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gy megíra��ó, az er�élyi magyarság változó kisebbségi té�yállapotait fel�olgozó és értelmező 
eszmék törté�ete kerté� belül jele�tős helyet foglal�a el a két�yelvűség, a romá� máso��yelvű�
ség kapcsá� megfogalmazott viszo�y�lások felleltározása. Hogy a k�ltúrák közötti híd vagy a 
tolmács metaforájába� összefoglalható két�yelvűség�i�eológia csak egy a�ott hatalmi ko�text�s 
terméke1, vagy az er�élyi magyar értelmiség egy része által felvállalt kisebbség�erkölcsi kré�ó 
része volt, azt most �eheze� t���ók el�ö�te�i, mi��e�képpe� té�y, hogy az �tóbbi évtize� �yel�
vi vitái�ak a perspektívájába� ez a viszo�y�lás ma már mesterkélt�ek tű�het. Ugya�is a kom�
m��izm�s b�kása óta eltelt i�őszakba�, a két�yelvűség kapcsá� megfogalmazó�ott, magyar 
�omi�á�s értelmiségi viszo�y�lás a kisebbség és többség �yelvé�ek az aszimmetrik�s viszo�yát 
ha�gsúlyozza ki, és a kialak�lt két�yelvű komm��ikációs gyakorlatokért, a magyar �yelv hely�
zeté�ek az újraalk��ásáért száll síkra. Az ebbe� a folyamatba� kialak�lt viták, állásfoglalások 
sorá� a problémafelvetések, helyzet�meghatározások túlm�tat�ak azo� a helyzete�, hogy a ro�
má�iai magyarság �emzetállami reflexekkel szembesül, és sokkal általá�osabb szi�te� jelzik az 
i�tegráció és kisebbségi a�ya�yelvűség/két�yelvűség között kialak�lt feszült viszo�yt. A ta��l�
má�y első része ezt a körvo�alazó�ó vitát, és a mögötte húzó�ó feszültséget szeret�é jobba� 
megfogalmaz�i, értelmez�i.

A máso�ik részbe� a két�yelvűség társa�almi szi�tű műkö�ésé�ek �éhá�y vo�zatát, a két�yel�
vűségi gyakorlatok és a két�yelvűség kapcsá� megfogalmazott viszo�y�lások, attitű�ök pl�ra�
lizm�sát szeret�é�k bem�tat�i.

Nyilvános viták: kétnyelvűség és/vagy integráció

A romá�iai magyarság �yelvi helyzeté�ek az elemzésébe� értelemszerűe� közpo�ti helyet 
foglal el a magyar és romá� �yelv aszimmetrik�s helyzete, az a törvé�yek által közvetle�ül meg�
határozott, illetve a közvetett mó�o�, a szimbolik�s hatalmi gyakorlatok sorá� meg�yilvá��ló 
aláre��eltségi ko�text�s, amelybe� a magyar �yelv i�tézmé�yes keretek között és i�tézmé�y�
esült komm��ikációs helyzetekbe� újratermelő�ik2. Mi��e��ek jegyébe� a romá�iai magyar 
�épesség jele�tős részére jellemző két�yelvűséget is kiemelte� és maj��em kizárólag mi�t ha�
talmilag elre��elt és érvé�yesített �yelvi gyakorlatot közelítik3. Az elemzésekbe� elsősorba� 
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nyelvmentés és integráció között?

1. Bár�i a magyar kormá�y határo� túli magyarsággal kapcsolatos, hatva�as évek végé� megfogalmazott politikai 
törekvések lé�yegét így foglalja össze: „a kettős kötődés ideológiájának hangoztatása és a hídszerep kijelölése” [�őlt be�
tűvel sze�ve az ere�etibe� H. I.] Bár�i N. 2000:42.
2. Lás� Ko�tra M. 1999, Szépe Gy. 1993, 1999, Pé�tek  J. 2001a, 2001b, Ko�tra M., Szilágyi N. S. 2002.
3. Hei�z Kloss külö�bözteti meg a természetes (vol��táris) és a re��eleti (decreated) két�yelvűséget (1966)
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a két�yelvűség�ek, a kisebbségi a�ya�yelvűségre gyakorolt káros hatásait (�omi�a�ciaváltás, 
�yelvcsere, �yelvi erózió, stb.) ha�gsúlyozzák4, a két�yelvűség�ek mi�t olya� átfogóbb, a �yel�
vileg �iffere�ciált közegekbe� a komm��ikációt megalapozó jele�ség�ek az elemzése bizo�yos 
szempo�tból margi�ális�ak teki�thető.

A két�yelvűségi gyakorlatokra vo�atkozó �omi�á�s értelmezési keret (jele�tős mértékbe� 
leegyszerűsítve) a következőképpe� vázolható: az er�élyi magyarok bili�gvizm�sa a romá� 
és a magyar �yelv között létező jogi� és (az egyre marká�sabba� meg�yilvá��ló) társa�almi 
stát�s�aszimmetria feltételei közepette alak�l, és „az a�ya�yelvi egy�yelvűség és a máso��yel�
vi egy�yelvűség” �agyo� szűkre szabott mozgásterébe� i�tézmé�yesült (Pé�tek, 2001b:113). 
Tre��szerűe� (a me��yiségi vo�zataiba� po�tosa� �eheze� �ok�me�tálható �yelvcseré� túl) 
ez azt ere�mé�yezte, hogy „a magyar a�ya�yelvűek több�yire a�ya�yelvük valamely aláre��elt 
változatát ismerik, a romá� �yelv�ek pe�ig gyakra� a köz�yelvi, szte��er� változatát” (Pé�tek, 
2001b:50). Tehát a romá�iai magyarság két�yelvűségé�ek bizo�yos mó�ú i�tézmé�yesülése  
i�kább ke�vez a kisebbségi szempo�tból �emkívá�atos�ak tartott �yelvi folyamatok megerősö�
�ésé�ek, mi�t a két�yelvűség olya� jellegű i�tézmé�yesülésé�ek, amely fe��tartja az a�ya�yelv�
hasz�álat �omi�a�ciáját.  A ki�tat a �yelvi helyzetet közvetle�ül meghatározó, et�o�politikai 
i�tegrációs mo�ell újraalk��ozása jele�theti, po�tosabba� az, hogy „megszű�ik az a�ya�yelv 
aláre��elt jogi stát�sa, az e��igiektől eltérőe�, i�kább a mellére��eltség viszo�yába� alak�l a 
kisebbség és a többség �yelvé�ek a viszo�ya” (Pé�tek, 2001b:111).

Tehát az er�élyi magyar szakközvélemé�y a két�yelvűséget kiemelt (és maj��em kizárólagos) 
mó�o� olya� �yelvi helyzet�ek teki�ti, amely az asszimilációt megcélzó hatalmi tech�ikák lo�
gikájá�ak megfelelőe� alak�lt ki és műkö�ik, e��ek jegyébe� a máso��yelvűség, mi�t az elem�
zés tárgya, i�kább asszimilációs tre��et jelző tü�etegyütteské�t és kevésbé a tágabb társa�almi 
i�tegrációt megalapozó komm��ikációs eszköztárké�t tételező�ik. Ezt a viszo�y�lást marká�s 
mó�o� fogalmazza meg Pé�tek Já�os (2001a), egy, az er�élyi magyarság két�yelvűségéről is ér�
tekező, 1999�be�, a Kisebbségkutatás ba�  megjele�t ta��lmá�y kapcsá� (Csepeli, Örké�y, Szé�
kelyi. 1999). A kritizált ta��lmá�yba� a magyarországi szerzők az er�élyi magyarság két�yelvű�
ségét a társa�almi i�tegráció egyik kiemelt k�lt�rális eszközé�ek teki�tik, pél�á�l azokat a 
�yelvhasz�áltai mi�tákat, amelyek esetébe� fokozott mértékbe� két�yelvűek és kiemelte� a 
romá� �yelv mi�t p�blik�s �yelv hasz�álata jellemzi, nyelvileg integrált mintának �evezik (�o., 
1999:506–507). Hogy az i�tegrált társ�alom eszmé�yképe szám�kra kötelezőe� a kisebbség 
két�yelvűségét, illetve a máso��yelv kiemelt hasz�álatát jele�ti, azt ilye� megfogalmazásokkal 
erősítik meg: „a többségi �yelv ismereté�ek a hiá�yából faka�ó �yelvi szegregáció főképp az er�
�élyi magyarokat jellemzi (15%)” (Csepeli, Örké�y, Székelyi, 1999:506). Pé�tek következtetése 
az ilye� elemzői hozzáállás kapcsá� sommás és egyértelmű: „… a k�tatók értékre��je merőbe� 
eltér a vizsgált társa�almi közeg értékstr�ktúrájától, és hogy ők a mag�két teki�tik hiteles�ek, 
azt kérik számo� a vizsgált kisebbségi közössége�. Az ő megítélésük szeri�t pl. �em az i�e�titás 
a megőrze��ő érték, ha�em az i�e�titásváltás a ke�vező fejlemé�y.” (Pé�tek, 2001a:20).

A két�yelvűség és i�tegráció közötti problémame�tes kapcsolatot megfogalmazó álláspo�ttal 
szembe�i kritikai él érthető és fe��tartható, hisz ez jele�leg azt feltételezi, hogy az i�tegráció 
k�lt�rális terhét teljes mértékbe� a �yelvi kisebbségekre hárítják (Sk�t�abb�Ka�gas, 2000:
59), mi több a kisebbségi �yelvek aláre��elt helyzetét is implicit mó�o� feltételező i�tegrációs 

4. Lás� Pé�tek J. 2001b., Orbá� L., Vetési L. 2001, Vetési L. 2001!
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eszmé�y, többség és kisebbség számára közös és egyetemes értékké�t �efi�iáló�ik (Sk�t�abb�
Ka�gas, 2000:59). Így a többségi és kisebbségi p�blik�s �yelvhasz�álat joga eleve hierarchik��
sa� tételező�ik, az i�tegrált társa�alom eszmé�yé�ek a természetéből faka�, és elvi, erkölcsileg 
alapozza meg az aszimmetrik�s viszo�yt. Értelemszerűe� következik, hogy a társa�alom i�teg�
ráltságá�ak és az egyé�i i�e�titás megőrzésé�ek mi�t értékek�ek a viszo�ya is �gya�csak hie�
rarchik�sa� értelmeze��ő, az i�tegráltság egyetemes elváráské�t, az i�e�titás megőrzése parti�
k�láris lehetőségké�t tételező�ik.

 Hogy ez milye� formákba� �yilvá��l meg a társa�almi �isk�rz�sok szi�tjé�, jól pél�ázza azt 
Ali�a M��gi��Pippi�i a romá��magyar viszo�yokat elemző kö�yvé�ek egy részlete, amelybe� 
(igaz csak mellékese�) arról a magyar elvárásról beszél, hogy tiszteletbe� tartsák a magyar 
�évírás jellegzetességét, azt a, romá� írásre��től eltérő szabályt, hogy a csalá��evet követi a 
kereszt�év. E��ek kapcsá� így faka� ki az elemzői igé�yekkel fellépő szerző: „Mi��e� tisztele�
tem mi��e� lehetséges k�ltúra �évírási szokása irá�t, amelyek alapjá� bármilye� egyé�i �évírá�
si forma lehetséges, �e mégis amit keresü�k az egy egyetemes komm��ikáció lehetősége. Ne 
fele�jük, 2000�be�, vagy e körül vagy��k, és az a�gol �yelv és az i��ivi��alizm�s győze�elmes�
ke�ése oká�, jele�leg a kereszt�evet a csalá��év előtt írják.” (M��gi��Pippi�i, 1999:11)

Azt, hogy i�tegráltságá�ak a p�blik�s k�ltúra azo� meg�yilvá��lási formái mi�ősül�ek, ame�
lyeket a többség egyfajta természetes, magától értető�ő re�� részé�ek tart, �agyo� jól tükrözi 
Ko�tra és Szilágyi elemzése (2002) arról, hogy a romá� ta�ügyi törvé�y, azo�túl, hogy explicite 
kó�olja, szövegezésébe�, szóhasz�álata egy implicit hierarchiát is s�gall a romá� és a kisebbsé�
gek a�ya�yelvé�ek a ta�ítása között. Ez úgy írható le, hogy a romá� �yelv ta��lása az az oktatá�
si folyamat természetes alapállapotához tartozik, ehhez viszo�yítva a kisebbségi �yelvek oktatása 
az valamiféle ráadás, partik�láris lehetőség A kisebbségi két�yelvűség és a társa�almi i�tegráció 
�ormatív összekapcsolása általába� egy pozitív politikai program alapját képezi, az állampolgár�
ok közjavakba� és közszolgáltatásokba� való fokozottabb részese�ésé�ek és a gaz�asági, társa�
�almi illetve politikai folyamatokba� való részvétel esélyei �övelésé�ek előfeltételeké�t tételező�
�ik. Viszo�t az ilye� jellegű érvelés, pozitív politikai programra való hivatkozás, Romá�iába� 
egyértelműe� margi�ális�ak teki�thető. Az �tóbbi évtize� politikai retorikáját alap�l véve a 
kisebbségi két�yelvűség �yelvpolitikai célkitűzése i�kább szimbolik�s (az államalkotó �emzet 
jogaira hivatkozó), mi�t gyakorlati (a részese�ést megcélzó) megalapozottságú volt. Ebbe� az 
érvre��szerbe� a kisebbségek romá� �yelvismerete fokozottabba� az állam irá�ti lojalitás egyik 
ismérveké�t, mi�t a közjavakból való fokozottabb részese�és és a mobilitási esélyek �övelésé�ek 
előfeltételeké�t jele�t meg. Így a kisebbségi a�ya�yelvűség és társa�almi i�tegráció elvi szi�te� 
feszült�ek teki�thető viszo�yára rá��plázott egy másik: a kisebbségi i�e�titás és az állampolgári 
lojalitás közötti alapvető feszültség (T�r�a, 2000). Ugya�is a kisebbségi a�ya�yelvhasz�álat ki�
terjesztését megcélzó jogkövetelések, a többségi �omi�á�s�ak mo��ható értelmezése szeri�t, 
�emcsak a �yilvá�os szféra �yelvi i�tegráltságát veszélyeztették5, ha�em, a romá� �yelv hasz�á�
latá�ak a visszaszorítási kísérlete által, magát az állami a�toritását kér�őjelezték meg.

Következésképpe� a két�yelvűség értelmezése és f��kciói, illetve az ezek jegyébe� körvo�ala�
zott i�tegrációs mo�ellek merőbe� mást jele�te�ek a kisebbségi és a többségi elit számára. A ki�
sebbségi elit az a�ya�yelvhasz�álat �yilvá�os kiterjesztésével párh�zamosa�, a máso��yelvűség 
korlátozott (és korlátoza��ó) és po�tosa� behatárolt i�str�me�tális f��kcióit tartja kívá�atos�

5. A tipik�s érv: ha valaki magyar �yelve� végzi az orvosi egyetemet, hogya� értekezik maj� a romá� beteggel?
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�ak, a többségi elit jele�tős része, továbbra is a romá� �yelv szimbolik�s (és a �emzeti i�eológiá�
ba ágyazott) elsőbbségét érvé�yesítő egységesített, és a politik�m által elle�őrzött, szabályozott 
�yelvi piac fe��tartása mellet kar�osko�ik6.

A két szempo�t közötti egyeztetés �ehézsége, a romá� és a magyar �yelv�ek a megfelelő 
�emzeti i�eológiába� elfoglalt helyétől is függ. Ugya�is mi��kettő a �yelvet, mi�t az �emzeti 
i�e�titás egyik alapvető forrásá�ak, így az i�e�titáspolitika lé�yeges tárgyá�ak teki�ti. E��ek 
megfelelőe� a kisebbségi �yelvhasz�álat, a két�yelvűség problémaköre �em egyszerűe� �yelvi 
jogokat érvé�yesítő és gyakorlati megfo�tolásokat követő �yelvpolitika, ha�em �emzeti i�eoló�
giák átértelmezésé�ek a függvé�ye, így az i�tegráció mo�elljé�ek és alapvető értelmezésé�ek az 
alapvető újraalk��ozását feltételezi.

Mi��ez csak a��yit jele�t, hogy a kisebbségi elit által megfogalmazott �yelvpolitikai törek�
vések jegyébe� jogosa� kér�őjelezik meg az i�tegráció�ak a jele�leg kialak�lt mo�elljét, és �em 
azt, hogy a romá�iai magyar �épesség egyö�tetűe� fe��tartásokkal viszo�y�l a két�yelvűség�
hez, vagy az erre alapozó i�tegrációhoz. 

Valószí�ű, hogy a kisebbségi társa�alom értékre��je, po�tosabba� viszo�y�lása a két�yelvű�
séghez, összetettebb, �em írható le kizárólag a két�yelvűség jele�leg érvé�ybe� levő gyakorla�
tai�ak a megkér�őjelezéseké�t, �gya�is a műkö�ő két�yelvűség társa�almi ko�text�sa, habár 
hatalmi és több�yire politikai jellegű viszo�y�lások ere�mé�ye, �em kizárólag és �em folyama�
tosa� akké�t t��atos�l a társa�alom szi�tjé�. Sokkal i�kább feltételezhető, hogy a máso��yel�
vűség, a kó�választás és a kó�hasz�álat olya� szabályaiké�t érvé�yesül, amelyeket a romá�iai 
magyar társa�alom egy része magától értető�ő�ek, a társa�almi szi�tű komm��ikációt meg�
alapozó szabályok re��szeré�ek foga� el, és �em a hatalomgyakorlás közvetle� vagy �erivált 
formáiké�t értékeli. Tehát a kisebbségi társadalmi közeg értékstruktúrája, viszo�y�lása a két�yel�
vűséghez összetett és ár�yalt, az elit által (egyébké�t jogosa�) megfogalmazott elle�állási mozza�
�atoko� kívül, más ér�ekek, értékek és alkalmazko�ási stratégiák is megjele�het�ek.

Ezt látszik elméletileg alátámaszta�i a Bo�r�ie��i egységesített �yelvpiaci mo�ell keretei� 
belül értelmezett szimbolik�s el�yomás�ak az a  jellegzetes vo�zata, hogy a �yelvi �omi�a�ciá�
val párh�zamosa� kitermeli a �omi�a�ciá�ak az aláre��eltek által elfoga�ott formáit is  (1982, 
1994). Mi��ez a��ak t��ható be, hogy a �yelvi piac egységesítésé�ek folyamatába� a megfélem�
lítés mozza�atai i�kább kivételesek, jellemzőbb – az alacso�y vagy mérsékelt �yelvi kompete��
cia esetébe� – a szorongás, vagy – megfelelő komm��ikáció eszköztár birtoklása esetébe� – a 
sikerélmény. E��ek következtébe� az egységesített �yelvi piac �ormáit, a máso��yelvhasz�álatot 
a résztvevők �em kötelezőe� és �em mi��e� helyzetbe� érzékelik a hatalomgyakorlás �yilvá�va�
ló geszt�saiké�t (Bo�r�ie�, 1994:51). A kó�választás és kó�váltás szabályait a komm��ikációs 
folyamatokba� résztvevők, a�ott, magától�értető�ő �ormaké�t foga�hatják el, így szám�kra 
a két�yelvűség, mi�t olya� k�lt�rális tőke jele�ik meg, amely té�yleges hasz�ot ere�mé�yez, 
lehetségessé teszi a részvételt egy objektív szabályok alapjá� szervező�ött komm��ikációs és i��
terakciós térbe�. Tehát a részvétel, vagy ha úgy tetszik az i�tegráció, szubjektíve pozitív élmé�yt 
is jele�thet, és a romá� �yelv ismerete, a kisebbségi közösség egy részé� belül akár csoport�or�
maké�t, elváráské�t vagy legalábbis pozitív t�laj�o�ságké�t is megjele�het.

6. Az, hogy a romá� �yelv milye� mértékbe� továbbra is a politika tárgya, jól tükrözi a ta��lmá�y megírása i�e�Az, hogy a romá� �yelv milye� mértékbe� továbbra is a politika tárgya, jól tükrözi a ta��lmá�y megírása i�e�
jé� folyatott viták a politik�mo� belül, illetve a politik�m és a �yelvészek egy csoportja között a romá� �yelv 
vé�elméről szóló törvé�y kapcsá�. 
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Így �em kizárható, hogy a máso��yelvűség a kisebbségi társa�alom jele�tős részé�ek a szá�
mára úgy jele�ik meg mi�t az i�tegráció egyik (�i�cs kizárva, hogy lé�yeges�ek teki�tett) k�l�
t�rális eszköze, amely (külö�böző ér�ekek, érzelmi együtthatók és műkö�ő beszé�közösségek 
kó�választási �ormái által meghatározotta�) sajátos a �yelvi akkomo�ációs folyamatokat hoz, 
illetve a két�yelvűségi gyakorlatok és az ahhoz való viszo�y�lások pl�ralizm�sát ere�mé�yezi  
(Marti��Jo�es, 1989:108).

A két�yelvűség kapcsá� körvo�alazó�ó pl�ralizm�st, a��ak az elfoga�ó vo�zatait, kizárólag 
úgy kezel�i mi�t a �yelvi hegemó�iára való törekvés politikája által elői�ézett állapotot, már 
csak azért �em célravezető, mivel azt a hamis illúziót keltheti, hogy a magyar �yelv helyzeté�
�ek politikai szi�te� törté�ő újraalk��ozása, a kisebbségi �yelv jogilag aláre��elt stát�sá�ak 
a megszü�tetése, a két�yelvű gyakorlatok jele�tős mértékű és látvá�yos átre��ező�ését is ere��
mé�yezi.

Kétnyelvű kommunikáció, kétnyelvűség kapcsán 
megfogalmazott attitűdök

Az itt fel�olgozott és bem�tatásra kerülő i�formációa�yag forrása két, az er�élyi magyar �é�
pesség alapsokaságá� végzett kér�őíves a�atfelvétel (lás� részletese� bem�tatva CCRIT, 1999, 
C�lic, Horváth, Lazăr, 2000). Mi��két k�tatás csak mérte a �yelvhasz�álatot kér�őív segítsé�
gével, illetve a két�yelvűség kapcsá� megfogalmazott attitű�öket, �e egyik sem volt �yelvszoci�
ológiai jellegű, az itt bem�tatott következtetések e két k�tatás a�atai�ak a máso�fel�olgozására 
alapoz�ak. Teki�tettel arra, hogy az a�atai�k forrása �em egy, eleve �yelvhasz�álatra tervezett, 
átfogó és egységes k�tatás i�formációi, elemzésü�k sajátos mó�o� korlátozott, abba� az érte�
lembe�, hogy �em volt lehetőségü�k a romá� �yelv ismereté�ek a szi�tje és külö�böző két�yel�
vűség irá�ti attitű�ök közötti összefüggéseket vizsgál�i. 

Román�magyar kétnyelvűség, román másodnyelvűség

Előzetes mérések és becslések a romá�iai magyar �épesség 80�85 százalékát teki�tik két�yel�
vű�ek, vagy legalábbis romá� �yelvet ismerő�ek (Csepeli, Örké�y, Székelyi, 1999:506, Pé�tek, 
2001a:19). A�atai�k alapjá� is haso�ló általá�os kép körvo�alazó�ott, viszo�t szükséges�ek 
tartj�k a jele�ség ár�yaltabb képét is bem�tat�i, po�tosítva az a�atfelvétel mó�szerta�i hátterét 
és egyúttal az a�atok lehetséges értelmezésé�ek a keretét.

Kez�jük a mérésre hasz�ált ö�értékelést (ö�besorolást) vizsgáló skála bem�tatásával, a��ak 
kapcsá� megfogalmazható mó�szerta�i jellegű fe��tartásokkal. Az ö�értékelő skálák hasz�ála�
ta elsősorba� gyakorlati meggo��olásokból megalapozott, �gya�is bármely más, a �yelvi kom�
pete�cia mérésre hasz�álatos eszköz vagy eljárás sokkal több, körülmé�yesebb m��kát feltételez7. 
Ám az által��k hasz�ált mérőeszköz (mi�t általába� az ö�értékelésre alapozó skálák8) arra a 
feltételezésre épül, hogy a romá�iai magyarság körébe� létezik egy ko�sze�z�s arról, hogy mit 

7. A �yelvismeretet mérő skálákról, tesztekről lás� Spolsky (1989) Steve�so� (1989)!
8. Lás� erről a problémáról E�war�s, 1994:57�58!
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jele�t „jól” vagy „közepese�” beszél�i romá��l, általába� arról hogy mi jele�t a �yelvi kompe�
te�cia, illetve mik a��ak a külö�böző fokozatai. Márpe�ig csak a regio�ális �yelvi helyzet és 
az eltérő társa�almi pozícióktól meghatározott �iffere�ciált éri�tkezések alapjá� jogosa� feltéte�
lezhető, hogy jele�tősek az eltérések abba�, ahogy a külö�böző rétegek repreze�tálják a romá� 
�yelvi kiválóság külö�böző fokozatait.

A regio�ális �yelvi helyzet kapcsá� feltételezhető, hogy a kizárólag vagy többségébe� magyar 
�yelvű kisrégiókba� mások az elképzelések arról, hogy mit jele�t jól vagy elfoga�ható szi�te� 
beszél�i a romá� �yelvet, mi�t olya� térségekbe� ahol a romá� �yelvet beszélők jele�léte meg�
határozó. A társa�almi pozíció kapcsá� kialak�lt �yelvi kiválóság repreze�tációja függ egyrészt 
az iskolázottság folyamatába� kialak�lt tapasztalatoktól (a �agyobb egyetemi közpo�tokba� 
�agyobb a lehetősége a romá� �yelvi ko�takt�sok�ak), másrészt a m��kahely jellegétől (egyér�
telmű, hogy a gyakori ügyi�tézés, illetve a jele�tős mértékű területi mobilitással járó m��kakö�
rök esetébe� �agyobb a �yelvi ko�takt�sok valószí�űsége).

Az a feltételezés sem igazá� tartható, hogy a kötelező romá� �yelvoktatás folyamata kialakítha�
tott egy viszo�ylag egyö�tetű�ek mo��ható viszo�yítási alapot. Ami�t az közt��ott, a romá�iai 
kisebbségek romá� �yelv oktatásába� �em a romá� köz�yelvet teki�tik mo�ell�ek, ha�em egy 
olya� archaizm�sokkal és regio�alizm�sokkal terhelt �yelvi változatot kí�ál�ak fel a �iákok�ak 
(Szilágyi, 1998), amelyet legfe��ebb egy filológ�si képzettségű szépírói aspirációkkal megál�ott 
elit beszél; tehát kevéssé valószí�ű hogy refere�ciális mo�ellké�t műkö�ik.

Az a feltételezés, hogy létezik a romá��ak egy, a mé�ia, �e főleg a pop�láris k�ltúra által köz�
vetített köz�yelvi változata, amely mi�imális regio�ális variációtól elteki�tve, viszo�ylag egysé�
ges, s így a magyarok számára is refere�ciaké�t műkö�ik, még megvizsgála��ó. Mi��e�esetre 
ez is i�kább a városi kör�yezet esetébe� valószí�űsíthető.

Figyelembe véve a mó�szerta�i kifogásokat, fe��tarthatóbb�ak tű�ik, ha a máso��yelvűség 
mérése ér�ekébe� kialakíta��ó skála �em az elvo�t �yelvi, ha�em a komm��ikatív kompete��
ciát, a máso��yelve� törté�ő közlést megalapozó komm��ikatív képességek szi�tjét mérte a 
k�tatásba�. Értelemszerűe� következik, hogy a máso��yelvűséget �em a �yelvi kompete�ciá�
�ak egy abszolút és elvo�t skálájá� (valamilye� statisztikailag egyértelműe� leírható t�laj�o��
ságké�t) értelmezzük, ha�em ko�krét társa�almi gyakorlatok és helyzetek ko�text�sába� meg�
�yilvá��ló komm��ikatív teljesítmé�yké�t. Ezt a komm��ikatív teljesítmé�yt a személyes 
kapcsolathálózatok és a személytele� formába� i�tézmé�yesült beszé�helyzetek (bevásárlás, 
ügyi�tézések stb.) ko�text�sába� kialak�lt elvárások�ak való megfelelés egyé�ileg becsült 
szi�tjeké�t határozz�k meg. Abból i���lt��k ki, hogy a romá� �yelv hasz�álatára vo�atkozó 
elvárások változatos helyzetekbe� és gyakorisággal jele��ek meg, és sajátos beszé�regiszterek9, 
repertoárok10, és stíl�sok hasz�álatát feltételezik. Az egyé�ileg értékelt komm��ikatív kompe�
te�cia egyszerre feltételezi eze� elvárások egyfajta repreze�tációját és azt, hogy milye� mérték�
be�, szi�te� képes az egyé� ezek�ek megfelel�i.

A skála felépítésébe� elsősorba� a két�yelvűek és a máso��yelvet valamelyes mértékbe� hasz�
�álók, a�ya�yelvű alap�yelvűek között tettü�k külö�bséget. Ez az elhatárolás a két�yelvűség 

9. Beszé�regiszter „olya� szótári egységekből álló kollekció, amelyeket külö�böző foglalkozási vagy társa�almi cso�
portokkal kapcsol��k össze” (War�ra�gh, 1995:48)
10. Egy viszo�ylag jól körülhatárolható közösség (szomszé�ság, m��katársak stb.) által hasz�álatos beszé�változa�
tok (War�ra�gh, 1995:112�113)
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meghatározásá�ak a mi�imalista és maximalista megközelítéséből11, egyfajta kompromissz��
mos megol�áské�t vezethető le. A maximalista megközelítés azt a személyt teki�ti két�yelvű�
�ek, aki két �yelvet a�ya�yelvi szi�te� birtokol, mi��kettőt alap�yelvké�t beszéli.  A másik pers�
pektíva szeri�t a mi�imális szi�tű, �e a mi��e��api komm��ikáció folyamatába� valamelyes 
re��szerességgel máso��yelvhasz�álat esetébe� is lehet két�yelvűségről beszél�i.

Mi két�yelvű�ek teki�tettük azt a személyt, aki �em ko�text�sfüggő, aktív (vagy pro��ktív12) 
máso��yelvi kompete�ciával re��elkezik. Az aktív kompetencia alapvetőe� a��yit jele�t, hogy 
az egyé� �emcsak megért valamit egy a�ott �yelve�, ha�em p�sztá� a verbalitásra alapozva 
képes kommunikálni is azo� a �yelve�. Az hogy �em ko�text�sfüggő ez a kompete�cia, a��yit 
jele�t, hogy �em korlátozó�ik a megszokott r�ti�os komm��ikációs helyzetekre, ha�em a �yelv�
t��ása akkor is műkö�ik, amikor a�ott, �em r�ti�jellegű komm��ikációs helyzet�ek megfelelő 
�yelvi forma, szabály és a po�tos regiszter ismerete hiá�yzik. Tehát a beszélő olya� mértékbe� 
jártas a máso��yelvbe�, hogy képes áthi�al�i a számára szokatla� beszé�helyzetek elvárásai 
kapcsá� felmerülő �ehézségeket. Illetve, az esetleges komm��ikációs �ehézségeit kevésbé a sa�
ját �yelvismereti hiá�yosságai�ak, i�kább a máso��yelv, a�ya�yelvűek által sem kimerítőe� 
ismert �yelvi változatai�ak t�laj�o�ítja. Ez �tóbbi  az ö�értékelésre alapozó mérés esetébe� fo�
kozotta� tükröző�ik.

Máso��yelvet is hasz�áló egyé� az, aki bizo�yos, i�őbe� viszo�ylag stabil ko�text�sokba� 
(esetleg személyekhez kötötte�) hasz�álja a máso�ik �yelvet, és bizo�ytala� vagy egyáltalá� 
�em érzi magát kompete�s�ek a �em szokvá�yos (alkalmilag előfor��ló) komm��ikációs hely�
zetekbe�, beleértve a passzív (értő, �e magát megértet�i �agyo� �eheze� t��ó) �yelvismerettel 
re��elkezőket is.

E��ek jegyébe� a máso��yelvűséget mérő, ö�értékelésre alapozó skála elsősorba� e két kategó�
ria között tesz (�yilvá�valóa� �em abszolút mó�o�) külö�bséget: a két�yelvű és máso��yelvet 
hasz�álók között. Az átme�et a két kategória között a beszé�regiszterek, repertoárok, és stíl�sok 
�em megfelelő ismeretére visszavezethető t��atosított �yelvi bizo�ytala�ság13 jele�theti.

A két�yelvűek csoportjá� belül elhatárola��ó fokozatok esetébe� a máso��yelvhasz�álat által 
megalapozott �yelvi akkomo�ációs folyamatokra fektettük a ha�gsúlyt, és külö�bséget próbál�
t��k te��i a máso��yelvhasz�álat által megalapozott konvergens és divergens �yelvi akkomo�á�
ció között14. A ko�verge�s akkomo�áció a��yit jele�t, hogy a romá� �yelv hasz�álata által a 
beszélő a másik csoport tagjai�ak az elfoga�ását is követi. A �iverge�s viszo�y�lás az a máso��
�yelv hasz�álatá�ak a sajátosságait t��atosító és i�kább i�str�me�tális mi�t i�tegratív jellegű 
hasz�álatát feltételezi (vö. E�war�s, 1994:65).

Mi��ezeket a té�yezőket figyelembe véve �olgozt�k ki a két�yelvűséget, po�tosabba� a 
máso��yelv�hasz�álati kompete�ciákat mérő skálá�kat. Az első két fokozatával („Anyanyelvi 
szinten beszélek románul”, illetve „Tökéletesen beszélek románul”) feltehetőleg olya� személyek 
azo�os�ltak, akik �em egyszerűe� beszélik a romá� �yelvet (kiterje�t szókészlettel és megfele�
lő szabályalkalmazási készségekkel bír�ak), ha�em helyzetfüggőe� sikerese� alkalmazzák a 
külö�böző vo�atkoztatási csoportokra jellemző repertoárokat és beszé�stíl�sokat, esetleg a he�

11. Lás� erről Navracsics é.�.: 15
12. Az aktív/pro��ktív és a receptív/passzív két�yelvűség (az �tóbbit szemibili�gvizm�s�ak is �evezik) közötti kü�
lö�bségtételt lás� E�war�s, 1994:58
13. A jele�ségről lás� La�styák, 2000:184
14. A két fogalomról lás� Tr�g�ill, 1995:152
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lyi �ialekt�st. Tehát a máso��yelve� törté�ő komm��ikáció sorá� �emhogy t��atosíta�ák 
a �yelvhasz�álat i�ege�szerűségét, ha�em feltehető, hogy a romá� �yelv hasz�álata egyfajta 
ko�verge�s azo�os�lási folyamatokat is megalapoz, mi�t ilye�, a hasz�álók fo�tos i�tegratív je�
le�tőséget t�laj�o�íthat�ak a máso��yelvűség�ek. A külö�böző beszé�akt�sok folyamatába� 
úgy használhatják a romá� �yelvet, hogy sajátos �yelvi és beszé�alakzatok formájába� sikerese� 
kifejezik a külö�böző lokális, regio�ális vagy rétegi�e�titásokat, hovatartozásokat. Feltehetőleg 
szám�kra a romá� �yelv hasz�álata �emcsak gyakorlati szempo�tból meghatározható sikere�
ket jele�t, ha�em olya� kapcsolatre��szerbe való tartozást tesz lehetővé, amelybe� az et�ikai 
külö�bségek elle�ére �em merül fel (vagy ha ige�, akkor �em meghatározó) a másság, az i�e�
ge�ség problémája. 

Ugya�akkor feltehető, hogy a �yelvismeret a �yelvi heteroge�itás sajátos f��kcio�ális ko�tex�
t�sába�, olya� kifejezési, kapcsolatteremtési lehetőségeket alapoz meg, amely az ala�yok érté�
kelése szeri�t meghala�ja az egy�yelvűség biztosította lehetőségeket15, tehát megalapozott azt 
feltételez�i, hogy ez a kategória a két�yelvűséget egyértelműe� pozitív k�lt�rális hoza�ékké�t 
értékeli. 

Az a�ya�yelvi szi�t és a tökéletes szi�t és a tökéletes �yelvt��ás birtoklása közötti jele�tős 
külö�bség �em a��yira a �yelvi és implicite a társa�almi akkomo�ációs folyamatok közötti 
külö�bségké�t értelmezhető, ha�em valószí�űsíthető, hogy a máso��yelvet hozzáre��elt mó�
�o� és a csalá�ba� sajátította el, tehát természetes/első�leges két�yelvűké�t értékelhető16. Ezt 
látszik alátámaszta�i, hogy azok között akik úgy értékelték hogy a romá�t a�ya�yelvi szi�te� 
beszélik  magasabb az et�ikailag vegyes csalá�okból származóak ará�ya. Tehát a két kategória 
közötti külö�bség feltehetőleg �em a máso��yelvi teljesítmé�yek szi�tjé�, ha�em a csalá�i kö�
tő�ésekbe� kerese��ő.

A skála harma�ik fokozata („Nagyo� jól beszélek romá��l, �e érezhető akce�t�ssal”), aktív 
máso��yelvűségi kompete�ciát, azo� beszé�regisztereke� hasz�álatos szóki�cs ismeretét feltéte�
lezi, amelyek meghatározóak az egyé� személyes és társa�almi kör�yezetébe� hasz�álatos kom�
m��ikációs helyzetekbe�, ám ez �em föltétle�ül jele�ti a külö�böző közösségi repertoárok és 
stíl�sok megfelelő ismeretét és/vagy hasz�álatát. 

Tehát azok a személyek akik ebbe a kategóriába sorolták be mag�kat kevésbé tapasztalják 
meg a máso��yelvűség i�tegratív vo�zatait, feltehető, hogy szám�kra az i�timitás, a hovatarto�
zás kifejezésé�ek a �yelve több�yire az a�ya�yelv mara�17 Az i�ege�szerű akce�t�s t��atosítása 
�em p�sztá� arról szól, hogy ezek az egyé�ek érzik, hogy a kiejtésük sajátos (�em romá�os) ha�
�em arról is, hogy ezt az i�ege�szerűséget bizo�yos helyzetekbe� visszajelzik szám�kra18, tehát 
a komm��ikációs folyamatok sorá� a máso��yelv hasz�álata i�kább �iverge�s viszo�y�lást 
megalapozó.

15. Az aktív két�yelvűség eze� elemzési perspektívájára Fasol� hívja fel a figyelmet (1995:8)
16. A szakiro�alom külö�bséget tesz a természetes/első�leges illetve a mesterséges/máso�lagos két�yelvűség között. 
Az első�leges két�yelvűség a két �yelv�ek a primér szocializáció sorá� törté�ő párh�zamos elsajátítását feltételezi. 
Lás� erről Navracsics,  é. �.: 24�25, E�war�s, 1994:59�63
17. Ami �em jele�ti azt, hogy �em tarta�á�ak fe�� olya� személyes jellegű kapcsolatokat amelyek esetébe� a kom�
m��ikáció több�yire romá� �yelve� folyik.
18. Nem kötelezőe� kritik�sa�, ha�em esetleg az aktív hallgatásra jellemző biztató, segítőkész visszakér�ezéssel ar�
ra vo�atkozóa�, hogy „po�tosa� így kell érte�i” amit a �em romá� a�ya�yelvű part�er mo��ott.
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A �egye�ik fokozat („Az esetek többségében meg tudom értetni magam románul”), határeset a 
két�yelvűek és a máso��yelvet is hasz�álók között. Vagyis, az ö�magát ebbe a kategóriába be�
soroló egyé�, szokvá�yos, r�ti�jellegű mi��e��api helyzetekbe� képes komm��ikál�i, ismeri 
a megfelelő regisztereket, �e t��atába� va� – feltehetőleg tapasztalta már – hogy bizo�yos, �e 
�em gyakori komm��ikációs helyzetekbe� �em re��elkezik a megfelelő szókészlettel és a jár��
lékos komm��ikációs eszköztárral.

Az ötö�ik fokozat („Bizonyos estekben meg tudom értetni magam, de csak nehézségekkel.”), olya� 
máso��yelvhasz�álatra �tal amely a f��kciók és a komm��ikációs helyzetek szempo�tjából 
fokozotta� korlátozott, feltehetőleg po�tosa� behatárolható helyzetekhez, személyekhez, eset�
leg témákhoz kapcsolt. Feltehető, hogy ezekbe� a familiáris helyzetekbe� az ala�yok számára 
kialak�l a komm��ikáció kölcsö�össégé�ek az impressziója, hisz értik (vagy legalábbis az a 
be�yomás�k) amit szám�kra közöl�ek, és az i�terakcióba� résztvevő más személyek megértik 
amit ők elmo��a�ak19. 

Az ezzel a fokozattal azo�os�lók egy része valószí�űleg receptív/passzív mó�o� komm��ikál 
romá��l, valamilye� be�yomás�k va� arról, hogy mi a romá� �yelve� közölt szöveg jele�tése, 
�e �eheze� t��ja magát megértet�i. 

A hato�ik fokozat („Aligha egy pár szót értek ….”) olya� ala�yokra jellemző, akik valamelyes 
mértékbe� be�yomást alkothat�ak a romá� �yelv hasz�álatáról, �e talá� passzív�ak sem �evez�
hető a romá� �yelvi kompete�ciáj�k, tehát egy beszé�akt�s sorá� legfe�tebb beazo�osíta�ak 
által�k ismert szavakat, �e �em alkot�ak képet az üze�etről.

Ami�t látható, a skála ki�olgozásakor, a komm��ikatív kompete�cia szi�tjét mére��ő, több 
�ime�ziót is figyelembe vettü�k, feltételezve, hogy ezek összefügge�ek. Ilye� volt az a feltéte�
lezés, hogy az átfogó regiszter, repertoár és stíl�s ismerete valami�t az úgy�evezett ko�verge�s 
�yelvi akkomo�áció �agy valószí�űséggel együtt jár, és azok értékelik, állítják, hogy tökéletes 
a �yelvismeretük akik �emcsak jól ismerik a romá� �yelvet, ha�em az eze� a �yelve� törté�ő 
komm��ikáció fo�tos szerepet játszik az egyé�i i�tegrációj�kba�. 

Ez egy elméletileg levezethető hipotézis, �e a��ak elle�ére, hogy ésszerű�ek tű�ik, �em biz�
tos, hogy helyes. Ugya�így, ami�t azt már említettük, a mérésü�k �em �yelvszociológiai jellegű 
volt, �em volt lehetőségü�k a k�tatást úgy tervez�i, hogy a fe�tebbi elméleti hipotézist empiri�
k�sa� is teszteljük.20 

Mi��ezeket figyelembe véve a mérőeszközt, a skála fokozatai�ak a bem�tatott értelmezéseit, 
és az a�atok által��k szolgáltatott értelmezését, kérjük ezzel a fe��tartással kezel�i.

Az így kialakított, ö�értékelésre alapozó skálát felhasz�álva kér�eztük meg az er�élyi magyar 
�épességre repreze�tatív mi�tát jele�tő pop�lációt: milye� szi�te� ismerik a romá� illetve a �é�
met �yelvet?

19. Tömbmagyar vi�éke� tipik�s helyzet a magyar helybéliek romá� re��őrrel való komm��ikációja, amely sorá�, 
habár mi��kette� keverik a kó�okat, a re��őr több�yire a romá�t, a magyar tárgyalófél több�yire a magyar hasz�
�álja, �e a beszé�akt�s befejeztével mi��kette� azzal a be�yomással távoz�ak, hogy megértették egymást.
20. Ha�gszalagra rögzítettü�k pár a�atfelvételt. Az ezek sorá� elha�gzott komme�tárok egy részét felhasz�ált�k 
az értelmezései�k sorá�.
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A román (német) nyelv ismeretét illetően melyik kijelentés igaz Önre21

Romá��l
%

Németül
%

A�ya�yelvi szi�te� beszélek  … 2,8 0,1
Tökéletese� beszélek  … 22,8 0,5
Nagyo� jól beszélek …, �e érezhető akce�t�ssal. 29,1 2,1
Az esetek többségébe� meg t��om értet�i magam … 23,4 2,7
Bizo�yos estekbe� meg t��om értet�i magam, �e csak �ehézségekkel. 17 9,1
Aligha egy pár szót értek … 4,4 33,5
Egy szót sem ismerek. 0,5 51,8
Nem válaszol. 0 0,3

Az a�atok alapjá� elmo��ható, hogy a romá�iai magyarságo� belül (abba� az értelembe� aho�
gya� azt az előbbiekbe� meghatározt�k) a két�yelvűek ará�ya valahol 50�55 százalék körül va�, 
40�45 százalék körül va� azok ará�ya akik a máso��yelv�hasz�álók kategóriájába sorolhatók és 
hozzávetőleg 5 százalék azok�ak az ará�ya akik romá��l esetleg „egy kukkot” ha érte�ek.

A romá�iai magyarság maj��em fele két�yelvű a fogalom�ak abba� az értelmébe�, hogy 
külö�böző i�terakciók sorá�, aktív komm��ikációs part�erké�t t�� meg�yilvá��l�i. Hozzá�
vetőleg a �épesség�ek egy�egye�e go��olja úgy, hogy a tökéletese�/a�ya�yelvi szi�te� beszél 
romá��l, tehát feltételezhető, hogy a romá� �yelv hasz�álatá�ak �em p�sztá� i�str�me�tális, 
ha�em átfogóbb jellegű, i�tegratív f��kciói is va��ak, a romá� �yelvet átfogóbb stratégiai alkal�
mazko�ási eszközké�t hasz�álja22. A �épesség maj��em 30 százaléka t��atosítja, hogy a romá� 
�yelv hasz�álata szám�kra és kör�yezetük számára i�ege�szerűe� hat, tehát feltételezhető, hogy 
i�kább i�str�me�tális mi�t i�tegratív jelleggel komm��ikál romá��l (pl. kevésbé valószí�ű, 
hogy a máso��yelv mi�t az i�tim jellegű komm��ikáció �yelve műkö�ik).

A �épesség�ek maj��em �egye�e (23,4 százalék) ismeri a romá� �yelvet egy bizo�yos szi��
te�, vagyis feltehető, hogy a r�ti�jellegű, mi��e��api helyzetekbe� aktív romá� �yelvű tár�
gyalópart�erké�t t���ak fellép�i, �e kilépve ezekből a helyzetekből, a korlátozott kó�készlet 
oká�, komm��ikációs �ehézségeik va��ak. Ez fokozott mértékbe� jele�tkezik a �épesség 17 
százaléká�ál, az ők esetükbe� valószí�ű, hogy esete�ké�t és eleme�táris szi�te� komm��ikál�
�ak romá��l23.

Az összehaso�líthatóság ke�véért mellékeljük a következő táblázatot arról, hogy milye� mér�
tékbe� és szi�teke� jellemző két�yelvűség illetve a máso��yelv hasz�álata más romá�iai alpo�
p�lációk esetébe�24

21. C�lic, I, Horváth I, Lazăr, M (2000)
22. Ez a magatartás �em valami számító viszo�y�lás vagy t��atos �ormavállalás ere�mé�ye (Bo�r�ie�, 1991:51).
23. Az a�atfelvétel sorá� egy�két lekér�ezést rögzítettü�k. Egy székelyföl�i fal�ba� egy i�ősebb személy így kom�
me�tálta a kér�ést: „É� úgy vagyok vele, hogy ha a t��om, hogy a romá� megköszö�i amit mo��tam �eki, akkor 
szóba állok vele, s t��om, hogy mit mo��ok �eki. De ha látom, hogy csak azért kér�ez romá��l, hogy az legye� 
belőle, hogy �e akarjo� megérte�i, akkor i�kább hallgatok.”
24. Az a�atokat lás� C�lic, Horváth, Lazăr (2000). A k�tatás sorá� külö� mi�tát hasz�ált��k a székelyföl�i romá�
�ok esetébe�, illetve párh�zamosa� vizsgált��k egy romá�iai romá� és egy er�élyi magyar mi�tát. A székelyföl�i 
magyarok illetve az er�élyi romá�okra vo�atkozó a�atok a megfelelő mi�ták részpop�lációira számított értékek.
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A�ya�yelvi szi�te� beszélek … 2,46 2,52 1,1
Tökéletese� beszélek … 9,79 12,63 2,88 3,8
Nagyo� jól beszélek …, �e érezhető akce�t�ssal. 22,98 7,72 2,16 2,4
Az esetek többségébe� meg t��om értet�i magam … 29,36 17,54 7,19 2,5

Bizo�yos estekbe� meg t��om értet�i magam, 
�e csak �ehézségekkel … 29,36 15,09 9,71 3,9

Aligha egy pár szót értek … 7,23 27,02 23,74 14,9
Egy szót sem ismerek. 1,28 16,49 51,80 70,8
Nem válaszol. 1,05 0,5

Az összehaso�lító értelmezés és a két�yelvűséget mérő skála műkö�ésé�ek ill�sztrálására �éz�
zük meg a két�yelvűséget két magyar és romá� szempo�tból is sajátos alpop�láció, a székelyföl�
�i romá�ok és magyarok esetébe�.

Természetese� �em erőltetjük a párh�zamot a Székelyföl�ö� élő romá�ok és a romá�iai ma�
gyarság �yelvi helyzete között, teki�tettel arra, hogy az előbbi csak statisztikai értelembe� regi�
o�ális �yelvi kisebbség, �gya�is a romá� �yelv abba� a régióba� is hivatalos �yelv. Ez elsősor�
ba� abba� �yilvá��l meg hogy a Székelyföl�ö� élő romá�ok között a magyar �yelv ismerete 
általába� kevésbé jellemző (43,5 százalék „egy pár szót” vagy a��yit sem ismer), mi�t amilye� 
mértékbe� a székelyek körébe� jellemző a romá� �yelv ismerete (a romá��l egyáltalá� vagy 
csak passzív �yelvt��ással re��elkezők ará�ya 8,5 százalék).

Igaz és kiemele��ő az, hogy a székelyföl�i romá�ok esetébe� a ko�verge�s alkalmazko�ást 
jelző két�yelvűség, e �épesség több mi�t 15 százalékára a jellemző, amíg a székelyföl�i magya�
rok esetébe� ez �em éri el a 10 százalékot. Vagyis a két�yelvű magyarok között jóval �agyobb 
az i�str�me�tális viszo�y�lás a máso��yelvűséghez (az úgy�evezett �iverge�s �yelvi akkomo�
�áció), amíg a romá� a�ya�yelvű két�yelvűek esetébe� i�kább jellemző a ko�verge�s �yelvi ak�
komo�áció, a máso��yelvhasz�álat ko�text�sába� megjele�ő i�tegratív viszo�y�lás.

Ami�t az a máso��yelvhasz�álatot a komm��ikatív kompete�ciát mérő skála a�atai�ak az 
értelmezéseiből is látható, feltehető, hogy azok között akik tökéletese� beszél�ek és akik t��ato�
sítják, hogy hatéko�ya� komm��ikál�ak, �e i�ege�szerűe� hat a romá� �yelvhasz�álat�k, �em 
egyszerűe� �yelvismereti (szótár és szabály) külö�bségek va��ak. Az előbbiek sajátos komm��i�
kációs készségek (stíl�sok, regiszterek és repertoárok ismerete) birtokába� olya� komm��ikatív 
gyakorlatok részesei, amelyek sorá� a ko�verge�s �yelvi akkomo�áció logikájába�, egyfajta ho�
vatartozás érzése alak�l ki. Tehát aki tökéletes máso��yelvű�ek tartja magát az �em egyszerűe� 
�yelvi/komm��ikatív kompete�ciáról, ha�em e��él többről, komm��ikációs gyakorlatok re���
szeréről, et�ikai határoktól elteki�tő hovatartozások re��szeréről feltehetőleg sajátos i�e�titás�
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ko�fig�rációról beszél. Ebbe� az i�e�titásko�fig�rációba� a két�yelvűség, a��ak i�tézmé�yes 
termelése, az máso��yelv hasz�álata és az a��ak kapcsá� műkö�ő �ormák biztos jele�tős szere�
pet játszó��ak. Mi��e�képpe� egy elvégze��ő k�tatás fela�ata, hogy megvizsgálja, melyek a 
külö�bségek a ko�verge�s és a �iverge�s két�yelvűek, illetve a máso��yelvet hasz�álók között 
külö�böző, a bili�gvis komm��ikációs térbe� szig�ifika�ciával bíró, a komm��ikáció re��jére, 
e��ek a re���ek az újratermelésére vo�atkozó �ormák kapcsá�. Ami�t azt már említettük, az 
a mó�, ahogya� az ezt a vizsgáló�ást megalapozó a�atok összegyűltek, �em teszi (vagy ha ige� 
akkor csak részlegese� teszi) lehetővé eze� összefüggések k�tatását, így a két�yelvű komm��iká�
ció re��je kapcsá� megfogalmazó véleke�éseket formálisa� külö�álló részké�t m�tatj�k be.

A másodnyelvűség és az anyanyelvűség viszonya, attitűdök, viszonyulások

Egy 2000�be�, végzett k�tatás25 egyik kér�ésébe� arra próbált��k választ kap�i, hogy az er�
�élyi magyarok milye� mértékbe� és formákba� látják a máso��yelvűséget (közvetle� vagy 
közvetett hatalmi �yomás ere�mé�yé�ek, a kér�éseket lás� az alábbi táblázatba�). Az akkor 
feltett kér�ésekből kii���lva, más a�atokkal kiegészítve, a máso��yelvűség kapcsá� kialak�lt 
viszo�y�lásokat három fő �ime�zió me�té� re��szerezzük: a máso��yelvűség hasz�ossága/gya�
korlati értéke; a romá� �yelv mi�t az államhoz kötő�ő a�toritás �yelve; illetve a romá� �yelv 
mi�� p�blik�s �yelv.

Itemek Egyetértők (%)
A romá� �yelv ismerete mi��e�ki�ek csak hasz�ára válhat. 98
Azok a magyarok akik jól beszélik a romá� �yelvet, kö��yebbe� talál�ak jó m��kahelyet. 84,2

Mivel, hogy Romá� állampolgárok, mi��e� romá�iai magyar�ak jól kelle�e ismer�i 
a romá� �yelvet. 80,9

A romá�ok általába� elle�ségese� viselke��ek azokkal a magyarokkal akik �em ismerik 
jól a romá� �yelvet. 64,1

Sok esetbe� a hatóságok a romá� �yelvet a kisebbségi el�yomás eszközeké�t hasz�álják. 57,9

Azáltal, hogy sok helye� kötelező a romá� �yelv hasz�álata, az állam t�laj�o�képpe� 
asszimilál�i akarja a magyarokat. 54,8

A fe�tebbi táblázatba� bem�tatott első item („A román nyelv ismerete mindenkinek csak hasz
nára válhat”), kapcsá� megjegyze��ő, hogy a vissza�tasító választ a romá��magyar viszo�yok 
terheltsége oká� kialak�lt, a romá� �yelv sarkalatos vissza�tasításába� meg�yilvá��ló, �yelvi 
f���ame�talizm�s26 m�tatójaké�t go��olt�k el. Habár a romá�sághoz et�oce�trik�s elfog�lt�
sággal viszo�y�lók ará�ya az er�élyi magyarságo� belül �em éppe� elha�yagolható (vö. Csepeli, 
1999:198), ez �em a máso��yelvűség tü�tető, esetleg i�eologizált vissza�tasításába� �yilvá��l 

25. A k�tatás általá�os leírását lás� Horváth, Lazăr, 2000, az itt közölt a�atok �em jele��ek meg a hivatkozott 
kéziratba�.
26. A �yelvi f���ame�talizm�st mi�t a több�yelvűségi ko�text�sba� meg�yilvá��ló viszo�y�lást Bor�ás és mások 
úgy határozták meg mi�t a többség azo� elvárását, hogy a kisebbség ismerje a többség �yelvét, �e a��ak a vissza�ta�
sítását, hogy a többség megta��lja a kisebbségi �yelvet (1995:105). A mi megközelítésü�kbe� a �yelvi f���ame��
talizm�s egyszerűe� abba� áll, hogy okoktól és hatalmi ko�fig�rációtól függetle�ül valaki vissza�tasítja, értelmet�
le��ek tartja egy másik �yelv hasz�álatát, ismeretét.
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meg, mi�t az pél�á�l a spa�yolországi kisebbségi �acio�alizm�sok esetébe� a spa�yol �yelv ese�
tébe� előfor��l (Söhrma�, 1993:78).  

E��ek kapcsá� megemlíthető, hogy romá� részről, ha �em is elha�yagolható az úgy�evezett 
�yelvi f���ame�talisták ará�ya, �e azok akik megvete��ő�ek, elítéle��ő�ek tartják a romá�
�ok magyar máso��yelvűségét, mi��e�képpe� kisebbségbe� va��ak (Horváth, 2002:142�143). 
Igaz egyértelműe�, és jele�tős többségbe� va��ak azok akik vissza�tasítják, hogy e��ek a má�
so��yelvűség�ek az elsajátítását az i�tézmé�yes oktatás folyamatába� tegyék lehetővé (Horváth, 
2002:143).

Az elvo�t hasz�osság/elfoga�ottságo� túl, a romá� máso��yelvűség i�str�me�tális értékét 
mértük (item: „Azok a magyarok akik jól beszélik a román nyelvet, könnyebben találnak jó munka
helyet”). A 84 százalékos egyetértés egyértelműe� jelzi az er�élyi magyarság többsége számára 
a romá� �yelvt��ás olya� k�lt�rális tőkeké�t jele�ik meg, amely�ek súlya va� az érvé�yesü�
lésbe�. Azt �em t��hatj�k milye� érzelmi töltetek va��ak az egyetértés mögött; lehet egyesek 
számára kellemetle� tapasztalatok (hátrá�yos megkülö�böztetéské�t megélt helyzetek) feli�ézé�
sét jele�ti, mások té�yszerűe� ko�statálják, �e mi��ettől függetle�ül a romá� �yelv gyakorlati 
értékébe� kételke�ők vagy azt �em ko�statálók ará�ya �em jele�tős.

Természetese� a romá� máso��yelvűség gyakorlati hasz�á�ak az állítása �em jele�t föltétle�
�ül �omi�a�ciaváltást, az a�ya�yelvűség háttérbe szorítását, po�tosabba� �em kötelezőe� fel�
tételez ilye� jellegű attitű�öket, viszo�y�lásokat. Arra, hogy a romá� �yelv gyakorlati hasz�a 
milye� mértékbe� meghatározó az a�ya�yelvűség és máso��yelvűség viszo�yát illetőe� jól rá�
világíta�ak a következő, a romá� �yelv, mi�t a stratégiai érvé�yesülés eszköze, kapcsá� feltett 
itemek27. 
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Romá�iába� csak az t�� érvé�yesül�i, aki ta��lmá�yait teljes mértékbe� 
romá� �yelve� folytatta. 29,5 58,59 12,45

Romá�iába� csak az t�� érvé�yesül�i, aki a ta��lmá�yai�ak legalább 
egy részét romá� �yelve� folytatta. 51,82 34,8 13,38

Az �agyo� hasz�os lehet ha valaki az egyetemi ta��lmá�yait 
romá� �yelve� folytatja. 49,28 28,71 22,1

A fe�tebbi a�atok alapjá� rövi�e� szólva elmo��ható, hogy az er�élyi magyarok maj��em 
egyharma�a (29,5 százalék�k) számára a teljes, és hozzávetőleg fele (51,82 százalék illetve 49,28 
százalék) számára a részleges romá� �yelvű képzés az érvé�yesülés egyik lé�yeges eszközeké�t 
jele�ik meg. Kiha�gsúlyozz�k: �em arról va� szó, hogy e��yie� akar�ak vagy szeret�é�ek ro�
má��l ta��l�i, ha�em csak arról, hogy az er�élyi magyarok hozzávetőleg fele úgy véli, hogy a 
romá� �yelve� (is) ta��l�i esély�övelő, tehát a stát�sz és az egyé�i mobilitás értékei�ek a szem�
po�tjából szükséges k�lt�rális ber�házás�ak tartja.

Tehát elmo��ható hogy az a véleke�és miszeri�t a romá� máso��yelvűség hasz�os�ak tartott 
k�lt�rális ber�házás marká�s mó�o� jele� va� az er�élyi magyar társa�alomba�. Mi több azt 
is lehet mo��a�i, hogy társa�almi szi�te� �omi�á�s az a véleke�és, hogy a két�yelvűség az a 

27. A�atok forrása: CCRIT, 1999.
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kisebbségiek mobilitásá�ak alapvetőe� szükséges k�lt�rális kelléke28. Az egy más kér�és, hogy 
ez a viszo�y�lás milye� formákba�, milye� mértékbe� és milye� helyzetekbe� vezet egyértel�
műe� �omi�a�ciaváltáshoz. Feltehető, hogy a stát�sz és az egyé�i mobilitás �ralko�ó értékeivel 
szembe� állított szoli�aritás formájába�, fokozatosa� újraértékelő��ek, és változatos formába� 
újratermelő��ek az a�ya�yelvűség közösségi szerepei és f��kciói29. E��ek jegyébe� ér�emes 
megvizsgál�i milye� formába� va��ak jele� az er�élyi magyarság szi�tjé� az elfoga�ás és az 
elle�állás mozza�atai. Azt, hogy a romá��ak mi�t máso��yelv ismerete állampolgári kötele�
zettség, vagyis, hogy az állampolgári kötelékekből levezethető �orma és k�lt�rális tehertétel, 
(„Mivelhogy Románia állampolgárai, minden romániai magyarnak jól kellene ismerni a román 
nyelvet”) az er�élyi magyarok többsége (80,9 százaléka) által elfoga�ott kijele�tés. Természete�
se� ez a kijele�tés egy olya� �omi�á�s �isk�rz�st, felfogást repro��kál amelyet kisebbségi rész�
ről �yilvá�osa� �em kér�őjeleztek meg. Amit talá� ér�ekes megemlíte�i, hogy iskolázottságot 
illetőe� szig�ifiká�s az eltérés a kijele�tést vissza�tasítok (17,5 százalék és az elfoga�ók között  
80,9 százalék), az előbbiek között �agyobb a magasabb végzettségűek ará�ya. Ez alapjá� felte�
hető, hogy a vissza�tasítás (legalábbis a pop�láció egy része esetébe�) elvi állásfoglalás amely 
az állampolgárságba� i�kább jogok és lehetőségek, mi�t a (k�lt�rális�) tehertételek és kötele�
zettségek re��szerét látja. Mi��e�képpe� té�y, hogy az er�élyi magyarság �agytöbbsége eseté�
be� az �yelv � állam � a�toritás � kötelesség szema�tikai jele�tésterébe� legitim�ek értelmezi a 
máso��yelvűséget. Igaz attól, hogy ebbe� az értelmezési keretbe� az er�élyi magyarok jele�tős 
része legitim�ek teki�ti a máso��yelvűséget, �em azt jele�ti, hogy a két�yelvűségi gyakorlato� 
alap�ló �yelvi re��et is mi��e� formájába� elfoga�ható�ak és ké�yelmes�ek teki�ti.

Egyrészt a �épesség 64,1 százaléka úgy véli, hogy a közvetle� társa�almi �yomás is meg�yil�
vá��l ame��yibe� a romá� �yelv hasz�álatát illetőe� az egyé�ek �em felel�ek meg az elvárá�
sok�ak30. Ko�tra Miklós a�atai szeri�t az 1996�ot megelőző két évbe� a romá�iai magyarok 
38%��ak hívták fel a figyelmét, hogy �e beszélje� magyar�l (Ko�tra, 1999:84).

Másrészt az er�élyi magyarság több mi�t fele elfoga�ja azt az értelmezést miszeri�t a romá�i�
ai �yelvpolitikáko� belüli állam�yelvi törekvések, a kisebbségek elle�őrzésé�ek (57,9 %), illetve 
az asszimiláció�ak a ke��őzött eszközei (54,8 %).

Ami ér�ekes az talá� az, hogy  er�élyi magyarok egy jele�tős részé�ek, a máso��yelvűség mi�t 
állampolgári alapo� kötelező k�lt�rális tehertétel, �em is jele�ti olya� a�toritási gyakorlatot 
amely�ek valamifajta magyarok elle� irá�y�ló vo�zatai vol�á�ak. Hozzávetőleg egyharma��k 
(32,5 %) �em értett egyet azzal a kijele�téssel, hogy „Sok esetben a hatóságok a román nyelvet a 
kisebbségi elnyomás eszközeként használják”. Tehát a �épesség egy része implicit mó�o� vissza�ta�
sítja azokat, a kisebbségi magyar közbeszé�be� marká�sá� jele�levő �isk�rz�sokat, amelyek a 
romá� hatóságokat �yelvi el�yomással, asszimilációs szá��ékokkal vá�olják.

Tehát az egységesített �yelvi piac �ormáit eze� belül a máso��yelvhasz�álat kialak�lt re��jét 
a résztvevők �em kötelezőe� és �em mi��e� helyzetbe� érzékelik a hatalomgyakorlás geszt�sa�
iké�t. Az er�élyi magyarok �agy része magát a máso��yelvűséget, hozzávetőleg egyharma�a a 
két�yelvűség ele��ig kialak�l re��jét az állami a�toritás természetéből faka�ó elfoga�ható és 
legitim �yelvi re��ké�t értelmezi.

28. A mobilitás sajátosa� kisebbségi k�ltúrájáról, ú�. kisebbségi mobilitási k�ltúrákról („mi�ority c�lt�res of mo�
bility”) lás� Neckerma�, Carter, Lee (1999)
29. Lás� erről a sajátos �i�amikáról Gal, 1991.
30. „A románok általában ellenségesen viselkednek azokkal a magyarokkal akik nem ismerik jól a román nyelvet.”
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Ezt talá� a legjobba� az világítja meg ahogya� az er�élyi magyarok a romá�hoz �em mi�t 
állam�yelvhez, ha�em mi�t p�blik�s �yelvhez viszo�y�l�ak. Ezt a viszo�y�lást a következő 
kér�ésre a�ott válaszok megoszlása világíthatja meg: „Amikor romá�ok is va��ak a közelbe�, 
függetle�ül a beszélgetés tárgyától, ��variatla�ság, ha két magyar magyar�l beszélget”31

Egyetért Nem ért egyet
Romá�ok 71,3 22,6
Er�élyi romá�ok 74,3 22,9
Székelyföl�i romá�ok 70,4 24,6
Magyarok 56,2 41,7
Székelyföl�i magyarok 41,2 55

Ami�t az a táblázat a�ataiból látható, a magyar �yelv�ek a magyar�l �em beszélők jele�lé�
te miatti korlátozása32 jele�tős mértékbe� elfoga�ott az er�élyi (főleg a Székelyföl�ö� kívüli33) 
magyarok által. Tehát az er�élyi magyarok több mi�t fele, akárha pozitív „csomagolásba�” is 
(mi�t komm��ikációs ��variassági szabályt), a romá� �yelv hasz�álatá�ak valamiféle �agyobb 
p�blik�s legitimitást t�laj�o�ít, mi�t a magyaré�ak. Vagy ha egy picit túlzott mó�o�, �e �em 
teljese� alaptala��l feli�ézzük a Habermas által vázolt polgári �yilvá�osság kötelező elemé�ek 
tartott általá�os hozzáférhetőség elvét, miszeri�t „mi��e�ki, aki az a�ott akt�s szempo�tjából 
a közö�ségbe tartozó�ak számít, jele� lehet” (Néme�i, 2000:237), akkor azt is mo��hatj�k, 
hogy az er�élyi magyarság�ak több mi�t fele (a Székelyföl�ö� kívüli régiókba� lakók maj��em 
kétharma�a) i�kább a romá�t, mi�t a magyar tartja a p�blik�s �yelv�ek.

A két�yelvűség irá�ti, és  a két�yelvűséget i�tegráló �yelvi re�� kapcsá� kialak�lt viszo�y��
lásokat kimerítőe� felleltároz�i egy külö� k�tatatás tárgya lehet�e. Jele� esetbe�, szá��ék��k 
elsősorba� az volt, hogy rám�tass��k, hogy me��yire összetettek, és pl�ralizm�s�kba� �éha 
elle�tmo��óak ezek a viszo�y�lások. Látható, hogy a stát�s és egyé�i mobilitás értékei jegyébe� 
�omi�á�s�ak, általá�os�ak mo��ható pragmatikus román máso��yelvűséggel párh�zamosa�, 
a regio�ális �yelvi helyzet függvé�yébe� me��yire �iffere�ciálta� jele�tkezik a román mint do
mináns, publikus �yelv �ormájá�ak az elfoga�ása. Ugya�akkor az is figyelemre méltó me��yire 
kevéssé egyértelmű a máso��yelvűség, az erre alapozó �yelvi re�� műkö�ésé�ek a legitimitása. 
Egyrészt elfoga�ott legitimációs alapké�t műkö�ik az állam�yelv, mi�t az állampolgárságból 
faka�ó k�lt�rális tehertétel, i�tézmé�ye, �gya�akkor ha�gsúlyosa� megjele�ek a máso��yel�
vűség politikáit, a két�yelvűség jele�legi �yelvi re��jét megkér�őjelező kritikai viszo�y�lások 
elfoga�ása is.

Mi��e�képpe� a következő lépés a pl�ralizm�s re��szerezése vol�a (érts�: a létező tipológiák 
beazo�osítása és azok leíró magyarázó elemzése).

31. C�lic, Horváth, Lazăr (2000)
32. Lás� erről Ko�tra (1999) 
33. Ha a viszo�yítási alap��k a székelyföl�i magyarságo� kívüli er�élyi magyarság, akkor 
az egyetértők ará�ya 62,5 %.
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