
A nyelvi kontaktusok kérdéseiről 

A magyar nyelv — továbbá a többi finnugor nyelv — változásaiban és 
fejlődésében1 fontos szerepet játszanak a nyelvi kontaktusok2 (vagy másképp: 
nyelvi kapcsolatok, nyelvi kölcsönhatás, interlingvisztika;3 régebben pedig: 
nyelvi keveredés). 

A nyelvi kontaktusok problémáinak tanulmányozása több évszázados 
múltra tekint vissza. De az e problémakörhöz tartozó kérdéseket csak napja
inkban kezdik behatóan vizsgálni. Különösen nagy jelentőséget tulajdonítanak 
a kutatók az ún. nyelvi interferenciának, amelynek tanulmányozása a modern 
nyelvészet egyik legizgatóbb problémájává vált. De e kérdések tisztázása fo
lyamán olykor ellentétes, sőt polárisán szembenálló nézetek születtek. így 
nyelvészeti irodalomban már évek óta élénk vita folyik arról, hogy milyen mé
lyen hatolhat be az átvevő rendszerébe a nyelvi kontaktusok által bekerült 
idegen elem, s milyen nyelvi szintekbe képes egyáltalában behatolni.4 

A keleti szláv és a finnugor, valamint a közép- és délkeleteurópai nyelvek 
és nyelvjárások kölcsönhatása avagy kontaktusai eredményének tanulmá
nyozása során arra a következtetésre jutottam, hogy a nyelvi interferencia 
dinamikája, hatékonysága, a nyelvi szintekbe való behatolás mértéke, a nyel
vek genealógiai és tipológiai alkatától, a nyelvi kontaktusok típusától, inten
zitásától, időtartamától és más extern és intern nyelvi tényezőktől függ. 
Igaz, egyes ellentétes nézetek abból erednek, hogy a nyelvészek különféle
képpen határozzák meg a nyelvi interferencia fogalmát. Ez főleg abból fakad, 
h°gy — V. M. RUSZANYIVSZKIJ és K. K. CILUJKO szavaival — a kutatók 
gyakran „nem különböztetik meg a nyelvi kontaktusok folyamatát ezek ered
ményeitől".5 

1 A „nyelv i v á l t o z á s " és a „nyelvfejlődés közöt t i különbségről vö. A. M H K O E A B A , 
SBOJHOUHH íi3biKa: BHyTpeHHHe cTHMyjibi H BHeumHe (J)aKTOpbi. MaTepHajibi Bcecoio3HOÍí KOH-
4>epeHu;HH no oőmejviy H3biK03HaHHK). „OcHOBHbie npoöjieMbi SBOJIIOUHH íi3biKa" 1, CaiwapKaHA, 
1966, 2. 

A. M. P Ó T , O ÄBH>KymHX CHJiaX H 3aK0H0MepH0CTíIX pa3BHTHfl fl3bIKa, U o . 4 2 — 4 8 . 
2 Ezt a szakkifejezést A. MAETINET francia nyelvész alkotta. 
3 Vö. O. JESPERSEN, A. New Science: Interlinguistics, Cambridge, 1930. Az „inter

lingvisztika" szakkifejezésen néha nemzetközi műnyelveket is értenek, ld. MAGYAR ZOLTÁN 
Mi az interlingvisztika? A nemzetközi műnyelvekről, „Alföld", Debrecen XVI, 1965,8 sz. 
6 4 - 6 8 . 

4 Ld. erről részletesen a „Slavica" VII (1967), „Studia Slavica" X I I I (1967)-ban 
megjelent tanulmányaimban. 

5 B. M. PyCAHiBCbKHH, K. K. UiJiyftKO, THÜH MOBHHX KOHTaicriB i MCTOAH ÏX BHB-
qeHHíi, «MeTOAOJioriHHi ríHTaHHfl M0B03HaBCTBa», KH'I'B, 1966, 136. 

4 Nyelvtudományi Közlemények LXXIV/1 



50 A. M. BOT 

A nyelvi kontaktusok eredményei pedig a nyelvi interferenciában nyil
vánulnak meg; ezen gyakorlatilag a nyelvi kölcsönhatás okozta nyelvi elté
réseket kell értenünk.6 

A kontaktuselméleti problémák tisztázásához: 
V. I. ABAJBV, P . ARISTE, BIHARI JÓZSEF, H. BIELFELDT, I. K. BILOGYID, 
A. I. BAUDOUIN DE COURTENAY, D E M E LÁSZLÓ, J\ O. DZENDZELIVSZKIJ, 
J . D. DESERIJEV, DEZSŐ LÁSZLÓ, W. DOROSZEWSKI, ERDŐDI JÓZSEF, H. FŐTT, 
GOMBOCZ ZOLTÁN, B. V. GORNUNG, H A J D Ú P É T E R , E. HAUGEN, R. JAKOBSON, 
JUHÁSZ JÁNOS, KÁLMÁN BÉLA, V. I. L ITKIN, A. MARTINET, E. MARTINS, 
A. MEILLET, H. A. MENONSCSIKOV, F . J . OINAS, J . V. OPELBAUM, H. P A U L , 
E. PETROVICI, R. RASK, R É D E I KÁROLY, A. ROSETTI, V. J . ROSENTSVEJG, 
K. SCHÖNFELDER, B. A. SZEREBRENNYIKOV, A. SAUVAGEOT, SIMONYI ZSIG
MOND, TEMESI MIHÁLY, U. WEINREICH, J . M. VERESCSAGIN, A. VON W E I S S , 

V. VILDOMEC, J . O. ZSLUKTENKO 
és mások tanulmányai járultak hozzá messzemenően. 

Valamennyien a nyelvi interferencia konkrét megnyilvánulásainak tanul
mányozását szorgalmazzák. Érthető, hogy ezen a téren különösképpen a sok
nemzetiségű országok (mint például a Szovjetunió, az USA) területén élő 
nemzetek és nemzetiségek közötti nyelvi kontaktusok eredményeinek a tanul
mányozása adhat legtöbbet. Hiszen a SZU-ban 130-nál több nemzet és nem
zetiség él, és ezek legkülönbözőbb genealógiai származású (indoeurópai, török, 
ibériai -kaukázisi, abhaz-adigei, dagesztáni, finnugor, szamodij [szamojéd], 
mongol, tunguz, altáji, paleoázsiai és más)7 tipológiailag különböző struktúrájú 
(poliszintetikus, agglutináló, flekktáló-szintetikus és analitikus) nyelveket 
beszélnek. És ezek a nyelvek, amelyek között találunk mind nyelvi kolosszu
sokat (pl. az orosz 129 millió, vagy az ukrán 41 millió embernek az anya
nyelve), mind egészen törpe nyelveket (pl. a korják 7000 vagy a nganaszam 752 
embernek az anyanyelve8) a legkülönbözőbb nyelvi kontaktusokat eredmé
nyezik. 

Ezért V. V. AKULENKO, P . A R I S T E , V. AVRORIN, V. I., ALATIREV, V. D. 
ARAKIN, F . P . ASZTEMIROV, I. A. BAHMUT, N. A. BASZKAKOV, BERECZKI 
GÁBOR, N. A. BERTAGAJEV, A. A. BOKARJEV, A. Sz. CSIKOBAVA, A. B. 
DOLGOPOLSZKIJ, A. P. FEOKTISZTOV, V. P . GRIGORJEV, K. H. HANZAROV, A. F . 
JEFREMOV, H. P . JIZSAKEVICS, KÁLMÁN BÉLA, N. G. KORLETYÁNU, I. F . 
PROTCSENKO, R É D E I KÁROLY, N. M. TERESCSENKO, T. SZARUÉVÁ és mások, 
akik a szovjet népek nyelveinek kölcsönhatását és nyelvi interferenciáját 
tanulmányozzák, újabb megfigyelésekkel, konklúziókkal gyarapítják a nyelvi 
kontaktusok elméletét. 

Történelmi fejlődése folyamán a finnugor nyelvek különböző típusú 
kontaktusokat teremtettek különféle, köztük keleti szláv nyelvekkel is. E 
különböző típusú kontaktusok tanulmányozásának, nyelvi interferenciájuk 
egybevetésének nagy jelentősége van a történelmi-összehasonlító lexikográfia 
módszereinek a kidolgozásában, a finnugor, illetőleg keleti szláv nyelvek tör-

6 Ld. erről részletesen, A. M. ROT, A magyar nyelv fejlődése. A magyar—keleti 
szláv nyelvi kapcsolatok. Kijev—Uzsgorod. 1968. 

7 Ld. erről K). J\. JIEIIIEPHEB, H. <t>. ÜPOT^EHKO, Pa3BHrae «3biK0B HapoAOB CCCP 
B coBeTCKyio anoxy, MoCKBa 1968. 

8 Az 1970-es népszámlálás adatai szerint. 
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ténetének tisztázásában,9 a nyelvi kölcsönhatás elméletének további fejleszté
sében.10 

De a finnugor — keleti szláv nyelvi kontaktusok konkrét elemzéséből 
származó eredmények növeléséhez tisztáznunk kell a nyelvi kölcsönhatás, a 
nyelvi interferencia egyes általános elméleti kérdéseit. 
A „nyelvi kontaktusok" fogalmát a nyelvészeti irodalomban különféleképpen 
értelmezik. így, pl. IL WEINKEICH, 1 1 E. HAUGEN, 1 2 V. J . ROSENTTSVEJG,13 

J . O. ZSLUKTENKO14 és mások a „nyelvi kontaktusok"-on „egy és ugyanazon a 
személy által két vagy több nyelv használatát" értik. így tehát a nyelvi 
kontaktusok problémáinak vizsgálatát a bilingvizmus és multilingvizmus 
jelenségeinek a tanulmányozására szűkítik le. 

Voltak olyan kísérletek is, hogy a nyelvi kontaktusok fogalmát a szubszt-
rátum jelenségeire korlátozzák.15 

O. JESPERSEN, 1 6 B. A. SZEREBRENNYIKOV,1 7 J . V. OPELBAUM18 és mások 
a „nyelvi kontaktusok" fogalmát szélesebben értelmezik. Mindennemű nyelvi 
érintkezést vagy kapcsolatot értenek alatta, amely két vagy több nyelv ille
tőleg nyelvjárás között jö t t létre. A „nyelvi kontaktusok" e tágabb értelmezése 
tükrözi vissza szerintem legjobban a nyelvi kapcsolatok legkülönbözőbb meg
nyilvánulásait .19 

A nyelvi kontaktusok típusainak kérdésében a nyelvészek álláspontjai 
még jobban eltérnek egymástól. Ez azzal magyarázható, hogy ezeket a leg
különbözőbb extralingvisztikai,20 kevésbé interlingvisztikai21 kritériumokból 
kiindulva határozzák meg. 

* 

A finnugor — keleti szláv valamint a Kárpát-medencében élő nyelvek és 
nyelvjárások kontaktusait tanulmányozva, külső és belső nyelvi tényezőkből 
kiindulva, néhány jellegzetes típusú nyelvi kapcsolatot emeltünk ki. Ezeket 
jellegük, az interferencia dinamikája, tartalmuk és intenzitásuk különbözteti 
meg egymástól: 

9 O. C. A X M A H O B A , B. B. BHHorPAflOB, B. B. HßaHOB, O HeKOTopbix Bonpocax H 3a-
Aanax onHcaTenbHofl, HCTopHnecKoft H cpaBHHTejibHO-HCTopHqecKoíí neKCHKOJiorH, «Bonpocu 
ÍI3bIK03HaHHÍI» 1956, N° 3. 

10 V ö . E . B . O n E J I b B A Y M , BoCTOMHOCJiaBHHCKHe JieKCHMeCKHe 3JieMeHTbI B HeMeiIKOM 
H3biKe (ABTope(J)epaT AOKTOPCKOH AHccepTauHH), KneB, 1969. 

11 U. WEINREICH, Languages in Contact, New York, 1953. 
12 E . HATJGEN, Language Contact, „Proceedings of the 8 th International Congress 

of Linguists", Oslo, 1958. 
13 B . K). P 0 3 E H U B E f i r , O ÍI3bIK0BbIX KOHTaKTaX, «BonpOCbl ÍI3bIK03HaHHfl» 1963 , JNs 1. 
14 K) . O . HOiYKTEHKO, M O B H Í KOHTaKTH, K H Ï ' B , 1966. 
15 Ld . erről B. H. A P U É B A , TeopHH cyöerpaTa B HCTOPHH H3biK03HaHHH, «^OKJiaÄbi 

H cooömeHHíi HHCTHTyTa H3biK03HaHHH A H CCCP», JVa 9, MocKBa, 1956. 
16 O. JESPERSEN, A New Science: Interlinguistics, Cambridge, 1930. 
17 B. A. C E P E E P E H H H K O B , B3aHM0AeíícTBHe H3biKOB,«Bonpocbi «3biK03HaHH»>, 1955, 

Nbl . 
18 K) . B . O n E J l b E A Y M , yKpaÏHCKi JieKCHMHi eJieMeHTH B HiMeUKBiíí M0BÍ, «M0B03HaBCT-

BO», 1969, JNQ 2. 
19 V ö . A . M . P O T , BeHrepCKO-BOCTOHHOCJIOBflHCKHe fl3bIK0Bbie KOHTaKTbl, MocKBa, 

1969, CTp. 3. 
20 Uo. 

21 L. erről A. M. POT, A magyar nyelv fejlődése. A magyar-keleti szláv nyel
vi kapcsolatok. Kijev—Uzsgorod, 1968, 145—150. 

4* 
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A) A kazuális nyelvi kapcsolatok, vagyis a nyelvek (nyelvjárások) 
közötti ideiglenes, laza, alkalmi kapcsolatok a nyelvi közösségek rendszertelen, 
epizodikus érintkezésekor jönnek létre. Az ilyen kapcsolatok (pl. a XIV—XIX. 
sz.-beli magyar—orosz) eredményeképpen legfeljebb néhány szót, kifejezést 
vesz át az egyik nyelv vagy nyelvjárás a másiktól 

B) A permanens nyelvi kapcsolatok, vagyis a nyelvek, illetőleg nyelv
járások közötti tartós, szoros kapcsolatok a nyelvi közösségek huzamosabb 
idejű intenzív érintkezésekor alakulnak ki. Az ilyen kapcsolatok (pl. a XVII— 
XX. sz.-beli udmurt —orosz) rendszerint jelentős hatással vannak az érintkező 
nyelvek (nyelvjárások) különböző szintjeire, illetőleg ezek fejlődésére. 

A permanens nyelvi kapcsolatok viszont két fontos altípusra oszlanak: 
1. külső kapcsolatokra; ilyen jön létre nyelvek (nyelvjárások) között 

olyan nyelvi közösségek érintkezése folyamán, amelyek más-más társadalmi
politikai egységhez tartoznak, egymás szomszédságában élnek, és állandó 
szoros gazdasági, politikai, kulturális és más kapcsolatokat tartanak fenn egy
mással. Az ilyen kapcsolatok (pl. az 1945 utáni magyar—orosz) eredményezik 
azt, hogy az egyik nyelv (nyelvjárás) a másiktól jelentős számú lexikális egy
séget (lexikális át vételt),tükörszavakat, szólásokat, idiomatizmusokat kölcsönöz. 

2. belső nyelvi kapcsolatokra; ezek kialakulhatnak olyan nyelvi közös
ségek érintkezése folyamán, amelyek egy társadalmi-politikai egységet alkot
nak, egy területen élnek, és közös a gazdasági, politikai életük. Az ilyen nyelvi 
kapcsolatok (pl. a kalinini területi karjalai és orosz nyelvjárások között) rend
kívül intenzív kölcsönhatását idézik elő az érintkező nyelvek (nyelvjárások) 
szókincsében(lexikai behatolások), valamint interferenciák a többi nyelvi 
szinteken. 
A következő esetekben is megfigyelhetők belső nyelvi kapcsolatok: 

a) Egyes határmenti területeken, kiváltképp, ha a politikai és az etnikai 
határ nem esik egybe, vagy egy helyen több nyelvi közösség határai futnak 
össze (pl. a kárpát-ukrajnai magyar és ukrán avagy a Bánáti [RSZK] magyar, 
román, német, szerb-horvát, bolgár, nyelvjárások között). 

b) Az úgynevezett „nyelvszigetek" területén, ahol az egy nyelvet (nyelv
járást) beszélők kisebb települései idegen nyelvterületbe ékelődnek be. Mivel 
ezek a települések kicsik, és lakóik szoros kapcsolatban vannak a környező 
közösség életével, a ,,nyelvszigetet" mindenfelől áthatja az idegen nyelv 
(nyelvjárás) hatása. (Ilyen helyzetben van pl. a vót nyelv). 

c) Hasonló kapcsolat jöhet létre egy nyelvterület egyes helyein is, ha 
ott szétszórtan más nyelvet beszélők élnek nagy számban, vagy ha az ország 
törzslakossága nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy az anyanyelvén kívül 
még egy nyelvet beszéljen (pl. a manysi nyelv a Hanti-Manysi Nemzetiségi 
Körzet területén). 

A nyelvtudományi szakirodalomban a nyelvi kapcsolatoknak az az 
osztályozása terjedt el, amely az érintkező közösségek területi elhelyezkedését 
veszi alapul: 

1. A nyelvek (nyelvjárások) marginális érintkezésének jellemző vonása 
a szomszédos területen élő közösségek érintkezése. I t t nem következik be az 
egyik nyelvet (nyelvjárást) beszélők mély behatolása a másik nyelv (nyelvjárás) 
elterjedésének területére. 

2. A nyelvek intraregionális érintkezésére az jellemző, hogy az egyik nyel
vet (nyelvjárást) beszélők nagy tömege mélyen behatol a másik nyelvet 
(nyelvjárást) beszélők területére (pl. az orosz—izsor nyelvi kontaktusok). 
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3. A nyelvek (nyelvjárások) nem marginális érintkezésének jellemző 
vonása az, hogy olyan közösségek érintkeznek egymással, amelyek nem élnek 
szomszédos területen. E közösségek nyelvének (nyelvjárásának) kölcsönhatása 
„tervszerűen" főleg utazó egyének, írott termékek fordítása révén (pl. ma
gyar—orosz nyelvi kontaktusok) jön létre. 

Ez az osztályozás látszólag mintha pontosan megfelelne a permanens 
nyelvi kapcsolatok fentebb ismertetett, külső és belső kapcsolatokra való 
felosztásának, és mintha valóban fennálló eltéréseket tükrözne. Mindamellett 
bírálták, mert bár a területi elhelyezkedés „nem kis szerepet játszik, mégsem 
elsőrendű fontosságú, mivel más, fontosabb tényezőktől függ".22 A külső és 
belső nyelvi kapcsolatok közötti különbséget nem annyira az érintkező felek 
más-más elhelyezkedése okozza, mint inkább a kölcsönös érintkezés jellege, a 
történelmi, szociális és politikai, valamint demográfiai feltételek, amelyek a 
nyelvi kontaktusokat megszabják, kísérik, az érintkező nyelvek (nyelvjárások) 
rendszerének strukturális jelenségei, ezek státusa. 

Figyelembe kell venni azokat az alapvető eltéréseket is, amelyek a 
nyelvi kapcsolatok két (természetes és mesterséges) formája között fennállnak: 

1. a természetes nyelvi kapcsolatok akkor keletkeznek, ha a különböző 
nyelveket beszélők gyakorlati tevékenységük folyamán közvetlenül érintkez
nek egymással; 

2. a mesterséges nyelvi kapcsolatok arra kialakított helyzetben — egyik 
vagy másik idegen nyelvnek — iskolában vagy más hasonló intézményben 
való tanulása során alakulnak ki. 

A permanens belső kapcsolatok legtöbbnyire természetes nyelvi kapcso
latok, míg a külső és kazuális kapcsolatoknak természetes és mesterséges for
mája is előfordulhat. Ha az idegen nyelv iskolai tanulása befejeződik vagy 
megszakad, a permanens külső kapcsolat mesterséges formája természetes for
mává alakulhat át, vagyis megkezdődik a megtanult nyelv közvetlen haszná
lata az idegen nyelvi közösség képviselőivel való érintkezés eszközeként. 
Korunk jellemző vonása, hogy tömeges jellegűvé vált az idegen nyelvek 
tanulása, s nagyarányú fejlődést ért el a művelődés és a kultúra; tehát a nyelvi 
kapcsolatok mesterséges formájának mint a természetes nyelvi kapcsolatok 
megteremtéséhez vezető előkészítő szakasznak a szerepe napjainkban különö
sen megnövekedett. Ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni a jelenkori és a 
múltbeli nyelvközi kontaktusok tanulmányozásánál. ,,A nyelvek egykori 
kölcsönhatásának feltételei és a nyelvek jelenkori kölcsönhatásának feltételei 
— állapítja meg M. M. GTJHMAN — az írásbeliség, az irodalom, a közoktatás, 
a rádió stb. folytán minőségileg annyira eltérőek, hogy megnyilvánulásaikat 
nem lehet összetéveszteni".23 

A nyelvi kapcsolatok természetes és mesterséges formája között a követ
kező alapvető eltérések fordulnak elő : 

Természetes kapcsolat spontánul létrejön a közvetlen információcsere 
folyamán. Az idegen nyelv felhasználása eközben csak eszköz. A nyelvi kap
csolat mesterséges formái viszont olyankor jönnek létre, amikor közvetlen cél 
egy másik nyelv tanulása, miközben az információcsere lehetőségeinek meg-

22 L d . «^HCKyCCHfl o CyÖCTpaTC flOKJiaAbl H COOÖmeHHH HHCTHTyTa H3bIK03HaHHH A H 
CCCP, MocKBa 1956, M> 9. 

iz M . M. T y x M A H , BbicTynjieHHe Ha AHCKVCCHH 0 cyöcTpaTe, «ÍJoKJiaAbi H COO6-
meHHíi HHCTHTyta H3LiK03HaHHH A H CCCP». N° 9 , MocKBa, 1956, 164. 
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teremtése az illető nyelv segítségével csak távolabbi általános feladat. A kom
munikatív funkció ebben a két esetben teljesen eltérő célt követ, ezért külön
féleképpen hat az érintkező nyelvekre.24 

A természetes nyelvi kapcsolatnál eltűrhetők azok a nyelvi hibák, 
amelyek nem akadályozzák a kölcsönös megértést, gyakran egyáltalán ki sem 
küszöbölik őket; ezzel szemben mesterséges nyelvi kapcsolat esetén a beszélők 
minden figyelme a kezdet kezdetétől arra irányul, hogy elérjék a hibátlanságot 
és elsajátítsák a ,,helyes" idegen nyelvet. 

A nyelvek mesterséges kapcsolatát a tanító szakszerű irányítása hozza 
létre, megfelelően összeállított tan- és segédkönyvek felhasználásával, több 
szakosított technikai segédeszköz (audio-vizuális) alkalmazásával. A nyelvek 
természetes kapcsolata ilyen kisegítő tényezők nélkül jön létre. Ebben az 
esetben az egyedüli „tanítómester" az érintkezés gyakorlata, az eredményes
ség kritériuma pedig a kölcsönös megértés foka. 

A mesterséges nyelvi kapcsolatnál szembetűnő körülmény, hogy fősze
repet játszik a tanuló anyanyelvének hatása a tanult nyelvre. Természetes 
kapcsolatok esetén mindkét nyelv kölcsönösen hat egymásra, de eközben az 
anyanyelvre nehezedik különös nyomás. 

A nyelvészeket elsősorban a természetes nyelvi kapcsolatok érdeklik, 
míg a mesterséges nyelvi kapcsolatok folyamán keletkező törvényszerűségek 
inkább a pedagógusok, a pszichológusok és a módszertani szakemberek 
figyelmét keltik fel. Az érdeklődést azonban nem lehet ilyen túl szigorúan 
felosztani, noha gépiesen azonosítani sem szabad a természetes és a mestersé
ges nyelvi kapcsolatokat, bá r sok a közös vonásuk. 

Amikor két nyelv között bizonyos típusú kapcsolat jön létre, egyik sem 
marad tétlen. Minden egyes nyelv nemcsak a kölcsönös viszonyok elvont 
váza vagy összehasonlítások rendszere: elsősorban az emberi tevékenység 
bizonyos formája. Éppen ezért a nyelvek minden hasonló esetben nagyon ak
tívak egymással szemben. A belső energiakészletek a nyelvekben oly nagyok, 
hogy még ha számukra nem előnyös helyzetbe kerülnek, akkor is mindsn 
nyelv megőrzi azt a tulajdonságát, hogy bizonyos módon hasson a vele érint
kező más nyelvi rendszerekre.25 Amit rendszerint a nyelvek kölcsönhatásának 
neveznek, az nem más, mint azoknak a dinamikus folyamatoknak az összes
sége, amelyek a nyelvekben végbemennek, amikor kapcsolat jön köztük létre. 
Ide tartoznak az ösztönzési és gátlási folyamatok, a nyelvi anyag és a modellek 
átvétele, a nyelvi és artikulációs megszokások összefonódása, a megkülönböz
tető jegyek hatásának kölcsönös megszabása és sok más jelenség. 

A nyelvi kapcsolat létrejöttének minden egyes esete nyelvi kölcsönhatási 
folyamatok keletkezésével jár. Ezzel kapcsolatban némely nyelvész azonosítja 
a nyelvi kapcsolat fogalmát a nyelvek kölcsönhatásának fogalmával. Az ilyen 
értelmezés téves, és komoly hibákhoz vezethet. A nyelvi kapcsolat és a nyelvek 
kölcsönhatása között különbséget kell tennünk. A kettő úgy viszonyul egy
máshoz, mint ok és okozat. Amíg két nyelv (nyelvjárás) között nem jön létre 
bizonyos típusú kapcsolat, addig semmilyen kölcsönhatást sam gyakorolhat
nak egymásra. Két nyelvpár (nyelvjáráspár) között azonos típusú kapcsolat 

24 Ld . erről A. M. P Ó T , KHÖepHeTHKa, nporpaMMHpoBaHHe, Hcnojib30BaHHe TexHHqeCKHX 
CpejJCTB B OÖyMeHHH HHOCTpaHHbIM H3bIKaM, YwropoA, 1966. 

28 Pl. A kárpátukrán nyelvjárások, noha majdnem 1000 évig fejlődtek nehéz 
körülmények között, mégis hatottak a szomszéd, köztük magyar nyelvjárásokra is. 
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jöhet létre, de kölcsönhatásuk különböző jellegű lehet, nyelvészeti és nem nyel" 
veszeti tényezők egész sorától függően. 

A külső tényezők és körülmények a nyelvi hatás irányát és intenzitását 
szabják meg, viszont az érintkező nyelvek egyikében vagy másikában bekövet
kezett változásoknak a lényege az illető nyelvek (nyelvjárások) szerkezetének 
viszonyától függ. Minél több azonos vagy hasonló modell, szerkezeti elem, rago
zási forma, tő stb. van a két nyelvben (nyelvjárásban), annál több kedvező 
lehetőség nyílik a kölcsönhatás folyamatainak fejlődésére. Ebből kiindulva, 
B. V. GORNUNG a nyelvi kölcsönhatás következő típusait tekinti a legfontosab
baknak: 

1. Nem rokon nyelvek, vagyis teljesen eltérő szerkezetű nyelvek kölcsön
hatása (például a magyar és a japán, az orosz és az arab nyelvé). 

2. Rokon, de igen eltérő nyelvtani szerkezetű és szókincsű nyelvek köl
csönhatása, például az orosz és az angol nyelvé (jóllehet mindkettő az indo
európai nyelvcsaládhoz tartozik, de az egyik szintetikus, a másik pedig analiti
kus nyelv). 

3. Közeli rokonságban levő nyelvek kölcsönhatása, olyan nyelveké, 
amelyek megőrizték hasonló szerkezetüket, s igen nagy mennyiségű közös 
szótövük és azonos szóalkotó elemük van. Ilyen típusú kölcsönhatás figyel
hető meg például az orosz, az ukrán és a belorusz nyelv között, vagy a finn 
és az észt nyelv között.26 

Ez az osztályozás azért is megfelelő, mert az érintkező nyelvi rendszerek 
szerkezeti kölcsönhatásán alapul. Ez lehetővé teszi, hogy megállapítsák a köl
csönhatás folyamatainak és jelenségeinek éppen a nyelvészeti jellegét, meg
határozzák az érintkező nyelvek bizonyos azonos és eltérő elemeinek és mintá
inak hatását. 

A nyelvtudósok egy része (H. PAUL, A. MARTINET, U. W E I N R E I C H stb.) 
körében az a vélemény terjedt el, hogy az érintkező nyelvi rendszerek kölcsön
hatásának jellege nem függ különbözőségük fokától, vagyis lényegében véve 
semmi különbség sincs, ha két különböző nyelv hat egymásra, vagy ugyanan
nak a nyelvnek két dialektusa, sőt egy nyelvi közösség két képviselőjének 
„individuális nyelve". „Kutatásaink célja szempontjából — írja U. W E I N -
REICH — nem lényeges, hogy az adott két rendszer „nyelv", „egy nyelv dia
lektusa", vagy „egy dialektus két változata".27 A kölcsönhatás mechanizmusa 
U. WEINREICH véleménye szerint azonos lesz, „ha például a kínai és a francia 
nyelv vagy az angol nyelv két olyan altípusa érintkezik, amelyet két szomszé
dos család használ".28 De ez nem így van. Természetesen, nem vitatható, 
hogy az említett esetekben a kölcsönhatás folyamatainak lesznek bizonyos 
közös momentumai, de az utóbbiak szerepét nem szabad túlbecsülni. Ké t 
egymásra ható jelenség viszonyának jellegét nagy mértékben e jelenségek 
lényege és belső tulajdonságai határozzák meg. Ha különböző nyelvek hatnak 
egymásra, két sajátos, minőségileg eltérő, egyedülálló rendszer közötti viszony 
alakul ki. Ha akadnak is bennük bizonyos hasonló vonások, ezek sajátosan nyil
vánulnak meg, olykor ez véletlen hasonlatosság lehet, az ilyen elemek eltérő 
funkciót tölthetnek be, és különböző szerepet játszhatnak az egész rendszer-

26 Vö.B. B. roPHYHr , K Bonpocy o ranax H (JDopiwax B3aHM0ÄeficTBHH H3MKOB H jxuaneK-
TOB, «^OKJiaAH H coo6meHHH HHCTHTVTa H3biK03HaHHH AH CCCP», N° 2, MocKBa, 1952, 4. 

27 U. WEINREICH, Languages in Contact. . . , 1. 28 Uo. 
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ben. Ezért az eltérő nyelvekben beszélő személyek vagy csoportok érintkezése 
rendszerint megköveteli egy másik nyelv megtanulását. Ha egy nyelv két dia
lektusa érintkezik, akkor úgy viszonyulnak egymáshoz, mint egy jelenség 
két változata, egy rendszer két alfaja, amelyek között nincs lényegesebb el
térés. A kifejezésmód eltérése ilyen esetekben csak ritkán zavarja a kölcsönös 
megértést. Ha különböző dialektust beszélő két személy tárgyal egymással, 
mindegyik a maga dialektusát használja, és arra számít, hogy akivel beszélget, 
az megérti. Ezért kétnyelvű személy nagyon sok van, ,,kétdialektusú" viszont 
rendkívül kevés. 

Mindamellett nem szabad megfeledkezni arról, hogy a nyelveket és a 
dialektusokat olykor csak nagyon feltételes határ választja el egymástól. A 
minden fenntartás nélkül nyelvnek elismert nyelvészeti rendszerek között 
akadnak szerkezetileg és lexikálisan egymáshoz olyannyira közelállók, hogy az 
e nyelveket beszélők megértik egymást, fordítás igénybevétele nélkül (ilyen 
például a svéd és a norvég, a cseh és a szlovák, az orosz és a belorusz nyelv 
stb.). „Az ilyen nyelvek viszonya — állapította meg A. I. SZMIRNYICKIJ — 
mintha „potenciálisan dialektális" volna, és minden egyes alkalommal, amikor 
egy érintkezés folyamán valóságosan használják ezeket a nyelveket, azonosít
ják a megfelelő szavaikat . . . A közöttük levő eltérések a dialektus-varriációk-
hoz hasonló változatok közötti eltérésekként nyilvánulnak meg".29 Másrészt, 
viszont, például a német vagy az olasz nyelven belül vannak dialektusok, 
amelyek annyira eltérnek egymástól, hogy az őket beszélők úgyszólván egyál
talán nem értik egymást. 

A nyelvi kapcsolatok vizsgálatában meg kell különböztetni a kapcsolat
tartás egyes típusait. Például J . D. DESERIJEV így határozza meg a nyelvek 
kölcsönhatás-folyamatának legfontosabb típusait: 

1. differenciáció vagy egy nyelv felbomlása több önálló nyelvre, és 
2. integráció vagy több nyelv összeolvadása egy nyelvvé.30 

Ugyanígy V. A. ZVEGINCEV azt ajánlja, hogy a nyelvek kölcsönhatásá
nál tekintsük „tipikus eseteknek" a következő jelenségeket: 

1. Egyes nyelvek teljes kiszorítását más nyelvek által (például a kelta 
nyelvek kiszorítása a latin és a germán nyelvek által az európai kontinens je
lentős részén). 

2. Két nyelv, amely egy történelmi időszakban találkozott és bizonyos 
hatással volt egymásra, később külön utakra tért és megőrizte önállóságát 
(például az arab nyelv a kalifátus idején kölcsönös kapcsolatba került a török és 
a perzsa nyelvvel, de ez a kapcsolat később megszakadt). 

3. Két egymástól függetlenül létező nyelv egyike jelentősen gazdagítja a 
másik szókincsét (például az angol nyelv szókincsének 5 5 - 7 5 % - a román 
eredetű). 

4. Két nyelv érintkezése és kölcsönhatása következtében egyszerűsödik 
az egyik nyelv szerkezete (például az óangol nyelv szerkezete a dán nyelv 
hatására). 

5. Egyes, gyakran különböző szerkezetű nyelveknek nyelvi kötelékei, 
vagyis tipológiai közeledései alakulnak ki, ha ezek a nyelvek tartós egymás 
mellett létezés következtében fejlődnek (például a balkáni nyelvek nyelvi 
kötelékei). 

29 A. H CMHPHHUKHK, HeKCHKOJiorHfl aHrjiHHCKoro H3biKa, MocKBa, 1954, 241. 
30 K). fl. flELUEPHEB, Pa3BHTHe MJiaAOriHCbMeHHblX ÍI3MK0B Hapo^OB CCCP, MocKBa, 

1958, 152. 
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6. Úgynevezett „kereszteződött" vagy ,,hibrid" nyelvek, illetve zsargonok 
keletkezése.31 

Ez a felsorolás csupán a kontaktusok folyamatainak lehetséges végered
ményeit adja meg, nem véve figyelembe a folyamatok nyelvészeti természetét 
és a maguknak a nyelvi kontaktusoknak a mechanizmusát.32 

Nem nyelvészeti tényezőkből kiindulva határozzák meg a nyelvi köl
csönhatások típusait más nyelvtudósok is. Például A. K. BOROVKOV rámutat a 
társalgási nyelv és a könyvnyelv, a nemzeti és a zónaközi nyelv (eltérő funkció) 
kölcsönhatására, az uralkodó és az alattvaló nép nyelvének kölcsönhatására (el
térő az érintkező közösségek helyzete stb.). Egyesek kiemelik a nyelvek kölcsön
hatásának olyan típusait, mint például az anyaország nyelvének és a gyarmat 
nyelvének, a nemzetiségi kisebbség nyelvének és az államszervező nemzet 
nyelvének, a bevándorlók nyelvének és a helyi nyelvnek a kölcsönhatása stb. 

A nyelvi kapcsolatok problémáinak megoldását bizonyos mértékben 
megnehezíti az a körülmény, hogy a nemzetközi nyelvészeti szakszókincs még 
nincs teljesen összeegyeztetve, és használatában sok eltérés figyelhető meg. 
így például R. A. BUDAGOV a nyelvek kölcsönhatásánál az egyik legfontosabb 

típusnak a nyelvi rokonságot tekinti.33 Valójában a nyelvek rokonsága nem 
más, mint tipológiai hasonlatosság, amely a közös származástól, vagyis attól 
függ, hogy az illető nyelvek ugyanattól az alapnyelvtől veszik kezdetüket. Az 
ilyen nyelveknek közös a kiindulási anyaguk és többé-kevésbé hasonló belső 
törvényszerűségek szerint fejlődnek, ezért mai szerkezetükben és szókincsükben 
megőriztek sok közös vonást. Mindamellett nem minden rokon nyelv hat köl
csönösen egymásra, ha nem volt közöttük állandó kapcsolat. Például nem 
hatott egymásra a magyar és a lapp nyelv, mert nem alakult ki közöttük nyelvi 
kapcsolat, tehát nyelvi kölcsönhatás sem. Következésképpen a nyelvek rokon
sága és kölcsönhatása elvileg eltérő jelenségek. 

Gyakran előfordul a nyelvészeti irodalomban az is, hogy helytelenül 
azonosítják a nyelvek kölcsönhatását a szóátvételekkel. A ,,szóátvétel" kife
jezést rendszerint két különböző értelemben használják. Ezzel jelöljük azt a 
folyamatot, amikor egy nyelv átveszi egy másik nyelv egységeit, vagyis azok
nak a nyelvészeti változásoknak bizonyos formáját, amelyeket a nyelvek 
kölcsönhatása idéz elő érintkezésük idején. A ,,szóátvétel" ugyanakkor jelent 
egy másik nyelvbe átvit t egységeket is, vagyis a nyelvek kölcsönhatásának 
eredményeit, amelyek megmozdulhatnak ebben a nyelvben azután is, amikor a 
kölcsönhatás már megszűnt. Tehát a ,,szóátvétel" kifejezés egyik értelmezésé
ben sem jelenti azt, amit ,,a nyelvek kölcsönhatása" kifejezés. 

Egyes szerzők azonosítják a nyelvek kölcsönhatásának fogalmát a szubsz-
trátum fogalmával. Megjegyzendő, hogy a ,,szubsztrátum" kifejezés, noha 
nagyon régi, mégsem egészen pontos. Egyes nyelvtudósok szerint a szubsztrá-

31 B. A. 3BErHHUEB, OnepKH no o6meMy H3biK03HaHHio, MocKBa, 1962, 222. 
32 A X. Nemzetközi nyelvészeti kongresszuson Bukarestben V. ROSENTSVEIG a 

nyelvi interferencia problémáit fejtegetve, rámutatott arra, hogy a nyelvi kapcsolatok 
nem „hatásokban", hanem a „kontaktusok mechanizmusában" jelentkeznek. Álláspont
jával egyetértve, mégsem gondolom, hogy mellőznünk kellene a nyelvi „hatás", „kölcsön
hatás" szakkifejezéseket. 

Vö.: V. ROSENTSVEIG, «BjiHHHHe» HJIH «MexaHH3M KomraKTOB»? Résumés des Com
munications Xème Congrès International des Linguistes, Bucarest, 1967, 307—308. 

33 P . A. BYAAroB, BßeAeHHe B Hayny o H3biKe, MocKBa, 1958, 399. 
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tum olyan ,,nyelv, amelyet egy másik nyelv legyőzött kölcsönhatásuk és egy 
terület határain belül vívott harcuk következtében";34 tehát ebben az értel
mezésben a „szubsztrátum" kifejezés egyáltalán nem lehet azonos a „nyel
vek kölcsönhatása" kifejezéssel. Beszélhetünk a szubsztrátum befolyásáról, 
de eközben nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ez elvben semmiben 
sem különbözik annak a hatásnak bármilyen más megnyilvánulásától, ame
lyet egy nyelv gyakorol egy másikra. „A szubsztrátum nyelv befolyása — állít
ja B. A. SZEREBRENNYIKOV — lényegében csupán egyik típusa a sok közül 
annak a befolyásnak, amelyet egy nyelv gyakorol egy másikra".35 A különbség 
csak az lehet, hogy a „szubsztrátum esetében a kölcsönhatás azzal végződik, 
hogy az érintkező nyelvek egyike kimegy a használatból, viszont a nyelvi 
kölcsönhatás mechanizmusa változatlan marad, függetlenül attól, hogy az 
érintkező két nyelv továbbra is egymás mellett létezik-e vagy pedig az egyik 
szubsztrátummá válik. Más nyelvtudósok szerint ,,a szubsztrátum nem ki
szorított nyelv, hanem a legyőzött nyelv nyomai a győztes nyelvben".36 

R. A. BUDAGOV például művének más helyén elismeri, hogy a szubsztrátum 
,,a nyelv sajátos talaj alatti rétege", amelybe beletartoznak a legyőzött nyelv 
olyan elemei a győztes nyelv rendszerében, mint, egyes átvett hangok, nyelv
tani alakok, szavak stb.37 V. I. ABAJEV még tágabban értelmezi a szubsztrá-
tumot: ,,A nyelvi szubsztrátum — hangoztatja - azoknak a törvényszerű 
hibáknak az összessége, amelyeket a legyőzött nyelvet beszélők követnek el, 
mialatt áttérnek az új nyelvre . . . A szubsztrátumhoz tartozik mindaz is, 
amit az adott környezet megtart az anyanyelvéből, me r t nem talál egynértékűt 
abban a nyelvben, amelyet tanul, de nem csak azért, mert rosszul ismeri az 
utóbbit".38 A felsorolt idézetekből kitűnik, hogy ilyen értelmezésben is tévedés 
azonosítani a szubsztrátum és a kölcsönhatás fogalmát. Teljes joggal egyetért
hetünk A. A. REFORMATSZKIJ szavaival: ,,Maga a szubsztrátum nem a nyelvek 
kölcsönhatásának fajtája, hanem a nyelvek bizonyos fajta kölcsönhatásának 
eredménye . . ,".39 Ez, természetesen, vonatkozik az adsztrátum és szupersztrá-
tum fogalmára is. 

Régebben a nyelvek kölcsönhatásának folyamataival a nyelvtudományi 
művek ,,A nyelvek keveredése" cím alatt foglalkoztak. Ezt a kifejezést egyes 
szerzők még most is ,,két vagy több nyelv egyoldalú vagy kölcsönös befolyása"40 

értelmében használják. Mindamellett a mai nyelvtudósok többsége sikerület
lennek tartja ezt a kifejezést. L. V. SCSERBA még 1925-ben rámutatott arra, 
hogy a nyelvek keveredésének fogalma a nyelvtudomány egyik legkevésbé 
tisztázott fogalma, mert teljesen eltérő jelenségeket értenek rajta: jövevény
szavakat, idegen nyelv hatására bekövetkezett változásokat, az idegen nyelv 
fogyatékos elsajátításának következményeit stb. Ezzel kapcsolatban L. V. 
SCSERBA azt ajánlotta, hogy e kifejezés helyett ,,a nyelvek kölcsönös befolyása" 

34 B. A. CEPEBPEHHHKOB, EteaHMOAeHCTBHe ÍJ3MKOB . . . 9. 
35 B. A. CEPEBPEHHHKOB, B3aHMoaeHCTBHe «3biK0B. . . 9. 
36 0 . C. AXMaHOBa, CüOBapb JIHHIBHCTHMeCKHX TepMHHOB. MocKBa, 1966, 3 0 3 . 
37 ByjiAroB, BßeneHHe B Hayny o «3biKe . . ., 390. 
38 B. H. ABAEB, O H3HK0B0M cyßcrpaTe, «,D(oKJia,nbi H cooßiiieHHH HHCTHTyra *i3biK03-

HaHHfl AH CCCP», JVs 9, MocKBa, 1956. 60. 
39 A. A. PEOOPMATCKHH, BbiCTynjieHHe Ha AHCKyccHH 0 cyöcTpaTe, ^OKJI. H COO6IU. 

HH-Ta H3bii<03HaHHH AH CCCP, JSfe 9, 1956, III. 
10 K). O. >KnyKTEHKO, MOBHI KOirraKTH, KH'ÍB, 1966, 18. 
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kifejezést használják.41 Ugyanilyen megfontolásokból mondott le a „nyelvke
veredés" kifejezésről SIMONYI ZSIGMOND. A szóban forgó kifejezés pontatlan
ságát hangsúlyozza SULÁN BÉLA is.42 STTLÁN BÉLA szerint a keveredés teljesen 
új lényeg kialakulását és mindkét komponens eltűnését vagy többé-kevésbé 
rendszertelen jellegű áthelyeződését irányozza elő. A beszélő egyidejűleg nem 
merít két nyelvből. Aránylag gyorsan át tud térni az egyik nyelvről a másikra, 
de az adott pillanatban csak az egyiken beszél, még hogyha közben segítségért 
is fordul a másikhoz. Ezért a legújabb nyelvtudományi művek szívesebben 
használják ,,a nyelvek kölcsönhatása" kifejezést, mert az pontosabb. 

A nyelvek kölcsönhatásának kérdéseivel foglalkozó irodalomban talál
ha tunk más kifejezést is: az úgynevezett ,,nyelvkercszteződést". Ennek jelen
tése lényegében alig különbözik a „nyelvkevercdés" kifejezés jelentésétől, 
és azért használják, hogy az intenzívebb „keveredést" érzékeltessék. Ez a 
kifejezés szintén nem tükrözi a nyelvek közötti kölcsönhatás igazi lényegét, 
teljesen elavult és ma már nagyon ritkán használják. 

Nemrégen még a nyelvi kapcsolatok jelenségeit tanulmányozó nyelv
tudósok legtöbbnyire azt tűzték ki célul, hogy meghatározzák egyik vagy má
sik jövevényszó forrását, és nem fordítottak kellő figyelmet magának a kölcsön
hatásnak a folyamatára. Ennek a szemléletnek a szűklátókörűségét először a 
prágai iskola nyelvészei (R. JAKOBSON és N. Sz. TRUBECKOJ) vették észre, 
akik helyette a nyelvi kapcsolatok tipológiai szemléletét javasolták az érint
kező nyelvek szerkezeti viszonyának okvetlen tanulmányozásával. Manapság 
a nyelvek kölcsönhatásával kapcsolatos jelenségek tanulmányozásánál alap
vetővé vált a szerkezeti-tipológiai szemlélet. Azok a nyelvtudósok, akik ezzel a 
módszerrel tanulmányozzák a nyelvek közötti folyamatokat, nemcsak az 
illető nyelv egyik vagy másik szerkezeti elemének idegennyelvű jellege iránt 
érdeklődnek. ,,A nyelvész feladata az — írja V. J . ROSENTSVEJG —, hogy lel
tározza ezeket az elemeket, és összeállítsa a hatások mérlegét, megszabva az 
aktívákat és a passzívákat. Lényegbevágóan fontos, hogy a kapcsolatokat, 
mint olyan folyamatot írják le, amelynek megnyilvánulási típusai az egyik 
szakasztól a másikig terjedően különböznek egymástól . . . Ha csak az érdekel 
bennünket, mi az eredménye annak, hogy egy nyelv hatot t a másikra, akkor 
csupán hangok, szavak, képzők, szószerkezetek, szemantikus egységek átvéte
lét fedezhetjük fel, és semmi többet. Ha a nyelvi kapcsolatok tanulmányozásá
nál ennyivel megelégszünk, akkor az azt jelenti, hogy az összehasonlító nyel
vész feladatát csak abban látjuk, hogy megállapítsa genetikailag egymáshoz 
közel álló két nyelv egységeinek rokonságát".43 Emellett azonban nem szabad 
megfeledkeznünk arról, hogy az érintkező nyelvek szerkezeti viszonyának 
egymagában nincs mindig döntő jelentősége, mivelhogy a nyelvek kölcsönhatá
sának folyamataira óriási kihatással vannak nem nyelvészeti tényezők.44 

Az a hatás, melyet egyik nyelv fejt ki a másikra, még tovább terjedhet, 
át térhet a szomszédos nyelvi rendszerekre. „Ha bebizonyosodott — írja B. A. 
SZEREBRENNYIKOV —, hogy egy nyelv bizonyos mértékben hathat a vele szom-

4 1 J l . B . LLlEPBA, O nOHHTHH CMemeHHfl fl3bIK0B, «H3ÖpaHHbie paÖOTbl n o H3bIK03Ha-
HHK) H 4)0HSTHKe», T. I., JleHHHrpaa, 1958. 

42 SULÁN BÉLA: A kétnyelvűség néhány kérdéséhez. MNy. 49: 253—65. 
4 3 B . KD. P 0 3 E H U , B E H r , O ÍI3bIK0BbIX KOHTaKTaX, «BonpOCbl H3bIK03HaHHfl» 1 9 6 3 , N° 1, 

60. 
44 A. M. PÓT, O xapaKTepe nHOH3biMHOro BJIHÍIHHÍI B npouecce B3aHM0AeftcTBHH M3bi-

KOB, ^onoBÍAi Ta noBAOMJieHHfl y>K^y , cepifl ^ijioJiorHMHa, 1958. 
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szédos nyelvre, akkor idővel az összes nyelvek, amelyek egymás szomszédai 
és egy hosszú sort alkotnak, elkerülhetetlenül az úgynevezett nyelvi attrakció 
hatása alá kerülnek, más szóval minden nyelv átvesz a szomszédjától bizonyos 
vonásokat"45. Igaz, a nyelvi közösségek többszöri helyváltoztatás következté
ben vagy a sokoldalú nyelvi kapcsolatok miatt nehéz megtalálni a nyelvek 
olyan sorrendjét, amelyben minden nyelv megőrizné a nyelvi hatás vonásait az 
attrakció módszere szerint. Ezzel egyidejűleg bizonyos nyelvi jelenségek 
elterjedése a nyelvek egész hosszú sorában bebizonyosodott tény. A középkor 
elején a balkáni nyelvek területén mindenütt végartikulusok keletkeztek, 
továbbá segédigék abból az igéből, amelynek jelentése ,,lenni", „bírni vala
mit" vagy ,,valamivé válni", továbbá a befejezett történésű melléknévi ige
névből perfektum és passzív jelentésű alakok. Már HERMANN PAUL rámuta. 
tot t : ,,A kétnyelvűségnek leggyakrabban az ad lökést, hogy vannak kétnyelvű 
személyek, akik több nyelven beszélnek, vagy az anyanyelvükön kívül legalább 
még egy nyelvet értenek".46 A kétnyelvűség önmagában véve érdekes probléma. 
Igen elterjedt, és lépten-nyomon találkozunk vele. A földkerekség sok országá
ban és területén a lakosság jelentős része kétnyelvű, például a Szovjetunióban, 
az USA-ban, Kanadában, Ausztráliában, Belgiumban, Svájcban, Elzászban, 
Vasconiában, Katalóniában, Walesban, Írországban, Tirolban, Indiában, 
Pakisztánban és másutt. A kétnyelvűség tényezője nagy szerepet játszik 
ezeknek az országoknak a társadalmi életében, kultúrájában és oktatási rend
szerében. 

A kétnyelvűség jellege mindenekelőtt a nyelvi kapcsolatok típusától 
függ. Kazuális nyelvi kapcsolatnál kétnyelvű személy nagyon kevés akad, a 
kétnyelvűség leggyakrabban csak az egynyelvű környezetben szétszórt egyé
nekre jellemző. Az ilyen kétnyelvűséget individuálisnak nevezik; előfordul 
olyankor is, ha egyes személyek önállóan idegen nyelvet tanulnak. 

A nyelvtudományi irodalomban van egy irányzat, amely a kétnyelvűség 
összes folyamatait a kétnyelvű személy pszichológiájához vezeti vissza. U. 
WEINREICH hangsúlyozza, hogy ,,a kapcsolat létrejöttének jhelye a kétnyelvű 
személy".47 V. ARVINTE arra hívja fel a figyelmet, hogy a kétnyelvűség idején 
két különböző nyelvi rendszer „létezik és fonódik össze egy beszélő agyában".48 

Az a törekvés, hogy a kétnyelvűség vizsgálatát csupán azokra a folyamatokra 
korlátozzák, amelyek az egyénre jellemzőek, igen leszűkíti a kétnyelvűséggel 
kapcsolatos problémakört. Valójában az individuális kétnyelvűség csupán 
külsőleg tartozik az egyes személy szférájába, megjelenése válasz a társadalom 
bizonyos szükségleteire és kezdettől fogva társadalmi jellegű. Ezért a kétnyel
vűség tanulmányozása nem teljes és részletes, ha a kutató nem fordít figyelmet 
,,a kétnyelvűség keletkezésének és létrehozásának társadalmi feltételeire az 
adott közösségben".49 

Permanens külső kapcsolatnál — az intenzívebb jellegű nyelvi kapcso
latok esetében — jelentősen megnő a különböző nyelvű közösségek kölcsönös 

45 B. A. CEPEBPEHHMKOB, Teopiw BOJIH W. IllMH/rra H flBJieHHfl H3HKOBOM airpaK-
UHH, «Bonpocbi fl3bii<03HaHHfl», 1957, N° 4. 

46 r . ElAyjib, npHHUHnbi HCTOPHH «3biKa. nepeBOA c HeiweuKoro, MocKBa, 1960, 460. 
47 U. WEINREICH, Languages in Contact . . ., 1. 
48 B. APBHHTE, OAHH H3 cjiyqaeB cnaBjmo-pyMbiHCKoro flByfl3bi*iHíi B CBA3H C pyiwbm-

CKHMH SJieMeHTaMH B roBOpe JiHnoBaH AepeBHH ^yiwaCKH, „Revue de linguistique" t. IV, 
1959, 1. 

49 B. H. APUÉBA, TeopHH cyßcrpaTa B HCTOPHH fl3biK03HaHHfl «fl,OKSia.^bi H cooßme-
HHH HHCTHTyTa fl3biK03HaHHji AH CCCP», JNs 9, MoCKBa, 1956, 14. 
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érintkezésének szükségessége, ennek folytán növekszik a kétnyelvűek száma, 
ezek egész csoportot alkotnak. Ez a csoportos kétnyelvűség nagy jelentőségre 
tesz szert a megfelelő nyelvi közösségek életében és jelentős nyomot hagy az 
érintkező nyelvekben. Szövevényesebbekké válnak az érintkezés formái és a 
nyelvi szituációk; gyakoribbak lesznek a kommunikációnak azon aktusai, 
amelyek az individuális kétnyelvűségre voltak jellemzőek, és megjelenik egy 
új alfajuk: a kétnyelvűek érintkezése. 

Permanens belső kapcsolat esetén feltételek alakulnak ki a tömeges két
nyelvűségre. Egész nyelvi közösség vagy annak jelentős része kénytelen meg
tanulni és az anyanyelve mellett állandóan használni egy másik nyelvet. A 
tömeges kétnyelvűség megjelenése még jobban megszilárdítja a kapcsolatokat 
az érintkező nyelvek között, elősegíti kölcsönhatásuk folyamatainak elmélyü
lését, és jelentős befolyással van a nyelvi fejlődésre. Megjelennek az érintkezés 
új formái: 

a) a kétnyelvű személy és a kétnyelvűek csoportja között; 
b) különböző kétnyelvű csoportok között; 
c) a kétnyelvűekből és egynyelvűekből álló vegyes csoportok között. 

Tehát a csoportos és tömeges kétnyelvűség viszonyai között a kétnyel
vűség társadalmi jellege és jelentősége még jobban megnövekszik, és már az 
egész kétnyelvű csoport a kapcsolat létrejöttének helyévé válik. 

A nyelvi közösséget az fogja egybe, hogy minden tagjának azonos az 
anyanyelve. Belső nyelvi kapcsolat esetén a társadalom, természetesen, néhány 
nyelvi közösségből és csoportból áll. Emiatt a kétnyelvű csoport összetétele 
is egyenetlen lehet. Beletartozhatnak: 

a) egy nyelvi közösség képviselői, akik megtanultak egy másik nyelvet; 
b) két érintkező közösség képviselői, akik megtanulták egymás nyelvét; 
c) közbeeső (természetesen, kis számú) sora azoknak a személyeknek, 

akik gyermekkorukban egyidejűleg tanulták meg mindkét nyelvet, és ezért 
mintha egyszerre mindkét érintkező nyelvi közösséghez tartoznának. 

A gyakorlatban viszont gyakrabban előfordul, hogy a kétnyelvű csoport 
főleg egy nyelvi közösség képviselőiből áll. Természetesen, kétnyelvűek a 
nemzetiségi kisebbségek képviselői, míg az ország alapvető nyelvi közösségének 
képviselői ritkán vállalják a kisebb csoport nyelvének megtanulásával járó 
nehézségeket. Például az USA-ban és Kanadában egyes bevándorló csoportok, 
mondjuk a magyarok, az ukránok, az olaszok stb. kétnyelvűek, viszont az 
ország angol anyanyelvű lakossága csak a saját nyelvét beszéli.50 

A kétnyelvűség meghatározásánál semmit sem mondanak arról, mikortól 
kell az egyént kétnyelvűnek tekinteni, vagyis a másik nyelv ismeretének milyen 
fokát kell elérni valakinek ahhoz, hogy kétnyelvűnek tarthassuk. TJ. W E I N -
REICH nyitva hagyja ezt a kérdést. Más tudósok hangsúlyozzák, hogy a másik 
nyelv jobb-rosszabb ismeretének nagy jelentősége van mind a gyakorlati 
kétnyelvűség, mind pedig a nyelvek kölcsönhatása szempontjából. így V. M. 
ZSIRMUNSZKIJ azt állítja, hogy csak olyan állapotot lehet kétnyelvűségnek 
tekinteni, amikor az egyén egyformán jól beszéli mindkét nyelvet.51 Ez a véle-

80 K). 0 . HOlYKTEHKO, MOBHi KOHTaKTH, K H Ï B , 1966, 24. 
51 B. M. >KHPMYHCKHfi, BbiCTvnjreHHe Ha AHCKYCCHH O cyöcTpaTe, «RoKnanu H COO6-

meHHH HHCTHTyTa fl3HK03HaHHíi A H CCCP», MoCKBa, 1956, Na 9, 94. 
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ménye V. A. AvRORiNnak is. L. BLOOMFIELD szerint a kétnyelvűség ,,az a 
képesség, amikor úgy beszéljük a két nyelvet, mint az anyanyelvünket".52 

Az a vélemény, amely szerint a kétnyelvűség két egyenlő státussal rendelkező 
nyelv ismeretét jelenti, annyira elterjedt és meggyökeresedett, hogy a nyelv
tudósok egy része más kifejezéseket kezdett használni két nyelv nem egyforma 
ismeretének meghatározására. Például azt az esetet, amikor egy kétnyelvű 
személy az egyik nyelvet megszokottabban és gyakrabban beszéli, a másikat 
pedig csak mint hivatalos, csiszoltabb és keresettebb nyelvet használja, az 
utóbbi időben a „diglosszia" kifejezéssel jelölik.53 

Mindamellett sok szerző hajlamos kétnyelvűségnek tekinteni azt az 
állapotot is, amikor a másik nyelv ismerete nem eléggé tökéletes. Például B. V. 
GORNUNG azt ajánlja, hogy különböztessük meg a „teljes" kétnyelvűséget (a 
kétnyelvűek teljesen elsajátították a másik nyelv rendszerét) és a „nem teljes" 
kétnyelvűséget (a másik nyelv tudása jelentősen elmaradt az anyanyelv tudá
sától).54 R. S. GRAHAM szintén azt érti a kétnyelvűségen, hogy ,,ki tudjuk 
magunkat fejezni két nyelven, nem okvetlenül mindkettő azonos fokú ismerete 
mellett".55 A. W E I S S ezzel a kifejezéssel jelöli ,,két nyelv közvetlen, vagyis 
nem fordításos aktív és passzív használatát". Véleménye szerint ,,a kétnyel
vűségtől meg kell különböztetni azt, ha valaki akármilyen ismereteket szerzett 
az iskolában, de még nem éri el a használat fentebb meghatározott fokát".56 

E. HAUGEN azt állítja, hogy a kétnyelvűségnek több stádiuma lehet, de kezdete 
az a momentum, amikor a beszélő más nyelv eszközei segítségével kerek, 
értelmes kijelentéseket fogalmaz. Azt javasolja, hogy ezt a momentumot ne
vezzük kétnyelvűség előtti stádiumnak. „Ettől kezdődően meglehetnek az 
összes lehetséges fokozatai egészen olyan tökéletesség eléréséig a másik nyelv
ben, amelynek alapján úgy tekinthető, hogy ez az egyén több mint egy nyelvi 
közösség tagja".57 E. HAUGEN későbbi munkájában lehetségesnek tartja a 
„passzív" kétnyelvűség létezését is. amikor az ember érti a másik nyelvet, de 
még nem beszéli.58 A nyelvi kapcsolatok problémájának kiváló ismerője, A. 
MARTINET, a „nyelvi kapcsolatok" kifejezés szerzője szintén hangsúlyozza: 
„A tökéletesség kritériumának ebben a tekintetben nincs alapja: akármilyen 
nyelvi közösségben akadnak csak egy nyelvet beszélők, akik olyan formákat 
használnak, amelyeket helyteleneknek tartanak. Az az ember — írja tovább , 
aki csak egy nyelvet beszél, nem tökéletesen sajátítja azt el, hanem csak olyan 
mértékben, amely elegendő ahhoz, hogy kielégítően érintkezzen a környezeté
ben élő és bizonyos szociális csoportba tartozó emberekkel. Azokban az ese
tekben viszont, amikor egy személy több nyelvet használ, az említett kritérium 
egyáltalán nem felel meg: bizonyos idő szükséges, hogy ez a személy szervesen 
beleolvadjon egyik vagy másik szociális csoportba".59 Ezen az alapon A. MAR-

52 JL BJIYMCPHJIÍI , H3biK. FlepeBOA c aHrji., MoCKBa, 1968, 70. 
53 K). O. >KJiyKTEHKO, MoBHi KOHTaKTH . . ., 47. 
54 B. B. rOPHYHr, idézet t m ű v e 57. old. 
55 R . S. G R A H A M , Widespread Bil ingualism and the Creat ive Wri te r . Word , vol. 

X I I . 1956, No 369. 
56 A. W E I S S , Zweisprachigkeit und Sprachbegabung , „Orb i s " , t . V., 1956. 1. old. 
57 E . H A U G E N , The Norwegian Language in America , vol. 1 — 2. Ph i lade lphia , 

1953, 6. 
58 E . H A U G E N , Bil ingualism in the Americas , N e w York , 1956—9. 
5 9 A . MAPTHHE, OCHOBbI OÖmeíí JlHHrBHCTHKH,«HOBOe B JTHHTBHCTHKe» Bbin. 3 , M O C K -

Ba, 1963, 523. 
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TiNET arra a következtetésre jut, hogy a tökéletesség foka, amellyel a két
nyelvűek egyik vagy másik nyelvet beszélik, eltérő lehet. A kétnyelvűség 
fogalma kiterjed minden fokozatra, a két (vagy több) nyelv teljes elsajátítá
sától csupán gyenge ismeretéig annak a nyelvnek, amely nem a saját, első 
anyanyelve. 

A szovjet és a magyar nyelvészek, továbbá pszichológusok többségének 
szintén a véleménye, hogy a kétnyelvűség olyan állapot, amelyben a másik 
nyelv ismerete különböző fokú lehet. Ezzel kapcsolatban figyelembe kell venni, 
hogy a kétnyelvű csoportba különböző kétnyelvű személyek tartoznak. 

A kétnyelvű szituációk túlnyomó többségében mindkét nyelv egyenlőtlen 
helyzetben van. A. W E I S S azt ajánlja, hogy a kétnyelvűknél különböztessék 
meg alapnyelvüket, amely mindennapi érintkezésünk fő eszközéül szolgál, 
és második vagy pótnyelvüket, amelyet korlátozottabb mértékben, szakosí-
tot tan, csak az érintkezés bizonyos területein használnak. Sok esetben a két
nyelvűek alapnyelve egyúttal anyanyelvük is. Ez az a nyelv, amelynek segít
ségével az ember gyermekkorában megismerte a világot, megismerkedett a 
világ jelenségeivel, folyamataival és viszonyaival, megtanulta kifejezni az 
érzelmeit, tanulmányozta a társadalom más tagjaival való érintkezés formáit 
stb. Ezért az a nyelv rendkívül szoros kapcsolatban áll mindennel, ami az 
embert körülveszi, az egész társadalommal, az előző élettapasztalattal. Éppen 
ezzel magyarázható az anyanyelv pozícióinak rendkívüli szilárdsága a két
nyelvű ember és a két nyelvű csoport általános kommunikatív rendszerében. 
Huzamos idejű kétnyelvűség esetén mindkét nyelv helyzete természetesen meg
változik, de olyan állapot, hogy mindkettő teljesen egyforma helyet foglaljon 
el az ember nyelvi tevékenységében, igen ritkán figyelhető meg és nem sokáig 
tar t . 

A nyelvi kontaktusok egyik vitás problémája az a kérdés: vajon a két
nyelvű ember mindkét nyelve továbbra is önálló rendszerként áll-e fenn, vagy 
egy rendszerbe olvad össze. U. WEiNREiCHnek az a véleménye, hogy mindkét 
nyelv párhuzamosan áll fenn, mint különálló rendszer. Egyes tudósok, olyan 
orvosok megfigyeléseire hivatkozva, akik a kétnyelvűek beszédképességének 
elvesztésével kapcsolatos jelenségeket (afáziát) vizsgálták, arra a következte
tésre jutnak, hogy az anyanyelv és az idegen nyelv ismerete különböző he
lyeken lokalizálódik az agykéregben, tehát a nyelvi magatartás két különböző 
rendszerként nyilvánul meg. Más nyelvészek rámutatnak arra, hogy a két
nyelvű ember legtöbbnyire nem teljesen sajátítja el a másik nyelvet, ezért 
ilyen kétnyelvűeknél nem beszélhetünk két nyelvi rendszer fennállásáról. 
„Kétségbe vonható — írja E. HATJGEN —, hogy minden kétnyelvű embernek 
két egymás mellett létező rendszere van. Sőt az interferencia megjelenése fel
tételezhetővé teszi, hogy valamivel kevesebb mint két, bár egynél több rend
szere van".60 

E. HAUGEN általános törvénynek tekinti, hogy ,,az egyén tapasztalatai 
az egyik nyelvben okvetlenül elmaradnak a másik nyelvben szerzett tapasz
talataitól".61 Még azok a személyek is, akik mindkét nyelvet gyermekkoruktól 
kezdődően egyidejűleg tanulták, megszokják, hogy mindegyiket más-más 
téren használják. 

Az a körülmény, hogy a kétnyelvű egyén gyengébben ismeri második 

60 E. HATJGEN, Language Contact . . . , 772. 
61 E. HAUGEN, The Norwegian Language in America. . . . , 10. 
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vagy pótnyelvét, mindenek előtt azzal magyarázható, hogy nagyon nehéz 
elérni e nyelv ,,teljes" elsajátítását. Bármilyen nyelv ismerete összefügg az 
emberi tevékenység teljes diapozonjaval. A magatartás nyelvi rendszerét az 
ember a külső világ tanulmányozásával és a szellemi élet folyamatainak tuda
tosításával egyidejűleg sajátítja el. Hogy ugyanekkora tökéletességre tegyen 
szert egy más nyelvben, ahhoz újra meg kell tennie ezt az egész utat . 

A nyelvek egyenlőtlen helyzete a kétnyelvű egyénnél több más okkal 
is magyarázható. E nyelvek egyike nagyon gyakran fejlettebb kultúrát képvisel. 
A tőkés társadalomban bizonyos nyelv ismerete valamilyen mértékben meg
könnyítheti a kedvezőbb társadalmi vagy gazdasági helyzet elérését. Az ural
kodó nyelv alapos elsajátítása esetén elérhető bizonyos kiváltságok igen 
ösztönöznek ennek a nyelvnek a megtanulására, és jelentősen megszilárdítják 
helyzetét az anyanyelv helyzetével szemben. 

Ami az érintkező nyelvek belső tulajdonságait illeti, mindkét rendszer 
teljesen biztosítja az érintkezés szükségleteit, a nyelv szerkezete nem szabja 
meg a kölcsönhatás következményeit. A nyelvi kapcsolatokat leíró művekben 
gyakran a következő kifejezésekkel jelölik az érintkező nyelveket: „magasabb" 
és „alacsonyabb" nyelv (L. BLOOMFIELD), „ellenálló" és „nem ellenálló" vagy 
„ellenállóbb" és „kevésbé ellenálló" nyelv (J. D. DESERIJEV) stb. A szerzők 
legtöbbnyire nem veszik figyelembe azt, hogy ha kikötések nélkül használnak 
ilyen kifejezéseket, akkor kisebb-nagyobb mértékben megsérthetik bizonyos 
közösségek képviselőinek érzéseit, akiknek nyelve az érintkezés folyamán 
kedvezőtlenebb helyzetbe került. Ezért hangsúlyozni kell, hogy az ilyen meg
határozások egyáltalán nem jellemzik a nyelveket belső tulajdonságaik szem
pontjából, hanem csupán funkcionális helyzetükre vonatkoznak, amelyet rend
szerint a társadalmi életviszonyok határoznak meg. Ugyanaz a nyelv, az érint
kezés különböző helyzeteibe kerülve, nem azonos állapotba jut; például a 
román nyelv, ha Románián belül kerül kapcsolatba a magyarral, kétségkívül 
uralkodó helyzetet foglal el mint az államszervező nemzet nyelve; viszont 
Magyarország területén ugyanaz a román nyelv a helyi magyar nyelv erős 
befolyásának van kitéve, és „alacsonyabbnak", „nem ellenállónak" bizo
nyulhat. 

Permanens belső kapcsolat esetén az érintkező nyelvekben a következő 
változások állnak be: 

1. Eleinte a kétnyelvűek fő érintkezési eszköze továbbra is az anya
nyelv marad; a megtanult másik nyelvnek szűkebb, szakosított funkciói 
vannak. 

2. Terjed a másik nyelv használata, ez a nyelv mind nagyobb szerepet 
játszik a kétnyelvűek érintkezésében, anyanyelvük használati területe pedig 
fokozatosan szűkül. 

3. Az anyanyelv használatának szférája annyira leszűkül, hogy alap
nyelvből pótnyelvvé válik, míg a tanult nyelv a kétnyelvűek alapnyelvévé lesz. 

Sok eset ismeretes, amikor a kétnyelvűség ezen a szakaszon hosszú időre 
megakad. Például a magyar—ukrán és ukrán—magyar kétnyelvűség Kárpá-
tontúlon, már több mint 800 éve fennáll. Mindemellett megfigyelhető, hogy a 
kétnyelvűség legfeljebb két —három nemzedéken át tart , miután a megtanult 
idegen nyelv az érintkezés egyetlen eszközévé, anyanyelvvé válik, és a kétnyel
vűségből új egynyelvűség lesz. A kétnyelvű közösség egyik nyelve kimegy a 
használatból, bekövetkezik a nyelvek helyváltoztatása. Ennek alapján egyes 
tudósok azt a következtetést vonják le, hogy az 
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elsődleges ^ , másodlagos 
y kétnyelvűség <f 

egynyelvűség egynyelvűség 

sorrend a nyelvi kapcsolat fejlődésének elkerülhetetlen szakasza vagy legalább
is „klasszikus formája".62 „Olykor — írja V. A. AVRONYIN — például a 
tadzsikoknál és üzbégeknél a kétnyelvűség nagyon sokáig, néhány évszázadig 

fennállhat, de előbb vagy utóbb mégis helyet ad az egyszerű új egynyelvü-
ségnek".63 

Bármilyen nyelvi kapcsolat fejlődéséről vallott ilyen fatalista nézetnek, 
véleményünk szerint, nincs kellő alapja. Valójában a nyelvek kölcsönhatása 
egyáltalán nem olyan egyenesvonalú, és a nyelvi kapcsolatoknak igen eltérő 
következményei vannak (vegyük összehasonlításul például V. A. ZVEGINCEV 
osztályozását tanulmányunk 56-7 oldalán). 

A nyelvek változásának a történelemben bizonyított eseteit a nyelv
tudományi művekben nem mindig magyarázzák helyesen. Annak idején A. 
SCHLEICHER, gépiesen kiterjesztve a nyelvre a darwinizmus elméletét, azt 
tar tot ta , hogy a nyelvek között, csakúgy mint a természetben mindenütt, 
harc folyik a létért, amelyből azok a nyelvek kerülnek ki győztesen, amelyek 
életképesebbek. W I L H E L M VON HUMBOLDT szintén azzal magyarázta az indo
európai nyelvek elterjedését a világ jelentős részében és győzelmüket sok más 
nyelv fölött, hogy az indoeurópai nyelvek állítólag tökéletesebbek és életképe
sebbek. Ezek a nézetek bizonyos változatokban mindmáig elterjedtek egyes 
nyelvtudósok műveiben. A nyelvekre valójában nem jellemző semmilyen ter
mészetes harc, közöttük, mint immanens jelenségek között, nem folyhat semmi
lyen „harc a létért". A nyelvi befolyás és kölcsönhatás jelenségeit mindig külső, 
nem nyelvészeti tényezők váltják ki. „A nyelvek teljes változását természetesen 
politikai okok idézik elő"64 — állapítja meg V. N. JARCEVA. A politikai hely
zetekre viszont, mint ismeretes, egyáltalán nem jellemző az állandóság. Pél
dául 1944-ig Kárpátontúlon egyesek teljesen reménytelennek látták az ukrán 
nyelv helyzetét, amikor azonban ez a vidék újraegyesült a Szovjet-Ukrajnával, 
a nyelvi helyzet gyökeresen megváltozott, és az ukrán nyelv helyzete jelentősen 
megszilárdult. A történelem ismer olyan eseteket, amikor egy vidék egész 
lakossága többé-kevésbé huzamosabb idejű kétnyelvűség után megváltoztatta 
nyelvét (például a bolgár-törökök elsajátították a szláv népnyelvet és elfe
lejtették anyanyelvüket), és viszont: amikor egy ország lakossága tartós két
nyelvűség után visszatért az elsődleges egynyelvűséghez (például az angolok 
visszatértek saját angol egynyelvűségükhöz, miután Angliában néhány évszá
zadon át az angol—francia kétnyelvűség uralkodott, mialatt a normann-francia 
nyelv nyilvánvalóan dominált az angol fölött). ,,A szubsztrátum nyelvek sorsa 
különböző lehet — írja B. A. SZEREBRENYNIKOB. — Előfordul, hogy a szub
sztrátum nyelv teljesen eltűnik és úgyszólván lehetetlen felújítani ezekben az 
esetekben. De nem ritkák az olyan esetek sem, amikor csak részlegesen tűnik 

62 K). J\. ^ E U I E P H E B , BbiCTynjieHHe Ha AHCKyccHH o cyScrpaTe, .IJoKJiaAbi H cooöme-
HHÍI HHCTHTyTa íi3biK03HaHHH A H CCCP, N° 9, MocKBa, 104. 1956. 

63 B. A. A B P O H H H , JleHHHCKan HauHOHajibHaH nojiHTHKa H pa3BHTHe jiHTepaTypHbix 
H3HK0B HapOÄOB C C C P , «BonpOCbl H3bIK03HaHHH», 1960 , Ne 4 . 

64 B . H . flPUEBA, TeopHH cyÖCTpaTa B H C T O P H H H3bIK03HaHHfl. . . , 13 . 
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el. Egy része valamilyen formában fennmarad. Ezt a jelenséget a szubsztrátum 
nyelv szegmentális eltűnésének nevezzük".65 

Úgyszólván lehetetlen pontosan megállapítani, hogy mikor változik át 
egy nyelv másik nyelvvé. Még azután is, hogy az emberek lemondani látszanak 
egykori anyanyelvük használatáról, ez utóbbi még sokáig megmarad tudatuk 
mélyén, érzelmi kitörések idején törve a felszínre. Hirtelen erős felindultság 
állapotában, amelyet öröm, csodálkozás, harag, félelem, fájdalom stb. vált ki, 
előfordulhat, hogy az egyén meglepetésszerűen anyanyelvének szavait hasz
nálja. Ilyen esetekben leggyakoribbak az anyanyelvi felkiáltások, az átkozódá-
sok és más ,,erős" kifejezések. 

Mint már említettük, a kétnyelvű személyek rendszerint közvetítői 
teendőket végeznek, az összekötő láncszem szerepét játsszák két egynyelvű 
közösség között. T( hát feltételezhető, hogy a kétnyelvűség csak addig állhat 
fenn, amíg megőrzi közvetítői jelentőségét. így pélelául E. HAUGEN azt állítja: 
,,. . .Ahhoz, he>gy ilyen csoport bármennyire is számottevő ideig kétnyelvű 
maraeljon, nyilvánvalóan jelentős szociális nyomás szükséges. Amíg ez a cso
port valóban össze kötő láncszem az anyanye Ivűe k között, van ilyen nyomás. 
De ha az egyne lvűe k az egyik oldalon eltűnnek, kétnyelvűekké válva vagy tel
jesen áttérve a másik nyelvre, a kétnyelvűség okai megszűnnek és a kétnyel
vűség funkcionális jelentősége csökken".66 A Kárpátontúl kétnyelvű jelensé
ge in< k, a többi között a viski (huszti kerüle t) magyar-ukrán és ukrán-magyar 
bilingvizmus, a szolotvineíi (técsői kerület) magyar-román-ukrán multiling-
vizmus, a Nőve Sze lo-i (mukacsevói kerüle t) német-magyar bilingvizmus je
lenségeinek megfigyelése azonban azt mutatja, hogy ez nem így van. A két
nyelvűség azután is fennáll, hogy az egész közösség már nem egynyelvű. 
Noha a belső érintkezés szükségleteit a csoportban ebben az esetben már két 
nyelv segítségével elégítik ki, az anyanyelv még sokáig megőrzi fölényét ezen 
a területe n az ( Isajátított idegen nyelvvel szemben. Ezenkívül sok esetben a 
kétnyelvű közösség tagjai szükségét érzik az anyanyelv megőrzésének ahhoz, 
hogy 1( gye n e gy olyan érintkezési eszközük, am< lye t nem ért* ne k más közös
sége k tagjai és amelyet úgy használnak, mint bizonyítékot arra, he)gy saját 
esopoitjükhöz tartoznak (a nyelv úgynevezett ezoterikus funkciója). 

Eléggé e lte ije elt az a vélemény, hogy a kétnyelvűség mind* n egyes eset
ben iele igle ne s, múló jelenség, és csak az az állapot „természetes", amikor mi
dé n e mbe r és mindén nép csuj)án e gy nyelve t használ. Ennek elle ntmond mind 
a nyelvi gyakorlat, mind pedig a szocialista országok nyelvi politikája. Ezek
ben az országokban ugyanis minden feltételt megte re mtettek a nye Ive k egymás 
mellett létezéséhez és kölcsönös gazdagodásához, továbbá a tartós kétnyelvű
séghez. A Szovjetunió sok nemzetiségének fő érintkezési eszköze- továbbra is 
az anyanyelv, ugyanakkor azonban a nemzetközi érintkezés céljaira, s más 
népek kulturális és tudományos vívmányainak elsajátítására mind elterjed
tebben használják az e>rosz nyelvet. Az SZSZKSZ alkotmánya megköveteli, 
hogy ezentúl is biztosítsák a szovjet népek nyelvének szabad fejlődését, a 
Szovjetunió minden állampolgárának teljes szabadságát arra, hogy bármilyen 
nyelven beszélhessenek, neveljék és oktassák gyermekeiket, nem tűrve meg 
semmiféle kiváltságot, korlátozást vagy kényszert egyik vagy másik nyelv 
használatában. A népek testvéri barátságának és kölcsönös bizalmának viszo-

65 B . A . CEPEBPEHHHKOB, B3aHM0HeííCTBHe íí3bIK0B . . ., 14. 
66 E. HAUGEN, The Norwegian Language in America, . . . , 7. 
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nyai között a nemzeti nyelvek az egyenjogúság és a kölcsönös gazdagodás alap
ján fejlődnek. A kétnyelvűség jelentősége korunkban nem hogy csökkenne, 
hanem, ellenkezőleg, növekszik. ,,A mi időnkben — állapítja meg B. A. LARIN 
— az egynyelvűség nagy területen átengedi helyét a kétnyelvűségnek és több
nyelvűségnek. A legszélesebbkörű nemzetközi kultúrcsere, a változatos és 
szilárduló kapcsolatok a kétnyelvűség mind nagyobb elterjedéséhez vezetnek".67 

A Kárpátontúlon élő 18 nemzetiség kétnyelvűségével és többnyelvű
ségével kapcsolatos jelenségek megfigyelésénél megállapítottuk, hogy alap
talanok egyes nyelvtudósoknak azon kijelentései, amelyek szerint előfordul
hatnak a huzamos idejű, tartós kétnyelvűség esetei, amikor egész csoportok 
használhatják mindkét nyelvet szembetűnő torzítások nélkül. A természetes 
kapcsolatok viszonyai között — V. J . ROSENTSVEJG szavai szerint — a ,,keve-
retlen" kétnyelvűség igen ritka jelenség.68 

A kétnyelvűség jellege jelentős mértékben még attól is függ, milyen mód
szerrel — természetes vagy mesterséges módszerrel — tanulták a másik nyelvet, 
más szóval, vajon a másik nyelvet beszélgetéssel, imitatívan, idegen nyelvű 
személyekkel folytatott közvetlen gyakorlati érintkezéssel sajátították-e el, 
avagy pedagógus vezetésével tanulták valamilyen tanintézetben. Az első 
esetben a nyelvek kölcsönhatásának intenzitása jóval nagyobb. Ugyancsak 
ismeretes, hogy a másik nyelv ismeretének foka sok tekintetben attól függ, 
hogy az illető személynek milyen korában jött létre a kétnyelvűség: a gyerekek 
és a felnőttek kétnyelvűsége között eléggé jelentős az eltérés. A felnőttek 
akkor sajátítják el a másik nyelvet, amikor anyanyelvi jártasságuk már szi
lárd automatizált rendszerré alakult ki, amely igen nagy hatással van a 
másik nyelvben való, még csak kialakulóban levő jártasságra. A nyelv imitativ 
tanulásának viszonyai között a felnőttek azért követnek el sok hibát, mert 
önkénte le nül is anyanyelvi megszokásaik szerint igye kéznek elemezni az idegen 
nyelvet Ezenkívül a felnőtteknél az anyanyelv különösen szorosan összefügg 
különféle külső körülményekkel, az anyanyelvnek érzelmi nimbusza van, 
homályos visszaemlékezések és előítéletek fűződnek hozzá. Ezért a felnőttek 
rendszerint csak nagy nehézségekkel tudják megváltoztatni nyelvüket. Az 
amerikai magyarok körében például sokan vannak olyanok, akik több év
tizedet éltek le Kanadában vagy az Egyesült Államokban, és mégis megőriz
ték nyelvüket. Ha viszont a kétnyelvűség gyermekkorban alakult ki, amikor a 
nyelvi magatartás programja az anyanyelven még csak kialakulóban van, 
akkor sokkal könnyebbe n és gyorsabban lehet jártasságot szerezni más nyelv
ben. A gyerekek sikeresen küzdik le az anyanyelv befolyását, és a másik nyel
vet, természetesen, helyesebben beszélik, mint a felnőttek. Emiatt sok pedagó
gusnak az a véleménye, hogy az iskolában minél előbb meg kell kezdeni az 
idegen nyelv tanítását. 

Egyes nyugati tudományos körökben igen elterjedt volt az az elmélet, 
hogy a kétnyelvűség árt az ember szellemi fe jlődésének. I. EPSTEIN, E. LUDO-
VICY és mások ,,asszociációs pszichológiájának" hívei szerint a gondolkodás az 
eszmék és a szavak asszociációja, tehát bizonyos eszme és idegen nyelvű 
szó között közvetlen kapcsolat jöhet létre.68 Viszont egy nyelv ismerete okvet-

67 B. A. JIAPHH, Y (})HjiojiorHn 6jiH3Koro öynymero. HayMHbie AOKJiaau Bbicuieü IIIKO-
JIM. OHJioJiorHMeCKHe Hayi<H, 1963 1/21, 192. 

68 K). O. HCnvKTEHKO, MOBHÍ KOHTaKTH . . . 34—35 lapok alapján. 
69 Ld. erről részletesen — K). O. HCnYKTEHKO, MOBHÍ KOHTaKTH,. . . ,36—38. 
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lenül beleavatkozik a később tanult más nyelvek ismeretébe. Ebből azt a 
következtetést vonták le, hogy a kétnyelvűség nehézséget okoz gondolkodás 
közben, és ezek a nehézségek kiváltképp akkor érezhetők, ha a nyelvet szokat
lan területen vagy olyan emberekkel való érintkezés közben használják, akikkel 
addig más nyelven beszélgettek. 

Ezek az elméletek sok pszichológus és nyelvész ellenvetéseit váltották 
ki. U. STERN azt bizonygatta, hogy ,,a nyelvek különbözősége nem váltja ki az 
interferencia jelenségeit, sőt hatalmas ösztönzést ad a gondolkodás egyes 
mozzanataihoz, az összehasonlításokhoz és a differenciációkhoz, a fogalmak 
kiterjedésének és határainak tudatosítához, a finom jelentésárnyalatok meg
értéséhez".70 

A haladó tudomány nem tartja ártalmasnak a kétnyelvűséget, sőt ellen
kezőleg az ember fejlődésének fontos pozitív tényezőjét látja benne. A Szovjet
unió iskoláiban és főiskoláin kötelező az idegen nyelv tanulása, és sok iskolában 
már az első osztályban elkezdődik. Még egyes óvodákban is tanulnak idegen 
nyelvet. A nemzeti köztársaságok iskoláiban jelentős helyet biztosítanak 
az orosz nyelv tanulásának, mert ez a nemzetközi érintkezés eszköze. Viszont 
nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy, noha a kétnyelvűség a szovjet iskola 
sajátos vonása, a neveléstudomány és a pszichológia tudós művelői még mindig 
nem fordítanak elegendő figyelmet a gyerekek kétnyelvűségének problémáira. 

A kétnyelvűségnél valamivel kisebb mértékben terjedt el a többnyelvű
ség vagy multilingizmus. Többnyelvúek vagy több nyelven beszélők (néha 
poliglottoknak is nevezik őket) azok, akik több mint két nyelvet ismernek és 
használnak. A tudományos irodalomban gyakran találkozhatunk azzal a né
zettel, hogy a kétnyelvűség és a többnyelvűség között csak mennyiségi jellegű 
eltérés van. E. HATJGEN véleménye szerint a többnyelvűség nem más, mint a 
többszörös kétnyelvűség válfaja. Valóban sok szoros jelenség figyelhető meg 
a két yelvűségben és a többnyelvűségben, mindkettőt egész sor közös tör
vényszerűség jellemzi, viszont megfigyeléseink szerint nagy közöttük a kü
lönbség is. A többnyelvűségnél bonyolultabbakká válik a viszony az érintkező 
nyelvek között, egész sor közbenső folyamat jön létre, a nyelvi hasonlóságok 
és azonosságok néha több fokozatú átmenet formáját öltik fel. Egyrészt a két
nyelvűség előző tapasztalata megkönnyíti minden következő nyelv elsajátí
tását; másrészt viszont, amikor valaki a harmadik, negyedik stb. nyelvet 
tanulja, akkor közben nemcsak az anyanyelv befolyását érzi hanem az idegen, 
korábban tanult nyelvekét is, tehát a nyelvek kölcsönhatása összetettebbé 
válik. Természetes nyelvi kapcsolatok viszonyai között gyakran figyelhető meg 
a nyelvek szubsztitúciójának jelensége: ha valakit ismeretlen nyelven megszó
lítanak, önkéntelenül is valamelyik ismert idegen nyelven, csak éppen nem az 
anyanyelvén válaszol. 

Egyes nyelvek ismerete és használatának begyakorlottsága felhasznál
ható a következő idegen nyelvek tanulásánál és megkönnyítheti elsajátításukat. 
A tudományos irodalom sok olyan poliglottot említ, aki csodálatos sikereket ért 
el a nyelvek tanulásában. így például V. VILDOMEC közli, hogy Emil Krebs 
(1867—1930) német diplomata bizonyos adatok szerint 60 nyelven beszélt 
és olvasott, más adatok szerint viszont 59 nyelven beszélt, de több mint százat 
értett . Giuseppe Mezzofanti bíboros (1841—1917) állítólag 56 nyelven beszélt. 

U. WEINREICH, Languages in Contact., 71. alapján idézem. 
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A cseh nemzet iségű F r a n t i s e k V y m a z a l (1841—1917) 29 nye lven a d o t t k i 
t a n k ö n y v e k e t . Áll í tólag 20—30 nye lve t i smer t Mi t r ida t és P ico de la Mirandola . 
R . R a s k nye lv tudós (1787 — 1832) t ö b b m i n t 50 nye lven t u d o t t olvasni . A. 
Kr imszk i j (1871—1942), az U k r á n SZSZK a k a d é m i k u s a t ö b b m i n t 40 nye lve t 
beszél t , A. A. Za l iznyak professzor (Moszkva) pedig t ö b b m i n t 20 nye lve t sa
j á t í t o t t el. 

A ké tnye lvűsége t és a t öbbnye lvűsége t t a n u l m á n y o z ó t u d ó s n a k az t is 
f igyelembe kell vennie , hogy az idegen nye lv t anu l á sáva l p á r h u z a m o s a n az 
egyén bekapcsolódik egy m á s n é p ku l tú r á j ába . Azok a személyek, ak ik szá
m u n k r a új k u l t ú r á t s a j á t í t anak el, r endszer in t úgyneveze t t „ k u l t ú r a k c e n t u s s a l " 
rendelkeznek . E n n e k a t e rmésze te hasonl í t a nye lv i akcen tushoz , és sz intén 
k é t o lyan e l lenté tes megszokási rendszer kö lc sönha tá sának e redménye , ame
ly ik k i t a r t ó a n interférai egymással . Mivelhogy a k u l t ú r a k c e n t u s az t jelenti , 
hogy m e g m a r a d n a k azzal az előző környeze t t e l fennál lo t t szoros kapcso la tok , 
amelybő l az egyén k ikerül t , ez az akcen tus egyidejűleg arról is t anúskod ik , 
hogy az anyanye lvnek szi lárd a helyzete az új k u l t ú r a nye lvéve l fennálló 
kapcso la t ában . Sok jelenség, ame lye t n é h a nehéz megmagya rázn i a k é t n y e l v ű 
személy nyelvi rendszere inek kölcsönös v iszonya szempont jából , m a g y a r á 
z a t r a t a l á lha t a ké tku l tú rá jú ság fo lyamata iban . 

Lá t juk , milyen érdekes p r o b l é m á k a t ölel fel a nye lv i k o n t a k t u s o k és a 
nye lv i interferencia elmélete . E z e k segí tségünkre lehe tnek a magyar—kele t i -
szláv, v a l a m i n t a f innugor - k e l e t i szláv nye lv i kapcso la tok k o n k r é t elem
zésénél . 

A L E K S Z A N D R M. R O T 

BonpOCbl #3bIK0BbIX KOHTaKTOB 

ABTOp nOKa3bIBaeT, HTO TeopHÍI H3bIK0Bb)X KOHTaKTOB (HHTepUHHTBHCTHKH, MOKtflSbl-
KOBbix oTHOuieHHii, B3aHM0AeHCTBH« H3HKOB) CíbiJia 3a nocjieAHHe AecflTHJieTHíi oöorameHa 
pHÄOMHHTepecHbix HccjieAOBaHHH. MTeiw He Menée b .IHHIBHCTHMCCKOH jiHTepaType, nocBímjeH-
HOÍÍ BOnpOCaM B3aHM0AeîlCTBHfl H3HK0B, AO CHX n o p COCymeCTByiOT He TOJIbKO npOTHBOpeHHBbie, 
HO H HHorAa AHaMeTpanbHO npoTHBonojio>KHbie cy>KAeHHíi o TÓM, KaKHe HBJieHHíi CJieAyeT 
BKJHOMHTb B nOHHTHe«H3bIKOBbie KOHTaKTbl», KaKOBbI THnbl Me>KTt>íl3blK0BbIX OTHOUieHHH H KaKOBa 
AHHaMHKa HX jiHHrBHCTHMecKoft HHTep^epeHHHH. PaccMOTpeHHe B3biK0Bbix KOHTaKTOB He CJieAy
eT cy>KaTb AO aHajiH3a MBJICHHH 6HJiHHrBH3Ma, HX HeJib3íi OT>KAecTBJiíiTb H C npeACTaBJieHHjiMH o 
cyßcTpaTe. IlInpoKoe TOJiKOBaHHe noHarafl «H3biK0Bbie KOHTaKTbi» Jiynme Bcero 0Tpa>KaeT 
MH0r006pa3He MOK-bflSblKOBblX OTHOUieHHH. 

Pe3yjlbTaT0M H3bIK0BblX KOHTaKTOB ÍIBJIfleTCfl JlHHITBHCTHqeCKafl HHTepffepeHHHÍI. B 
paöoTe noKa3aHO, MTO AJIH npaBHJibHoft oueHKH pe3yjibTaT0B MOK-bflSbiKOBbix OTHOUieHHÍí Heoö-
XOAHMO y^HTblBaTb, B KaKOM >Ke CTaTyCe HaXOAHJIHCb B3aHM0AeÎICTB0BaBUIHe H3HKH H HaCKOJIb-
Ko cooTBeTCTByioT 3TH pe3yjibTaTbi STajioHy JiHHrBHCTHMecKOH HHTep4>epeHHHH. 3TO OAHaKO He 
3HaMHT, MTO Mbl MO>KeM nOAXOAHTb K MHOr006pa3HK) Me>K'bfl3bIK0BbIX OTHOUieHHH C TOTOBblMH 
$OpMyjiaMH H CXeMaMH. rjiyÖOKOe npOHHKHOBeHHe B CyUIHOCTb ÍIBJieHHH H3bIK0BbIX KOHTaKTOB, 
BcecTopoHHee H3yHeHHe ocoßeHHOCTen HHTeptJtepeHHiiH Ha pa3Hbix jiHHrBHCTmecKHx ypoBHflX 
HBJIÍHOTCH npeAnocbiJiKaMH ycneuiHoro peuieHHH 3aAaH HHTepjiHHrBHCTHKH. 

H3yMeHHe MHOrOBeKOBblX (ftHHHO-yrOpCKO-BOCTOHHOCJiaBÍIHCKHX »3bIK0BbIX KOHTaKTOB, 
nOMOrJIH aBTOpy yBHAeTb, HTO SKCTpaJlHHrBHCTHHeCKHe KpHTepHH, J10KajIH3yH MOKT-HSblKOBbie 
OTHOUieHHH HJ1H yCTaHOBJIHBafl (j)aKTbI OnpeAeJieHHblX HHTepjIHHrBHCTHHeCKHX CBH3eß MOKAy 
TeppHTopnajibHO HecMe>KHbiMH H3biKaMH H AHajieKTaMH, npeAonpeAeJiHWT AeJieHHe H3biK0Bbix 
KOHTaKTOB Ha: 1. BHyTpeHHHe KOHTaKTblJ 2 . BHeUIHHe KOHTaKTbl. BHyTpeHHHe KOHTaKTbl iworyT 
öbiTb: a) MapiHHanbHbiMH (norpaHHHHbiMH); 6) HHTpapernoHajibHbiMH. BHeuiHHe KOHTaKTbl 
HBJ1ÍH0TC3 TOJIbKO HeMaprHHaJlbHbIMH. 
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Экстралингвистические критерии помогают установить продолжительность и интен
сивность межъязыковых отношений. Автор различает: а) перманентные языковые контак
ты; б) казуальные языковые контакты. Существенны различия между: а) естественными 
языковыми контактами; б) искусственными языковыми контактами. Однако экстралинг
вистические критерии не дают возможности заглянуть в лабораторию межъязыковых от
ношений и выяснить особенности процесса влияния или «механизма контактов», опреде
лить динамику лингвистической интерференции, её типы. Для этого нужны критерии 
интралингвистические, но, именно они, разработаны слабо. Поэтому наслучайно в лингви
стической литературе так много противоречивых суждений и выводов, особенно в вопросах 
о динамике лингвистической интерференции и глубине проницаемости структуры различ
ных уровней контактирующих языков. В своем большинстве эти выводы сделаны на основе 
незначительного, разрозненного материала лингвистической интерференции языковых 
контактов, в основном индоевропейских языков, без учета того, идет ли речь о межъязыко
вых отношениях: а) неродственных (разноструктурных) языков; б) родственных, но далеко 
разошедшихся по грамматическому строю и составу лексики языков; в) близкородствен
ных языков, имеющих большое структурное сходство и большое количество общекорневых 
слов (Б. B. Горнунг). Однако пока нет и не может быть универсальной классификации ти
пов языковых контактов. Нельзя с уверенностью предсказать динамику лингвистической 
интерференции у того или иного типа языковых контактов или на основе результатов 
контактов построить абсолютизированную ретроспекцию и сказать, к какому типу межъя
зыковых отношений восходят они. Анализ результатов межъязыкового отношения финно-
угорских и восточнославянских языков показал, что слишком многообразны соотношения 
факторов развития языка и роли лингвистической интерференции в нем, с одной стороны, 
и структурные особенности контактирующих языков систем различного статуса, с другой. 
Но решать эти вопросы нужно. Конкретные исследования самих явлений лингвистической 
интерференции, основанные на «полевых изысканиях» явлений различных типов межъязы
ковых отношений, — путь к решению сложных задач интерлингвистики. 

А. М. РОТ 


