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Kétnyelvűség 
 

A nyelv társadalmisága, a kultúrával való összeszövődése sehol nem 
olyan nyilvánvaló, mint a nyelvek kölcsönhatásában. Ez ugyanis mindig csak 
következménye a békés vagy kényszerű társadalmi együttélésnek, kultúrák talál-
kozásának, kultúrák terjedésének vagy erőszakos terjesztésének. Amennyire ter-
mészetes a beszélő ember egynyelvűsége, épp oly természetes a nagy közössé-
gek kulturális és nyelvi heterogenitása. Vannak izolált és kevésbé izolált nyelvek 
és kultúrák, de egy sincs olyan, amely teljesen légüres térben élne. Nem is volna 
semmi veszélyesebb, mint az érintkezés hiánya és a tökéletes egyneműség, 
amely passzív stagnálásra ítélné a nyelvet és a kultúrát.  

A nyelvi és kulturális érintkezés közvetítőket igényel, tolmácsokat, olyan 
egyéneket vagy közösségeket, amelyek rendelkeznek a kódváltás képességével. 
Ők a kétnyelvűek vagy többnyelvűek. Aszerint, hogy miként váltak kétnyelvűek-
ké, elkülöníthető a kétnyelvűség spontán és tudatos formája. Az első esetben az 
egyén beleszületik a kétnyelvűségbe vagy akaratlanul kerül a kétnyelvű környe-
zetbe, a másik esetben tudatosan törekszik a képesség megszerzésére. (Kicsit 
sarkítva, azt is lehet mondani, hogy az egyik elfogadott, a másik igényelt, óhaj-
tott.) A nyelvi környezettől függően lehet a kétnyelvűség népi jellegű (ilyenkor a 
rendszerint spontánul kialakuló kódváltás képessége két nyelvjárásra terjed ki, 
vagy az egyik nyelv nyelvjárására és a másik nyelv normatív változatára), ille-
tőleg művelt (sztenderd változatok birtoklása). A kétnyelvűség népi változata 
mindig kollektív is, a művelt kétnyelvűség többnyire egyéni. Bár az egyéni és a 
közösségi kétnyelvűség megkülönböztetése részben keresztezi az előbbi szem-
pontokat. A világnyelvek kulturális presztízse, nagy nemzetközi tekintélye és 
elterjedtsége fontos ösztönzője a művelt (egyéni) kétnyelvűségnek, többnyelvű-
ségnek. Valamely államnyelv társadalmi fölénye, hivatalos státusa az illető 
országban élő másnyelvűek körében vezet művelt közösségi kétnyelvűséghez. 
Viszonylag ritka, hogy egy országban két vagy több nyelv kapja meg ugyanazt a 
hivatalos státust (hivatalos kétnyelvűség). Egy hivatalos államnyelv mellett más 
nyelvek a toleráltság különböző szintjein helyezkednek el (vö. TLG 259). 
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A közösségi kétnyelvűségnek is változatos típusai, fokozatai alakultak ki az 
idők folyamán. Leggyakoribb az a típus, amelyet a szakirodalom sztrátum–
adsztrátum kétnyelvűségként említ, és amelyre az jellemző, hogy két nyelvterü-
let érintkezési sávjaiban alakul ki. Ilyen volt például a peremterületek román–
szláv bilingvizmusa vagy akár a magyar–szláv, magyar–román kétnyelvűség stb. 
(vö. TLG 530–1). helyzetében ettől lényegesen eltér a külső nyelvszigetek kol-
lektív kétnyelvűsége (például bukovinai huculok, isztrorománok, keleti magyar 
nyelvjárás stb.), amelyek egyensúlyát nagy mértékben veszélyezteti a nyelvi izo-
láltság, az anyanyelv funkcionális redukáltsága, társadalmi tekintélyének hiánya 
(vö. TLG 533–4).  

Viszonylag ritka, hogy egy nyelvi közösség teljes egészében kétnyelvűvé 
váljék. A történelem régebbi korszakaiból az újlatin nyelvek kialakulásához ve-
zető korai szubsztrátum–sztrátum kétnyelvűséget szokás ilyennek tekinteni. 
Eszerint a római birodalom provinciáiban teljes kétnyelvűség alakult ki az ős-
lakosság nyelve és a hivatalos latin nyelv között: keleten dák–latin, északon kel-
ta–latin stb. Ebben a kétnyelvűségben aztán az őslakosság nyelve fokozatosan 
asszimilálódott, de egyúttal a latint is átalakította, új nyelvekké formálva (vö. 
TLG 530–1). 

Az egyéni bilingvizmus eseteit szinte reménytelen tipizálni, annál is in-
kább, mivel ennek csak a parole szintjén van hatása az anyanyelvre, tehát csak 
az egyéni nyelvhasználatot befolyásolja. Nagyon lényeges a pszicholingvisztiká-
ban az a felismerés, hogy az idegen nyelv tanulása merőben más intellektuális 
tevékenység, mint az anyanyelv elsajátítása, mert a második, harmadik nyelv 
mögött viszonyítási alapként mindig ott van az anyanyelv lassú fejlődés folya-
mán kialakult egész szemantikai oldala. Az idegen nyelv oktatásának módszer-
tanától függetlenül, az mindig az anyanyelvi ismeretek alapjaira támaszkodik. 
Már a korai kétnyelvűség kialakításában is fontos követelménynek tartják a két 
nyelv világos funkcionális elkülönítését, azt, hogy a kódváltás ne véletlenszerű és 
rendszertelen legyen, hanem világosan elkülöníthető helyzetekhez és témákhoz 
kötődjék. 

A kétnyelvűségtől, amely nyelvi tudás és műveltség tekintetében az egy-
nyelvűségnél magasabb szintet jelent, el kell különíteni a kevertnyelvűséget, 
amely az egynyelvűség szintje alatt van. (Ez mégsem indokolja, hogy – mint 
újabban némely szerzők teszik – ezt fél- vagy háromnegyed nyelvűségnek 
minősítsük.) Ilyenkor a beszélő anyanyelvi kompetenciája nem éri el azt a 
szintet, amelyre a mindennapi kommunikációban szüksége volna, ezért mind-
untalan egy másik nyelv szavait, kifejezéseit is kénytelen használni (vö. TLG 
537 kk.). Ez rendszerint összefügg azzal, hogy a beszélő nem ismeri anyanyel-
vének sztenderd változatát, csak annak valamelyik dialektusát. (Van olyan véle-
mény, hogy nyelvek nem is keveredhetnek, csak nyelvjárások. Vö. Róna-Tas 
1978, 272.) 
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Az egynyelvűségtől eltérően a kétnyelvűség és a kevertnyelvűség több-
nyire nem állapot, hanem folyamat. E folyamat egyensúlyban tartása nyelvi 
tudatosságot feltételez, megfelelő nyelvi műveltséget, olyan szellemi többlet-
munkát, amely értelmiségi munkakörben könnyen megvalósítható, más terüle-
teken nehezebben. Ezért mindig több nehézségbe ütközik a kollektív kétnyel-
vűség fenntartása, mint az egyénié. Az ilyen követelmények, mint a tudatosság, a 
hűség, a nyelvi műveltség stb., mindig biztosabban érvényesíthetők önmagunk-
kal, mint a nyelvi közösség egészével szemben.  

       
Kölcsönzés 

 
Bár volt olyan vélemény is a nyelvészetben, hogy a kétnyelvűeknek nincs 

szükségük kölcsönzésekre, a tapasztalat mégis azt mutatja, hogy a kölcsönzés 
nem független a kétnyelvűségtől. A kétnyelvűek nemcsak tolmácsok, hanem 
közvetítők is, a nyelvi kölcsönzések közvetítői. Kétnyelvű közösségben min-
denki részt vállal ebből a nyelvi adás-vételből. Hogy mi befolyásolja a 
kölcsönzés irányát egy adott korban? Akárcsak a kulturális kölcsönzésekben 
(vö. Birket-Smith 1965/1969, 43–5), itt is szerepe van az átadó nyelv fejlettsé-
gének, szókincsbeli gazdagságának, kulturális presztízsének, legalizált tekinté-
lyének, hatalmának, a nyelvi divatnak stb. A kölcsönzés okaiként U. Weinreich 
(1953) a következőket említi: 

 1. új dolgok megnevezése (ezek azok a kölcsönelemek, amelyeknek 
nincs megfelelőjük, szinonimájuk az átvevő nyelvben); 

 2. kevésbé fontos ritka szavakat akkor is kicserélnek, ha nincs mö-
götte tárgyi újdonság; 

 3. a homonímia kiküszöbölése; 
 4. „elkoptatott” szavak kicserélése; 
 5. pontosabb fogalmi differenciálás; 
 6. társadalmi, kulturális presztízs. 

A nyelvek feltűnően különböznek egymástól abból a szempontból, hogy 
miként fogadják be a kölcsönelemeket. Vannak nyitottabbak (ilyennek szokás 
tekinteni az újlatin nyelveket vagy az angolt), melyek viszonylag könnyen befo-
gadják és asszimilálják az átvételeket, más nyelvek sokkal inkább idegenkednek 
tőlük. Ilyen purista nyelvként tartják számon a németet, a finnt, a magyart, az 
arabot. Kétségtelen, hogy az igazán fontos kölcsönelemeket ezek a nyelvek is 
befogadják. Csak elméleti kérdésként vethető föl, hogy melyik jobb: ha nyitott 
egy nyelv, vagy ha bezárkózó, magába forduló. A nagy világnyelvek számára 
semmiféle veszélyt nem jelentenek a kölcsönzések, ezek többnyire nyitottak is, 
könnyen asszimilálnak, rendszerint toleránsabbak a változatok és az 
újdonságok iránt. A kis nyelvek beszélői talán joggal érzékenyebbek az ok nél-
küli kölcsönzésekkel szemben. 
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Kölcsönzésen a gyakorlatban szókölcsönzést értünk, annak ellenére, 
hogy a nyelvben szinte minden átadható-átvehető. Leggyakoribbak mégis a 
lexikális kölcsönzések, valamint a tükörfordítások, aztán a szintaktikai szerkeze-
tek. Intenzív nyelvi hatás befolyásolhatja egy nyelv hangrendszerét is, sőt kép-
zőket is átvehet egy nyelv.  

A szókincsbeli átvételek közé viszonylag éles választóvonalat húz az 
adaptáció mértéke. Ha a spontán nyelvérzék a kölcsönelemet már nem tudja 
megkülönböztetni az eredetiektől, a beilleszkedés teljesnek mondható, a lexiká-
lis átvétel jövevényszóvá válik, amelynek „jövevény” voltát csak a szófejtés 
(etimológia) speciális módszereivel lehet kimutatni (például gatya, kék, ökör, 
pletyka, pisztráng, szalonna stb.). Mivel a beilleszkedés folyamata rendszerint 
hosszabb időt igényel az átvételt követően, a jövevényszavak többnyire krono-
lógiailag is megelőzik az idegen szavakat, bár a fogalmilag, funkcionálisan 
fontos kölcsönzések illeszkedése gyorsabban végbemehet, mint a periferikus 
elemeké. Az „idegen” szó tehát annyiban idegen, hogy alakilag, morfológiailag, 
jelentéstanilag kirí az átvevő nyelv rendszeréből, az asszociatív síkon nincsenek 
olyan szerteágazó kapcsolatai, mint az eredeti vagy a meghonosodott elemek-
nek. A nyelvhasználat rájuk vonatkozó normái, szabályai is esetenként ingadoz-
nak: az újabb keletű, periferikusabb idegen szavakat, kifejezéseket még az átadó 
nyelvbeli alakjának megfelelően kell kiejteni és leírni (például admis, avenue, 
butique, hardware stb.), a közhasználatúakat már az átvevő nyelv ejtési és 
helyesírási normáihoz igazodva (például abszolút, büfé, kemping, logikus, szérum 
stb.). A nemzetközi szavak, kifejezések az idegen szavak alcsoportjának tekint-
hetők. Jellemző rájuk, hogy az ismert nyelvek többsége használja őket, terje-
désük iránya kideríthetetlen, fogalmilag pedig annyira fontosak, hogy akár a 
modern életforma kulcsszavainak is tekinthetők (például benzin, export, dráma, 
film, kultúra, miniszter, rádió, sport, taxi stb.). A kölcsönszó mindenféle lexikális 
átvételre vonatkozó összefoglaló terminus. 

Az általános nyelvészeti és az etimológiai szakirodalom viszonylag kisebb 
figyelmet szentelt a kölcsönzés és a beilleszkedés szemantikai hátterének. Pedig 
amikor a szemantikai beilleszkedés folyamatát vizsgáljuk, nemcsak etimológiai 
kérdésekre keresünk választ, hanem azokat a nyelvre jellemző szemantikai tör-
vényszerűségeket, tendenciákat is kutatjuk, amelyekkel a kölcsönelemeket adap-
tálja. Tekintetbe véve aztán, hogy a hasonló történelmi, társadalmi, földrajzi 
viszonyok között élő embereknek – mint Kiss Lajos figyelmeztet rá (1976, 30) 
– nyelvi hovatartozásuktól függetlenül is sok tekintetben egyezni szokott a gon-
dolkodásmódjuk, nagy a valószínűsége a jelentésfejlődések analógiájának, sőt az 
sem teljesen kizárt, hogy a beilleszkedéssel járó olyan tendenciák, mint a konk-
rét → absztrakt fejlődés (például mutuj az átadó román nyelvben ’néma’ jelenté-
sű, az átvevő magyar nyelvjárásban: ’ügyetlen, buta, gyámoltalan’, ákációs 
’valamibe könnyen beleakadó’ → ’izgága, kötekedő, akadéskodó’ stb.) vagy a 
tágabb → szűkebb jelentéskör (például esztena a román nyelvben ’juhakol a 
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teljes felszereléssel’, az adaptáló magyar nyelvjárásban ’juhász kunyhója’ stb.) 
szemantikai univerzáléknak tekinthetők. 

A különböző nyelveket beszélők gondolkodásmódjának analóg volta 
eredményezi a tükörszókat és tükörjelentéseket. A diák szó például némely 
jelentésben (például ’tanuló’) magyar eredetű a románban, a ’templomi énekes’ 
jelentés pedig román hatásra alakult ki a magyarban. Vagy a régiség újabb keletű, 
a hazai regionális köznyelvben elterjedt ’szolgálati idő’ jelentése tükörjelentés a 
román hivatali nyelvből. Számtalan tükörkifejezés van a népi botanikai termi-
nológiában. Ezek egy része közismereten a latinra, sőt a görögre megy vissza 
mind a román, mind a magyar nyelvben, akárcsak sok más európai nyelvben 
(például bakszaka – barba caprei: Tragopogon; pásztortáska – traista ciobanului: 
Capsella bursa-pastoris; szappanvirág – săpunel: Saponaria stb.). Nagyon valószínű 
azonban, hogy a pana cucului tükörkifejezés a magyar kakukkvirágból, hiszen az 
Anemone nemorosa-nak a román népnyelvben általában breabăn a neve, a păpucu 
domnişoarei a kisasszonypapucs-ból (Cypripedium calceolus, de a disznóserte már a 
magyarban alakult román mintára (păru porcului ’Nardus stricta’), akárcsak a 
farkascserge a ţolu lupului vagy lepedeu lupului kifejezésekből (Polypodium vulgare). 

Weinreich a kölcsönzések okaként említi a pontosabb fogalmi megkülön-
böztetés igényét. A kölcsönző az átvétel idején látszólag egy már meglévő szó 
szinonimájaként jelentkezik, majd fokozatosan érvényesül köztük a 
szinonimadifferenciálódás törvénye. Például a keleti nyelvjárás a ’sógornő’ 
jelentésű ángy mellé átvette a hasonló jelentésű román matusát, később az eredeti 
szó a fiatalabb, a kölcsönszó az idősebb sógornő jelölőjévé vált. Ehhez hasonló 
„dublett”-ként említi meg Márton Gyula (1972, 49) a kalapács ’kicsi kalapács’ – 
csokán ’nagykalapács, koszár ’kerekkosár’ – kos ’kézikosár’ példáját. Hasonló 
jelentésmegoszlás történt Kalotaszegen a fenyő és a brád között; az előbbi 
’Picaea, Pinus’, az utóbbi ’Abies’ jelentésű, sőt arra is van példa, hogy a fenyő  
megőrzi eredeti összefoglaló jelentését (Picaea, ’Abies, Pinus’), a brád és molid 
pedig megkülönböztető fajnevekként kerülnek át (’Abies alba’, illetve ’Picaea 
excelsa’). Hasonló szerepet tükörkifejezés is betölthet: a ’Cirsium furiens, 
Echinopd, Carduus’ stb. jelentésű tüvis mellett az ökörnyelv (a limba boului tükör-
kifejezése) ’Cirsium canum’ jelentésű. A Kis-Szamos menti román nyelvjárá-
sokban figyelhető meg a magyar eredetű rujă  és a trandafir jelentésmegoszlása: 
rujă ’Rosa canina’ – trandafir ’Rosa multiflora, Rosa odorata’ stb. Ebben az 
esetben a kölcsönszó jelentése archaikusabb, ez jelöli a spontán fajt, az 
„eredeti” pedig a népnyelvben újabb keletű (újgörög) neologizmus. Arra is van 
példa, hogy a kölcsönszó két elkülönült alakváltozata külön-külön jelentést vesz 
föl, szóhasadáson megy át az átvevő nyelvben; katrinca ’lepelszoknya’ (a mold-
vai csángóban) – karinca ’kötény’ (a székely nyelvjárásban). 
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Egészen meglepő jelenségnek tűnik, mégsem annyira ritka, mint gondol-
nánk, a szócsere. Mindig valamilyen sajátos kulturális oka van annak, hogy 
ugyanannak vagy egymáshoz nagyon közel álló fogalmaknak a jelölésére két 
nyelv kölcsönösen kicseréli terminusait. Bakos Ferenc figyelt fel például arra, 
hogy a román bundă – bondă magyar eredetű, a magyar kozsók viszont a román-
ból való. A két ruhadarab hasonlít ugyan egymáshoz, de a néprajzból ismert, 
hogy a bunda és a kozsók (azaz a suba és a ködmön) két külön öltözékdarab, 
így a kölcsönös átvétel kulturális kölcsönhatással magyarázható. Bakos másik 
érdekes példája: Gyimesben (és máshol is a székely nyelvjárásban) a töltött 
paprika neve tőtött árdej, egy máramarosi román faluban pedig poprică împlută 
(ALR. SN. IV, 1099; vö. Bakos 1976, 57). A magyarázat kézenfekvő: a gyimesiek 
Moldvából kapták, onnan ismerték meg a zöldpaprikát, a máramarosi románok 
pedig a Szamos mentéről. Ehhez hasonló a román nyelvjárású păsulă és a ma-
gyar nyelvjárási fuszulyka viszonya, az előbbi magyar eredetű a románban, az 
utóbbi román eredetű a magyarban. 

A kölcsönszó jelentésváltozását az átvevő nyelvben sok esetben az a 
jelentésmező határozza meg, amelynek tagjává válik. Hogy továbbra is a 
román–magyar kölcsönhatás területén maradjunk: első pillantásra furcsának 
tűnhet, hogy a román eredetű ficsor szónak némely magyar nyelvjárásokban ’kis 
vámszedő edény a malomban’ jelentése is kialakult (1. MNyjRKsz), a putina 
szónak pedig a gúnyos, humoros árnyalatú ’kövér kisgyermek’ jelentése. A 
magyarázathoz figyelembe kell venni, hogy a magyar ’ember, fiatal legény, 
gyermek’ jelentésű szavak és az űrmértéket jelölő szavak mezője állandó meta-
forikus kapcsolatban áll egymással, az előbbiek felvehetik az utóbbi jelentést, az 
űrmértékként is használt edények neve ironikus, gúnyos használatban emberre 
is vonatkoztatható. 

 

fickó boriszák
finak boroskorsó
ember fazék
gyermek hordó

putinaficsúr

 

 

Szintén a morfoszemantikai mező hatásának tulajdonítható, hogy a  kozsók  
szónak ’elver’ jelentésű kozsókol igei származéka alakult. A magyar nyelvben 
ugyanis megszokott, hogy a ruhadarabok nevéből alkotott igei származék testi 
fenyítés jelölésére szolgál: elnadrágol, megruház, megsapkáz stb. 
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Kultúra és nyelv        
 

Az emberi közösségeket a kultúra és a nyelv egyaránt meghatározza, 
elkülöníti, sajátos vonásokkal ruházza föl. Amikor görög vagy egyiptomi kultú-
ráról beszélünk, a kultúra legfontosabb jellemvonása, funkciója  éppen a többi 
kultúrától való megkülönböztetés, a körülhatárolás, az egyénítés, hiszen az még 
a felületes szemlélő számára is nyilvánvaló, hogy más az egyes közösségek 
táplálkozási, viselkedési, öltözködési, zenei stb. kultúrája. A kultúrának ez az 
egyediesítő különbözősége a természeti-földrajzi környezet és a múlt, a történe-
lem, a hagyomány különbségéből ered. A nyelvnek ugyanilyen, közösségeket 
egyediesítő szerepe van. Hogyan függ össze a kettő? 

Ennek megítélésében két végletes állásponttal találkozunk: az egyik 
szerint a nyelvnek nincs közvetlen köze a kultúrához, a másik szerint a kultúra 
szövedéke a nyelv szavaiból fonódik össze. Ha például Lotman kultúrameg-
határozását vesszük alapul, amely azt mondja, hogy a kultúra a nem öröklött 
információk összessége, akkor az jórészt a nyelvre is érvényes (tovább már 
„csak” azt kell latolgatni, hogy mi az, ami velünk születik a nyelvből, ami bioló-
giailag is öröklődik). De ha a kultúrát szűken és szűklátókörűen értelmezzük 
mint tudatformákat összefoglaló kategóriát, akkor a nyelvet tanácsos elhatárol-
nunk tőle, mert semmiképpen nem eshetünk újra a marrizmus hibájába, amely 
ezt is tudatformának, azaz a felépítményhez tartozónak, osztálymeghatározott-
nak tekintette. 

A tágabb kultúrafogalmakra, amelyek értékkritériumokhoz kötve ugyan, de 
mégis az ember(iség) tárgyi, szellemi, társadalmi jelenségeit egyaránt magukba 
foglalják, nem terjeszthető ki ez a tétel. Azaz a kultúrának vannak olyan szférái 
(ilyen például éppen a technikai civilizáció), amelyek nem felépítményjellegűek, 
nem osztálymeghatározottak. Ilyen alapon a nyelv is a kultúra részének te-
kinthető, legalább három vonatkozásban:  

1. A nyelv maga is kulturális termék, szellemi érték. Évezredeken át 
csiszolódott, formálódott, élőbben és hatékonyabban minden más szellemi 
vagy művészi alkotásnál. Lenyomatként őrzi a távoli múlt kövületeit, a hagyo-
mány emlékeit. A nyelv emlékei egyúttal régi kultúrák emlékei, maradványai. 
Működésében is szervezője a kultúrának, csiszolója, inspirálója a szellemnek, 
rögzítője, megőrzője a tapasztalatnak.  

2. Kommunikációs eszközként, mivel kétségtelen, hogy a kultúra egész 
léte (kialakulása, elterjedése, átvétele, működése) kommunikáció, a nyelv pedig 
ennek a kommunikációnak ha nem is egyetlen, de mindenképpen a legfőbb 
eszköze (jórészt nyelvi formában él a mitológia, a tudás és a tudomány, a nép-
költészet, az irodalom stb.), és ráépülnek az olyan másodlagos kommunikációs 
eszközök, mint az írás. 
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3. A nyelv és a megismerés eszköze, „az ember intellektuális érzékszerve” 
(Szilágyi 1978, 98). A kultúrába való belenevelődés, a szellemi értékek megis-
merése jórészt a nyelv révén valósul meg. Az egyén ismereteinek java részét a 
nyelv közvetíti olyan tagolásban, szervezettségben, ahogyan ezt éppen a nyelvi 
forma és a nyelvi hagyomány diktálja. 
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