithgermanmother
tonguewhohad learntHungarianasasecond language,and, further,with the
helpoflanguagebiographies,itoffersacomplexpictureonmyrespondentsofa
youngageaboutlanguageeducation,andalsoaboutlanguageideologiesoftheir
familymembers.
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