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The purpose of the present paper is to highlight some ethnopsychological aspects of 

bilingualism and linguistic exchange. Relying on a survey made in Aranyosgyeres, it is 
suggested that the linguistic attitude and the prestige of languages determine the language 
use and the linguistic competence of bilingual minorities. The extent of linguistic 
interferences peculiar to the native language of minority groups is also influenced by the 
particular person’s attitude towards the two languages. The further extension and survival 
of bilingualism in society depends on both personal and social disposition regarding the 
languages in question. The correlations between language use and linguistic attitude, as 
well as the interrelations between age and linguistic interference are also foregrounded 
and meticulously scrutinized.  
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A kétnyelvűség és a nyelvcsere etnopszichológiai vetülete (elméleti 
megközelítések) 

Az etnopszichológiai változók a nyelvcserehelyzet leírásában alapvető ténye-
zőkként működnek (Bartha, 1999, 133-134 o.). Az etnopszichológiai változók 
magukba foglalják a saját és más etnikai csoportok iránti attitűdöt, nyelv és nem-
zeti identitás kapcsolatát. Az etnopszichológiai tényező azonban nem csak a 
nyelvcsere leírásában játszik fontos szerepet, hanem a kétnyelvűség-kutatásban 
is, hiszen a nyelvcsere szorosan összefügg a kétnyelvűséggel. Alapelvként lehet 
ugyanis megfogalmazni azt, hogy nem minden kétnyelvűség vezet nyelvcseréhez, 
de minden nyelvcsere kétnyelvűségen át megy végbe (Péntek, 1999, 69 o.). 

A nyelvcserét mint szociolingvisztikai jelenséget két oldalról lehet vizsgálni, és 
a kettő közötti kapcsolat igen lényeges (Gal, 1974, 46-47 o.). A nyelvészeti meg-
közelítés azt vizsgálja, hogy a nyelv használata és funkciója hogyan változik egy-
két generáció alatt, milyen hatása van ennek a változásnak a nyelv szerkezetére. A 
szociológiai szempont arra kíván választ adni, hogy milyen társadalmi helyzetben 
történik nyelvcsere, mi a folyamata, milyen társadalmi, szimbolikus tényezők ha-
tározzák meg. Ez utóbbi szemponthoz azonban szorosan kapcsolódik a pszicho-
lógiai vetület is, mivel fontos megtudni azt is, hogy ezek a társadalmi tényezők 
hogyan befolyásolják az emberek értékrendszerét, a nyelv(ek) iránti beállítódását, 
ezek szimbolikus értékét, presztízsét. Valójában ezek a belső, pszichikai tényezők 




