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This study is meant to be a systematic inquiry into the lexical and phraseological 

capabilities of Hungarian-Romanian bilingual pupils of Turda. There are various means of 
investigating linguistic competence: continuous associations, papers written on the same 
topic in two different languages, sorting various interpretations of meaning, surveying 
native language knowledge on the basis of selected standard vocabulary, examining active 
and passive vocabulary skills resorting to illustrations and, last but not least, interpreting 
idiomatic expressions. The incomplete knowledge of both languages is characteristic for 
the great majority of pupils. Those pupils who pursue their studies in their native language 
may retain their mother tongue as dominant language. Nevertheless, two thirds of the 
pupils of Turda choose to study in Romanian. For these pupils generally the second 
language becomes dominant and consequently a switch of importance between the two 
languages occurs. 

Keywords: bilingualism, linguistic dominance, active and passive vocabulary skills, 
language switch. 

 

 

 

1. Bevezető 

A Kárpát-medence határon kívüli magyar közösségeinek növekvő problémája 
a kétnyelvűség, az anyanyelv méltánytalan jogi helyzete, a nyelvhasználat korlá-
tozása. A kétnyelvűség eddigi formái rejtett, bújtatott eszközei az asszimilálódás-
nak, különösen, ha ilyen irányú politikai nyomásnak is ki vannak téve. 

A Közép- és Kelet-Európában kialakult nemzetállamok alkotmánya rendsze-
rint kijelenti a szabad nyelvhasználat jogát, ám hivatalos nyelvként csak a többsé-
gi nemzet nyelvét ismeri el. Ez az alárendelt jogi helyzet, amint azt a nyelvészek és 
pszicholingvisztika művelői jelezték, önmagában is csökkenti az anyanyelv tekin-
télyét, presztízsét, az egyéb gyakorlati korlátozások pedig szociológiai értelemben 
vett használati értékét. A gyakorláshoz, a nyelvhasználathoz fontosak a beszélés 
változatos, korlát nélküli színterei, a beszélő társak, az indíték és a szándék. 
Gyakran maguk az anyanyelvi beszélők érzik úgy, hogy anyanyelvük csökkenti 
saját vagy gyermekeik érvényesülési esélyeit. 




