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anyám ? 
És hol vannak, akiket ismerek, 
mondd, hova lett a többi kisgyerek, 
anyám? 

Fejünk felett mért dől össze a ház, 
anyám? 
És miért jajgatsz, miért kiabálsz, 
anyám? 
A dúlt terekeit miért rohanunk át 
s miért égnek a Jangcséban a dsunkák, 
anyám? 

\Miárt nem felelsz? Felelj! Anyám, hol vagy, 
anyám? 
Éjjel van és én nem látom a holdat, 
anyám! 
Nem látlak. Hol vagy?... Ó csak hallanám 
a hangodat, a hangodat, anyám! 
Anyám! 
Én nem látlak!... Én nem látok, anyám! 

A F R A N C I A O R S Z Á G I M A G Y A R O K N Y E L V E 

Irta: MOSONYI F E R E N C 

'A Magyar Statisztikai Zsebkönyv 1936. évi kötete szerint tavaly az 
utódállamok magyarjain kivül 776.000 ember vallotta magát magyarnak 
a világ minden táján. Ez adat megbízhatóságában minden okunk meg
van kételkedni, hiszen csupán az amerikai Egyesült Államokban 700.000-
re teszik a magyarnyelvűek számát! Ezért az egymilliós szám sokkal kö
zelebb jár a valósághoz. A világháború befejeztével megindult második 
nagy kivándorlási hullám 1930 körül ,—. a gazdasági válság következté
ben világszerte mutatkozó elzárkózás folytán —. végleg leülepedett, ami 
azóta a magyar diaszpóra bizonyosfajta megszilárdulásához vezetett. Az 
ujabb tömeges kivándorlás és hazavándorlás hullámzásával összetételük
ben és szerkezetükben állandóan változó magyar nyelvszigetek stabilizá
lódása ezáltal megkezdődhetett. Fölösleges hangsúlyozni, hogy ez az álla
pot a kívülről többé fel nem frissülő magyar nyelvszigeteknek egy-két 
nemzedéken belül a teljes elvesztésével fenyeget. Intő például az amerikás 
magyar néprészt hozhatjuk fel, mely alig a harmadik nemzedékbe lépve 
eredeti létszámának felére süllyedt. A magyar diaszpórában a törzsma
gyarsággal összekötő legerősebb szálat természetszerűen a nyelv' teszi. 
Nem érdektelen tehát konkrét példán, a franciaországi magyarok nyelvén 
keresztül megmutatni, mint lazul szükségszerűen még egy olyan fiatal 
magyar sziget életében is, amilyen a franciaországi, a magyar közösségi 
tudat s mint termi a diaszpórában a magyar nyelv uj mellékhajtásait. 

» 
Az első számszerű adat a franciaországi magyarokról 1901-ből való, 

amikor 1306 magyart tartottak nyilván Párizsban. 1911-ben ez a szám 
1857-re emelkedik. A háború ezt a jelentéktelen számot is erősen lecsök-
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kenti: 1921-ben mindössze 234. Ezután azonban rohamosan nő a szá
muk. A politikai okokból kivándorlók mellett a középeurópai agrárvál
ság elől menekülő gazdasági emigráció, különösen az amerikai határ
zárlat után, elsősorban Franciaországban keres uj hajlékot, melynek 
egész északi részét külföldi munkaerő építette fel háborús romjaiból, 
1926-ban már 13.500 magyart mutat ki a statisztika (a más nemzeti 
kategóriákban szereplő ultódállamlbelieken kivül). 1930 körül ez a szám 
—. az utódállamokból érkezett magyamyelvűekkei együtt közeljutott 
a 100.0O0-hez. A válság -beálltával a hazai munkaerő védelmében hozott 
francia kormányintézkedések tömeges hazavándorlást eredményeznek, 
úgyhogy mintegy négy év leforgása alatt kb. a felére apadt a franciaor
szági magyarok 1930-as legmagasabb létszáma. Az 1936 márciusi nép
számlálás legutóbb nyilvánosságra hozott adatai szerint jelenleg 30 
ezer magyar állampolgár él Franciaországban. Hozzávéve ehhez az össze
sen 85-000 lelket számláló utódállamokheli emigráció soraiban elköny
velt magyarnyelvűeket, a franciaországi magyarnyelvű bevándoroltak je
lenlegi létszáma mintegy 50.000-re tehető. 

A franciaországi magyarok javarésze dolgozó, a vidékiek legtekin
télyesebb csoportját a bányászok teszik, akik különösen Pas-de-Calais 
megyében élnek nagyobb, összefüggő csoportban. Sok köztük a -textil-
munkás, különösen Nord megyében, Roubaix környékén. Kisebb munkás-
kolóniákat találunk még Marseille, Grenőble, Alger} Colmar, stb. váro
sokban. A franciaországi magyarság legjelentősebb része Párizsban, 
Szajna és Seine-et-Oise megyében él. Ezeknek nagyrésze vasmunkás és 
könnyűipari dolgozó, kisebb része kisiparos, a többi megoszlik különféle 
foglalkozási ágak között. 

A franciaországi magyarok heterogén összetétele és legtöbbször 
egyénenkénti elhelyezkedése a francia náptársadalomban, lényegesen el^ 
különbözteti ezt a néprészt a más országokban, különösen Északaimeri-
kában található magyar nyelvszigetektől. Mig az Egyesült-Államok ma
gyarságának zöme néhány állam aránylag szűk területére összpontosul 
(Cleveland és környéke, stb.) , addig Franciaországban a fent emíütett -ki
sebb települések a kivétel s az egyénenkénti szétszórtság a szabály. A 
franciaországi magyar emigráció ezzel az egyedenkénti szétszórtságával 
jellegzetesen háború utáni jelenség. Az amerikai magyar sziget egész 
falvak tömeges kivándorlásával jött létre a háború előtt, melyek kiakná
zatlan vidékeken kollektiv telepeket teremtettek meg- (Pl. BáUnt Imre 
írásaiban találkozhatunk igy létrejött magyar bányászfalvakkal, melyek 
népe ruházatában, szokásaiban, nyelvében, két nemzedéken át konzervál
ta a tiszántúli falu mult századbeli életét.) A háború után újonnan jöt
tek már ezekbe a kész keretekbe illeszkedhettek bele. A háború után 
Franciaországba kivándorolt magyarok azonban nem találtak itt ehhez 
hasonló kész kereteket és igy az egyénenkénti térfoglalás kényszere 
miatt sokkal kevésbé is védekezhetnek a beolvadás ellen. 

A franciaországi magyarok nyelvi tudatának aránylag igen gyors 
eltompulása túlnyomórészt a fenti okokra vezethető vissza. A szélesebb 
társadalmi közösségeik, természetes kolóniák kialakítása elé tornyosuló 
akadályok a franciaországi magyarok nyelvének romlását gyors ütem
ben siettetik, úgyannyira, hogy fél emberöltő után ez a nyelv az elkor-
csosulásnak ugyanazon jeleit mutatja, mint amik az amerikás magyar 
nyelven csak a diaszpóra második nemzedékében kezdtek elhatalmasod
ni. A nyelvi tudat eltompulásának ez az ütembeli különbözősége az ame
rikás és a franciaországi magyar nyelvben még egyéb mélyreható okok
ban leli magyarázatát. Az amerikai, javatészt háborúelőtti magyar einig-
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ráció zömét a paraszti rétegek tették. A z amerikai kivándorlók a nép
nyelv nyerserejével felvértezetten és többé-kevésbé egységes törzset ké
pezve állihatták az uj nyelvi környezet ostromát. Nem ugy a franciaor
szági magyarok, akiknek túlnyomó tömegét a munkások és az elprole-
tarizálódott városi kispolgárok teszik. Márpedig az alig háromgenerációs 
magyar ipari munkásság maga sem tekinthet vissza mély nyelvi hagyo
mányokra. Három emberöltőé múltja csak arra volt elegendő, hogy ki
törülje lelkéből paraszti eredetének földszagú nyelvemilékeit. A magyar 
Ipari munkás már otthon megszokta, hogy idegen — különösen a ma
gyarhoz idomított német — szavakkal jelölje szerszámait. Még gyökér
telenebb e tekintetben a városi kispolgár, aki legtöbb esetben rövidmul-
tú magyarságra tekint vissza s Franciaországban ipari, vagy más, tőle 
idegen munkakörben kénytelen elhelyezkedni, úgyhogy társadalmi kizök-
kentsége miatt is sokkal inkább hajlamos nyelvi podgyászának elhagyo-
gatására. Hozzájárul mindehhez még az is, hogy ezidőszeirint Magyar
országon is a nyelvi tudat nagyfokú tompuiása észlelhető, 'amit a fővá
rosi' és a paraszti nyelv közti űr elmélyülése még csak fokoz- Bóka 
•László joggal állapítja meg e tárgyról irt tanulmányában: (Szép Szó, 
Bp. 1 9 3 7 jul.-aug.-i szám) — ,, ...a ma magyarjának nincs nyelvi öntudata, 
biyelve nemismert része lelki világának". Nem lehet tehát csodálkozni 
(azon, ha a franciaországi diaszpórában a ma magyarját hazulról hozott 
ínyelvi bizonytalansága rohamosan a nyelvkoresositás lejtőjére viszi. 

•» 
A franciaországi magyarok nyelvének szétfforgácsolódási folyamatát 

•tanulmányozva nehéz általános érvényű, tudományos értékű végkövet
keztetésekre jutni. Sőt a franciaországi magyar nyelvkép felvázolása is 
(nehézségekbe ütközik. A nehézségek főoka éppen abban rejlik, hogy a 
Franciaországban szétszórt magyarság nem alkotván, egységes tár-
ísadalmat, az egyedeknél megfigyelhető nyelvidomitás és elkorcsositás 
tünetei sokszor eltérőek, nem mindig tipikusak és nehéz megtalálni azt 
'a mértéket, melynek segítségével —• durva tévedések veszélye nélkül .— 
toeg lehet állapítani, vájjon bizonyos magyar-francia „barbarizmus" szó
képzés, mondatfűzés, sőt kiejtésbeli eltérés tényleg a kialakulófélben 
levő franciaországi magyar idióma szerves részét teszi-e,, vagy csak fu
tó, átmeneti jelenség, esetleg egyéni moduláció. Ez a probléma a ma
gyar-francia zsargon minden egyes fagyönyével kapcsolatban felvetődik. 
P l . noha a franciaországi magyar festőmunkások nagy része lessziválás-
hak vagy lesszivázás-xi&k nevez egyfajta tisztogató munkát (a francia 
lessivage-hól), súlyos hiba volna ezt a szót a franciaországi magyarok 
körében általánosan meghonosodott nyelvfcópződmények sorába beiktat
ni- Máskép állunk már pl. a „porion" szóval, amellyel az északfranciaor-
'szági magyar bányászok a munkavezetőket jelölik. Ez a szó szintén 
„szakkifejezés" ugyan, de a jelentékeny számú magyar bányászság köré
ben annyira közhasználatú, hogy polgárjogot nyert a franciaországi ma
gyar nyelvben. Általában a jelen tárgyról értekezők a legtöbb esetben 
'beleesnek abba a hibába, hogy kritikátlanul ellajstromozzák a hallott 
franciás idegenszerűségeket anélkül, hogy ezeknek elterjedtségi arányára 
tekintettel lennének. S annak a megállapítása, vájjon valamely szólás-
niód vagy nyelvképződmény tényleg a franciaországi magyar nyelv in
tegráns része, csakis a megfelelő előfordulási koefficiens mértékével le
hetséges. 

A z előbb érintett társadalmi okokból következik, hogy a franciaor
szági magyar zsargon jelenleg még nem tekinthető, kijegecesedett idió-
ímának. Ezért hasztalan kísérlet volna a bevándorolt magyarok nyelvé-
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hek szótárát lerögzíteni. Ezekkel a fenntartásokkal s a bevándorolt ma-
^gyarság nyelvképzését in statu nascendi folyamatnak tekintve, mégis 
levonhatók bizonyos általános érvényű szocio-filológiai következteté
sek. 

1. A bevándorolt magyarok nyelvén az első töréseket a francia tár
sadalmi környezettől diktált s a hazaitól eltérő uj érintkezési szabályok, 
'•szobások és rangszempomtok idézik elő. A magyarországi társadalom 
hierarchikus felépítése a köznapi nyelven is erősen megmutatkozik a kü
lönféle feudális 'csökevények formájában- A demokratikus francia kűr-
hyezetben ezek a feudális nyelvi csökevények kopnak el a leghamarabb. 
Ezen a ponton kérlelhetetlen törvényszerűséggel megy végibe a nyelvi 
'asszimiláció, még a nyelvtisztaságra legjobban ügyelő magyarnál is. A z 
otthoni nyelvben használatos társadalmi rangjelző megszólitá-
ísok, köszöntő formulák, a bevándorló életében már úgyszólván az első 
•napon használhatatlanná válnak. A kegyelmes, méltóságos, nagyságos és 
tekintetes uramozás, sőt a minden egyéb jelzőmentes uramozás itt épp
annyira elképzelhetetlen, mint a bokaösszecisaipó snájdig bemutatkozás, 
mint a „kezeit csókolom" s az „alázatos szolgája". A francia ember 
'csak egyfajta megszólítást ismer s ez a Monsieur, Madame vagy Made
moiselle, A külső rangmegkülömböztetésnek ez a teljes hiánya a francia 
'életben a bevándorolt népnél is maradéktalanul érvényesül. Ezért a 
(franciaországi magyar bevándorló nyelvében jelentkező első meghonoso
dott szavak a Möszjő, Madám, Madmoazell, a bonzsúr. Az ur, urasiszony-
IkíBasszony szavak a hozzájuk fűződő képzettársítások miatt ugyanis 
nem adják vissza pontosan a Monsieur, stb- értelmét. (Másnyelvű beván
dorlóiknál má'r nem egészen igy áll a dolog. A szláv pán, az olasz signor 
*—« a francia ,,Monsieur" pontos megfelelője. A bevándorolt szlávok, ola
szok, stb. nyelvében nem is találkozunk tehát a „möszjőzéssel",) A z „ur", 
•„kisasszony", stb. szavakat a franciaországi magyar legfeljebb ironikus 
értelemben használja. 

A demokratikus francia társadalmi szokásoknak, életformáknak, eti
kettnek a hazaitól eltérő volta, szükségszerűen a .bevándorolt magyarok 
uj magatartását alakítja ki a francia lakossággal s ezer keresztül saját 
'emigrációs környezetükkel szemben is. Ez a magatartásváltozás nemcsak 
'a megszólítások, köszöntési mód átvételben nyilvánul meg a bevándo
rolt magyarok nyelvében, de más, általánosan elterjedt átvételeket is 
eredményez. Pl- a munkaadó és munkás viszonyában .Franciaországban 
szintén nem ugyanaz az „etikett" érvényesül, mint Magyarországon. A 
franciaországi magyar munkás a munkaadóját nem tekinti többé „főnöké
hek",, hanem átvett francia szóval paírem-jának nevezi. ( A patron szó 
eredetét még a középkori, patriarchális munkaviszonyokiban kell keresni. 
A magyar „fő(nök"-kel egyenértékű Chef —, chef d'entreprise >—• szó 
hgyan szintén használatos', dte csak inkább hivatalos jellegű dokumentu-
taokban, és nem a francia munkás nyelvében. A francia üzemi munkás 
'inikáhb közvetlen feletteseit szokta a chef — chef d'équipe, chef d'atelier, 
Istb. — szóval megjelölni. Jegyezzük még meg a kuriózum kedvéért, hogy 
a patron szónak a franciaországi magyar ínyelvélben még egy másik je
lentése is van: így nevezi szállásadóját. Ezzel szemben a szállodai ipar
ban dolgozó bevándorolt magyarok chef alatt a konyhafőnököt értik.) 

2. Ha a franciaországi magyar nyelvét érő első töréseket az ottho-
hitól eltérő uj társadalmi szokások, életviszonyok velejáró következmé
nyeinek tekinthetjük, ugy az uj munkaviszonyok és mesterségi szak
nyelv siettetik a magyarnyelvű bevándoroltak idiómájánák további elvál
tozásait. A szó tágabb értelmében vett gaUicizmusok átvétele mindenkor 
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a legkisebb ellenállás irányában halad. A franciaországi ma
gyarnál épp a mesterségi szaknyelv terén észlelhető a legkevésbé a 
"nyelvi elzárkózás az idegen hatással szemben. Egyrészt, mert az ipari 
pályák felé orientálódó magyarok tekintélyes százaléka többnyire nem 
fez eredeti szakmájában helyezkedik el s igy nem is ismeri uj foglalko
zása szótárának magyar megfelelőit; másrészt mert a félgyarmati hely
zetiben 'kifejlődött magyar ipar munkásságának nincsenek önálló, mély 
nyelvi hagyományai,h!isz a germán hatás sehol sem érvényesült erőseb-
ben, mint éppen a magyar iparosnyelvben- A franciaországi magyar ipa
ri munkásság szakmai nyelvében ezért a kényszerasszimiláció tünetei 
'állapithatók meg. A szaknyelvek területén fellépő tömeges gallicizmu-
'soknak további oka: a munkamegosztás különbözősége a francifa ipar
ban a rokon magyar iparágakkal szemben. A munkamegosztás és beosz
tás eltérő volta természetesen egész sereg olyan fogalmat, kifejezést 
'eredményez, melynek a magyar nyelviben nincs egyenértékű megfelelője. 
Hogy újra a franciaországi szállodaipar köréből hozzunk fel példát: ez 
ipar másfajta munkamegosztása a hazaitól eltérő hierarchiát teremtett. 
A főpincér, fizetőpincér és pincérinas között egész sereg, odahaza isme
retlen kategória található: chef-ék, demi-chef-ék, chef de rang-okjsMh.; 
a szállodai konyhaszfemélyzetben „plonzsőrök", „argentier"-k, „oflfi-
cier"-k között oszlanak meg a tisztító munkálatok. Természetes, hogy a 
szakmában dolgozó magyarnyelvűek ezeket a .kifejezéséket nyelvünk 
hangzóilleszkedési törvényeinek megfelelő -csekély változtatásokkal átve
szik. Tömegével lehetne — foglalkozási ágak szerint az effajta pél
dákat felsorolni. 

3 . A franciaországi magyar nyelv szükségszerűen átvett galliciz-
niusai körébe lehet még sorolni az olyan szavak és kifejezések átvételét, 
melyeiknek ugyan megvannak a magyar fogalmi megfelelőik, de amelyek 
'a magyar életben csak eszmeileg és nem ténylegesen létező fogalmakat 
'jelölnek. A métro szót például könnyűszerrel ,,földalattí"-nak lehetne 
nevezni, aminthogy a somázs-t (chômage) munkanélkülisegélynek, az 
apéritif-et étvágygerjesztőinek, a carte d'identités személyazonossági 
'igazolványnak: mindezek azonban elvont fordítások, mert a magyaror
szági életben ténylegesen nem adottak s ha igen, ugy nem. pontosan az az 
értelmük, s ezért a hozzájuk fűződő képzettársítások sem azonosak. (P l . 
ra „személyazonossági igazolvány" általános fogalom, míg a carte d'iden
tité, egy speciális okmány neve, melynek minden Franciaországban élő 
idegen a birtokában kell, hogy legyen. A „imiunlkanélküliisegély" szó pedig 
'pontosan ugyanazt fejezi ki ugyan, mint a franciás „somázs" — az al
location de chômage magyarítása —, azonban Magyarországon a mun
kásság nem élvez állami segélyt munkanélküliség esetén s igy a puszta 
'fogalmi fordításnak nincsenek meg a lélektani indítékai-) 
1 4 . A fenti három csoporthoz tartozó fogalom- és szóátvételeket és 
„átmagyarositásokat" többé-kevésbé a „kénysze'rasszimiláció" jelenségei
nek foghatjuk fel. A francia életből önként adódó effajta átvételek ön-
biagukban, egyéb kísérőjelenségek nélkül, még nem bizonyítják szükség
szerűen a nyelvromlást, ha a 3 . kategóriában foglalt gailieizmaisok már 
a nyelvi tudatnak bizonyos eltompulására mutatnak is. Ellenkezőleg, az 
efajta gallicizmusok, az eredeti nyelvkincs maradéktalan megőrzése 
Amellett, csak különös „couleur locale"-lal gazdagítanák, nyelvünket: nö-
Velnék szókincsét, kifejezéskészségét, uj hangszerelési lehetőségeket 
nyújtanának. Csakhogy a bevándorolt magyarságnál valójában a franciás 
'szóátvételekkel párhuzamosan halad az eredeti nyelvkincs feladása, mely 
fckról-fcikra. lépve lassankint nyelvünk törzselemeit kezdi ki. 
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A tényleges nyelvronilás első fokán francia fogalmak, szavak feles
leges és még lélektanilag sem igazolható átvételét találjuk, olyan szava
ikét, melyeknek pompás közhasználatú magyar megfelelői vannak: cer-
'•tificat de domicüe lakibizonylat, Oete de naÁ]ssamce születési bizonyítvány, 
ttppartamtínt lakosztály vagy lakás, usine gyár, atelier műhely, bureau 
Be tabac trafifcos, restaurant vendéglő helyett, stib. sttib. Az efajta galli-
cizmusok már a francia környezet nyelvbontó hatásának jelei s a nyelvi 
tudat elhomáiyosiiiásának előrehaladott állapotát mutatják, amikor a be
vándorolt magyarnak már mind nagyobbfoku szellemi megerőltetésébe 
kerül a megfelelő jő magyar szó, kifejezés megtalálása. 
' 5 . A magyar nyelvi tudat eltompul ásánalk magasabb szakaszát már 
nemcsak főnevek, hanem melléknevek fölösleges átvétele is jelzi. „Mi
lyen parcüt (pardessus-felöltő) vesz, griklert <(gris clair-világosszürke), 
vagy blöfonszét (bleu foncé = sötétkék) ?" i—i az eféle beszédmodor 
mindinkább elterjed a huzamosabb ideje Franciaországban élő s a fran
cia életbe beilleszkedő magyarok körében. A fogalmakat közelebb hozó, 
'pontosabban körülíró jelzők, melléknévi igenevek, stb. használata már 
az anyanyelvben is bizonyos szellemi erőfeszítést, megkülönböztetést, 
párhuzamba állítást igényel, s így, ha már itt is idegen elemeket kell se
gítségül hivni, ugy a nyelvi egyensúly felbomlása kétségkívül igen 
előrehaladott. Átlagosan iskolázott egyedeknél a z ilyen tünetek csak a z 
emigráció első évtizede multán szoktak fellépni. (Általában megállapít
ható, hogy minél alacsonyabb u bevándorló műveltségi foka, minél kor
látoltabb a nyelvi podgyásza, annál inkább hajlamos az idegen nyelvi 
'környezetben eredeti nyelvikincse feldására, annál gyorsabban vész el 
nyelvében is a magyarság számára.) 

6. A nyelvi asszimiláció legelőrehaladottabb fokán, amikor az anya
nyelvhez kapcsolódó lelki kötelékek meglazulása lassan a z elemi nyelv
emlékeket is kikezdi, a kivándorlónak már a z igekészlete is fogytán van 
és kénytelen egyre sűrűbben francia igetöveikhez fordulni* segítségért, 
í g y alakul ki a franciaországi magyar nyelv elfajulásának legtipikusabb 
s egyben legzavaróbb tünete: nyelvünk kíméletlen eltorzitásával folyó 
yigeképzés, francia tövek beszo'ritása a magyar igeragozás kényszerzub
bonyába. 
1 Igaz, már a nyelvromlás alacsonyabb fokán is találkozunk elvétve 
'francia igetövek magyarításával, de többnyire icsak olyan esetekben, ami
kor valamely ige alkotóeleme egy francia szóképnek, kifejezésnek, mely
nek egyik része már előzőleg átment a franciaországi magyar nyelvgya
korlatba. Például amily mértékben kezdi használni a bevándorolt ma
gyar a somázs (munkanélikülisegély) szót, annyira kezd meghonosodni a 
'somázst tussolni kifejezés (a francia toucher le dhomage-ból: munka-
hélküli segélyt felvenni). 

Természetesen a francia igék közül ösztönösen legelőször azokat 
veszik át, amelyek alakilag a legkönnyebben illeszkednek a magyar ra
gozás törvényeihez. Előszeretettel használnak olyan francia igéket, me
lyek a hazai magyar nyelviben is szerepelnek, 'de más értelemben. Pl . a 
tussolni szó jelentése a franciaországi magyar nyelvben „fizetést felven
ni " (toucher) nem pedig „zUhanytfürdőzni" (a douches szóból). Kreálni 
'a franciaországi magyar beszédében gyakran szerepel „tervezni" helyett 
(Magyarországon inkább az j,alkotni" értelemben használatos), stb. 

7. Amidőn nyelvünk alkotóelemeinek bomlása elérte azt a fokot, 
hogy az élőbeszéd legfőbb motorja, legaktívabb tényezője: az ige is kal
lódni kezd, akkor az egész nyelvstruíktura, mint valami megbontott óra
szerkezet, szétzilálódik, hogy azután véglegesen felmondja a szolgálatot. 
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'Az egyes nyelvelemek elkorcsosulása szükségszerűen a magyaros mon
datszerkezet és mondatffűzés felbillenését vonja maga után. A nyelvhe-
'lyesség végső kritériumai is kivesznek. Szórend, egyeztetés, módok hasz
nálata, stíb. mindinkább a francia beszédmodorhoz idomul. Fejtegetéseink 
fezen pontját a legnehezebb megfelelő példákkal igazolni, mert a váloga
tási szempontok körül adódó, fentebb jelzett nehézségek ezen a téren 
^ütköznek ki a legerősebben. Azt hisszük .azonban, elég példaképpen fel-
érnliteni, (hogy a participiumos 'szerkezeteik, az igenevek használatának 
'a túltengése jellegzetesen a francia beszédmodor hatását tükrözteti visz-
sza. 

8. Végül a bomlási folyamat magát a hangképet se hagyja érin
tetlenül. A rokon kutatásoknál Franciaországban egyre elterjedtebb fo-
nometrikus (hangmérő) eljárásokkal minden kétséget kizáróan bizonyi-
'tani lehet, hogy a huzamosabb ideje megtelepedett magyarok beszédé
tben a magánhangzók eredeti szine és hosszúsága a francia nyelvkörnye
zet hatása alatt lényegesen elváltozik. A z a vészit mélységéből és árnya
latban a francia mély a (mint bag, pas} stb. szavakban) felé közeledik. 
'Az e és kétpontos e közti külöbség >(ember), mely a hazai nyelvben is 
egyre inkább elmosódik, a franciaországi magyar nyelvében teljesen <el-
Itáiriik. De a legtipikusabb a hosíszú magánhangzók módosulása. A ma
gyar é hosszú, nyilt, a francia é rövid, zárt. A franciaországi magyar 
beszédében az é furcsa átmenet a magyar és francia é között s mindin
kább a francia zárt ié felé fejlődik. A z á rövidebb, közelebb áll a francia 
ímagas a-ihoz (lá, voilá, stb. szavaikban). A hosíszú ő vészit hosszúságá
ból és nyíltabb. A hosszú pedig teljesen eltompul, rövid és hosszú ű 
között elvész a különbség. (Az itt felsorolták természetesen egy külön
böző tokokon át és változó ütemben haladó folyamat végső mutatói csu
pán.) , ! 

* 
A franciaországi magyar nyelv vázolt bomlásjelenségeihez különféle 

szempontból lehet és kell állást foglalni. S mert e folyamat a legvilágo
sabb jele annak, hogy egy félszázezer lelket számláló közösség válik itt 
le rohamosan a magyar törzsről a pusztán filológiai állásfoglalás vala
mennyi között a legrceddó'bfo. A két szempont: nemzetiség erkölcsi, a szó 
'igazi értelmében: fajtavédelmi, vagy a szóbanforgó közösség • együttes 
érdekeinek nézőpontja. S itt mindjárt felvetődik a kérdés: vájjon össze-
égyeztethető-e a két szempont? Azaz: van-e remény arra, hogy az öt
venezer főnyi franciaországi magyarságot, mely mint kolónia nem tart
ihat számot kisebbségi jogokra, polgári érdekei megóvásával megment
sük a magyarság számára? 

A Ifrancia állam tervszerű beolvasztási politikát folytat a területén 
megtelepedett közel hárommillió idegennel szemben s a néparcvonal-
rezsim még fokozottabb mértékben szándékozik ezt a politikát megvaló-
Isitani, amit az mutat legjobban, hogy a honosítások kérdésében enyhébb 
gyakorlatot alkalmaz, mint az előző kormányok. Az állampolgári jog 
elnyerése minden állandóan megtelepedett idegen fontos gazdasági érde
ke. E jognélküli „második zónája" polgára az országnak nemcsak politi
kai jogokkal nem bir, de kenyérjogait se tudja kellőképpen érvlnyesite-
ni és bármely pillanatban puszta közigazgatási intézkedésre elveszitheti. 
A francia állampolgárság felvétele viszont •—< a kellő lkulturvédelmá in
tézmények hiján — Szükségképpen sietteti az egyedet eredeti népi és 
fculturközösségéhez kapcsoló kötelékei meglazulásában. A mai társadal
mi adottságok közepette ezt a folyamatot véglegesen feltartóztatni nem 
lehet. Hatékony kultur- és iskolapolitikával viszont bizonyos fokig ellen
súlyozható, l 


