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 Az egyéni kétnyelvűség kérdése egyre több embert érint. A rendszerváltozás és az 

Európai Unióhoz való csatlakozás (a gyors információ áramlás, a külföldi munkavállalás, a 

nemzetközi migráció, a nagyobb mobilitás, az egyetemi ösztöndíjak széles spektruma, stb.) 

tág teret nyújt a második, harmadik, sőt többedik idegennyelv magas szintű elsajátításához. 

Azonban nem csupán a fenti tények és a legújabb technikai lehetőségek hatnak a 

kétnyelvűségre, hanem elsősorban a kisebbségi nyelvek újraéledése, a nagyobb mobilitás 

következtében egyre szaporodó vegyes házasságok (ha egyáltalán házasodnak még az 

emberek...), és a peregrináció ismét divatossá válása is.  

 Engem személy szerint is régóta foglalkoztat a kérdés, ugyanis a 70-es évek végén 

hozzámentem egy lengyel irodalomtörténészhez, akivel azóta is Lengyelországban élek. Igy a  

kétnyelvűség, kétkultúrájúság, a nemzeti identitás kérdése nap mint nap jelen van az 

életünkben, állandóan foglalkoztat bennünket. Jóllehet a kétnyelvűek identitásproblémáit nem 

a kétnyelvűség okozza elsősorban, hanem inkább a két kultúrához tartozás, én mégis kemény 

harcot vívtam a négy gyerekem akcentus nélküli, (majdnem) anyanyelvi szintű magyar 

tudásáért és harcolok azért is, hogy anyanyelvem ne kopjon meg, ne színtelenedjen el...  

Több olyan lengyel-magyar házaspárt ismerek, ahol a férj a magyar, és a gyerekek egyáltalán 

nem tanulták meg az apanyelvüket. A vegyes házasságokban óhatatlanul háttérbe szorul az 

egyik fél anyanyelve, és ha megindul a nyelvvesztés, identitását is kezdi elveszíteni az ember.  

Meglévő probléma, hogy a második nyelv használatakor a csökkent értékű nyelvi 

készségek miatt csökken a magabiztonságunk is. Van akinek kisebbségi komplexusa lesz 

amiatt, hogy nem tudja magát olyan pontosan, választékosan kifejezni a második nyelvén, 

mint az anyanyelvén. Manapság azonban nő a kétnyelvűség presztizse, és ha jól kezeljük, 

pozitívumai felülmúlják a belőle származó gondokat. 

Az általunk ajánlott, az egyéni kétnyelvűséget átfogóan vizsgáló mesterfüzet szerzője 

Navracsics Judit, a Pannon Egyetem MFTK Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi 

Intézetének igazgatója, a kétnyelvűség problematikájának kiváló ismerője. Több könyvében is 
foglalkozik a kérdéssel (A kétnyelvű gyermek. Budapest: Corvina 1999, A kétnyelvű mentális 

lexikon. Budapest: Balassi Kiadó 2007). A diákoknak jegyzetül is szolgáló könyv felsorolja a 

kétnyelvűség meghatározásait, az életkori sajátosságokat, a kétnyelvű agy működését és a 

nyelvek tárolásának módját.        

A szerző által gyakran idézett Grosjean a következőképp határozza meg a 

kétnyelvűséget: „A kétnyelvűség két (vagy több) nyelv rendszeres használatát jelenti, és 



kétnyelvűek azok az emberek, akiknek a mindennapi életben szükségük van mind a két 

nyelvre (vagy többre), és ezeket használják is. (op.cit. 11. o., Navracsics Judit fordítása) 

A továbbiakban a könyv szerzője rámutat a többnyelvűvé válás külső és belső 

feltételeire, nehézségeire, majd összehasonlítja az egy- és a többnyelvű elsajátítást az egyes 

nyelvi szinteken (fonetikai, fonológiai szint; morfofonológiai szint; lexikai szint; morfológiai 

és szintaktikai szint). 

Számomra a legérdekesebb fejezetek: A mentális lexikon, A kétnyelvű beszéd és a 

Kontaktusjeleségek: kódváltás, kódkeverés voltak. Megtudjuk, hogy mi a különbség a 

kódváltás és a kódkeverés között: „A kódváltás a kommunikáció során fellépő hiányt hivatott 

szándékosan vagy véletlenül kitölteni, tehát valamifajta megoldást jelent a kétnyelvű számára 

a szemantikai vagy pragmatikai zavar megoldására. Ezzel szemben a kódkeverés a kétnyelvű 

nyelvi rendszereinek keveredésének mutatója. (…) A kódváltás bekövetkezését meg lehet 

jósolni a megakadásjelenségek észlelésekor. Ezzel szemben a kódkeverés során többnyire 

nem tapasztalunk hezitációs jelenségeket, a beszélő gördülékenyen, könnyedén vált át a másik  

nyelvre. (op.cit. 93.o.)  Az utolsó fejezetre (Nyelvi attitűd és az identitás kérdései a 

kétnyelvűségben) már reflektáltam a bevezetőmben.  

 A mesterfüzet egyes fejezeteit ajánlott irodalmi lista és a diákoknak szánt gyakorlatok 

egészítik ki. A könyv végén a magyar nyelven hozzáférhető, a témához kapcsolódó irodalmat 

találjuk.      
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