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Egy — amerikai magyarok körében hasznait — kérdőívről 

E cikk célja a South Bend-i (Indiana, U S A ) amerikai—magyar kétnyelvűség 
(Project on Hungárián—American Bilingualism in South Bend, Indiana) című ku
tatás adatfelvétele során használt magyar nyelvi kérdőív ismertetése és a kapcsolódó 
módszertani kérdések vázlatos áttekintése. A kutatás előkészítése amerikai magyar 
lektorkodásom első évében, 1979-ben folyt, majd 1980 és 1981 nyarán zajlott a terep
munka South Bendben, összesen kilenc héten át. Munkánkhoz támogatást kaptunk 
az Indiana Egyetem Urál-Altaji Tanszékétől majd az időközben megalakult Magyar 
Tanszékétől, a csikágói Tulipános Láda Magyar Kulturális Egyesülettől és az M T A 
Nyelvtudományi Intézetétől. 1982 óta folyik a körülbelül 140 órányi magyar és an
gol hangfelvétel leírása — immár az M T A támogatásával, a Nyelvtudományi Inté
zetben. 

1. South Bend Indiana állam északi részén lévő város, közel a Michigan-tóhoz, 
körülbelül 140 kilométerre keletre Csikágótól. A z első magyarok 1882-ben érkeztek 
ide, s az 1970. évi amerikai népszámlálási adatok szerint több mint 5300 magyar lakik 
a városban. A South Bend-i magyarok igen vázlatos szociológiai képét az Ural-
Altaische Jahrbücherben rajzoltuk meg (KONTRA—NEHLER 1981a). 

Munkánk kezdetekor három olyan kutatást vehettünk számba, amely az elmúlt 
30 évben az amerikai magyarok nyelvét vizsgálta/vizsgálja. Időrendben az első Bakó 
Elemér nagyszabású, de sajnos jórészt publikálatlan gyűjtése (1961, 1962, 1965); az 
övét követte Kálmán Béla gyűjtőúíja (1970,1974,1975), melynek további eredményeit 
türelmetlenül várjuk; a harmadik pedig Vázsonyi Endre készülő szótára, melynek 
ideiglenes címe: Túl a KecegárdánJ A z említettek gyűjtőmunkájának módszertani 
vonatkozásairól, közelebbről az általuk használt kérdőívről (ha ilyen volt) és a mag
netofon-interjúk struktúrájáról igen keveset tudunk. Bakó Elemér 150 órányi felvé
teléről (1965: 212) csak annyi ismeretes, hogy az interjúk „kinek-kinek saját élet
történetéről vagy annak egyes fő mozzanatairól" (1962: 19) készültek. Kálmán Béla 
eddig nem publikálta kérdezési módszerét; Vázsonyi Endre gyűjtéséről annyit tu
dunk, hogy az ő szótára a Dégh Lindával közösen végzett néprajzi gyűjtőmunkájuk 
nyelvi „mellékterméke". 

* A &%%#drdb a Manhattan déli csücskén 1855-től 1892-ig működött C W / e G W e M nevű be
vándorlási állomás amerikai magyar neve. 1892 és 1943 között a közeli J57//J Z y & W lett a beván
dorlási állomás — ezt az öregamerikás magyarok szintén /Cgcegdn&f/Kzt hívták. 
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Amikor 1980 februárjában próbagyűjtésre mentünk South Bendbe, végképp 
megbizonyosodtunk arról, amit addig is valószínűnek tartottunk: nevezetesen, hogy 
Amerikában a magyar dialektológiai kérdőívek nemigen használhatók. A z Ameriká
ban magyarul beszélő emberek zöme nem farmer, hanem ipari munkás. A farmerek 
életvitele, szellemi és tárgyi kultúrája is gyökeresen eltér a hajdani magyar paraszto
kétól. A bevándorlók gyermekei és unokái — ha tudnak is magyarul — amerikaiak. 
Mindezek a körülmények új típusú kérdőív kialakítását tették szükségessé. 

A magyarországi kérdőívek kevéssé használható voltát bizonyítja az, ahogy egy 
amerikai születésű nyugdíjas házaspár (vö. az S B — 2 jelű szalagot a gyűjteménynek a 
Nyelvtudományi Intézetben elhelyezett példányában) Végh József őrségi kérdőívé
nek (1959: 166—73) első 50 kérdésével megbirkózott: rossz választ adtak a 9., 15., 
19., 20. és 45. kérdésre és angolul válaszoltak a 2., 25., 49. és 50. kérdésre. Vagyis 
nem ismerték a azw, z^ó-ofWaoM, azemzö/cy és W<We/c szavakat. Egy másik, ugyan
csak amerikai születésű adatközlőnk, aki magyartudását szüleitől kapta, majd az 
Indiana Egyetemen és a debreceni nyári egyetemen tökéletesítette (vö. a gyűjte
mény S B — 4 jelű szalagját), az Ő H A első 50 kérdéséből 2l-re nem tudott válaszolni. 
Nyilvánvaló, hogy adatközlőnk sok esetben egyszerűen nem ismerte a kérdezett 
szavakat (pl. jzw, erejz, jzaA:q/fd, /Woz#za stb.), máskor azonban maga a kérdés oko
zott megértési problémát számára, mint például ebben az esetben: 

[Mi az, amit a gazdasszony a teknőben dagaszt, a kemencében megsüt, és reggel, 
délben, este esszük?] 

7 W . Fagy W % z , vagy #»? 
[Na még egyszer próbáld meg! Mi az, amit a gazdasszony a teknőben dagaszt, 

a kemencében megsüt, és reggel, délben, este esszük?] 
7!eÁ7zJ&gfz oagűfzf ? TVem fwdbfM. #a/ /eaz, nem ? 
[Jó. Hát nem — kenyér. Kenyeret dagasztják teknőben.] 

T W v z ő W ? 
A hazai kérdőívek kulturálisan a Duna—Tisza vidékéhez kötődnek természete

sen, s ez amerikai használatukat nagyon megnehezíti. Végh József 36. kérdésére pél
dául ̂  fo/zdcy-refK&zer e/off &f áV/f a/a/% e/e%?j emberi számítás szerint se az 1920-as 
években kivándorolt öregamerikások, se az ott születettek nem tudhatnak válaszolni. 

A próbagyűjtéskor szerzett tapasztalatok alapján eldöntöttük, hogy az Ő H A 
kérdőívének csak egy kis részét fogjuk használni, s ugyanakkor sok olyan kérdést és 
nyelvi feladatot építünk be kérdőívünkbe, melyek speciális, amerikai kétnyelvűség
ben élő adatközlőink nyelvi repertoárját lehetőleg sokoldalúan mérik föl. 

A z amerikai kétnyelvűség-kutatók (pl. Hangén 1953, Lyra 1962 és Seaman 
1972) korábban általában csak a vizsgált közösségek óhazái nyelvének használatát 
írták le, s nem fordítottak figyelmet arra, hogy a bevándorlók és gyermekeik miként 
sajátították el az angolt. A South Bend-i kutatásnak kezdettől fogva legfontosabb 
módszertani elve az, hogy a vizsgált közösségnek mind magyar, mind angol nyelv-
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használatát leírjuk. Ennek érdekében az adatfelvételkor arra törekedtünk, hogy maxi
málisan kétirányú vizsgálatot folytassunk, s a lehető legösszehasonlíthatóbb adato
kat nyerjük. 

Három kérdőívvel dolgoztunk: az alább ismertetendő magyar nyelvi kérdőívvel, 
egy ehhez struktúrájában a lehető legjobban hasonlító angol nyelvi kérdőívvel, és 
egy nyelvhasználati kérdőívvel. Az utóbbit az adatközlőktől tetszésük szerint vagy 
magyarul vagy angolul kérdeztük ki. A magyar nyelvhasználati kérdőív a Gregory 
L. Nehler (1981) közölte interjúban, az angol pedig a kanadai Hungárián Studies 
Review-ban (KONTRA—NEHLER 1981b) olvasható. 

2. A továbbiakban közöljük a kérdőívet, majd a 3. pontban magyarázó meg
jegyzéseket fűzünk hozzá. 

South Bend-i magyar nyelvi kérdőív 

7. .Szó&mc.? 

1. Képleírás. PARNWELL (1978) képes szótárának négy képe közül (ház, farm, 
építkezés, autók) kellett adatközlőinknek azt a kettőt kiválasztaniuk, amelyről a 
legszívesebben beszélgettek. Miután választottak, a kutató egyesével rámutatott a 
képek megszámozott részeire, melyeket az adatközlőknek meg kellett nevezniük. 

2. Hagyományos nyelvatlasz-kérdések. Az Ő H A kérdőívéből kikérdeztük az 
1—8., 10., 14., 18., 19., 21., 28., 32—35., 40., 44., 45., 114—7., 120—2., 136., 138., 
142., 143., 205., 210., 211., 213., 214., 219., 226., 241., 251. és 257. számú kérdéseket. 

1. Játékok és szabadidő, aj Milyen játékot játszott gyerekkorában? (név, szabá
lyok, résztvevők száma stb.) Emlékszik magyar mondókákra? 6) Milyen kártyajá
tékokat szoktak errefelé játszani? (Szabályok) ej Mi a kedvenc televízió-programja? 
(folytatásos film?) Mesélje el, mit látott legutóbb (mi történt az utolsó folytatás
ban)! 

2. Munka. Meséljen a munkájáról! Mikor indul munkába? Hogyan jár mun
kába? Milyen hosszú a kávészünet maguknál? És az ebédszünet? Mikor szokott 
hazaérni? 

3. Betegség, baleset, aj Volt valaha olyan helyzetben, hogy úgy tűnt, komoly 
veszélyben forog az élete, vagy hogy súlyosan megsérülhet? Amikor úgy gondolta, 
hogy „Na, eddig éltem"? [igenlő válasz esetén a következő kérdés:] Mi történt? 
6) Emlékszik-e néhány házi gyógymódra, gyógyszerre, amit édesanyja használt, ami
kor gyerek volt? ej Volt-e autóbalesete? (Mi volt a legsúlyosabb baleset, amit valaha 
látott?) 
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4. Jeles napok, aj Hogy ünnepli a maga családja a karácsonyt? Mikor? Hogy 
történik az ajándékozás? Mit tesznek a fára? Karácsonyi énekek? Melyik volt a 
legkedvesebb karácsonya? 6J Hogy ünneplik a húsvétot? Tojások? Locsolás? M o n 
dóka? ej Mi történik október 31-én? (Mit mondanak a gyerekek, amikor becsönget
nek? Mi a válasz?) Milyen ruhákba öltöztek tavaly a gyerekek? a^ Mit szoktak csi
nálni július 4-én? ej Augusztus 20-án? 

5. Ókontri és Amerika, aj Milyen volt az útja Amerikába? Hol hagyta el Euró
pát? Hol érkezett meg? 6J Miért South Bendben telepedett le? ej Milyen volt az el
ső lakása? dj A z első autója? ej Hogy udvaroltak az ókontriban?/J Hadifogság? 

6. Rövid válaszok, oj Hogy hívják azokat, akik nem magyarok? (amerikaiak, 
lengyelek, mexikóiak, négerek stb.) 6J Hogy hívják a nem magyarok a magyarokat 
errefelé? ej Mit jelent az, hogy vaánzagyar? Ismer ilyen embert? dj Tessék mondani, 
hány óra van ? ej Milyen messze van innen Indianapolis ? És a City Hall ? 

Legyen szíves írjon le annyi magyar szót egy perc alatt, amennyit tud! 

1. Szavak felolvasása. Legyen szíves felolvasni a következő cédulákon lévő sza
vakat ! 

aj húr, zűr, tülök, Lupa, gyepű 
6J olló, szőlő, ökör, söprő, lófo 
ej gyár, agy, gyékény, gyógyszer, hagyjál 
í/j róka, reggel, mogyoró, szár, harap 
ej pör, kóla, talp, kántor, páva 
/J teve, ember, megyek, verem, kelepel 
2. Szövegolvasás. 
aj — Maradjon még egy napig — kérlelte Gyula a hölgyet. 
— Nagyon szívesen — válaszolta a hölgy —, de akkor legyen szíves vigye a gye

rekeket el valahová, mondjuk egy parkba. Hadd szaladgálják ki magukat, s akkor 
talán csend lesz. 

6J Búzás úr szüntelenül hurkát szeretne enni, fütyül minden más ételre. Hiába is 
vinnéd Őt a legjobb húsboltba, leszűrte már rég a tanulságot az ilyen kirándulásokból. 
A tanulság egyszerűen így hangzik: együnk hurkát, mert nincs annál jobb. 

ej — Örökké elteszed a poloskairtót, beleőszül az ember, mire megtalálja — 
mondta az öcskös tegnap. 

— Különös — válaszoltam —, nem győzöm neked mondani, hogy a hordóban 
van, de te Őrülten keresed a bödönben. 

a^ Sokat írunk, beszélünk arról, hogy az ifjú házasok vállaljanak gyereket. 
S azt hisszük, hogy e vállalás érzelmi indíttatásához nem fér kétség. Holott fér. A z áb-
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rándozás a megszületendoről, a gondoskodó készülődés a fogadtatására (sőt fel
nevelésére is) kirepült a fogalom kalitkáján. A gyermekvállalás komorabb színeket 
kapott a kelleténél. 

3. Azonos vagy különböző? Minden adatközlőnek lejátszottuk a következő 
magnetofon-felvételt: 

Szópárokat fog hallani. Állapítsa meg, hogy egy-egy párban a két szó azonos-e, 
vagy sem. H a azonos, például: ajzfa/—ayzW, akkor karikázza be az 4̂ betűt! H a 
különbözők a szavak, például: a/ma—&örfe, akkor a ÁT betűt legyen szíves bekari
kázni ! 

1. gywr — g_ywr, 2. jo&& — joArA;, 3. W e f f — Weff, 4. A^e — /zzVfe, 5. C a m w j [ka
m u ] — Ara/MW, 6. A:erreA: — ArerfeA:, 7. 6w//a — 6w/a, 8. AJ — Ao, 9. fora — /óm, 10. 
jőr — for, 11. y»g/7f — 7»gM^ 12. vás%6% — vAzáA;, 13. förő& — föró%, 14. fzw/ — ^zw/, 
15. ̂ or — /wr, 16. fw/- — ẑzír, 17. /wg/z^A; — méMfeA;, 18. fd — /o, 19. Aozza/M — /zoz-
zam, 20. A:&e — Aróre. 

3. A kérdőívhez fűzendő megjegyzések a kérdőív számozását követik. 

7. .SzóA%fzc.$ 

1. A képleírást azért választottuk, hogy biztosítsuk az adatközlők magyar és 
angol szókincsének összevethetőségét. Ú g y ítéltük, hogy a ház, a farm, egy építkezés 
és az autók adatközlőink számára ismert szókincset jelenthetnek. 

A következő szavakra kérdeztünk a képek segítségével: Építkezés: fe/Mf/o^aarM, 
A#/MMV6?, fezéére%a%, zaz/zde/y, /efra/bA:, /Ara, aV/vá/z.y fzazj, r^/á/t, jze»/zyyfzcfafo/7%a, 
/w/zJa/Mf/zfw/M, alayzAza, cazAra/zy, /apa/, /MzwzAáj, &0/MO&, cg/we/zf, vaA#/dA:a/zá/, Aa6arc^-
Aora'd jarog/ya, vfz^zm/ezo, g%A;aW/or, 6e^/zA;gyero (gép), 6z//e/zű%ociz, /^A;a/a/?ác^ és 
/a/zcy&a. Ház: ̂ Aázjfffo, A:e/Me/z);, /zom/o&zaf, erAe/y, ẑ erajz, garázs, eÁyo a/fd, 0?aa*-
/a^a/j/aA:, a6/aA;Â /-gr, a6/aA^zveg, a6/aA%%zrA%My, z^a/w^á^rj, v/rá^/áaa, /wg^ö/z};, 
ewvzzcjafo/Tza, /e/b/ydcao, /á6för/o, ^eveJaMZ^ewza, ^zerjz^TMOj A w w a és /?áẑ zf. — 
Farm: jzé/zaA;aza/, úfá//<f, c^wr, (a%z»()Jd/, ^6aro/?z/z)Wvar, ^/aAz^Aáz, wzezo, pocjo-
/ya, Arerzfê , gywmö/c^/a, gywmö/cj^f, madarz/e^zfo, 6wza, A;om6á/nog, A:om6á/n, (̂ ÖM-
/özojcja^oma, fraA;̂ /", e^e, 6arázaa, feAe/z, 6or/w, 6z"A;a, /teĉ AreA:, /d, förg/z;;, /;a^a, 
Tzyereg, A/rAra, Wrá/zy, Az/jA;acfa, Aracja, fyzíA:, A;aA%iy és Aiycjf6e. — Autók: W&yza/?///a»-
fó föArör, cjo/Magfarfd, ̂ a»A^apA^, Aáf^d /á/w^a, z/zaex/j/M^a, wfA#zo, A:z)?w/bgdc^o, A:e-
/eA:, ^/"áaYd^aMfgwza, jze/ygaowveg, a6/aA:för/o, TMWfzer/a/, 6g/zzz/%fzz/z//Mwfâ , j/wfjrz-
W c j , ^z/vafd, jeW^egTM^/'o, ^o/TMá^zy/cg/"^, gáz/)gálá/, Acgzz/ZA:, Arz/p/w/zg, fgW^ég-
vá/fó, yeA;, vezefőw/á?, 6zz^07zj^z öv, ráWzc), /MO/orAázz^gfo, /zőforácf, re/zajzá/Mfá^/a, 
re/^A:^;", a%zfárcj;a, TMOfor^Aázj, aA:A%#»w/afw, vzzAwfo, gyzí/^áfe/ojz^, gye/"(ya, Ae/z-
#er/e/, /z^yw/áyej, /z^ya/fdj' aw^,ye/»yzV/zafd fgfg/w awfd, ̂ jpor^A^^ és A;o/M6z. 

Tizenegy adatközlőnk eredményeit közöltük egy angol nyelvű cikkben (KONTRA 
1982): ebből a kis mintából az tűnik ki, hogy a bevándorlók szókincse magyar-do
mináns (az összes magyar szó 72,36%-át tudták, de az angol megfelelőknek csak 
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60,36%-át), az amerikai születésűeké pedig angol-domináns (a magyar szavaknak 
33,43%-át tudták, az angoloknak viszont 82,54%-át). A képleírással kapcsolatos 
módszertani megjegyzések valamint az adatok értékelésének és csoportosításának 
leírása KONTRA (1982)-ben található. 

2. A z Ő H A 276 kérdése közül meglehetősen ötletszerűen választottuk ki az em
lített 41 kérdést. Megjegyzendő, hogy nem minden kérdésre kaptunk összehason
lítható válaszokat, mivel az Ő H A egyik-másik kérdőmondatára több, egyformán el
fogadható válasz is adható, pl.: 214. j4 gyere&e&Mf& mff m%Ww%&, Aa roj^zaf ^ef^? 
Ti ezf fö66ef Me... Itt a várt válasz a fegyefeA:, de számos esetben adatközlőink az 
ugyanolyan elfogadható &M/zá7/aW; szóval fejezték be a mondatot. 

A hagyományos nyelvatlasz-kérdéseknek kétnyelvű közösségben különleges 
haszna az, hogy indirekt módon vizsgálhatjuk velük az adatközlők magyar beszéd
értését is, vö. azt a fentebb leírt esetet, amikor az adatközlő az általa egyébként is
mert kenyér szót nem tudta felidézni, mivel a kérdésben a számára ismeretlen fe&no 
szó is szerepelt. 

J7. ,5po»%ZAz W z & f 

Ezeknek a kérdéseknek az összeállításakor elsősorban S/zwy, PFoZ/ram és Tff/ey 
(1968: 39—91) detroiti kérdőívére, valamint #f&y J e w (ELTE), és két minnesotai 
dialektológus, ffa/v/a'.B. j4//e» és AffcAae/D. Z,zw% tanácsaira támaszkodtunk. 

A 3. aj kérdés P F # a m Za6ov (1972: 92 kk. és 209—210) híres „halálveszedelem" 
kérdése, mellyel a beszélők anyanyelvi stílusváltását szokás a szociolingvisztikai te
repmunkában kiprovokálni. A stílusváltás megvizsgálására többek között az indított 
minket, hogy 6 W m Ga/ (1979: 89—95) a felsőőri magyaroknál is megvizsgálta ezt, 
és a Za6ov leírta stílusváltással ellentétes irányú stílusváltást tapasztalt. 

A z ünnepekről feltett kérdések közé azért iktattuk be a ej és a â ) jelűt, mert azok 
tipikus amerikai ünnepekre kérdeznek. Október 31-én, „Halloween"-kor Ameriká
ban a gyerekek maskarába öltözve járnak házról házra, édességet vagy aprópénzt 
„követelve". H a „követelésüket" nem elégíti ki a barátságtalan (avagy óvatlan) há
zigazda, akkor a gyerekek különféle „tréfákkal" válaszolnak: beszappanozzák az 
ablakokat, fölborítják a szemetesládát stb. 

A 6. számú „rövid válaszok" aj, 6j és ej jelű kérdései szociolingvisztikai tájé
kozódásunkat segítették (vö. KONTRA—NEHLER 1981a). A z időpontra vonatkozó 
kérdést fWj azért tettük föl, mert tapasztalataink szerint a rá kapható válaszok igen 
sokfelék, a sztenderd magyar választól kezdve az angolból szó szerint fordított vál
tozatokon át a hallgatásig. A A#/yfM /Massze vam wzw/z a C7(y #a//? (vagyis a város
háza) kérdéssel fej azt vizsgáltuk, hogy a tipikus amerikai angol válasz (pl. Tem #»-
/zwfar, azaz 10 percre, értsd: autóval, mert Amerikában senki sem gyalogol) áttevő
dik-e a magyarba, más szóval: hogy ez a kulturális különbség beivódott-e az ameri
kai magyarok magyar nyelvhasználatába. 
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///. Aá? 

A z írásteszt segítségével adatközlőink helyesírásáról kapunk egyfajta képet, más
részt az egy perc alatt leírt szavak számából bizonyos következtetések levonhatók az 
egyes adatközlők szókincsére vonatkozóan is. 

7T. # # á; 

1. Szavak felolvasása. Azt kívántuk vizsgálni, hogy azokat a magyar beszédhan
gokat, melyek tapasztalataink szerint az amerikaiak számára problematikusak, ho
gyan ejtik adatközlőink izolált szavakban. A feltételezett problémák a következők: 
w, w, ö, o, o és o, gy, r, a hosszú mássalhangzók, pl. //, gg, valamint az aspiráció eset
leges átvétele az angolból a ̂ őr-, W a - , fű/p-fele szavakban. A z /) alatt megadott öt 
szóval az e~é" különbség produktív meglétét vagy hiányát vizsgáltuk. 

2. Szövegolvasás. Ez a feladat Za6ov (1972: 80 kk.) nyomán azt vizsgálja, hogy 
a problematikus hangok hogyan hangzanak, ha az adatközlők folyamatos szöveg
ben ejtik ki őket. A z első három szöveget magunk konstruáltuk, a negyediket egy 
magyarországi napilapból választottuk. A szövegek legalábbis abból a szempontból 
használhatóknak bizonyultak, hogy adatközlőink között jól diszkrimináltak olvasási 
készségük szempontjából: aki a negyedik, napilapból vett, bombasztikus szöveget is 
folyékonyan fel tudta olvasni, az az olvasástudás igen magas fokáról tett tanúságot. 

M a már tudjuk, hogy olvasási tesztjeinkkel eleve kizártunk adatközlőink közül 
mindenkit, aki magyarul csak beszélt, de nem tudott olvasni. A megoldás — leg
alábbis az izolált szavakra vonatkozóan — az lenne, hogy a kérdéses beszédhangokat 
tartalmazó, az adatközlők által ismert magyar szavak képeit neveztessük meg. Ezzel 
az előre nem látott feladattal a terepmunka közben sajnos már nem tudtunk meg
birkózni. 

3. A z „azonos vagy különböző?" hallásteszttel adatközlőink hangmegkülönböz
tető képességét vizsgáltuk. A felvételen egy pécsi születésű, a két e-t jól megkülön
böztető magyarországi tanárnő olvassa fel a szópárokat. A felvétel ideje az utasítás
sal együtt 3 perc 53 másodperc. A feladatot minden adatközlőnknek gondosan el
magyaráztuk, és esetleges kérdéseiket a teszt megkezdése előtt megválaszoltuk. 

A szópárokat úgy állítottuk össze, hogy a szavak felolvasásakor nyert produktív 
adatokat az itt kapott receptív adatokkal összevethessük. Talán nem minden tanulság 
nélkül való, ha megemlítjük, hogy 1980. évi négyhetes terepmunkánk után úgy lát
tuk, hogy ,,az amerikai születésű 2. és 3. generációsok, ha hallják is [az g~g] különb
séget. .. nem tudják, hogy mit hallanak." (KONTRA 1981: 17). 1981 nyarán aztán 
nagy meglepetésünkre több South Bend-i születésű amerikai magyar nemcsak meg
hallotta a különbséget, hanem kérésünkre el is magyarázta — helyesen! — mf#f és 
#%W jelentésbeli különbségét. 

A magyar nyelvjárási nyílt és zárt e kommunikatív értékű különbségét tehát 
amerikai születésű magyarok is megtanulhatják, méghozzá produktív szinten is. 
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4. Összegzés: A magyarországi dialektológiai kérdőívek elsősorban a magyar 
hagyományos paraszti gazdálkodást folytató, illetve ismerő adatközlők számára ké
szültek. Természetes, hogy az egészen m á s körülmények között, egy egészen m á s vi
lágban s kétnyelvűségben élő észak-amerikai magyarok magyar nyelvének a vizsgá
latára ezek a kérdőívek n e m alkalmasak. A különböző szintű magyartudással rendel
kező adatközlők számára olyan kérdőívet szerkesztettünk, melyben a fő szerep az 
irányított beszélgetésé. A bemutatott magyar nyelvi kérdőív szerkezetében és a vizs
gált jelenségek tekintetében ahol lehet, hasonlít az ugyanezen adatközlőkkel használt 
angol nyelvi kérdőívhez, ezért segítségével nemcsak az amerikai magyar nyelvhasz
nálatról kaphatunk képet, hanem a kétnyelvűség dinamikáját is jobban megismer
hetjük. 

Szövegmutatvány 

K. M.: Tessék mondani valamit arról, amikor februárban itt jártam, tetszett 
mesélni, hogy egyszer otthon voltak a falujukban és lakodalom volt, arról tessék me
sélni még, arról a lakodalomról, mikor volt az? 

7fá... gzár/tz/gMcjzájzAazTMz'/zcágy^, ab... zzávz AwzárM, /zo&y /aA%%&z/af7zrzí vJf 
jzd aA&ara, Womz/gy» 6wcjw vdf. 

K. M.: Búcsú volt? 
jjkzfdwz e m má#aráfa/áfam /zogya/?eMJzf fwabA: cjz/za/zz, mg/V az anzerzAra/z' ab/Mr 

őf /?g»gJ /zẑ z y?//erf A%zpfaz?z % y áb//̂ rá/" á&ya AofyAa a?zf az ör ̂ e/zgő /zẑ z yzzYárf áẑ -
vw^e/M a AafaroM... ofzfrógóa, o^a» Arapra/M A%/g/zc j//mg... ef az ÓY /?á7zga Amzgr. 
A : Aef ff/mg^r vz'ffzavgffewz az WMárz&w/f ao//arr. ̂ fáf z(y &gf ̂ /mg Aa^za/z vdr /yzzWá^ 
ab/Zára/z, awzzV ázybráYfaf fam. ̂ íár vöffe/M gcj c^a/Md ̂ ewjzf, /Magyar /?e/zjzr, áf f a /zaf<í-
ra/z, a^zfám 6gvaz#ffa/M... a AMagyar/7e7ZJzf azYz/zgre, a jz/zVzgA //z^ aa//arra, a aazVara-
A;af, amzf /?%% 6f?áfaffa/M /Magyar /7é»zrg, ajz vz^zafef fg/M a zje6#»6g, a /zajza/zr / M ^ 
áfvöffgm a AaMra/z, ajzfá/z /Mwrz' /&/ ag/w//̂ . Ojzrá/M Magyardvára/M véVfg/M éggy af-
fzáz... /z/z/z... Mám e/M/zA^zé%, acc... »ám ga... mem vdf ga/a/z... ea ... ae öüzaz 
áwzyz/záMy... va/amz"... ez ággy dn/áo Aora^ vdf. 

K. M.: Ötszáz liter lehet? Nagy hordó! 
Ojzza/z jörf /Mág 6or/ rá/éYfz/A: a jzg/za&#&»ra á$9... a Aracjz, a W a & áAw^z^A; 

afzfáVz... Magyar&zWA'f mg/zfÖMA: áy offam a... rgm^/am W f cwzfaM a ff/»p/a/M A%#rw 
vdf éA: A:arűmé'/zf f Ad^ /MZ/zA: a fe/Mp/a/M e/á^ áí/zfo^wA; / M ^ a Aracazf, a 7avaA;ar evw^^, 
a A%%-.pz" oẑ  /Maraf, j /wzWf/zArz, aArz" gyw^, Aá/ a A%?cj/Mátp /Mámfe/M, offa«.. g gArerfe/% fá%, 
m W á r z wveg, amz" vdf /zg/cz, afzf(í/z AizvöfföA: a /tacffAa, a^z^ám mWe/zAf, aArz gyöff, 
z'vaf, Adf a Aracjmáraj /MeA: ̂ a/zajzAx?aaf, /zogy... g... az özzefzf era/zfaffam, Aáf ma»-
/a/M TZfA?, /Ma//Mz'Arar gz e/agy, a&A#r /»z/za%rzA:zgy«/z a Aracj/Máa^. ̂ Tar ajzfá/z a/tA%?r... 
a / o a M /MájzfaA: A;z" a... a czgázẑ aA:, éAeazfeA; AwzzzX »dfaA:af m ^ - zVfaA;, wzWgzzA:: 
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6erwgof f, az egf.cz ya/zz berzzgof f. ffáf ojzfá/z e^fere Aáf... of vdf zz/zA: a A%)c^/Má6g, merf 
— Ae/ — ôAr/zaA: A:ö//öföf pá/z/zA%z, /Mer &yz /Még »é/M /zo^zfam... Aáf /Mz/za" a pá/z"/zA%z, 
a/MZ w f /zeArz, apz /MZ/M /Mégz'ffzzA:. Ofzfá/z a... aÂ Ara/" /Mégâ zzp/áfzfa/M a^zf a Pá/#a, 
6"ap/"a/M /Mégye6e, offww /Még zzgy v^f, /zaGF Aára/M Awcj/Ma vdf. ̂ 4z éggyzA: A%?cjma... 
a yb/w A%fzepz/M vóf, /Ma, /Ma/»é/M jza/MJzW vóf a fe/Mp/a/MMza, g^zfg... a A#c?/Ma zzgy 
ydf a fe/Mp/a/M ff vóf, a Aa/zcaj ff /aAraf f, a A]oMcaj /Me//ef /Még vdf a A:acjwza. 

K. M.: M i az a Koncos ? 
y4z a roAra/zya/M. Aa/zcajf Ferz /MéA; Ála/zca^ /yfvá/z, Aa/zcaj; T/we, eéA; mz/za* zz/za&a-

/gjf veréA:. ̂ 4z árz éa%apáMz/zaAr váf A;ef /zavaré. y4z ággyfA: faczAiaf... vé'ff e/, a /MáfzA: 
/Még... ̂ ... Aa/zcap /éf, /záf űz egíyzya/»6a Aára/M Mev vdf." ̂ Ve/Méf, foczA: m é % Á!a/z-
razf, /Mz/za" raA:a/z_yaA:. CaaA; az éggyi^ Aracj/MáraA; né/M vdf raAia/z. Zfáf az eflya Awcj/Má6p 
6f/Mé/3fg/M, OJZfá/M /MO/Zfa/M Mf^Z, g/M /Mégvé^zé/M TMfW a 6o/"f, JŐ/Y, pá/z'/zA;áf. /fáa* /MZM-
a*é/zA:z' af váf. ̂ ggy e/M6ér m é g z?f af, ffrf. jKíáa" /Mz" 6a/? Mzz/af/zz Ara/ ̂ z o ^ g ^ a ; éra«-
foffa az wz/efé/Mef/ — 7/áf /Mz/ern zzz/efzf ? — Á"ac^ma/ v4 ̂ üAroc^ma zffe/z/ — ^fáf A w 
/Ma/zfam MeÁrf, gyw/yö/M, /Mé/z/zyzz/zA: a Aracj/Má6a. ̂ Mzé/zfzz/zA; az a A%x?^Má/á6p, égyeâ zzV 
a m é g éM, ajzfá/% aA:A;ar A:era%zfe/M fő/g, /záf /Mz" vaw z'ffg/z, Aáf vóf éfy ̂ za/á/Mz' MeA:z m é g 
rajA:é/zj;er /Még éggy... /zárává fá'r /Még é% A;ü Aora^ 6 w , /Még éA; A;ü /záraid pá/z/zAra, fzf 
/MOMfa/M, raÂ /a A;;, aazfá/z mégváyzé/M. ^íáf... aA:A%?r... mWé/zf /Mégvéffe/M, a/M% w f 
/zá/o, /záf a^or/MfoA: Arf; wá/p/M ü vaw/ JVa/p/M fj yam/ Mf/z^éw m^gygm vaw/ ̂ fe/fg/ 
Tfáf â Aro/" gyöffeA: éfypárpMM, aA%& fzoA:faA: w/zozza/o y^/Tiyz... /záf off zf /Mmâ é/zA:; 
ön/f, cj'aA; égy z W d e/M6ér va% offa/%, az /Még a//—ya^afoff wgy, /MfW a^/ze. ̂ 4z /Még 
a /fA;A:fjfe/) Arocj/Ma vof a /a/w vegm, Aáf é/Mémfe/M, vdf MfA;/ ép pár wveA: pa/z/%A:a, pár 
izveg 6or /Még éA: A:ü AoraY) för, /záf... /zö, /zö... éggy öa" a"o//árf affawz MfA;z", o^zfá» 
/é... /é/Mé/zf a fer^e, /MéA^cfdArwfa a Arezg/Mff /Még a /á6a/Maf... Aáf az vdf a »agy 
/Mz/rz. 

A mellékelt szöveg magnetofonfelvételét j&wzfra Mz'A;/df készítette 1980. június 
27-én South Benőben (Indiana, U S A ) . — Lejegyezte: Áls?/eMO. — Kérdez: Â o/zfra 
Mz'^/ój. — Válaszol: Németh Péter Ferenc ügyvéd. Szül.: South Bend, 1915. Édes
apja a Sopron megyei Páliból, édesanyja a M o s ó n megyei Magyarkimléről vándorolt 
Amerikába. — A közölt részlet a gyűjtemény Nyelvtudományi Intézetbeli másolatá
nak S B — 2 7 jelű szalagjából való. 

A három pont (...) az átírásban azt jelzi, hogy az adatközlő szünetet tartott va
lamilyen okból. 
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KONTRA MIKLÓS 

A Hungárián Language Questionnaire Used in South Bend, Indiana, U S A 

This paper presents the Hungárián language questionnaire used in the .Pro/gcf 
OM #WM#ar&m-y4/Mf/"Kxz» Bf/mgwa&m m 6"ow//z jBfW, 7«^M<3 in 1980 and 1981 with 
a discussion of the methodological issues involved. 

Traditional questionnaires used by Hungárián dialectologists have proved in-
adequate in the U S A for two main reasons. First, standard Hungárián questionnaires, 
such as the ones used in The Atlas of Hungárián Dialects project, were meant for use 
with Hungárián peasants who lead a traditional, "pre-tractor" lifestyle in the 1950s. 

66 



Second, they were meant preíerably for monolingual Hungarians with native com-
petency. 

The Hungarian-American community in South Bend has a diverse variety of 
speakers whose competence in Hungárián varies írom near-native to very broken. 
Most of the infbrmants for the South Bend project were industrial workers. Their 
varying degrees of acculturation alsó rendered the use of post-World War II Hun
gárián culture-bound questionnaires problematic. 

The questionnaire has been devised to obtain Hungárián phonological, gramma-
tical and lexical data which, together with the English questionnaire used in the pro
ject, would yield a basis for optimum comparison. 

The vocabulary section contains picture elicitation (Nos. 23, 26, 36 and 38 írom 
Pamwell 1978) as well as 41 questions írom a traditional Hungárián dialect atlas 
(Végh 1959). In the interview section, largely based on Shuy, Wolfram and Riley 
1968, questions rangé írom those on games and leisure through Labov's danger-of-
death question to questions on the passage to America. There is a short writing test 
in which infbrmants were asked to write down as many Hungárián words in a mi-
nute as they could. Finally, the pronunciation section contains three parts. The hrst 
is reading out a list of words which contain Hungárián speech-sounds typically 
problematic for English speakers. The second part of this section comprises four 
short reading passages, alsó designed to investigate the pronunciation of the prob
lematic sounds. A "same or different?" test concludes the questionnaire, in which 
a tape-recording of 20 pairs of Hungárián words was played to the infbrmants. 

M. KONTR/L 
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