
Mennyire fontos a következetesség a nyelvi nevelés során? 

 

Olyan egyszerűnek hangzik az a megállapodás, hogy „mindegyik szülő csak a saját nyelvét 
használja a gyermekkel”, vagy az a kijelentés, hogy „gyerekeinkkel csak magyarul beszélünk, 
ha külföldön élünk is”, hogy az ember az első pillanatban el sem tudja képzelni, hogy a 
gyakorlati megvalósítását bármi is gátolhatná. A szülői vallomásokból azonban úgy tűnik, 
hogy sokan vannak, akiknek a mindennapokban gondot okoz aprópénzre váltani az 
elhatározásukat. 

A következetesség a nevelés minden területén fontos, ugyanakkor sok esetben nehezen 
teljesíthető feladat.1 Favágó munka; hiszen hosszú időn keresztül, különböző hátráltató 
tényezők mellett kell a szülőnek kitartania a kitűzött cél mellett. A szülői következetességet 
megnehezítő tényezők sora hosszú. Sok esetben maga a szülő sincsen tisztában azzal, hogy 
nyelvi viselkedése milyen hatással van gyermeke kétnyelvű fejlődésére. Ilyenkor az 
ismeretszerzés és a tudatosítás jelenti az első lépést a megoldás felé. Máskor, az idegen 
nyelvű országban eltöltött hosszú idő és az ott beszélt nyelv kiváló ismerete nehezíti meg, 
hogy a szülő kitartson a saját nyelve mellett, és ne engedjen ő is a környezetnyelv egyre 
erősebb csábításának.2 Hiszen tudna ő a gyermek által kezdeményezett nyelven válaszolni 
annak kérdéseire! Sőt, sok esetben könnyebb is lenne! Természetes, hogy az idegen nyelvű 
környezet hatására a szülőnél is jelentkezhetnek a nyelvfelejtés jelei – különösen igaz ez, ha 
hosszú éveken át nincsen anyanyelvi társasága. Elképzelhető, hogy ilyenkor a saját nyelvének 
használata is természetellenesnek és céltalannak tűnik. Nagyban megnehezíti a helyzetét, ha 
egyedüli anyanyelvi beszélőként rá hárul a kétnyelvűség fenntartásának minden feladata. 
Nem hálás dolog folyamatosan a „nyelvi rendőr” szerepében tetszelegni, és javítgatni a 
gyermek hibáit! Nehéz következetesnek maradni akkor is, ha az állandó többletenergiával és 
időráfordítással jár, mert a családtagok miatt mindig fordítani kell egyik vagy másik irányba. 
Ilyenkor a fáradtság és az időhiány húzza át a szülő eredeti tervét. És akkor még nem is 
beszéltünk a szűkebb és tágabb családban előforduló, nyelvi köntöst öltő nézeteltérésekről, 
a gyermeket körülvevő – nem minden esetben támogató – környezetről, és magáról a 
gyermekről, aki esetleg nem működik együtt az őt érintő nyelvi terveinkkel.  

Felmerül a kérdés, hogy valójában mennyire fontos a következetesség? A kutatási 
eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy sokkal nagyobb a valószínűsége a zavartalan 
kétnyelvű fejlődésnek, ha a szülők következetesek a nyelvi nevelés során.3 Mai tudásunk 
szerint, a következetesség a beszédelsajátítás korai szakaszában különösen fontos, mert 
megkönnyíti a nyelvek elsajátítását, és segít a megkülönböztetésükben.4 

Az első három évben a kisgyermeknek nagy szüksége van arra, hogy előre kiszámítható 
legyen számára, melyik nyelvet melyik beszélőhöz kösse. Az eligazodásban a szülői 
útmutatás jelent segítséget. Minél egyértelműbb és következetesebb a szülői reakció, annál 
könnyebben boldogul a gyermek a nyelvi helyzetek útvesztőjében. A kiszámíthatóság 
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biztonságot ad a kisgyermeknek, és automatizálja a szülő által kívánatosnak tartott nyelvi 
szokásokat. Következetes nyelvi nevelés esetén a gyermek később is ritkábban tagadja meg 
a családi nyelv(ek) használatát. Sőt, még évek múltán is ragaszkodik a megszokott nyelvi 
rendhez, és ő figyelmezteti a szülőt, ha az vét ellene. 

 

Miért nem szólal meg a gyermekem az óvodában az intézmény nyelvén? 

 

Két- vagy többnyelvű környezetben gyakran előfordul, hogy a gyermek hosszabb ideig nem 
szólal meg az óvoda nyelvén. A legtöbb esetben ez a némaság a beilleszkedés szokásos 
részét képezi, hiszen a gyermek egyik napról a másikra nemcsak egy új környezetben találja 
magát – ismeretlen résztvevőkkel és szokásokkal, – hanem egy új nyelvi közegben is, ahol 
nyelvtudás hiányában nem tud a korának megfelelő módon bekapcsolódni a közösségi 
életbe. Az a kisgyermek, aki már hozzászokott ahhoz, hogy képes a szükségleteinek 
megfelelően kifejezni magát egy nyelven, hirtelen kénytelen megtapasztalni, hogy nem érti a 
körülötte elhangzottakat, és akaratának sem képes hangot adni. Az ismeretlen nyelv 
általában egy újabb – de természetesen nem leküzdhetetlen – tehertétel az óvodai 
beszoktatás során. A gyermek életkorától és természetétől egyaránt függ, hogy számára ez a 
helyzet milyen mértékű frusztrációt jelent. A kisebb gyerekek könnyebben és gyorsabban 
boldogulnak, hiszen játékaik még kevésbé nyelvhez kötöttek, és a nyelvtudásukkal szemben 
támasztott elvárások is jóval kisebbek, mint az idősebbek esetében. Egy visszahúzódó, 
hallgatag, szívesebben egyedül játszó kisgyermek számára ez a kezdeti helyzet kisebb 
problémát okoz, mint egy vezető szerepre törő, kommunikatív nagycsoportosnak, akinek 
ebben az esetben a nyelv, mint érvényesülési eszköz (még) nem áll rendelkezésére. Az 
idegen nyelvű környezetbe való beilleszkedés első szakaszában a gyermek viselkedése is 
megváltozhat; a frusztráció hatására fokozottan agresszívvé vagy éppen túlzottan 
visszahúzódóvá válhat.5  

Ezt a helyzetet éltük át Bécsben született Anna lányunkkal mi is, aki 2,5 évesen került be a 
helyi német óvodába. Az otthon cserfes, gyorsan barátkozó és mindig a középpontban állni 
szerető kislány viselkedése teljes mértékben megváltozott, amint reggelente belépett az 
óvodába. Ott nyoma sem volt otthoni önmagának; csendes megfigyelőként egyedül rajzolt 
egy éppen üres asztal mellett. Az otthon mindig ellenkező gyerek egy igazi kezes báránnyá 
változott az idegen nyelvű környezetben. Mígnem majd´ egy év elteltével egyik reggel az 
óvónő bizalmasan félrevonva megkérdezte, hogy nem történt-e valami komoly változás a 
családban, ami a gyereket nagyon megviselhette volna. Csodálkozó tekintetemet látva 
elmesélte, hogy Anna teljesen megváltozott; már nem üldögél csöndesen, hanem 
rosszalkodik, sőt különböző csínytevésekre buzdítja a társait is. Szófogadása már a múlté; 
határtalan „igazságérzetével” az óvónőnek is megindokolja (természetesen immár németül), 
hogy ő miért nem érdemelte meg az adott büntetést. A változás valódi okát ismerve, meg 
kellett „nyugtatnom” az óvónőt, hogy nem történt más, csak a gyermek időközben megtanult 
németül annyira, hogy valódi önmagát adhatja. Az elmúlt időszak csendes visszahúzódása 
volt valójában kényszerhelyzet számára, amit a német nyelv ismeretének hiánya okozott. 
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Az óvodai „némaság” időszakának hossza gyermekenként változó; általában kb. 3-8 hónap, 
de szélsőséges esetben akár egy évig is eltarthat. Ez idő alatt az önmagát tehetetlennek érző 
szülő fő feladata, hogy türelmesen várja a pozitív fejleményeket – nem sürget, nem kér 
számon, és otthon nem „vizsgáztatja” gyermekét az óvodában tanultakból. A türelmes szülői 
várakozást azonban nagyban megnehezíti az a – manapság széles körben elterjedt – tévhit, 
miszerint a gyermek mintegy 3 hónap alatt folyékonyan és kifogástalanul fogja beszélni az új 
nyelvet. Ezek a hamis elvárások valótlan képet festenek a gyermekkori kétnyelvűvé válás 
folyamatáról. 

Az óvodai szótlanság tehát a gyermeki nyelvelsajátítás egyik fázisának tekinthető.6 Az 
intenzív figyelem időszaka ez, melynek során a gyermek minden érzékszervével igyekszik 
magába szívni a hallottakat, amelyet majd megfelelő „elemzőmunka” után ő maga is képes 
lesz produkálni. Az esetek nagy részében a némaság hónapjai után a gyermek kerek, egész 
mondatokkal áll elő. Ilyenkor a szülők számára úgy tűnhet, mintha a nyelvtudás a semmiből 
született volna meg. Amint azt az alábbi szülői beszámolókból láthatjuk, a jelenség 
meglehetősen elterjedt: 

 Amikor svájci óvodába került az 5 éves fiam, 6 hónapig nem volt hajlandó megszólalni 
svájci németül, és utált óvodába járni. 6 hónap múlva folyékonyan beszélte a nyelvet, 
és nem volt többé probléma az óvodába járás. 

 A kislányom 2,5 éves korától járt holland közösségbe. 4 éves koráig heti két 
alkalommal, 4 éves korától napi szinten. Egészen addig nem volt hajlandó hollandul 
megszólalni, amíg nem tudott kerek egész mondatokat alkotni. Logopédus 
segítségével kb. egy év alatt teljesen kinyílt, azóta szívesen beszél, társalog. 

 Igen, a kisebbik gyermekem nem akart luxemburgiul beszélni az óvodában. Ez addig 
tartott, amíg a nagyobb testvérét meg nem hallotta beszélni ugyanazon a nyelven. 

 A lányom az oviban sokáig (kis- és középső csoportban) nem szólalt meg franciául, 
pedig otthon már akkoriban is franciául játszott, és mindent megértett. 
Nagycsoportban (itt 4,5 éves kortól) már beszél a pajtásaival, és válaszol, ha kérdik. 

 A fiam az iskolakezdés első 2 hónapjában nem akart megszólalni franciául az 
osztályban. Nehezen illeszkedett be, sokat sírt és dühös volt. De, ahogyan fejlődött a 
nyelvtudása, úgy oldódott a dolog. 

Elképzelhető azonban, hogy a különösen hosszan tartó óvodai hallgatásnak a hátterében 
más okok állnak. Viszonylag ritka, de gyorsan tisztázható, ha a nem megfelelő hallás a gátja a 
gyermek nyelvi fejlődésének (pl. egy krónikussá váló középfülgyulladás miatt).  

Sokkal gyakoribb azonban, hogy az óvodában eltöltött idő hossza nem elegendő a nyelv 
elvárható sebességgel történő elsajátításához. Túl kevés ideig hallja gyermekünk az óvoda 
nyelvét akkor, ha csak bizonyos napokon, vagy naponta csak néhány órát tölt el az idegen 
nyelvű környezetben. Amennyiben az intézményben nem megfelelő a gondozó/gyermek 
arány, és csak egyetlen óvónő foglakozik az egész csoporttal, párbeszédre, egyéni nyelvi 
fejlesztésre aligha kerülhet sor. A kicsinek pedig sokáig elsősorban felnőtt nyelvi mintára 
lenne szüksége. 

Akkor is nehezebben juthat előre a kétnyelvűség útján a „kis nyelvtanuló”, ha az 
óvodástársak többsége szintén nem anyanyelvi beszélője a környezeti nyelvnek, ui. 
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ilyenkor a nyelvi hibák tovább rögzülnek, és nehezebben javíthatók. Ez az óvodai 
csoportösszetétel ma realitás Nyugat-Európa nagyvárosaiban.  

Végül, de nem utolsó sorban a negatív szülői attitűdök, az adott nyelvvel szembeni 
ellenérzés, esetleg elutasítás is lassíthatja a gyermeki kétnyelvűség kialakulását. 

A Magyarországon gyermekeiket idegen nyelvű óvodába járató szülők is találkozhatnak azzal 
a jelenséggel, hogy kisfiúk vagy kislányuk hosszú ideig nem szólal meg az intézmény nyelvén. 
A fent elmondottakon kívül ennek oka abban is keresendő, hogy a gyermeknek gyakran 
nincsen valódi szüksége az idegen nyelvre. Vagyis: az óvodás remekül elboldogul a saját 
anyanyelvén is, hiszen az óvónők és az óvodástársak is magyarok. Még ha a személyzet 
következetesen az idegen nyelvet beszéli is a gyermekkel, sokszor elfogadják, ha magyarul 
szólal meg. A kicsi hamar észreveszi, hogy az óvó néni valójában ismeri az ő nyelvét is (pl. a 
szüleivel is magyarul beszél, amikor azok érte jönnek). A valódi értelemmel bíró 
beszédhelyzetek hiánya – ha minden egyéb feltétel teljesül is – ellehetetlenítheti a nyelvi 
fejlődést. A kisgyermek persze ilyenkor is szívesen énekel vagy versel a kívánt idegen 
nyelven, de a mindennapi játékhelyzetekben és a spontán beszélgetésekben 
természetellenesnek tarthatja használatát.  

 

Külföldre költöztünk. Segítséget jelentene-e a gyermekemnek, ha otthon is az új 

ország nyelvét használnánk? 

 

Bármennyire jó nyelvtudással is rendelkezik a szülő az adott nyelven, természetellenesnek 
tűnhet minden családtag számára, ha egy addig nem beszélt nyelvre kell átállniuk. A 
külföldre költözés annak ezernyi velejárójával együtt nagy érzelmi tehertételt jelent 
mindenkinek. Egy új nyelv bevezetése további megterhelést jelentene a letelepedés és 
beilleszkedés amúgy is nehéz időszakában. Ezzel szemben, a megszokott nyelv használata 
az állandóság érzetét kelti a gyermekben akkor, amikor szülei döntése következtében 
fenekestül felfordult az élete. Igaz ez még akkor is, ha a gyermek valamilyen szintű idegen 
nyelvi ismerettel már rendelkezik. A pszichés trauma mellett, maga a kommunikáció is 
nehézkes lenne, és valószínűleg a gyermek egyéb fejlettségi szintjének nem megfelelő. 

Mindez nem jelenti azt, hogy ne taníthatnánk meg számára néhány hasznos szót vagy 
kifejezést, különösen, ami az első időszakot megkönnyítheti. (Sokunknak megnyugtató az a 
tudat, hogy gyermekünk meg tudja mondani, ha WC-re kell mennie, vagy tud kérni egy pohár 
vizet.) Az óvónők is szívesen odaadják a csoportban tanult mondókák, versek, énekek 
szövegét, amelyeket otthon együtt gyakorolhatunk. Sok kisgyermek szereti, ha az új nyelvet 
szerepjátékban használjuk; olyan óvodai helyzeteket játszunk el, amelyeket a gyermek 
napközben átélt. Máskor egy olyan báb- vagy plüssfigurát hívhatunk segítségül, aki kizárólag 
a gyakorlandó nyelven beszél és ért, tehát a magyarul mondottakat nem érti meg, így nem 
reagál rájuk. A szülő a játékfigura szerepében – pl. maciként vagy bohócként – próbálhatja 
meg gyermekét rávenni az idegen nyelv használatára.  

Együtt örülhetünk tehát az újonnan megtanultaknak, és bátoríthatjuk gyermekünket anélkül, 
hogy az otthoni nyelvhasználati szokásokat fenekestül felforgatnánk. Semmiképpen nem 
ajánlott, hogy a gyermekkel a mielőbbi nyelvtanulás elősegítése érdekében otthon is az 



óvoda vagy iskola nyelvén kezdjünk el beszélni!7 A gyakorlat azt mutatja, hogy a rövid távú 
sikerért egy hosszú távú célt áldoznánk fel; ezzel ugyanis gyermekünk magyar 
egynyelvűségéből egy másik egynyelvűségbe (új nyelv) vezető útját egyengetnénk 
akaratlanul is. Holott nem az a célunk, hogy a gyermek a magyart egy másik nyelvre 
cserélje fel, hanem, hogy mindkét nyelvben egyaránt jártas legyen. Az a szülő, aki mégis így 
tesz, „drágán” megfizet egykori döntéséért, hiszen, amikor már 1-2 év múlva érzékeli a 
családi nyelv fokozatos visszaszorulását, és szeretné visszaállítani a régi rendet, a gyermek 
válik annak kerékkötőjévé. 

Érthető, hogy nagy a kísértés az efféle „segítségnyújtásra”, ha a szülő kimondottan jól beszéli 
az ország nyelvét, a gyermek pedig nem halad az előzetes elvárásoknak megfelelően, sőt, 
esetleg egy ideig nem is hajlandó megszólalni az új nyelven. A megoldást leggyakrabban a 
türelem és a kivárás jelenti; ui. a kicsik többnyire a szülői elvárásnál némileg lassabban 
sajátítják el az új nyelvet. Ha a gyermek nyelvi fejlődése az intézmény nyelvén kb. 1-2 év 
elteltével sem kielégítő, akkor olyan programok szervezésével segíthetünk neki, amelyek a 
fejlesztendő nyelven zajlanak. 

 Ha a gyermek nem a teljes napot (kb. 9-16 óráig), hanem pl. csak a délelőttöt töltheti 
az óvodában, keressünk részére különböző, korának és érdeklődésének megfelelő 
különórákat a délután egy részére, amelyek az elsajátítandó nyelven folynak. 
Kisiskolásoknak sok iskola biztosít délutánra térítés ellenében napközit. 

 Ha anyagi lehetőségeink megengedik, fogadhatunk gyermekünk mellé egy 
környezetnyelvi baby sittert is, aki heti néhány alkalommal pár órát foglalkozik vele. 
Célszerű az óvónő-, és tanítónőképzős hallgatók között keresgélni, hiszen ők leendő 
munkájukból adódóan, tanulmányaik során megismerkednek a nyelvfejlesztés 
különböző játékos formáival. 

 Kevésbé költséges, ha egy-egy olyan óvodástársat hívunk el játszani, aki az adott 
nyelv anyanyelvi beszélője. Ezek a barátságok nemcsak a nyelvhasználatot könnyítik 
meg, hanem gyermekünknek a csoportba való beilleszkedését is. 

Nehezebb helyzetben találják magukat az iskoláskorú gyerekek és tizenévesek (és persze 
szüleik), hiszen esetükben az elvárás jóval nagyobb; mielőbb be kell tudniuk kapcsolódni az 
oktatás menetébe. Az iskolában hamarosan kénytelenek rájönni, hogy bár a mindennapi 
társalgás legfontosabb szókincsét és fordulatait viszonylag hamar elsajátítják, ez a nyelvtudás 
még fényévekre van az iskolai tanórák nyelvhasználatától. Az egyes tantárgyak 
szakszókincse, a tananyag viszonylagos elvontsága másfajta nyelvismeretet követel. 

A tizenéves korosztályra vonatkozó szakértői tanácsok nagyban eltérnek egymástól. 
Vannak, akik a család átmeneti nyelvváltása mellett teszik le a voksot – természetesen 
mindkét szülő és a gyermek egyetértése esetén – annak érdekében, hogy a tizenéves a 
lehető legnagyobb segítséget kaphassa meg a sikeres iskolai előmeneteléhez. Mások éppen 
a családi nyelv és kultúra folyamatossága mellett érvelnek azt hangsúlyozva, hogy a gyermek 
fejlődő környezetnyelvi képességeivel párhuzamosan, egyre nehezebb lenne visszatérni a 
családi nyelvre.  

Ismerek olyan példákat is, ahol a külföldön élő magyar szülők a saját idegen nyelvi ismereteik 
javítása miatt szorgalmazzák a magyar nyelv leváltását otthon. Ilyenkor valójában a szülők 
szeretnének a gyermekek idegennyelv-tudásából profitálni. Ez a helyzet sem támogatja a 
gyermeki kétnyelvűség megtartását. 
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Mit tehetek, ha a gyermekem nem hajlandó használni az egyik családi nyelvet? 

 

A családi nyelv időszakos visszautasítása széles körben elterjedt jelenség, és többségében a 
környezetben nem beszélt nyelvet érinti.8 A gyermeki sztrájkot a kétnyelvű fejlődés 
természetes velejárójának tekinthetjük.9 Először akkor fordulhat elő, amikor a gyermekben 
tudatosul, hogy a családban mindenki érti és beszéli a többségi nyelvet is. A legkisebb 
erőfeszítés elvéből kiindulva a gyermek – vagy csak önmagának, vagy hangosan is – felteszi a 
kérdést, hogy mi értelme van két vagy három nyelvet használni, ha egy is elég lenne?  

Későbbi életkorban is előfordulhat, hogy a gyermek visszautasítja azt a nyelvet, amit 
egyébként tudna használni. Egyes esetekben ez direkt módon történik. („Nem akarom a Te 
…… nyelvedet beszélni!”) Máskor a visszautasítás közvetett; a gyermek kerüli azokat a 
helyzeteket, amikor meg kellene szólalnia. Ennek egyik módja, ha pl. rövid, egyszavas 
válaszokat ad, vagy „igen/nem”-mel felel a hozzá intézett kérdésre. Elképzelhető, hogy 
egyszerűen figyelmen kívül hagyja a beszélőt, és kimegy a szobából, hogy biztos lehessen 
abban, hogy neki nem kell megszólalnia. Előfordulhat, hogy megszakítja a beszélgetést, és a 
másik nyelven olyan új témába kezd, amely egyértelműen ahhoz a nyelvhez kötődik. (Pl. 
beszámol egy most látott filmről, vagy az egyik iskolai barátjával történt eseményről.) Nem 
ritka az sem, hogy a gyermek a szülői nyelven feltett kérdésre a környezet nyelvén 
válaszol.10 

A szülő elsődleges feladata ilyenkor, hogy kiderítse a jelenség okát.11 Ebben segítségére 
lehetnek az alábbi kérdések: 

 Hall-e elég anyanyelvi beszélőt a gyermek? Én vagyok-e a gyermek számára az 
egyedüli nyelvi forrás? A sztrájk egyik leggyakoribb oka, hogy kevés anyanyelvi 
beszélőt hall a gyermek. A nyelv fontossága nő a gyermek szemében, ha azt 
tapasztalja, hogy körülötte többen is használják. 

 
 Mennyire fontosak érzelmileg a gyermek számára azok a kapcsolatok, amelyekben a 

nyelvet használja? A kapcsolatok érzelmi erőssége rendkívül meghatározó; minél 
jobban kedveli gyermekünk az adott nyelv beszélőjét, annál szívesebben használja a 
nyelvét is. Az egynyelvű nagyszülőket a legfőbb motivációs forrásként tarthatjuk 
számon.  

 
 Mennyire vagyok én következetes az általam megkívánt nyelv használatában? 

Sokszor használom én is inkább a környezet nyelvét a gyermekkel? A 
következetesség hiánya gyakran jelent kiváltó okot: minél többször tesz kivételt a 
kisebbségi nyelvet beszélő szülő, és választja gyermekével is a többségi nyelvet, annál 
nagyobb a valószínűsége a sztrájk előfordulásának. Fordítva is igaz: a következetes 
szülői nyelvhasználat nagyban csökkenti a gyermeki visszautasítást. 
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9
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 Barron-Hauwaert, 2004:33-36. 
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 Leist-Willis, 2010:115-123. 



 Milyen annak az oktatási intézménynek a nyelvpolitikája, ahová a gyermek jár? 
Sajnos az egynyelvű óvoda/iskola gyakorlata azt üzeni a gyermeknek, hogy az egyik 
nyelve – az, amelyik nem a tanítás nyelve – nem igazán fontos. Ezért is esik a családi 
nyelv visszautasításának az ideje leggyakrabban erre az időszakra. A gyermekben 
egyidejűleg beilleszkedési kényszer munkál; nem szeretne semmilyen szempontból 
sem különbözni osztálytársaitól. 
 

 Hogyan reagál a környezet a gyermek által beszélt nyelvre? A tágabb környezet 
visszajelzése rendkívüli fontossággal bír. Minél több dicséretet és elismerés kap (akár 
idegenektől is), annál kevésbé valószínű, hogy sztrájkolni kezd. Természetesen a 
negatív visszajelzés erősíti a visszautasításra való hajlandóságot. A környezet viszonya 
az adott nyelvhez szorosan összefügg a nyelv presztízsével. 
 

Mit tegyek, ha a gyermekem nem hajlandó a célnyelven válaszolni a kérdéseimre? 

 

Először érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy milyen okok állhatnak a jelenség 
hátterében. Ennek felderítésében segítségére lehet a „Mit tehetek, ha a gyermekem nem 
hajlandó használni az egyik családi nyelvet?” kérdésre írt részletes válasz. 

Függetlenül attól, hogy átmeneti problémáról, vagy tartósan fennálló helyzetről van-e szó, 
azt javaslom, hogy feltétlenül tartson ki amellett a nyelv mellett, amelyet eddig is használt. 
Hiszen a gyermeknek sem rövid, sem hosszú távon nem származik előnye abból, ha Ön is 
áttér az általa előnybe részesített nyelvre.12 

Nem biztos, hogy közvetlenült tud hatni gyermeke nyelvválasztására, azt viszont kizárólag 
Ön határozza meg, hogy milyen nyelven szól a gyermekhez. Ha kitart a szokásos nyelv 
mellett, az mindenkire nézve csak előnyökkel járhat. Először is, ha Ön nem változtat, 
nagyobb a valószínűsége annak, hogy idővel visszaáll az eredeti állapot.  

Másodszor, amennyiben mégis állandósulna ez a bojkott, a gyermek legalább hallja, ha nem 
is beszéli a nyelvet. Passzív nyelvtudása a későbbiekben könnyebben aktiválható. Lehet, 
hogy eljön még az idő, amikor a gyermek vagy a fiatal felnőtt használni szeretné, vagy éppen 
használni kényszerül a családi nyelvet. Továbbtanulási-, munkahelyi lehetőségek, utazások, 
barátságok, vagy éppen egy szerelem később nagyon is vonzóvá tehetik a most még 
bojkottált nyelvet. 

Harmadszor, természetesen érzelmileg is fontos a szülőnek, hogy az adott családnyelv ne 
tűnjön el nyomtalanul. Bár a kényszer szülte változtatás keserű szájízzel jár, a szülő számára 
nem elhanyagolható az a tudat, hogy ő minden tőle telhetőt megtett. Ez az érzés majd 
könnyebbséggel tölti el, amikor már felnőtt gyermeke szemrehányást tesz saját nyelvi 
hiányosságaiért („Miért hagytad, hogy ne tanuljam meg?” „Miért nem erőltettél jobban?”, 
stb.) 

Másrészt, az, hogy gyermeke nem hajlandó magyarul beszélni Önnel, még nem jelenti azt, 
hogy mással sem használja a nyelvet – természetesen az Ön háta mögött. Valószínűtlen 
ugyanis, hogy az egynyelvű rokonokkal és ismerősökkel megszakítaná a kapcsolatot, és ne 
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szólalna meg az addig szokásos nyelven. Amennyiben Önnek köszönhetően a továbbiakban is 
hallja a nyelvet, könnyebben használja majd másokkal is. 

Elképzelhető az is, hogy valójában a sztrájk mögött egy kettejük között fennálló konfliktus 
áll, ami nyelvi formát öltött. Lehet, hogy a gyermek éppen azért bünteti így, mert tudja, hogy 
Önnek mennyire fontos a megfelelő nyelvhasználat. Amennyiben kamaszodó csemetéje van, 
ne felejtse el, hogy minden gyermek lázad valamikor a szülői értékrend ellen. Ám a 
kétnyelvű gyermeknek a cigaretta, az alkohol, a feltűnő öltözködési mód, a szülői fülnek nem 
való zene, a folyamatos bulizás, stb. mellett ott van még a nyelvi bojkott is, mint egy további 
tétel az ellenkezési lehetőségek hosszú listáján. Ebben az esetben a gyermek nyelvi 
viselkedése nem a szülő rossz nevelési módszeréről árulkodik, hanem egy általános életkori 
sajátossággal állunk szemben. Ilyenkor nincs helye a felesleges bűntudatnak. Inkább tartsa 
magát az eredeti elképzeléséhez, és higgyen abban, hogy minden háborúnak vége van 
egyszer! 

 

Probléma-e, ha a gyermek „keveri” a nyelveket? 

 

Azok a kisgyerekek, akik születésüktől fogva több nyelven nőnek fel, eleinte mindkét (vagy 
több) nyelv szavait használják, amikor beszélni kezdenek, függetlenül attól, hogy milyen 
nyelven szóltak hozzájuk. Az első években ezt a két- vagy többnyelvű nyelvfejlődés 
természetes velejárójának tekintjük, hiszen a kicsik még nem tudják megkülönböztetni és 
szétválasztani az egyes nyelveket. A beszédfejlődés első időszakában a „nyelvkeverés” 
leggyakoribb oka, hogy a kisgyermek még nem ismeri a szót a másik nyelven, vagy ha ismeri 
is, a beszéd pillanatában nem jut eszébe. Eleinte sokszor azzal sincs tisztában, hogy melyik 
szó, melyik nyelvhez tartozik. Az is előfordulhat, hogy bár mindkét nyelven ismeri a 
kifejezést, valamiért csak az egyik nyelven hajlandó használni. Ennek egyik lehetséges oka a 
szó kiejtésében rejlik; a gyermek által választott kifejezést sokszor könnyebb kimondani. Az 
sem kizárt, hogy a gyermek egyszerűen jobban szereti az egyik szó hangzását, és ezért 
használja szívesebben, mint a másik nyelvbéli párját. Következetes szülői nyelvhasználat 
mellett, a kevert megszólalások száma idővel magától csökken.  

A két- és többnyelvűek a későbbiek során is beleszövik mondandójukba a másik nyelvből 
származó szavakat vagy kifejezéseket. Ez a beszédmód egy bizonyos mértékig természetes 
velejárója ennek az életformának minden korosztály esetében, ami abból adódik, hogy 
mindennapjaikban folyamatosan két vagy több nyelv van jelen.13 A laikusok által 
„nyelvkeverésnek” – szakkifejezéssel kódváltásnak14 – nevezett jelenség esetenként 
véletlenszerű, máskor viszont szándékos.  
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 Nemcsak a gyerekek, hanem a kétnyelvű felnőttek is gyakran így beszélnek– különösen akkor, ha más 
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közösségben teljesen elfogadott és elterjedt a nyelvek folyamatos keverése vagy váltogatása a beszélgetés 
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 A kódváltás „két vagy több nyelv váltakozó használata ugyanazon a megnyilatkozáson vagy diskurzuson 
belül.” (Grosjean, 1982:145 idézi Bartha, 1999:119.) 



A kódváltással foglalkozó kutatások jelentős része azt mutatja, hogy a háromnyelvűek – a 
kétnyelvűekhez nagyon hasonlóan – többségében „csak” két nyelvet „kevernek” egy-egy 
megszólaláson belül; az egyszerre három nyelvet tartalmazó megnyilatkozások nagyon ritkán 
fordulnak elő.15  

Régebben ezt a nyelveket váltogató beszédmódot a nyelvtudás hiányának bizonyítékaként 
tartották számon. Úgy vélték, hogy a gyermek azért keveri össze az egyes nyelveket, mert a 
kétnyelvű élet annyira túlterhelő számára, hogy végül egyik nyelvét sem tanulta meg 
rendesen. Ma már tudjuk, hogy ismét egy tévhittel állunk szemben. Ez ugyanis egy sokkal 
összetettebb jelenség annál, minthogy ilyen leegyszerűsített véleményt alkothatnánk róla.16 

Először is meg kell, hogy állapítsuk: a nyelvek váltogatása sok esetben növeli a társalgás 
hatékonyságát. Hiszen, ha a gyermeknek hiányzik egy szó a szókincséből, vagy a beszéd 
pillanatában nem jut eszébe, képes azt a másik nyelvből kipótolni. Ebből azonban sem azt a 
következtetést nem lehet levonni, hogy a gyermek gondolkodása zavart volna, sem pedig 
azt, hogy képtelen lenne szétválasztani az általa használt nyelveket. Sokkal inkább arról van 
szó, hogy a gyermek célirányosan az adott üzenetet akarja továbbítani úgy, ahogyan abban a 
pillanatban képes rá.  

Másrészt, a nyelvtanilag hibátlan kódváltás valódi tudást feltételez mindkét nyelvről, hiszen 
annak meghatározott szabályai vannak. A beszélőnek pl. tudnia kell, hogy hová lehet, és 
hová nem lehet beilleszteni a kívánt szót.  

Ahogy nő a gyermekünk, úgy ölt egyre „felnőttesebb” formát a kódváltás is. Amint azt az 
alábbi felsorolás mutatja, a nyelveket váltogató beszédmód a társalgás során különböző 
szerepet tölthet be.17 A gyerekek sokszor szándékosan élnek ezekkel a társalgási 
stratégiákkal.  

A két- és többnyelvű gyermek azért vált át egyik nyelvről a másikra, mert … 

 nem ismeri az adott szót/kifejezést az éppen használt nyelven. 

 nem jut eszébe az adott szó. 

 az egyik nyelvről a másikra való átállás nem megy mindig automatikusan. A 
megváltozott nyelvi szituációt a gyermek nem tudja minden esetben hibátlanul 
lekövetni. („A fejében lévő képzeletbeli kapcsolót a másik nyelvre átkapcsolni”.) 
Ha hirtelen kell átváltania, mert pl. a beszélgetéshez egy másik nyelvű személy is 
csatlakozott, elképzelhető, hogy nem veszi észre, hogy éppen melyik nyelvet 
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 Pl. Clyne, 1997; Dewaele, 2000:42; Chevalier, 2011:251. 
Chevalier beszámol arról, hogy a háromnyelvű (francia, angol, svájci német) Eliot magnetofonon rögzített, 
összesen 8748 megszólalásából mindössze egyetlen olyan volt, amelyben mindhárom nyelv szavait 
felhasználta. 2,5 évesen francia baby sitterének ezt mondta: „and DE UHU est lá.“ [És (angol) itt (francia) a 
bagoly (svájci német.] 
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 Felnőttek esetében a kódváltást sokszor azért ítélik el, mert a hallgató úgy érzi, hogy a beszélő nem figyel 
eléggé, és nem tesz tudatos erőfeszítést a nyelvek szétválasztására. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a 
nyelvkeverés az alacsonyabb iskolázottság mutatója. Ismét mások azért rosszallják a túl sok idegen nyelvű szó 
használatát, mert úgy érzik, hogy beszélgetőtársuk a másik nyelvi csoporthoz való tartozás iránti vágyának ad 
hangot ezzel. Annyira szeretne, németnek, angolnak, stb. mutatkozni, hogy így próbálja meg növelni a 
presztízsét mások előtt. (Haugen, 1977:94 idézi: Kontra, 1990:2.) 
17 A kódváltás fogalmáról és okairól bővebben, Csiszár, 2008. 



használja. Az utoljára mondott vagy hallott nyelv „ereje” rendkívül nagy, ezért 
könnyen „eltéríti” a kétnyelvű beszélőt. 

 idéz valakit, és a nyelvváltással válik hitelessé a történet felidézése. (Hiszen az 
illető is azon a nyelven mondta.) 

 a kifejezés találóbb vagy tömörebb az egyik nyelven. (A másik nyelven csak 
hosszas körülírással lenne visszaadható ugyanaz a jelentés.) 

 a két nyelvből merítő „keveréknyelv” humoros, és változatos nyelvi játékokra ad 
lehetőséget. 

 az adott kifejezésnek nincsen pontos megnevezése, vagy nem is létezik a másik 
nyelven. 

 nem akarja, hogy a jelenlévők értsék, amit mondani akar. (A „titkos nyelv” 
használatával ki akar zárni valakit a társalgásból.) 

 azt akarja, hogy a körülötte lévők mind megértsék, amit mondani szeretne. (Az 
előző pontban leírtak ellentéte). 

 hangsúlyoz valamit, nyomatékot kíván adni a mondandójának. (Pl. egy utasítást 
vagy kérést mindkét nyelven elmond, hogy biztosan teljesítse a hallgató.) 

 kettős identitásának akar hangot adni. (Pl. német nyelvtudását akarja bemutatni 
a magyar ismerősök előtt, mert tudja, hogy kétnyelvűségét a környezet 
pozitívumként értékeli.) 

 így akarja felhívni magára a hallgatóság figyelmét. (Pl. a nem várt nyelven vág 
közbe valakinek a beszédébe, hogy biztosan rá figyeljenek.) 

 nem akarja használni az adott nyelvet és ezzel jelzi, hogy el akar határolódni a 
beszélőtől és a nyelvtől egyaránt (távolságtartás). 

 beszéde során előzőleg olyan szavakat használt, amelyek önkéntelen 
nyelvváltásra késztették. (Pl. tulajdonnevek, amelyek kiejtése idegen az adott 
nyelvben). Ezek a szavak sokszor elbizonytalanítják a beszélőt, aminek során 
elveszti a „nyelvi orientációját”, és automatikusan a másik nyelven folytatja a 
mondandóját. 

Tudnunk kell ugyanakkor azt is, hogy a gyermek rendkívül gyakori – főként szókincshiányból 
fakadó – kódváltása egyértelmű jelzés arra nézve, hogy a környezetben használt nyelv 
igyekszik kiszorítani a családi nyelvet a használatból. Minél gyakrabban szövi tehát bele pl. 
a Finnországban élő gyermek a finn szavakat magyar mondandójába, annál biztosabbak 
lehetünk abban, hogy a kétnyelvűség képzeletbeli mérleghintája a finn nyelv javára billent. 
Hasonlóképpen, a Magyarországon élő kisfiú minél kevésbé tudja kínai édesapjával a 
hétköznapi beszélgetéseket az „apanyelvén” folytatni, annál valószínűbb, hogy a 
gyermeknek ritkán és kevés helyzetben van alkalma a kínait hallani és használni. 

Bár nehéz meghúzni a határt a természetes, a még elnézhető, és a túlzott mértékű kódváltás 
között, az egynyelvűekkel folytatott beszélgetés jó teszthelyzetnek bizonyul. Figyeljük meg, 



hogy képes-e a gyermek csak az egyik nyelv használatára szorítkozni, ha tudja, hogy 
beszédpartnere a másik nyelvet nem érti! Amennyiben a válasz igen, nincs okunk aggódni. 
Ha azonban a gyermek egynyelvűek társaságában (nyelvileg) nem boldogul korához képest 
elvárhatóan, akkor az egyik nyelve érezhetően visszaszorulóban van. (A témával 
kapcsolatban olvassa el a Melyek a két- és többnyelvű gyerekek és fiatalok beszédének fő 
jellegzetességei? című kérdésre adott választ!) 

 

Előnyös-e, ha a különböző nyelvű szülők kölcsönösen beszélik egymás nyelvét? 

 

Minden szempontból előnyös, ha a szülők (valamilyen szinten) kölcsönösen ismerik és 
használják egymás nyelvét. Az élettársunk nyelvének megismerése közelebb visz bennünket 
a szeretett személy és kulturális gyökereinek jobb megismeréséhez, megértéséhez, és 
elfogadásához.  

Egymás nyelvének ismerete ugyanakkor gyakorlati célokat is szolgál, hiszen nagymértékben 
megkönnyíti a családon belüli kommunikációt. Megakadályozza, hogy az egyik szülő 
kirekesztve érezze magát a családi történésekből. Érthető módon ő is szeretne részese lenni 
az otthoni párbeszédeknek, és örülne, ha megértené azt is, amikor közvetlenül nem hozzá 
szólnak. A következetes nevelés miatt sokszor fontos lenne tudnia, hogy társa miben 
egyezett meg a gyermekkel (pl. mennyit nézhet TV-t, mikorra kell hazaérnie a buliból, kell-e 
külön órára mennie, stb.) Nyelvtudás hiányában azonban minderre nincsen módja. Ezt 
orvosolandó, megkéri partnerét, hogy az ő jelenlétében ne használja saját nyelvét a 
gyerekekkel. Ez az első hallásra talán racionálisnak tűnő érv – mármint, hogy a többségi 
nyelvű szülő is követni tudja a körülötte folyó eseményeket – burkolt tiltás is egyben, hiszen 
társa nem dönthet szabadon arról, hogy mikor használja a saját nyelvét a gyermekével. Ha a 
kisebbségi nyelvű szülő eleget is tesz a kérésnek, a légkört – legalább is a nyelvhasználattal 
kapcsolatban – könnyen megmérgezi a sértettség, az el nem fogadottság érzése. Tudnunk 
kell, hogy negatív érzelmi légkörben a kétnyelvűségnek rendkívül kicsi a túlélési esélye.  

Ugyanazt az eredményt kapjuk akkor is, ha a gyermeki kétnyelvűség oldaláról közelítünk a 
kérdéshez. Gondoljuk át, hogy egy iskolás gyermek, aki a kötelező tanítási órákat követően a 
délutánt vagy a napköziben, vagy a különböző különórákon tölti (pl. sport, zene, nyelvóra, 
stb.), hány órát tölt otthon esténként. Valószínűleg közel járunk az igazsághoz, ha napi 
maximum 3-4 órával számolunk. Ebből vajon mennyi időt tölt azzal, hogy a szüleivel 
beszélgessen? Amennyiben az egyik szülő nem szereti, ha a jelenlétében az általa nem ismert 
nyelvet használják, mennyi idő jut naponta a kisebbségi nyelvet beszélő szülőnek a 
gyermekével egyedül? Napi 1-1,5 óránál több csak kivételes alkalmakkor adódik. Ráadásul, 
ezt a rövid időt általában rutin jellegű beszélgetésre fordítjuk (Mi újság az iskolában? Mi volt 
az ebéd? Milyen volt az edzés?), amelynek a szókincse minden nap megegyezik. Ennyi 
időben – külső segítség nélkül – nem tartható fenn eredményesen egy nyelv sem. A túl kevés 
használat miatt a gyermek nyelvtudása fokozatosan fakul, aminek következtében egyre 
kevésbé szívesen beszéli a nyelvet. Mígnem a többségi nyelven válaszol a kisebbségi nyelven 
feltett szülői kérdésre.  



Az a szülő, aki nem szívesen hallja társa nyelvét a családban, még távollétében is 

kedvezőtlen hatást gyakorol gyermekének kétnyelvű fejlődésére; rendkívüli mértékben 

lerombolja – akár tudtán kívül is – a kisebbségi nyelv státuszát a családtagok előtt. A 

többségi nyelvet amúgy is egyre könnyebben beszélő gyermeknek gyakran kézre áll a 

kifogás, miszerint semmi kedve nincs azt a haszontalan nyelvet beszélni, ami apát/anyát 

amúgy is zavarja. 

 

Érvek a saját nyelv használata mellett 

Előfordulhat, hogy a beszélgetés során társa konkrét érveket vár annak megvitatására, hogy 
miért szeretné Ön a saját nyelvét használni a gyerekekkel, amikor Ön remekül beszéli az övét 
is. Az alábbi lista segítségére lehet ebben: 

Azért szeretnék a gyerekeimmel az én nyelvemen beszélni, mert …. 

 számomra ez a természetes, ebben érzem igazán otthon magam a szülői szerepben. 
 az érzelmeimet ezen a nyelven tudom spontánul kifejezni. Számomra egy „redukált 

üzemmód” lenne a másik nyelv, ami úgy érzem, hogy rontaná a szülő-gyermek 
kapcsolat minőségét. 

 azon sokkal árnyaltabban ki tudom fejezni magam, mint xxx-ül/ul és nem 
szeretném, ha a gyermekünk egy szegényesebb, esetleg hibás nyelvet tanulna el 
tőlem. 

 a szülői tekintélyemet csak ezen a nyelven tudom hosszú távon megőrizni. A 
gyermekünk néhány éven belül jobban fogja beszélni a nyelvet, mint én, és mások 
előtt kellemetlen lesz neki egy akcentussal, időnként hibásan beszélő szülő. Én pedig 
nem szeretném, ha egy vita során (pl. kamasz korában) nekiállna javítgatni a nyelvi 
hibáimat. A nagyobb gyerekek sokszor a tartalmat is megkérdőjelezik, ha a forma 
nem megfelelő.  

 a nyelv nemcsak a kommunikáció eszköze, hanem identitásunk része is. Ha nem 
beszélhetem a saját nyelvemet a gyermekkel, az olyan, mintha nem lehetnék az, aki 
vagyok.  

 fontosnak tartom, hogy a gyermeket ne fosszam meg a gyökerei egyik részétől. Mivel 
a Te országodban lakunk, Rólad és a Te múltadról így is sokkal többet tud (majd), 
mint rólam. A mérleg nyelve még inkább elbillenne, ha a nyelvemet sem ismerné. 

 az unoka-nagyszülő kapcsolat nagyon gazdagító mindkét fél számára. Hogyan értetné 
meg magát a gyermek a saját nagyszüleivel, ha nem tanulna meg tőlem magyarul? 

 örülnék, ha szót tudna érteni a rokonaival, az unokatestvéreivel, esetleg a 
magyarországi barátaim gyerekeivel is. 

 a kétnyelvűség számos előnnyel jár, de ezek csak akkor érvényesülnek, ha a gyermek 
valóban ismeri és használja is mindkét nyelvet. A gondolkodásra való pozitív hatása 
pl. csak akkor érvényesül, ha magas fokú nyelvismerettel rendelkezik mindkét 
nyelven. 

 bár a magyar nem világnyelv, hasznos lehet egy olyan nyelv ismerete is, amit az 
anyanyelvi beszélőkön kívül viszonylag kevesen tanulnak meg. 

 

Miért fontos egy nyelv presztízse? 

 



Bármi, ami nagy presztízzsel rendelkezik, annak tekintélye, befolyása, hatalma van. A nagy 
presztízsű nyelvek társadalmi megítélése rendkívül pozitív; ismeretüket az egyéni boldogulás 
feltételének tartják. („Angolul mindenkinek tudni kell!”) A presztízzsel alig rendelkező 
nyelvek tanulása ezzel szemben haszontalan időpocsékolásnak számít a külvilág szemében. 
(„Ugyan, mire megy a gyerek a magyarral Amerikában?”) A hétköznapi életben egy nyelv 
presztízsét a környezet hozzáállásán keresztül érzékelhetjük.  

Gyermekünk számára a külvilág visszajelzései kb. 5-7 éves kortól kezdve egyre fontosabbá 
válnak, és nagyban befolyásolják, hogy mennyire szívesen használja az egyes nyelveket. A 
pozitív visszajelzés szárnyakat ad, és további használatra ösztönöz. Minél több dicséretet, 
elismerést kap a gyermek az általa beszélt nyelvekre vonatkozóan (akár idegenektől is), 
annál szívesebben beszéli, ezáltal annál kisebb a valószínűsége annak, hogy megtagadja a 
használatát.18 Természetesen igaz ennek az ellenkezője is; ha a gyermek nyelvére mások 
sértő kijelentéseket tesznek, esetleg kicsúfolják, kinevetik miatta, nagyon nehéz lesz rávenni 
a megtépázott becsületű nyelv használatára.  

Nem nehéz tehát belátni, hogy a világnyelveket beszélő szülők helyzeti előnyben vannak a 
kisebb presztízsű nyelveket átadni szándékozó társaikkal szemben. Amíg az előbbiek 
számíthatnak a környezet támogatására, addig az utóbbiaknak, ennek hiányában kell 
gyermeküket a saját nyelvük használatára ösztönözni. Míg családi nyelveink társadalmi 
megítélésén nem áll módunkban változtatni, otthon sokat tehetünk azért, hogy a kisebb 
presztízsű nyelvet „felértékeljük”, és hátrányosabb helyzetét így kompenzáljuk. Ennek a 
legsikeresebb módja vegyes házasság esetén, ha kölcsönösen megtanuljuk és használjuk 
egymás nyelvét. Ideális esetben egyik szülő szájából se hangzanak el a másik anyanyelvét 
becsmérlő, annak fontosságát kétségbe vonó kijelentések. Ilyenkor a gyermek számára az 
üzenet egyértelmű: itthon minden nyelv egyformán fontos. 

Jó tudnunk, hogy egy nyelv presztízsének a meghatározásában nem nyelvi tényezők 
játszanak szerepet, hanem sokkal inkább az a tény, hogy azok az országok, ahol azt a nyelvet 
beszélik, milyen hatalmi helyzetben vannak. A nyelv tehát politikum! Amint majd a lent 
olvasható szülői beszámolók erre rávilágítanak, a két- és többnyelvű helyzetekben is 
helytálló George Orwell író mondása kissé átalakított formában, miszerint: minden nyelv 
egyenlő, de vannak egyenlőbbek.19 A hatalmi viszonyokból adódik, hogy az utca embere a 
kisebb presztízsű népek nyelveinek kétnyelvűségét sok esetben hátrányosnak tartja, míg 
azokat a helyzeteket, amelyekben a gyermek világnyelveket beszél, határozottan 
előnyösnek tekinti. Tudatosítsuk magunkban, hogy itt egy széles körben elterjedt, de 
minden tudományos alapot nélkülöző tévhittel állunk szemben! Hiszen nincsen olyan nyelv, 
amely ártalmas lenne a gyermek két- vagy többnyelvű fejlődésére nézve. 

 Arra, hogy a gyerekek miként kezdik el érzékelni egyes nyelvek társadalmi 
megítélését, álljon itt két rövid anekdota családunk életéből: Kislányunk alig múlt öt 
éves, amikor Svájcba költözve feltűnt neki, hogy minden élelmiszeren háromnyelvű 
felirat van. Elmagyaráztam neki, hogy azért szerepel mindenen németül, franciául és 
olaszul is a dolgok neve, mert az ország különböző részein ezeket a nyelveket beszélik 
a svájciak. Mire ő felkiáltott: „Anyuka, telefonáljál be az ország vezetőinek, hogy 
„halló, itt annyi magyar család van a környéken, hogy legyenek szívesek magyarul is 
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ráírni a neveket!” Felsorolta továbbá az egyéb nyelveket beszélő óvodástársait, 
akiknek családi nyelve szintén nem szerepelt a csomagoláson. 

 Ugyanebben az időben tűnt fel Annának az angol nyelv „különleges helyzete”, ami 
viszonylag népes angol nyelvű ismeretségi körének volt köszönhető (pl. óvodástársak 
szülei, nyelvtanára, stb.) Közülük ugyanis szinte senki nem beszél németül, kantonunk 
nyelvén. Az óvodás kislány rosszallóan meg is jegyezte: „érdekes, hogy az angoloknak 
mindenki igyekszik kedveskedni, és a saját nyelvükön szólni hozzájuk. Nekünk persze 
senki nem válaszol magyarul! Majd rövid szünet után megvigasztalódva hozzátette; 
„de legalább jól ellustul az agyuk, ha semmilyen nyelvet nem tanulnak. És még 
unalmas is nekik, hogy akárhová mennek, mindenhol csak angol zenét kell hallgatniuk 
a boltokban!” 

 

Az a gyermek, aki háromnyelvű környezetben nő fel, biztosan beszélni fogja 

mindhárom nyelvet? 

 

Ahogy a kétnyelvű családi helyzetbe született gyermek sem válik automatikusan mindkét 
nyelvét aktívan használó tizenévessé, úgy a háromnyelvű családi elrendezés sem garantálja 
önmagában a háromnyelvűséget a gyermek számára.  

Egy belgiumi kutatás során azt próbálták meg kideríteni, hogy milyen családon belüli 
tényezőktől függ, hogy a napi szinten három nyelvet halló gyerekek mindhármat aktívan 
használják-e, és képesek-e beszélni is mindegyiket.20 Az egyedülállóan széles körű vizsgálat 
1900 olyan iskolás gyermeket nevelő, Flandriában élő családra terjedt ki, ahol mindkét szülő 
anyanyelve különböző volt, és a gyermekek a helyi holland nyelvű iskolába jártak. A családi 
nyelvhasználat elemzése során kiderült, hogy a háromnyelvű családoknak mindössze a 
kétötöde használta otthon mindhárom nyelvet. Valamivel több, mint egyharmada két 
nyelvet használt, és a családok több mint egy ötöde csak hollandul beszélt otthon.  

Vajon melyik tényező befolyásolta leginkább, hogy a háromnyelvű helyzetből, háromnyelvű, 
kétnyelvű, vagy éppen egynyelvű gyerekek kerültek-e ki? A legfontosabb változónak a 
holland nyelv jelenléte bizonyult. Ha a családtagok bármilyen viszonylatban – akár a szülők 
egymás között, akár a gyerekeikkel – használták a környezet nyelvét, a gyerekek sokkal 
kevésbé használták a másik két családi nyelvet. A másik meghatározó változó a szülők 
egymás között használt nyelve volt, illetve az a tény, hogy a szülők kölcsönösen beszélték-e 
egymás nyelvét. Amennyiben a szülők kölcsönösen ismerték és használták egymás nyelvét 
otthon, a gyermek is nagyobb valószínűséggel használta a családi nyelveket.  

Összefoglalva elmondható, hogy akkor a legnagyobb a valószínűsége annak, hogy a 
gyermek hosszú távon mindhárom nyelvet használni fogja, amikor a szülők nem beszélik 
otthon a környezet nyelvét sem egymással, sem a gyermekkel, továbbá, amikor mindkét 
szülő ismeri és kölcsönösen használja társa nyelvét.  
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INTERJÚ 

Vanda és Henrik: “Fiaink nyelvtudása négy (és fél) nyelven túlszárnyalja 

minden előzetes elvárásunkat” 

 

A dán Henrik (40) és a magyar Vanda (40) Magyarországon ismerkedtek meg. Akkor még 

nem is sejtették, hogy közös életük során Budapest csak az első a sok állomáshely közül, 

ahová a sors – pontosabban Henrik vonzó állásajánlatai – veti majd őket. A négy éves 

moszkvai kiküldetést, félév Dánia, három hónap Budapest, majd egy év Norvégia követte. 

Mai lakóhelyükre, Svájc német nyelvterületére öt évvel ezelőtt kerültek. “Felsorolni is nehéz, 

hogy mikor hol éltünk, nemhogy állandóan költözködni. De megbeszéltük a férjemmel, hogy 

csak addig megyünk egyik országból a másikba, amíg a fiúk iskolába nem kerülnek. És addig 

maradunk, amíg be nem fejezik a tanulmányaikat. Pontosan a nyelvek és a barátok miatt. Ezt 

persze néha nehéz betartani, főleg amikor a férjem újabb csábító álláslehetőséget kap, de 

eddig sikerült ehhez tartani magunkat. Svájcot egyébként mindannyian imádjuk, itt van 

életünk első saját otthona is. De ennek ellenére, amikor megkérdezik a fiúkat, hogy honnan 

jöttek, a válasz: félig Dániából, félig Magyarországról, de Svájcban lakunk” – kezdi 

lendületesen Vanda közös életük ismertetését. 

A pár megismerkedésének nyelve az angol volt, és az óta is ezt használják egymás között. Bár 

egyikük sem élt angol nyelvű környezetben, a munkahelynek és a kiterjedt angol nyelvű 

baráti társaságnak köszönhetően úgy érzik, hogy nyelvtudásuk megfelelő alapot biztosít 

számukra egy minőségi társas kapcsolathoz. Az egymás anyanyelvével való ismerkedés a 

gyerekek születésével kezdődött: „mi hivatalosan soha nem tanultuk egymás nyelvét, amit 

tudunk, az csak úgy ránk ragadt abból, amit egymástól hallunk, miközben nap mint nap a 

gyerekekkel beszélünk. Én előbbre jutottam a férjemnél: a mindennapi társalgásból a 

lényeget megértem, ha a részleteket nem is. Henrik csak a leggyakrabban használt 

kifejezéseket érti. Ennek ellenére még nem volt olyan nézeteltérés közöttünk, ami a nyelvvel 

kapcsolatos lett volna“ – meséli Vanda.  

A gyerekek születését megelőzően a szülők úgy döntöttek, hogy az egy személy egy nyelv 

elve alapján kezdik meg a nyelvi nevelésüket. Az ötletet – az akkor még gyermektelen – 

Vanda egy repülőút során kapta egy nyelvészprofesszortól, amikor elmesélte neki, hogy egy 

dán férfivel kötötte össze az életét. „Az idős úr azt kérte tőlem, hogy ígérjem meg, hogyha 

gyerekeim lesznek, csakis a saját anyanyelvemen szólok majd hozzájuk a születésük első 

napjától kezdve! És a férjem is. Azt is mondta, hogy sose keverjük, mert az megborítja a 

gyereket” – emlékszik vissza még ma is pontosan az immár tíz évvel ezelőtti tanácsra az 

édesanya. Ebben a szellemben igyekeznek eljárni a mai napig fiaik – a 8 éves Peter és a 6 

éves Christopher – nevelésekor.  

Bár a fenti szabály nagyon egyszerűnek tűnik, mégis vannak helyzetek, amikor Vanda 

nehézségbe ütközik. A fiúknak a szülők egy angol-német két tannyelvű iskolát választottak, 

hogy a helyi német nyelv mellett az angolt is jól megtanulják. A házi feladatokkal így 



értelemszerűen az iskola két nyelvén kell megbirkózniuk. Vanda tanácstalan, hogy ilyen 

helyzetekben megszegheti-e a “mindig csak magyarul” szabályt. A másik nehezítő 

körülmény, hogy az iskola óta az angol egyre nagyobb teret nyer a gyerekek és az egész 

család életében. Nem csoda, hiszen ez a “közös nevező”, az egyetlen nyelv, amelyet otthon 

minden családtag ért és beszél is. Az anya úgy érzi, hogy sokszor nehéz következetesnek 

lenni, és a gyerekek angol nyelvű megnyilvánulásaira magyarul reagálni. Saját bevallása 

szerint ez eddig az esetek 95%-ban még sikerült.  

Érdekes módon, apjukkal sokkal kevésbé használják az angolt a fiúk, mint édesanyjukkal. 

Vanda szerint ennek elsősorban az az oka, hogy a férje munkahelyi elfoglaltsága miatt 

délutánonként mindig ő van a gyerekekkel, ezért neki mesélik el az iskolában angolul megélt 

élményeket. Mire elérkezik a hétvége, és az apjukkal hosszabb időt tudnak együtt tölteni, 

addigra az iskolai történések már elveszítik az aktualitásukat. 

A családban, a mindennapi helyzetekben a nyelvi képlet a következő: Henrik a gyerekekkel 

dánul, Vanda pedig magyarul beszél. (Kivételt akkor tesznek, ha idegen nyelvű társaságban 

vannak.) A házaspár egymás között az angolt használja. A közös családi együttlétekkor a 

gyerekek külön-külön szólítják meg a szülőket azok saját nyelvén. A gyerekek egymás között 

az adott játéknak megfelelő nyelvet használják. (Az anya megfigyelése szerint dániai 

látogatásaik során kizárólag dánul beszélnek egymással.) A környezeti nyelvet, a svájci 

németet csak a gyerekek használják helyi barátaikkal. A család életében sem az irodalmi 

német, sem pedig a svájci német nem játszik szerepet a szülők viszonylag szerény 

nyelvtudása miatt. (Vanda a Svájcban elvégzett német nyelvtanfolyamoknak köszönhetően 

még tudja követni a fiúk írásbeli feladatait, de – saját bevallása szerint – szóban már 

lekörözték őt a gyerekek.) 

Az angol-német két tannyelvű iskolában mindkét nyelv egyforma súllyal esik latba; a 

gyerekek egy héten át angolul, majd egy héten át németül tanulják ugyanazt a tananyagot. 

Az iskolaválasztásnál fontos szempont volt a szülők számára, hogy a helyi német nyelv 

mellett az angol is nagy hangsúlyt kapjon. “Mivel nagyon hiszek a többnyelvűségben, nem 

akartuk elveszíteni az angolt.” Másrészt azt sem szerették volna, ha a fiúk kilógnak a sorból; 

ha azt kellett volna érezniük, hogy mások, mint az osztálytársaik. “Az ő agyuk több nyelven 

pörög. Mivel itt minden gyerek hasonló – általában háromnyelvű és több kultúrájú – családi 

helyzetből jön, jól érzik magukat a többiek között”. Egyedül a rendkívül magas tandíj ejtette 

gondolkodóba a szülőket, amit végül is a gyerekek jövőjébe való befektetésnek tekintenek.“ 

Az élet a kezükben van. Ha más nem, akkor már a nyelvekből (magyar, dán, angol, német), 

amit anyanyelvi szinten beszélnek, meg tudnak majd élni!” – nyugtázza megelégedettséggel 

az édesanya. 

Az iskola után Vanda további különórákra hordja a fiúkat délutánonként, ahol kedvenc 

elfoglaltságaikat más-más nyelven űzhetik. Az úszásoktatás magyarul, a zongoraóra és a sakk 

angolul, a tenisz pedig németül zajlik. Heti egy alkalommal dán iskolába is járnak – a 

nagyobbik most tanul írni és olvasni az “apanyelvén”. Peter különösen érdeklődő; megkérte 

édesanyját, hogy tanítsa meg magyarul is a betűvetésre. Ezért Vanda a legutóbbi 



magyarországi látogatása során első osztályos olvasókönyveket szerzett be a nyáron 

megkezdendő feladathoz. 

Ami a szülők országában tett látogatásokat illeti, a fiúk évente két alkalommal egy-egy hétre 

utaznak el Budapestre a rokonokhoz, és kb. ugyanennyi időt töltenek Dániában is. 

Magyarországról Vanda bátyja szokta meglátogatni őket néhány napra. A leggyakoribb 

látogató azonban a dán nagymama, aki 2-3 havonta eljön az unokáihoz egy-egy hosszú 

hétvégére. 

A szülők igyekeznek saját országuk kultúráját is közelebb vinni a gyerekekhez; a meséken és 

énekeken kívül az anyuka szerint ez a magyaros főzésben is megnyilvánul. Bár Henrik nem 

olvas mesét a gyerekeknek – “erre sem energiája, sem türelme nem lenne” – rendszeresen 

beszerzi a dán DVD mesekazettákat és hangos könyveket. A tengeri hajózással kapcsolatos 

dolgok – jó dán szokás szerint – a fiúk fő érdeklődési területei közé tartoznak. 

Christopher és Peter nyelvi teljesítménye felülmúlja az anya elvárásait. Vanda rendkívül 

büszke arra, hogy fiai ilyen fiatalon már “négy-öt nyelvet használnak napi szinten” (a 

számítás attól függ, hogy a svájci németet és az irodalmi németet egy nyelvnek tekintjük-e). 

Megfigyelése szerint helyzetük meglehetősen ritka, ui. az általuk ismert, külföldön élő 

magyar családokban a szülők gyakran a környezet nyelvén beszélnek a gyerekeikkel. Több 

háromnyelvű konstellációban sem használják ki a szülők a benne rejlő lehetőséget. 

Ugyanakkor Vanda hozzáteszi, hogy bizony mindenkitől nagy elkötelezettséget kíván a 

többnyelvű lét. Nem kis erőfeszítésbe – és persze türelembe, pénzbe, időbe, stb. – kerül az ő 

családjában is fenntartani a jelenlegi helyzetet. “Csak rajtam múlik, hogy miként alakulnak a 

dolgok. Ha én hagynám, és nem követelném meg a magyart, az én fiaim is biztosan 

elengednék, és előbb-utóbb senkivel sem beszélnének magyarul.” – vallja meggyőződéssel az 

édesanya. 

 


