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1. Bevezetés

A dolgozat témája a Finnországban élő magyarok kommunikációja során
előforduló kódváltások vizsgálata a finn és magyar nyelv között. Célom ezen
csoport kódváltásainak felmérése és tipizálása, valamint a kiváltó okok feltá-
rása. Kutatásaimban a hazai szakirodalomból elsősorban Bartha Csilla, a
finnországiak közül Kovács Magdolna, Heini Lehtonen és Jyrki Kalliokoski
munkáira támaszkodtam.

A kódváltás, a kódkeverés és a kölcsönzés szorosan összefügg a két- illet-
ve többnyelvűséggel. Az ebben a témában végzett kutatások bizonyítják,
hogy meglehetősen ritka az olyan eset, amikor a többnyelvű egyének nem él-
nek a kódváltással, kódkeveréssel vagy kölcsönzéssel. A kódváltás definiálá-
sához szükséges a kód fogalmát is röviden meghatározni. „Az a konkrét dia-
lektus vagy nyelv, amelyet valaki egy adott alkalommal használatra kivá-
laszt, kód, olyan rendszer, amelyet két vagy több fél közötti kommunikációra
használnak” (Wardhaugh 1995: 89). A kódváltás szintén számos definícióval
rendelkezik, és ma sincs teljesen elfogadott konszenzus róla. A fogalmat a
kutatók több tudományterület irányából közelítették meg, ez terminológiai
különbségekhez vezetett. A legtöbb meghatározás számos pontban megegye-
zik, jómagam Bartha Csilla összefoglaló meghatározását ítéltem a legmeg-
felelőbbnek, amely mintegy összegzi az előtte létrejött definíciókat: „A leg-
általánosabb meghatározás szerint a kódváltás (code-switching) két vagy
több nyelv váltakozó használata ugyanazon megnyilatkozáson vagy diskur-
zuson belül” (Bartha 1999: 119).

A kódváltásnak három fő típusát szokták elkülöníteni grammatikai szem-
pontból, ezek a következők: 1. mondaton kívüli (extrasentential vagy tag-
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switching), 2. mondatok közötti (intersentential switching), 3. mondaton be-
lüli (intrasentential switching) kódváltás (Bartha 1999: 120).

A mondaton kívüli kódváltás szintaktikai szempontból legkevésbé jár kö-
töttségekkel, ezáltal könnyen beépíthető egynyelvű mondatokba. Lényeges,
hogy a második nyelv alacsonyabb ismerete is elegendő létrejöttéhez. A
mondatok közötti kódváltás többnyire mondathatáron vagy tagmondatok ha-
tárán figyelhető meg, emiatt az előző csoporthoz képest nagyobb kompeten-
ciát igényel. A mondaton belüli kódváltás a legproblematikusabb típus, mivel
meglehetősen nagy arra az esély, hogy az egyén megszegi valamelyik nyelv
nyelvtani szabályait. Ez a típus mindkét nyelv igen magas szintű ismeretét
feltételezi (Bartha 1999: 120).

A kódváltás egyik problematikus kérdésköre a kölcsönzés. A kölcsönzés
is a mondaton belüli változások közé tartozik, így igen nehéz megítélni, hogy
egy adott megnyilvánulás kódváltásnak vagy kölcsönzésnek tekinthető-e. A
kölcsönzés egyik ismérve, hogy adott elem az egyén vagy csoport beszéd-
aktusaiban több alkalommal is megjelenik, így állandósul. Ezzel szemben a
kódváltás csak eseti átvételnek minősül, melynek számos kiváltó oka lehet.

A kódváltás hagyományos grammatikai vizsgálata során fontos megálla-
pítani a beszélgetés elsődleges nyelvét, azaz az úgynevezett bázisnyelvet
(matrix/base/host/recipient language). A beszédnek ez ad keretet, a monda-
nivaló többsége (több mint 50%-a) ezen a nyelven nyilvánul meg. Ebbe
ékelődik be az úgynevezett vendégnyelv (guest language) vagy beágyazott
nyelv (embedded language).

A kódkeverés tulajdonképpen a kódváltás egy ún. „továbbfejlesztett vál-
tozata”. Ennek során a nyelvváltás egy diskurzuson belül olyan sokszor törté-
nik meg, hogy igen nehéz vagy lehetetlen a bázisnyelv megállapítása (Navra-
csics 2010: 122). Ugyanakkor megemlítendő, hogy a kódkeverés meglehe-
tősen tág értelmezési tartománnyal rendelkező fogalom, ugyanis ellentétes
jelentés is kiolvasható belőle. Tehát az is okozhat kódkeverést, ha az egyik
nyelv ismerete nincs elég magas szinten az adott beszédaktus lefolytatásához,
így a rések kitöltése egy másik nyelvvel történik, mely így kódkeverést ered-
ményez (Tódor 2005: 43.). Jelen kutatásban nem vettek részt olyan egyének,
akik e két csoport közül bármelyikbe is besorolhatóak lennének, azonban
szükségesnek bizonyult erre a fogalomra is kitérni a teljesebb kép érdekében.
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2. A kutatási anyag elemzése és eredményei

A kutatási anyagban megjelenő kódváltások elemzésének célja a példák
típusokba sorolása, továbbá a kiváltó okok feltárása. Összesen 75 példát ho-
zok fel és elemzek csoportonként a következő fejezetekben. A felsorolt pél-
dák a kérdőívek adataiból, az interjúk hanganyagából és a facebookon gyűj-
tött információk közül származnak.

A példákban a kódváltásokat kurzívval jelölöm és az esetlegesen hozzájuk
kapcsolódó szuffixumokat kötőjellel választom el. A kérdőívekből illetve a
facebookról kapott adatok szöveghűen kerülnek idézésre, az esetleges hi-
bákkal együtt, mivel az adott mondatok írásmódjának jelentősége lehet.

2.1. Beszúró kódváltás: kongruencia

A kódváltás leggyakoribb esetének tekinthetők az egyszavas váltások,
melyek kb. 70–85%-ban névszók (Kovács 2011: 198). Navracsics Judit ta-
nulmányában kialakított egy kategóriát, melynek a beszúró kódváltás nevet
adta, ezen belül pedig elkülönítette a kongruencia és az inkongruencia alka-
tegóriákat (Navracsics 2010: 124).1

A beszúró kódváltásokra jellemző, hogy csupán lexémaszinten mennek
végbe, viszont magának a jelenségnek nincsen szemantikai magyarázata,
mivel az adott szavaknak léteznek megfelelői a bázisnyelvben is (Navracsics
2010: 124). Az adatközlők mind a kérdőívekben, mind az interjúkban azt az
indokot hozták fel a kódváltásra, miszerint számos esetben egy-egy finn szó
beszúrása a magyar bázisnyelvű mondatba gyorsabb és praktikusabb.

Az adatok alapján a kódváltások témájuk szerint további csoportokra
oszthatók. Az első csoportba az olyan egyszavas kódváltások tartoznak, me-
lyek ételekhez kapcsolódnak. Vélhetően a táplálkozással összefüggő kifeje-
zések olyan gyakoriak, hogy automatikussá válik a használatuk magyar bá-
zisnyelvű környezetben is. Ezt támasztja alá az 1. példában szereplő pork-
kana ’répa’, a 2. példában lévő omenamehu ’almalé’ és a 3. példában feltűnő
jauheliha ’darált hús’. Ezek tipikusan olyan szavak, melyek egészen biztosan
részei a magyar anyanyelvű beszélők szókészletének, emellett a finn szavak-
nak van megfelelő ekvivalense is a magyar nyelvben. Szigorú értelemben vé-

                                                            
1 A nyelvtudományban a kongruencia szónak az itt használatostól eltérő jelentése is van,

amely nem kapcsolódik a kódváltáshoz, így félreértéseket eredményezhet. Azonban je-
lenlegi kutatásban én magam is ezt a terminust találtam legkifejezőbbnek, mely ketté-
választja a beszúró kódváltások alcsoportjait. A probléma kiküszöbölése és helyénva-
lóbb terminus megtalálása a következő kutatás kiindulópontja lehet.
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ve a kódváltásnak ezekben az esetekben nincs funkciója, tehát főleg kényel-
mi és praktikai okok miatt jöhetnek létre.

(1) Menjél le a boltba és vegyél porkkanát!
(2) Hozol a boltból omenamehut?
(3) Bevásárlólista: tej, kenyér, jauheliha.

A 4. példában két kódváltás is feltűnik egy mondaton belül. A laatikko
’sült, rakott étel’; a lanttu ’karalábé’ jelentéssel rendelkezik. Az első esetben
a beszélőnek sokkal egyszerűbb a laatikko-t használnia, mivel a kifejezés
csak egy lexémából áll, ezzel szemben a magyar megfelelő több szóból te-
vődik össze. A lanttu esetében bár az adatközlő tisztában van a magyar jelen-
téssel, mégsem használja, mivel „Szerintem a lanttu-nak nem olyan az íze
mint az otthoni karalábénak.” Ebben az esetben a szavak jelentése egyezik,
de a megnevezett denotátum nem.

(4) Karácsonykor van ez a háromféle laatikko, a lanttu meg ezek.

Az 5. példa az online kérdőívek adataiból származik, melyet az adatközlő
a „Tudna-e a kódváltásra példát hozni?” kérdésre adott válaszként. A válasz
különösen értékes, mivel magába foglal egy kódváltást és a saját vélemény
mellett úgymond elemzést is tartalmaz. Hiszen a kódváltás oka valóban lehet
a bázisnyelvtől idegen kulturális helyzet, jelen esetben a lazacvásárlás.

(5) Amivel itt találkoztunk először és/vagy gyakrabban, azt általában fin-
nül nevezzük meg, például lohi – persze tudom, hogy lazac, de Ma-
gyarországon soha sem fordult elő, hogy leugrottunk a boltba lazacért.
Itt meg viszont mindennapos, ha az ember vesz egy kis lohit.

A 6. példa a Finnországról Magyaroknak Szabadon [a továbbiakban: FMSz]
csoport egyik bejegyzése. A ruisleipä összetett szó, mely teljes mértékben
ekvivalens a magyar ’rozskenyér’ szóval. Feltehető azonban, hogy az adat-
közlő ezzel nem ért egyet, ezért a második mondatban hosszabban kifejti, mit
is ért ő igazából ’rozskenyér’ alatt. A második finn szó, a reissumies nem
számít kódváltásnak, mivel terméknév.

(6) Sziasztok nem tudjatok véletlenül hogy Magyarországon hol lehet kapni
ruisleipät? Es most nem arra gondolok amik x%ban rozs tartalmú, ha-
nem az az igazi reissumies fajta.
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A kongruens beszúró kódváltások második alcsoportjába intézményekkel
és helyekkel kapcsolatos megnyilatkozások tartoznak, melyek némiképp
hasonlóak az ételekkel kapcsolatos kifejezésekhez. Ennek értelmében a gya-
kori használat miatt finn megfelelőjük állandósult a kommunikáció során
magyar bázisnyelvű társalgásban is. A 7. példában szereplő finn maistraatti
szó magyar megfelelője a ’Népességnyilvántartó Hivatal’. (A különbség az,
hogy a maistraattiban végzendő ügyeket Magyarországon a polgármesteri
hivatalok anyakönyvi osztályán szokás intézni.) Ebben az esetben kétséget
kizáróan látható, hogy gyorsabb és egyszerűbb a beszélő számára a finn szót
használni. Emellett több adatközlő azt nyilatkozta, hogy nem is ismeri a szó
magyar jelentését. A mondat második felében szereplő ulkomaavirasto (mely
igazából helyesen ulkomaalaisvirasto lenne) magyar ekvivalense az ’Idegen-
rendészet’. Ezek azonban nem egyeznek meg a finn szó pontos jelentésével,
ezt figyelembe véve érthető, hogy az adatközlő miért választotta az ulkomaa-
laisvirasto szót.

(7) El kell mennetek a maistraattiba, regisztrálnotok kell, aztán el kell
mennetek az ulkomaavirastoba a rendőrségen.

A már korábban említett maistraatti a 8. példában is feltűnik, ezzel mint-
egy megerősítve a róla levont következtetéseket. A következő példa, amit az
adatközlő említ, a poliisi. Ennek jelentése teljes ekvivalenciában áll a magyar
’rendőrség’ szóval (a szervezet egyes funkciói és feladatkörei ugyanakkor
eltérőek Magyarországon és Finnországban, ezekre itt nem kívánok kitérni).
Ebben az esetben nem kötődik meggyőző indok a használatához. Feltűnik
emellett a Kela, mely a Kansaneläkelaitos szó rövidített formája, magyar
megfelelője a ’társadalombiztosítás’ (a hivatalos szerv megnevezése Magyar-
országon az Országos Egészségbiztosítási Pénztár). A Kela szó használata
hasonlatos a maistraatti-éhoz, azaz a praktikum és a gyorsaság a két fő kiváltó
indok. Szeretném megjegyezni, hogy a Kela akár tulajdonnévnek is tekint-
hető, ezáltal magyarra fordítása még inkább indokolatlannak tűnik. Ez utóbbi
kijelentés vonatkozik a Citymarket és az R-kioski kifejezésekre is, melyek
mindegyike tulajdonnév. Ennek következtében az adatközlő helytelen példát
hozott, mivel az ilyen jellegű szavak valóban nem lefordítandók (de adott
helyzetekben esetleg olyan kiegészítéssel bővülhetne a mondat, amivel kö-
rülírható a Finnországban nem jártas beszédpartner számára, hogy boltokról
van szó). Azonban helyzetük nem azonos a már említett maistraatti szóéval,
mivel míg abban az esetben a beszélő egyéni döntése, hogy a finn vagy a
magyar nyelvű verziót használja, addig a Citymarket és az R-kioski lefordítá-
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sa magyarra nemcsak körülményes lenne, hanem teljesen felesleges is, mivel
tulajdonnevekről van szó.2

(8) Vagy valamely hivatalos szerv nevét nem fordítjuk le, mert nem lenne
értelme, vagy fölösleges például maistraatti, poliisi, Kela, Citymarket,
R-kioski.

A következő három példában szintén hely- és intézménynevek szerepel-
nek. A 9. példában található messukeskus magyar ekvivalense ’konferencia-
központ’, a 10. példában megjelenő terveyskeskus pedig ’egészségügyi köz-
pont’. Előbbi esetében vélhetően ismét praktikus okok játszottak közre, s az
utóbbi esetében is teljes ekvivalencia áll fenn a finn és a magyar szó között,
azonban egy teljesen magyar nyelvű mondatban az adatközlő valószínűleg
inkább a ’rendelő’ szót használta volna. Így mégis árnyalatnyi különbség
fedezhető fel, amit a finn szó érzékeltet, mivel a két ország egészségügyi
rendszere némiképp eltér egymástól. A 11. példában szereplő apteekki szó je-
lentése ’gyógyszertár’. A kódváltásnak ez az esete megegyezik a már koráb-
ban vázoltakkal, például a poliisi szóéval. A 9. példában megjelenik még egy
kódváltás, az Unkari lähellä, azonban jelen felsorolásban ez nem releváns,
mivel tulajdonnévről van szó (vagy ezt esetleg idézetnek is tekinthetjük).

  (9) Azt hiszem a messukeskusban minden évben tartanak könyvkiállítást.
És azt hiszem 2 vagy 3 éve Magyarország volt a téma, Unkari lähel-
lä.

(10) Olyan orvosok ülnek ebbe a terveyskeskusba is…
(11) El kell mennem az apteekkibe.

A 12. példa szövege az FMSz-csoport egyik bejegyzése. A kirppis a
kirpputori szó rövidített formája, melynek magyar ekvivalense ’bolhapiac’.
Bár a két lexéma jelentése megfelel egymásnak, maga a jelölt tárgy eltér
némileg, azaz különbségek vannak a finnországi és magyarországi bolhapia-
cok között, vélhetően ezért használta az adatközlő inkább a kirppis szót.

                                                            
2 Feltevésem szerint az adatközlőt az zavarhatta meg, hogy ezek olyan tulajdonnevek,

amelyeket le lehet fordítani. Ezzel szemben, ha például egy olyan személynévről lenne
szó, mint például Jari, talán a megkérdezett személy sem bizonytalanodna el a haszná-
latot illetően, legfeljebb adott szituációban annyit fűzne hozzá, hogy „ez egy finn férfi-
név”.
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(12) Sziasztok! Kis infora lenne szuksegem! Ouluban melyik a legjobb,
legnagyobb kirppis (vagy kirppisek), ahova leginkabb erdemes be-
nezni?

A következő három példa politikával kapcsolatos kódváltásokat tartalmaz.
A 13. példában szereplő eduskunta magyar ekvivalense ’országgyűlés’. A
mondat az FMSz-csoportból került kiemelésre. Mivel írott szövegről van szó,
érdekes megfigyelni az adatközlő helyesírási stratégiáját, azaz a vendégnyel-
vi szót idézőjelbe tette és kötőjellel kapcsolta hozzá a szuffixumot. Elmond-
ható, hogy az ilyen jellegű írásmódok meglehetősen ritkák a csoport bejegy-
zései között, alighanem ebben az esetben az egyén ezzel külön kiemelte,
hogy a finn országgyűlésről érdeklődik, nem a magyarról. A 14. példában
megjelenő kunnallisvaalit magyar ekvivalense az ’önkormányzati választá-
sok’ kifejezés, a 15. példában szereplő maahanmuutto pedig ’bevándorlást’
jelent. Mindhárom felsorolt finn lexéma teljes ekvivalenciában áll a magyar
jelentésekkel. Ismételten praktikus okok és a rövidítési szándék állhat a hát-
térben. Emellett feltehető, hogy az eduskunta és a kunnallisvaalit szavak
azért maradtak meg finn alakjukban, mivel a két ország politikai rendszere
között eltérések mutatkoznak.

(13) Van-e magyar származású képviselőnk az „eduskunta”-ban? vagy
magyar érdekeket is képviselő más származású képviselő?

(14) Amikor van a kunnallisvaalit, akkor nem szavazhattam.
(15) Nagyon kihegyezte erre a maahamuutto problémára.

A kongruens beszúró kódváltások között számos példa akad a munka vi-
lágával kapcsolatos témakörből is. A 16. példában említett ravintolatyönteki-
jä magyar megfelelője az ’éttermi dolgozó’, a 17. példában látható esimies
pedig ’főnököt, vezetőt’ jelent. Ebben az esetben is teljes ekvivalencia áll
fent, vélhetően az adatközlő „megszokásból”, azaz a gyakori használat miatt
említette őket ebben a formában. Ugyanakkor a ravintolatyöntekijä szó után
következő „tudod így mindent” segítségével a beszélő némileg pontosítani
kívánja a fogalmat, azaz hogy a munkaköre széleskörű volt. A 18. példában
két kódváltás is található, a harrastus jelentése ’hobbi; érdeklődés’, a
vapaaehtoistyö pedig ’önkéntes munka’ jelentésű. Mindkét esetben ismét a
praktikum váltotta ki a kódváltást.

(16) Az volt a hivatalos, hogy ravintolatyöntekijä, tudod így mindent.
(17) Senkit nem érdekelt, hogy van egy diplomám, amivel így esmimies-

nek pályázzak.
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(18) Vagy amit ajánlok, hogy valami ilyen harrastuson keresztül vagy va-
lami vapaaehtoistyö.

A kutatási anyagban található a már felsoroltakon kívül még öt olyan be-
szúró kongruens kódváltás, melyek ilyen számú minta esetén nem oszthatók
olyan alcsoportokra, melyek több elemet tartalmaznak, így egyenként kerül-
nek elemzésre. A 19. példa szintén a facebook csoport szövegeiből szárma-
zik. Az egész mondat magyar nyelvű, azonban az utána következő pontosító
rész, ahol kitér az időpontra, már finnül nevezi meg, klo. 16, azaz 16 órakor.
Ebben az esetben is teljes ekvivalenciával van dolgunk, tehát vélhetően a
gyakori használat okozta a kódváltást.

(19) Akik érdekeltek voltak a vadhúsvizsgálat terén: Lajos, Jani, Kati v.
valakimás, ma megyek tammisaariba. Klo. 16.

A 20. példa egy anya mondata gyermekéhez, melyben a pitkä välkkä je-
lentése: ’nagy szünet’. Ez egy olyan különleges eset, melyben az adatközlő
megindokolta a kódváltást. Eszerint a szülő-gyerek kommunikációban gya-
koriak a kódváltások és kölcsönzések, mivel a gyerekek szókincse az iskolá-
ban olyan finn szavakkal bővül, melyeket az otthoni magyar beszélgetések-
ben nem használnak. Következésképpen számos szónak nem ismerik a ma-
gyar ekvivalensét, ezért a szülők igyekszenek könnyíteni a beszélgetéseket az
ilyen jellegű kódváltások használatával. Ugyanakkor számos esetben magya-
rázatot is fűznek hozzá, hogy a gyerekek mégis tisztában legyenek a magyar
szavakkal is.

(20) Volt ma pitkä välkkä?

A 21. példában az adatközlő egy weboldal címét említi, amely önmagában
nem számít kódváltásnak, mivel tulajdonnév. Az érdekesség abban rejlik,
hogy a webcímekben szereplő pontot is finnül nevezi meg, azaz piste-ként
említi.  A második finn kifejezés, az Akateemisten naisten liitto szintén tulaj-
donnév, így ebben az esetben nem tekinthető kódváltásnak.

(21) Vagy ha beírod, hogy auroras piste fi, akkor az fog előjönni. Az
ilyen Akateemisten naisten liitto.

A 22. példa az online kérdőívek válaszai közül származik. A benne meg-
jelenő suosittu magyar megfelelője a ’közkedvelt’, ami teljes ekvivalenciá-
ban áll vele. Ebben az esetben is az egyszerűsítés lehetett a kiváltó ok.
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(22) Igen, ez most nagyon suosittu!

A 23. példa szintén az FMSz bejegyzései közül származik, ahol a közzé-
tevő egyén különböző húsokat árul. A jávort és az őzet magyarul írja, majd
közé beszúrja a peura szót, amelynek magyar megfelelője a ’vad rénszarvas’.
Vélhetően kongruens a két szó, csupán a finn verziót sokkal gyorsabb leírni
rövidsége miatt.

(23) Lesz még jávor is, peura is meg őz is.

A 24. példában megjelenő kirjakieli magyar megfelelője az ’irodalmi
nyelv vagy írott nyelv’, mely teljesen ekvivalens vele. A kódváltás oka ebben
az esetben is a praktikum, esetleg a megszokás. Ez azért is érdekes, mert az
adatközlő kevesebb, mint öt éve él Finnországban, mégis gyakorta használ
kódváltást.

(24) Két évig verik beléd a kirjakielit, azt nem lehet kikapcsolni.

A példamondatok között két olyan is található, amelyek nem sorolhatók
be teljes bizonyossággal a beszúró kódváltások kongruens kategóriájába,
azonban arra utaló jegyekkel rendelkeznek, így nevezhetjük őket látszólagos
beszúró kongruens kódváltásoknak.

A 25. példa az FMSz egyik bejegyzéséből származik. Az yki egy finn
nyelvvizsga megnevezése, a keskitaso jelentése középszint. Nehéz eldönteni,
hogy ebben az esetben beszúró kódváltásról, kölcsönzésről, vagy netán idé-
zésről beszélünk, mivel mindhárom igaz lehet rá. Lehetséges, hogy az adat-
közlő csak alkalomszerűen használja ilyen formában a kifejezést, de az is
előfordulhat, hogy minden esetben a finn szót alkalmazza. Jelen kutatás keretei
között ennek feltárására nem volt lehetőség.

(25) Erti valaki mit mond a csajszi? Egy yki keskitaso tesztre felkeszito
hanganyagbol lett kivagva a mondat...

A 26. példa az online kérdőívek válaszaiból származik és a beszúró kód-
váltások egy sajátos esetét reprezentálja. Az adatközlő egy kis esszét kerekí-
tett, melyben feltehetőleg szándékosan váltott kódot. Ezek mindegyike a be-
szúró kódváltások kongruens csoportjába tartozik. A kutatásban feldolgozott
szakirodalomban nem találkoztam olyan tudományos kifejezéssel, amely de-
finiálná ezt a jelenséget. Véleményem szerint a „hiperkódváltás” terminus al-
kalmazható lenne ilyen esetekben. A példában megjelenő kódváltások egyéb-
ként teljesen ekvivalensek magyar megfelelőiekkel: a toiminta ’cselekvés; te-
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vékenység’, a koodinvaihto ’kódváltás’, a sekakieli ’kevert nyelv’, a vuok-
ranantaja ’bérbeadó’, a vuokraaja ’bérlő’, a vakuutus ’biztosítás’, a käyttö-
konteksti pedig ’szövegkörnyezet’ jelentésű.

(26) Phúú, azokat a szavakat használom főleg finnül amiknél az adott szö-
vegkörnyezet/toiminta itt Finnországban jelent meg számomra, itt
kezdtem el használni magát a szót. Pl a toiminta, az a szakdogámban
amit most írok, gyakran előjön. De szerintem anyanyelvvel nem jön
elő annyi koodinvaihto, inkább két idegen nyelv között. Mikor kijöt-
tem, sok ismerősöm volt különböző Erasmus-programokról, két hétig
szenvedtem a finn-magyar sekakielivel, de aztán kitisztult. Ha a csa-
ládommal beszélek skypon, némely szó nehezen jön elő magyarul,
sőt némelyiket nem is tudom. (megint példa a lakáskeresés: vuokran-
antaja, vuokraaja, vakuutus) Plusz hab a tortán hogy a párom német
és vele angolul beszélgetek napi rendszerességgel, és mindketten ke-
verünk bele finn, magyar és német szavakat. Käyttökontekstitől függ,
hogy milyen nyelven jön elő a szó.

2.2. Beszúró kódváltás: inkongruencia

A beszúró kódváltások másik nagy csoportja az inkongruencia alapján
szerveződik. Ennek értelmében a beszélők olyan lexémákat használnak a
vendégnyelvből, melyeknek nincsen a bázisnyelvben ekvivalens szavuk,
ezért csak hosszú körülírással lennének kifejezhetőek. A kutatásban feltárt
inkongruens kódváltások is több témakör mentén szerveződnek. Visszatérő
elem itt is a táplálkozás. Véleményem szerint talán ezek a leggyakoriabbak a
finn–magyar kódváltások körében, mivel a két nép táplálkozási szokásai kö-
zött meglehetősen nagy különbség fedezhető fel mind az alapanyagok, mind
az elkészült ételek tekintetében.

A 27. példában az adatközlő kifejti, hogy a palacsinta válfajait milyen
névvel illeti. A lettu magyar jelentése ’palacsinta; lepény’, a pannukakku
megfelelője a ’vastag palacsinta’. Utóbbi sem a magyar konyhában, sem a
nyelvhasználatban nem terjedt el, vélhetően ezért nevezte meg az adatközlő
azt finn palacsintaként. Maga a ’vastag palacsinta’ kifejezés is megtévesztő
lehet, mivel több olyan tésztafajta is létezik, ami vastagnak számít, például az
amerikai palacsinta. Ezek figyelembevételével elmondható, hogy a ’vastag
palacsinta’ aligha ekvivalens a finn pannukakku szóval.

(27) Ha magyar palacsintát sütök, azt a lettut, akkor palacsintának mon-
dom, de ha finn palacsintát sütök, akkor pannukakkut sütök.



KÓDVÁLTÁS A FINNORSZÁGI MAGYAROK KÖRÉBEN

167

A 28. példában feltűnő mustikkapiirakka magyarul ’áfonyás pitét’ jelent.
És bár a szavak ekvivalensek, a jelzett denotátum nem azonos, ugyanis elté-
rés mutatkozik az elkészítésben, így lényegében mégis inkongruensnek te-
kinthetjük a kódváltást. A 27. és 28. példa esetében szintén egy már koráb-
ban felbukkanó problémával szembesülünk, nevezetesen azzal, hogy aligha-
nem lehetetlen eldönteni, hogy beszúró kódváltásról vagy kölcsönzésről van
szó, bár utóbbi sejtetni engedi, hogy vélhetően állandósult a pannukakku szó
magyar bázisnyelvű környezetben is, de ezt nem jelenthetjük ki teljes bizo-
nyossággal.

(28) Sütök hétvégén mustikkapiirakkát.

A 29. példa az FMSz-csoport bejegyzései közül származik. Az edullinen
magyar megfelelője ’hasznos; előnyös’. Csupán ez alapján beillesztése a ma-
gyar bázisnyelvű kijelentése nehézkes, ezért érdemes tudnunk, hogy az edul-
linen szó igen gyakori finn reklámszövegekben, amikor a hirdető meg akarja
győzni a vásárlót arról, hogy a szóban forgó termék nemcsak olcsó, hanem
magas minőségű is. Vélhetően az adatközlő azért választotta ezt a szót, mivel
az általa közölt szöveg is egy hirdetés, így ezzel a fordulattal szimpatikusab-
bá teheti a termékeit. Emellett az egyén felsorolja a további húsokat, amiket
árusít és mindegyiket finnül nevezi meg. Feltételezésem szerint mind a hirde-
tőnek, mind a hirdetést olvasóknak lényegesen egyszerűbb így befogadni a
szöveget, mivel mindennapjaikban is így használják, emiatt talán nehézkes
lenne egy-egy hústípust beazonosítani magyarul. Ez a kijelentés a kutatásra
is igaz, ugyanis a Papp István-féle Finn–magyar szótárban a példában felso-
rolt szavak legtöbbje nem szerepel, sőt az internet segítségével sem sikerült
teljes bizonyossággal megállapítani mindnek a magyar megfelelőjét. Minde-
zek figyelembevételével kijelenthető, hogy a példában szereplő kódváltás az
inkongruencia miatt jött létre.

(29) Hó végén vagy jövő hónap elejétől kapható nálam friss jávorszarvas
borjú hús 19 €/kg áron vákumcsomagolva. Szoljatok ha valakit érde-
kel. A többi árhoz mérten edullinen Sisäfile 55 euroa/kg, Ulkofile 45,
Sisäpaisti 30, Ulkopaisti 25, Kulmapaisti 25, Paahtopaisti 25, Lapa
20, Potka 14.

A 30. példában egy apa idézett fel egy, a gyerekével folytatott párbeszé-
det. A lippalakki ’simléderes sapkát, baseball sapkát’, a pipo ’bojtos; kötött
sapkát’ jelent. Mindkettő ekvivalenciában áll a magyar megfelelőkkel, azon-
ban az adatközlő véleménye ettől eltér. Felmerül a kérdés, hogy ilyen esetben
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a jelenséget inkongruens kódváltásnak vagy nyelvi hiánynak tekintsük? En-
nek megválaszolásához további adatgyűjtés lenne szükséges, melyre a kuta-
tásban nem volt lehetőség.

(30) – Vedd fel a sapkádat! – Melyiket? A lippalakkit vagy a pipot?

A 31. példában szereplő kypsyyskoe szónak nincs magyar ekvivalense.
Szó szerinti fordításban ’érettségi vizsgát’ jelent, azonban ez nem felel meg a
Magyarországon érettséginek nevezett vizsgának. A kypsyyskoe az egyete-
meken zajlik, amikor a hallgató szakdolgozata nagyrészt elkészül, a tanára
elolvassa és egy zárthelyi dolgozat keretében kérdéseket tesz fel róla. A vizs-
ga lényege annak kiderítése, hogy valóban a hallgató írta-e meg a szakdolgoza-
tot.3 Ebben az esetben tehát az adatközlőnek nem volt más választása, mint
kódváltást alkalmazni, mivel a kypsyyskoe szó körülírása hosszadalmas (talán
„felkészültséget ellenőrző vizsga” lehetne). Ez többek között a finn és ma-
gyar oktatási rendszerek eltéréseivel is magyarázható.

(31) Volt nekünk egy kypsyyskoe, nem tudom az Magyarországon van-e.

A következő két példa egyszerre kerül elemzésre, mivel ugyanazok a
kódváltások jelennek meg bennük. A puhekieli jelentése ’beszélt nyelv’.
Azonban nem jelenthetjük ki teljes bizonyossággal, hogy a két szó ekviva-
lens egymással. A puhekieli szó valójában a finn nyelv egy olyan, szóban
használt változata, amely a hivatalos irodalmi nyelvhez képest kötetlenebb
szerkezetű, emellett magában foglal nyelvtani és hangtani változásokat is.  Ép-
pen ezért, ha egy magyar bázisnyelvű mondatban a ’beszélt nyelv’ kifejezést
használnánk a puhekieli helyett, vélhetően nem ugyanazt fejezné ki, mint ere-
deti formájában. A keskustelu megfelelője a ’beszélgetés’, mely teljesen ek-
vivalens vele. Vélhetően azért került ebben a formában a puhekieli szó mellé,
mert ahol a beszélő elkezdte a kódváltást, folytatta a mondat végéig. Ugyan-
akkor az is lehet, hogy idézéssel állunk szemben, de ez nem jelenthető ki tel-
jes bizonyossággal.

(32) Ő a finnektől tanult, rá ráragadt a puhekieli.
(33) Van olyan kurzus, hogy puhekieli ja keskustelu.

                                                            
3 Az itt megadott definíció az adatközlő által elmondottakon alapul, tehát a saját szub-

jektív benyomásai kerültek közlése, melyek az adott személy gondolatait tükrözik. A
kypsyyskoe hivatalos definíciója ettől a véleménytől eltérő lehet.
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A 34. példában lévő tasaraha lexémának nincs magyar ekvivalense, csu-
pán hosszabban írható körül, azaz ’előre kiszámolt pénz vagy pontos összeg’.
A használat okát ebben az esetben nem kell elemezni, mivel az adatközlő saját
maga megindokolja. Ebből látható, hogy a kiváltó ok az inkongruencia.

(34) Véleményem szerint néhány esetben kifejezőbb a finn szó mint a
magyar. Pl. tasaraha.

A 35. példában szereplő haalari magyar megfelelője ’overall’, ami több
adatközlő szerint nem teljesen ekvivalens a finn szóval. Nehéz megítélni
ilyen esetben, hogy az adatközlő vagy a kutató nézőpontja hangsúlyosabb-e
egy-egy kérdést illetően. Véleményem szerint ilyen helyzetekben az adatközlők
szempontja a mérvadó, hiszen számukra ezek olyan mindennapos jelenségek,
melyekkel gyakran találkoznak, ezzel szemben a kutató csak ideiglenesen
foglalkozik velük. Ennek alapján a kódváltás inkongruensnek tekinthető.

(35) Add ra a gyerekre a haalarit!

A 36. példa a kérdőívek anyagából származik. Az adatközlő két példát
hoz az általa inkongruensnek vélt kódváltásokra. Az első, a mekko ’ruhát;
egyberuhát’ jelent magyarul. Sajnos, indoklást nem kapunk, hogy válaszadó
miért gondolja így, feltételezésem szerint a finn és a magyar szó ekvivalenciá-
ban áll egymással. A kulho szóhoz már magyarázatot is kapunk. Az adat-
közlő magyar szókincsében a kulho ’müzlis tálat’ jelent. Ennek némileg el-
lentmondanak a szótárakban fellelhető információk, melyek csupán ’tál’ je-
lentéssel tüntetik fel. Ha ezt vesszük alapul, akkor a két szó teljes ekvivalen-
ciában áll, mivel mind a kulho, mind a ’tál’ alkalmas a müzli mellett leves,
kása vagy egyéb ételek tárolására, illetve felszolgálására. Ebben az esetben
tehát a válaszadó nyelvi kompetenciái miatt úgynevezett „félreértés” történt,
de mivel a véleménye az inkongruenciára épült, szükségesnek tűnt ezt a pél-
dát ebben a csoportban felsorolni.

(36) Másrészt, amire a magyarban nincs olyan találó szó, mint szerintem a
’mekko’ vagy a ’kulho’, azt magyarban se fordítom. (Hiába müzlistál
Mo-on a ’kulho’, ha itt nálunk leves, kása stb is kerülhet bele, képte-
len vagyok müzlistálnak mondani.)

A 37. példában, mely szintén az online kérdőívek válaszaiból származik,
az adatközlő ellentmond saját magának. Először úgy véli, hogy a lakka szó-
nak nincsen magyar megfelelője, ezért nem használja. Aztán kiderül, nem-
csak hogy létezik a szó, a válaszadó is tisztában van vele. Tehát az adatközlő
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szerint fennáll az inkongruencia és ugyanakkor nem áll fenn. Véleményem
szerint a lakka és a ’törpemálna’ (vagy másképp ’mocsári hamvas szeder’)
elnevezések teljes ekvivalenciában állnak egymással.

(37) Vagy ha nincs is nagyon magyar megfelelője (például lakka – ha azt
mondanám valakinek, hogy törpemálna, csak néznének rám bambán.
De a lakká-t mindenki ismeri.

A 38. példában az eddigiektől eltérő módon egy ige, azaz a jaksaa szere-
pel, melynek magyar jelentése ’tud; képes; bír’. Véleményem szerint itt is
fennáll az ekvivalencia. Mivel a válasz a kérdőívek adatai közül származik,
nem volt lehetőség kideríteni, hogy az adatközlő miért vélekedik így. Ugyan-
akkor a példa nyelvtani hibát tartalmaz, mivel az ige egyes szám első sze-
mélyű tagadó alakja helyesen en jaksa lenne, en jaksaa helyett.

(38) Az en jaksaa szora nincs pontos magyar megfelelö szerintem.

A 39. példában nem áll fenn inkongruencia, azonban feltevésem szerint
része lehet ezen alcsoport peremterületének. A vastustuskyky magyar megfe-
lelője ’ellenálló képesség’. Maga az adatközlő nyilatkozta, hogy frappán-
sabbnak érzi a finn szót a magyarnál, ezért mindig ebben a formában hasz-
nálja. Ahogyan a korábbi példákból is láthattuk, ez más esetekben is előfor-
dul, tehát kijelenthető, hogy a finnországi magyarok körében bevett gyakor-
lat finn szavakat beszúrni a magyar bázisnyelvű kommunikációba azok frap-
páns volta miatt, még akkor is, ha tisztában vannak a magyar jelentéssel.

(39) Erősíteni kell a vastustuskykyt.

Bár elsőre az inkongruens kódváltások tisztázása egyszerűnek és magától
értetődőnek tűnik, a felsorolt példák alapján ez az állítás nem teljesen kor-
rekt. Sok esetben az adatközlők egy-egy szót inkongruensnek nyilvánítanak
még akkor is, ha ez nem így van. Feltételezésem szerint ennek oka a huza-
mos finnországi tartózkodás lehet, melynek folyamán a gyakran használt finn
szavak olyan szinten beépülmek az egyének szókincsébe, hogy kiszorítják az
anyanyelvi változatot, így az adatközlő az adott szót inkongruensnek ítélheti.

Mind a kongruens, mind az inkongruens beszúró kódváltásokra jellemző a
grammatikai fúzió (Navracsics 2010: 125–126). Ennek értelmében a finn sza-
vakhoz az adatközlők magyar szuffixumokat csatolnak. Szinte teljes bizo-
nyossággal kijelenthető, hogy ennek oka mindkét nyelv agglutináló jellege.
Az eddig felsorolt példákban minden mondatban, ahol a szövegkörnyezet
úgy kívánta, szuffixumok kapcsolódtak a finn szavakhoz. Ez a körülmény
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egyedinek mondható, mivel például a magyar és valamely indoeurópai nyelv
kódváltásai között változó arányban jelenik meg a szuffixumok kapcsolása
vagy elhagyása. Fontos továbbá megjegyezni, hogy a lexémák végeihez a
magyar nyelv szerint illeszkednek a szuffixumok, azaz egyes esetekben a szó
vagy szótő végén álló magánhangzó megnyúlik. Az esetek mindegyikében
megfigyelhető, hogy a magyar hangtani vagy nyelvtani szabályok felülírják a
finneket, és nem tapasztalható a szavakban sem tőhangváltás, sem fokválta-
kozás.

Az eddig felsoroltak alól kivételt képez a 40. és 41. példa. Az előbbiben
található keskusta szó, melynek megfelelője ’központ’, nem a magyar, hanem
a finn nyelvtani szabályok szerint kap illativusi szuffixumot, jelentése: ’köz-
pontba’. A finn és a magyar lexéma egyébként teljes ekvivalenciát mutat, sőt
a vonzatok is illeszkednek egymáshoz. Hipotézisem szerint felállítható vala-
milyen „kódváltási skála”, amelyen nyomon követhető lenne, hol tartanak az
egyes egyének a nyelvi asszimilációban. Véleményem szerint az olyan jelle-
gű kódváltások, mint amilyenek a 40. példában is láthatók, „előrehaladot-
tabb” állapotról tanúskodnak, mintha helyette a válaszadó a keskustába kife-
jezést használta volna. Egy ilyen elmélet kidolgozásához lényegesen több
adatra lenne szükség, erre ez a kutatás nem terjed ki.

A 41. példában is egy kifejezetten egyedi kódváltási eset fedezhető fel. A
bázisnyelv itt kivételesen a finn, és a magyar a vendégnyelv. Az eredeti mon-
dat laita vaatteet pesuun lenne. A beszélő a pesu helyett annak magyar ekvi-
valensét, a ’mosást’ használta, melyhez az eredeti, illatiivusi szuffixumot is
hozzákapcsolta. Az ilyen jellegű kódváltások némiképp a kutatás körén kívül
esnek, mivel a bázis- és vendégnyelv fordított helyzetben áll. Azonban hasz-
nos tudni azt az információt, hogy a finnországi magyarok körében ilyen
jelenség is létezik, ez esetleg egy későbbi kutatás témájául szolgálhat.

(40) Mikor megyünk keskustaan?
(41) Sokszor mondtuk öcsémmel otthon, hogy „laita vaatteet mosásiin”.

Nemcsak a beszúró kódváltásra, hanem a kutatási anyagban felsorolt ösz-
szes esetre vonatkozik az, hogy ahol a magyar bázisnyelvű szövegkörnyezet
úgy kívánta, az adatközlők névelőket használtak, annak ellenére, hogy finn-
ben nincs névelő.

A beszúrásokkal rokon csoportnak tűnik  a kölcsönzés, melynek alapvető
jellemvonásai teljesen azonosak. Egy fontos különbség mentén különülnek
el, ugyanis a kölcsönzés állandósult állapotnak tekinthető. Ennek értelmében
a beszélő szókincsébe beépül egy adott szó a vendégnyelvből, és a bázis-
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nyelven folytatott kommunikációban is mindig ebben a formában jelenik
meg. A jelenség kutatása számos problémába ütközik, ugyanis egy egyórás
beszélgetés során lehetetlen megállapítani, hogy egyszeri beszúrásról van szó,
vagy állandósult használatról. A témáról kikérhető az adatközlő személyes
véleménye, azonban feltehetően nem tudna objektív választ nyújtani, mivel a
kódváltás jellemző tulajdonsága, hogy önkéntelenül megy végbe, így elkép-
zelhető, hogy esetek nagy százalékában a beszélő nincs tisztában azzal, hogy
milyen nyelven fejezett ki egy-egy szót.

1.3. Idézés
A kódváltás egyik kiváltó oka lehet az idézés. Ennek során a beszélő fel-

idéz egy korábbi szituációt. Ilyenkor feltehetően azon a nyelven játszódnak
le az események az egyén agyában, amilyenen az eredeti társalgás folyt, így
létrejön a kódváltás. Ezt támasztja alá a 42. példa, melyben az adatközlő el-
mesélte a finnek véleményét a magyarokról. Tehát az eredeti társalgás finn
nyelven folyt le, ahol elhangzott az unkarilainen viini, melynek jelentése
’magyar bor’.

(42) A legtöbbnek van valami emléke 3-4 átmulatott napról és akkor arra
emlékeznek, hogy unkarilainen viini.

A 43. példában szintén egy idézés látható, ahol az adatközlő felidézi az
állásajánlatok szövegét, melyben az szerepel, hogy sujuva suomi, azaz ’fo-
lyékony finn’. Akárcsak a beszúró kongruens kódváltásoknál, az idézéseknél
is vezető indok lehet az egyszerű és praktikus kifejezésmód, hiszen a beszélő
emlékeiben ez a szöveg minden bizonnyal finnül él, ezért plusz energiába
telne lefordítania. Mivel a kommunikációban részt vevő többi partner képes
ennek a dekódolására, nincs motiváció az idézés feloldására.

(43) Volt olyan állásajánlat, ahol írták, hogy kéne sujuva suomi.

Az idézés a szakirodalmakban bőven van adatolva, általában véve a máso-
dik leggyakoribb csoport a beszúró kódváltások után. Érdekes anomália,
hogy ebben a kutatásban ez nem így történt, így ez a két példa nem lehet ön-
magában reprezentatív. A kategória egyébként is problematikusnak tekint-
hető, mivel határa nem állapítható meg teljes pontossággal, és számos átfe-
dést mutat más csoportokkal.
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1.4. Nyelvi hiány

Nyelvi hiányról akkor beszélhetünk, ha a beszélő egy adott dolog vagy
jelenség nevét nem tudja kifejezni egy adott nyelvben. Ez azonban nem té-
vesztendő össze a nyelvtudás hiányával. Nyelvi hiány esetén minimális azon
szava köre, melyek hiányoznak a beszélő szókincséből. Ennek kiváltó okai is
meglehetősen változatosak lehetnek. Különösen a Finnországban született
gyerekek esetében fordul elő gyakran a nyelvi hiány, mivel eltérő szókészletet
használnak otthon, mint az iskolában, ami egyúttal eltérő nyelvet is jelent,
ezáltal számos szót nem ismernek az egyik vagy a másik nyelven.

A nyelvi hiány egyik oka az is lehet, hogy a beszélő Finnországban talál-
kozott először egy adott tárggyal, ezt szemlélteti a 44. és a 45. példa. Az
előbbi adatközlő által említett alusta magyar megfelelője talán a ’hűtőszek-
rény alátét’ lehet. Azért nem jelentem ki ezt teljes bizonyossággal, mert
olyan ritkán használt szóról van szó, amit sok esetben a Magyarországon élő
magyarok sem tudnak magyar szóval megnevezni. A talouspaperi magyar
megfelelője a ’konyhai papírtörlő’, azonban az adatközlő hozott példát a
köznyelvből is, ahol ’papírtörlő’ vagy a márkanévből származó ’Szilvia’ a
jelentése. A két példa között némi eltérés látható, mivel az első adatközlő a
kutatás időpontjáig nem ismerte az alusta jelentését, a második válaszadó
azonban csak bizonyos időszakig nem tudta, mit jelent a talouspaperi szó,
később tudomást szerzett róla.

(44) A hűtő alatt van egy ilyen műanyag valami az alusta, hogy alárakod,
hogy ha lefolyik a hűtő. Fogalmam sincs hogy van magyarul.

(45) Például a talouspaperi-vel itt találkoztam először. Valaki Szilviának
hívja, valaki papírtörlőnek, de nekem nem áll a számra.

Előfordulnak olyan esetek, amikor az adatközlők egy adott dolgot megne-
veznek finnül, de nem ismerik a magyar jelentést és ezt be is vallják. Ez lát-
ható a 46. és 47. példákban. A tyrni  magyar ekvivalense ’homoktövis’. Ez
Magyarországon ritkának számít, csak az utóbbi néhány évben kezd elterjed-
ni. Tekintve, hogy az adatot szolgáltató egyén régebb óta él Finnországban,
könnyen elkerülhette azt. A másik esetben az aikuisopisto ’felnőttoktatást’
jelent. Bár manapság ez már gyakori szónak tekinthető Magyarországon, 13
éve, amikor az adatközlő elköltözött Finnországba, lehetséges, hogy ritkább
volt a használata. Ilyen jellegű nyelvi hiány esetén az sem kizárható, hogy az
idő során a szó eltűnt a beszélő magyar szókincséből.

(46) Nem tudom, hogy tyrni az mi magyarul.
(47) Van ez az aikuisopisto, nem tudom magyarul...
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A 48. és az 49. példa a Finnországi magyarok facebook csoport bejegyzé-
sei közül származnak. Gyakori eset, hogy az ilyen fórumokon a tagok taná-
csot, információt kérnek egymástól egyes finn szavak magyar jelentését ille-
tően. Azonban sikerült olyat is találni, ahol az egyének az általuk inkongru-
ensnek vélt finn szavak magyar megfelelőit keresik. A 48. példában a kérde-
ző a töpörtyűkrém finn jelentését keresi. A hozzászólások között végül hat
különböző válasz születik, de szinte egyik válaszadó sem biztos a megoldás-
ban. Ebben az esetben nehéz megállapítani, hogy tekinthetjük-e az esetet
nyelvi hiánynak, ugyanis a kérdéses helyzet a finn és a magyar táplálkozási
kultúra különbségei miatt jött létre.

A 49. példában említett hammaspeikko magyar megfelelője a ’fognyűvő
manó’. A nyelvi hiány egy tipikus esete tűnik fel a példában, miszerint a kér-
dező feltételezhetően Finnországban találkozott először a gyereknevelés fel-
adatkörével. Ha ez az elmélet helyes, akkor feltehető az is, hogy Magyar-
országon nem szerepelt a szókincsében a ’fognyűvő manó’ kifejezés.

Az 50. példában egy édesapa idézi fel szintén gyerekneveléssel kapcsola-
tos emlékeit. Elmondása szerint kisfia az óvodában megtanulta a finn poro
szót, de nem tudta, hogy magyar jelentése ’rénszarvas’. Ez az eset így ebben
az elbeszélt formában talán nem tekinthető kódváltásnak, azonban sokat el-
árul a kétnyelvű gyermekek nyelvfejlődéséről. (Ebben az esetben közvetlenül
nem lett volna kutatható a kódváltás alanyának beszéde, mivel azóta felnőtt
korú lett, és nyilvánvalóan számos változás következett be nyelvhasználatá-
ban.)

(48) Hogy mondanátok finnül: töpörtyűkrém? A google nem sokat segít, a
töpörtyűre azt mondja „eläinrasvan sulatusjätteet”. Köszi. (A leg-
jobb tippem eddig „pekonilevite”.)

(49) Sziasztok! Hogy mondjátok a gyereknek magyarul, hogy meg kell
mosni a fogát, hogy ne jöjjön a Hammaspeikko?

(50) „Tudta, hogy a poro az micsoda, de nem tudta, hogy a rénszarvas
magyarul.”

Az 51. példa egy kétnyelvű gyermektől származik, aki Finnországban
született. Az idézett részletben felsorolja, mivel szoktak foglalkozni käsityö,
azaz ’kézimunka’ órán: virkkaus ’horgolás’, neulominen ’kötés’, ompelemi-
nen ’hímzés’. A kétnyelvű gyerekeknél gyakori jelenség, hogy az iskolával
kapcsolatos dolgokat csak egy nyelven ismerik, jelen esetben finnül. Érde-
kesség az idézetben, hogy a felsorolásban megjelenik a ’meg’ kötőszó. Vagyis
hiába finnül folyik a felsorolás, közéjük mégis ékelődik egy magyar szó is, és
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nem jelenik meg a Navracsics Judit által meghatározott alternációs kódváltás,
mely mindig szintagmahatáron történik, és nem tudható előre, hogy a beszélő
visszatér-e a bázisnyelvre (Navracsics 2011: 125).

(51) Szokott lenni virkkaus, neulominen, meg ompeleminen.

Az adatközlőknek leginkább a szakszavak területén vannak nyelvi hiá-
nyai. Vagy mert Finnországban végezték tanulmányaikat, vagy mert az adott
szakmában nem dolgoztak Magyarországon. A jelenség vizsgálata értékes
lenne, de egyik válaszadóból sem sikerült ilyen kódváltást vagy nyelvi hiány
kinyilatkozását „kiprovokálni”. Vélhetően azért, mert az efféle társalgások
csak a munkahelyre korlátozódnak, így más szituációkban nem jönnek elő.

1.5. Ismétlés, megerősítés, magyarázat

A következő három kategóriát együtt tárgyalom, mivel igen közel állnak
egymáshoz, a legtöbb esetben nem is lehet egyértelműen eldönteni melyikbe
sorolandók. A kódváltás egyik típusa, mikor a beszélő a már végbement kód-
váltást olyan módon kívánja „helyesbíteni”, hogy megismétli az adott szót a
bázisnyelven, vagy ha nyelvi hiány áll fenn, gyakori, hogy a kódváltást a
vendégnyelven megerősíti. Ugyanehhez a csoportosításhoz tartozik a magya-
rázat, amikor az egyén a már megtörtént kódváltást a bázisnyelven körülírja,
megmagyarázza, sok esetben azt is kifejti, miért váltott kódot. Az 52. példa egy
ilyen magyarázatot rejt magában. A virma olyan szó, melynek nincs ekviva-
lense a magyar nyelvben, ezért az adatközlő úgy érzi, szükséges elmagyaráz-
nia, mivel beszédpartnere esetleg nem rendelkezhet információval róla.

(52) A tanár mindig beírja a virmába. Ez a neten a tanár meg a szülők
közti kommunikációs csatorna.

Az 53. példában a megerősítés típusú kódváltások egy sajátos esete lát-
ható. Az adatközlő először magyarul nevezi meg a tárgyat, azaz a ’szabit’,
majd ezt követően finnül is megismétli. Ebben a megnyilatkozásban az a
különösen érdekes, hogy a két szó fordított sorrendben jelenik meg. Ennek
oka lehet az, hogy a ’szabi’, azaz a ’szabadság’ egy általános jelentéssel bíró
szó, ezzel szemben a sairausloma ’betegszabadságot’ jelent, ami pontosítja a
fogalmat. Véleményem szerint a sairausloma és a ’betegszabadság’ jelentése
egymásnak teljesen megfeleltethető, így az adatközlő kódváltásának az lehe-
tett az oka, hogy ezt a szót főleg finnül használja, mivel a munkahelyének
nyelve a finn, maga a fogalom pedig a munka világához kötődik.

(53) Kaptam 3 nap szabit, tehát a sairausloma az rögtön járt.
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Az 54. példában az adatközlő megnevezi a beszéd tárgyát finnül, majd
hozzáteszi magyarul is a ’vagy’ szó kíséretében. Két lehetséges magyarázat
van. A beszélő vagy úgy érzi, hogy szükséges ugyanazt a szót a beszélgetés
bázisnyelvén is megismételni, vagy úgy véli, hogy a puuro és a ’kása’ szó
között nincsen teljes ekvivalencia, ezért mindkettőt használja, hogy mondani-
valójának lényege biztosan eljusson a beszédpartnerhez.

(54) Olyan, mint egy másmilyen puuro vagy kása, csak kicsit máshogy
csinálják.

A következő három példában az adatközlők elbizonytalanodnak egyes
finn szavak jelentésében, és ki is jelentik, hogy nem tudják a magyar megfe-
lelőket, ennek ellenére a kijelentés végére mindannyiuknak mégis eszébe jut.
Az 55. példában a beszélő először elmondja a megnevezni kívánt tárgyat fin-
nül, majd a magyar szókincsében elkezdi keresni a megfelelőjét és felsorol több
szinonimát és harmadjára sikerül olyan szót találnia, amit ekvivalensnek ítél
meg.

Az 56. példában a beszélő a kódváltáshoz érkezik. Kimondja a szót finnül,
majd megtorpan, hogy megkeresse a magyar megfelelőt, és meg is kérdezi:
„mi az magyarul?”. Végül sikerül megtalálnia, de még körül is írja a szót,
hogy „biztosra menjen”. Vélhetően a megakadás eredményezte a már koráb-
ban tárgyalt grammatikai fúzió hiányát, azaz nem kansankylpylä-be és nem
kansankylpylään, hanem kansankylpylä helyhatározórag nélkül. Az 57. pél-
dában ugyanez az eset áll fenn, azzal a különbséggel, hogy az adatközlő vé-
gül nem a megfelelő jelentést találja meg, hiszen a lausunto-t ’állásfoglalás-
nak’, nem pedig ’szakvéleménynek’ fordítja. Megjelenik a mondatban még
az ympäristökeskus ’környezetvédelmi központ’, mely jelen esetben tulaj-
donnévként szerepel, így nem szükséges magyarra fordítani.

(55) Vagy a sohva. Szófának hívjuk nem rekaménak vagy díványnak.
Vagy mi az, kanapé. Nem is tudom melyik a magyar.

(56) Jártunk ilyen kansankylpylä… mi az magyarul? Népfürdő, hát ilyen
közös szauna, oda jártunk.

(57) Ilyen… mi az a lausunto? Állásfoglalásokat vagy ilyeneket kellett ír-
ni az ympäristökeskusnak.

1.6. Igei kódváltás

A kódváltások során a legritkábban előforduló eset az igei kódváltás. Az
ilyen típusú változások között a legritkábbak pedig azok, amikor a finn igék-
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hez magyar igeképző járul. A következő három idézet ebből a csoportból
származik. Az 58. és 59. példában szereplő kódváltásokat Finnországban
született kétnyelvű gyerekek mondták, melyeket édesanyjuk lejegyzett és az
interjú során felidézett, a 60. példa pedig a kérdőívek anyagaiból származik.
A vendégnyelvből származó igék leggyakrabban -Vl és -Vz(ik) igeképzőket
kapnak a bázisnyelvi szövegben (Kovács 2011: 200). Mindhárom példában
az utóbbi figyelhető meg, azaz taistelé-zik, elkuollé-zott, viitsi-zek (’harcol’,
’meghal’, ’akar’). Külön érdekesség a 59. példában, hogy az ige a magyar
képző mellett magyar igekötőt is kapott.

(58) Taistelézik.
(59) Elkuollézott.
(60) Nem viitsizek elmenni.

A 61. példában szintén egy sajátos kódváltás látható, mely ugyanazon be-
szélőktől származik, mint az 58. és 59. példa. Ebben az esetben a finn III.
infinitivus illativusa szerkezetbe ékelődik be egy magyar ige, a ’fürödni’,
mely úgymond asszimilálódott. Ennek értelmében csak a szótő került átvétel-
re, aminek finn ragozásához szükséges volt egy semleges -i beiktatása, majd
ehhez járult hozzá a III. infinitivus illativusa, a -maan, azaz tagolva: fürd-i-
maan.

(61) Menen fürdimaan.

A kutatási anyagban található egy különösen sajátos eset, amelynek beso-
rolása problémát okozott, végül az igei kódváltások közé került. A 62. példá-
ban az adatközlő egy finn szóból, a virpominen-ből képez egy magyar szót.
Az eredmény a virvázás lesz. A virpominen jelentése ’vesszőzés’, ami azon-
ban nem ekvivalens a magyar jelentéssel. Ez egy húsvéti szokás a finn gye-
rekek körében, akik ilyenkor barkaágakkal körbejárják a rokonokat, ismerő-
söket, és átadják jókívánságaikat. Ebben a szóalkotási módban az a különö-
sen érdekes, hogy egyszerre érvényesülnek benne a finn és magyar nyelvtani
elvek. A virpominen a virpoa igéből származik, mely a ragozás során fok-
váltakozáson megy keresztül, azaz a tőben található -p-ből -v- lesz, tehát
például egyes szám első személyben virvon. Vélhetően az adatközlő ebből az
alakból nyerte ki a virvázás formát. További érdekesség, hogy az előző pél-
dáktól eltérően az adatközlő nem gyerek, hanem felnőtt.

(62) A gyerekek mennek erre a virvázásra, ez a virpominen.
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1.7. Nyelvi interferencia

A kódváltás egy érdekes esete, amikor egészében bázisnyelvű mondatok-
ban fedezhetők fel a vendégnyelv nyomai. Bár a kódváltás nem megy végbe,
a két nyelv grammatikai különbségei hibákat idéznek elő. Az esetek többsé-
gében a „dominánsnak” vélhető nyelv szabályai érvényesülnek a másik
nyelvben.4 Az ilyen esetekben a bázisnyelv és a vendégnyelv megállapítása
problematikus, ezért alkalmazható inkább például a „domináns nyelv” termi-
nus. Az alább látható példák mindegyike Finnországban született gyerme-
kektől származik, akiknek mindkét szülője magyar anyanyelvű. A 63. példá-
ban a magyar ige után finn igevonzat alapján ragozódik a többi szó. A finn
löytää, azaz ’találni’ ige vonzata ’valahonnan’, így kapott a ’fiók’ elativusi
szuffixumot. A következő példában egy sajátos kifejezés lett magyarosítva.
Az eredeti finn mondat Mitä tulee TV:stä? – ez egyenesen fordítódott le ma-
gyarra, így jött létre az idézetben látható mondat. Bár nyelvtani hiba nincs
benne, szemantikailag kissé problémás, mivel magyarul ezt úgy mondanánk,
hogy ’Mi van a tévében?’.

(63) Találtam a fiókból.
(64) Mi jön a tévéből?

A 65. példában egy édesapa idézi fel gyermeke szavait. Eszerint a kisfiú
örömmel mesélte el, hogy a focimeccsen kapott egy gólt. Ebben a kontextus-
ban a szülők arra gondoltak, hogy a gyerek kapus volt és valaki lőtt neki egy
gólt, de a kérdés továbbra is nyitva maradt, hogy ennek miért örül? Ezután
vált világossá, hogy a finn mondat (Sain maalin.) egyenesen lett magyarra
fordítva, melynek jelentése szó szerint ténylegesen ’Kaptam egy gólt’. Azon-
ban a kifejezés helyesen fordítva azt jelenti: ’Lőttem egy gólt’.

(65) Kaptam egy gólt – mesélte örvendezve a gyerek.

1.8. „Helytelen” kódváltás

Egy objektív kutatónak semmilyen esetben sincs joga értékítéletet megfo-
galmazni, így a következő példákban sem ez a cél. Azonban a következő
esetek tényleges hibaként könyvelhetők el. A 66. példában szereplő puhekieli
szó jelentése ’beszélt nyelv’. Ha ezt behelyettesítjük az eredeti mondatba, akkor
magyarul nagyon is értelmes kijelentést kapunk. Azonban a puhekieli szó
valójában a finn nyelv egy olyan, szóban használt változata, amely a hivatalos

                                                            
4 Forgács 2003: 33–34.
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irodalmi nyelvhez képest kötetlenebb szerkezetű, emellett magába foglal
nyelvtani és hangtani változásokat is.

A példamondatban valójában a kotona puhuttu kieli ’otthon beszélt nyelv’
kifejezés lenne helyes, tehát az eredetileg használt puhekieli szó szemantikai-
lag helytelen ebben az esetben. Az ilyen típusú kódváltást okozhatja nyelvi
hiány, miszerint az egyén nincs teljesen tisztában egy adott szó jelentésével,
így a magyar nyelv logikája, illetve a szó magyar jelentése szerint illeszti egy
adott mondatba. A probléma pedig onnan ered, hogy a magyarban nincs két
külön szó a finn puhekieli és kotona puhuttu kieli kifejezések elkülönítésére.

(66) Én magyarul fogok hozzá beszélni, a férjem finnül és majd meglát-
juk, hogy az otthoni puhekieli mi lesz.

A 67. példában szereplő kódváltás nyelvtanilag szintén helytelennek te-
kinthető. Az osallistua finn szó jelentése ’részt venni valamiben’. A szó sze-
mantikai értelemben teljesen helytálló az idézett mondatban, azonban a rago-
zás egyes szám első személy helyett egyes szám harmadik személy. Ennek
megfelelően a finn nyelv szabályai szerint a mondat igéje osallistun lenne.
Felmerül a kérdés, hogy az adatközlő vajon miért így használta ezt az igét?
Nyelvi hiányról vélhetően nem lehet szó, mivel az egyén több mint 10 éve él
Finnországban és a nyelvet magas szinten beszéli. Véleményem szerint így
kizárható, hogy ne ismerné a finn igeragozás szabályait. Talán a spontán be-
széd közepette nem gondolta végig, hogy magyar vagy finn igei személyra-
got illesszen a szóra, ezért egy olyan „semleges” formát választott, ami a
mindennapokban gyakran elhangzik. Ebben az esetben felmerülhetett volna
az ige szótári, osallistua alakja is. Teljes bizonyossággal nem állapítható meg
a választás oka, és nagy valószínűséggel az adatközlő sem tudná megindo-
kolni.

(67) Ha lesz valami ilyesmi, akkor én osallistuu.

1.9. Nyelvi humor

A kódváltás egyik oka lehet a nyelvi humor is, mely egyfajta játék a
nyelvvel. Nézetem szerint különösen igaz lehet ez a finn–magyar kódváltá-
sokra, mivel számos olyan szó létezik, melyek hangalakja közel azonos, a
jelentésük viszont eltér egymástól. A példák többsége az FMSz-csoport
anyagaiból származik.

A 68. példában a kódváltás és egyben a humor alapjául szolgáló szó a
hinta, melynek finn alakja ’árat’ jelent, magyarul pedig ’játék- vagy akroba-
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taeszköz’. Az adatközlő vásárláskor szokott élni ezzel a szójátékkal, ha vala-
ki arra buzdít, hogy tudja meg egy adott termék árát.

(68) Nézd meg a hintáját!

A 69. példa a már említett facebook csoport bejegyzései közül származik,
melyben a kérdező információt kér a tagoktól. Az adatközlő az egyik finn
köszönési formához, azaz a moi [moj] szóhoz keresett olyan megfelelőt,
amely szintén [moj]-jal kezdődik, ezért kezdte a bejegyzést a ’molylepke’ ki-
fejezéssel. A kérdésfeltevés után megköszöni a jövőbeli válaszokat a finn kii-
tos [ki:tos] szóval, majd kiegészíti egy olyan szóval, aminek végződése szin-
tén [ki:tos], így kapta a ’moszkítosz’ kifejezést.

(69) Molylepke! Van valakinek […] kiitos. moszkítosz.

A következő két példa a már említett facebook csoportban volt fellelhető,
és mindegyikük humoros céllal jött létre. A 70. példában látható rumaroma
magyar szó ’rum ízű és illatú ízesítőszer’. A bejegyzés közzétevője ezt más-
képp tagolva a ruma roma kifejezést kapta. A ruma finnül ’csúnyát’ jelent, és
mivel a roma szó nem része a finn szókincsnek, az adatközlő hozzárendelte
az egyik magyar szinonimát, így jött létre a ’csúnyacigány’ szóösszetétel.

A 71. példában egy olyan viccet találhatunk, melyhez hasonló kifejezetten
sok található a magyar nyelvben. Az effélék létrehozása során a vicc kitalá-
lója egy olyan, magyarul is értelmes személynevet hoz létre, amely hang-
alakját tekintve hasonlít valamely más nyelv szavaira. Ebben az esetben a
hallja magyar szó majdnem teljesen egyezik a Halja finn női névvel, a
menjeninnen két magyar szó összekapcsolásából származik, melynek -ninnen
végződése közel áll a finn -minen képzőhöz.

(70) Bevásárló listát olvasva rátaláltam erre: Rumaroma – csúnyacigány”
(71) Hogy hívják a finn kidobóembert? – Hallja Menjeninnen.”

1.10. Angol–magyar kódváltás

Bár a kutatás célja a finn–magyar kódváltások vizsgálata, szükséges szót
ejteni egyéb esetekről is. A 72. példában nyelvi hiány jelenik meg, melyet a
beszélő az angol market research kifejezéssel pótol, ennek magyar ekvi-
valense a ’piackutatás’. Ennek oka minden bizonnyal abban rejlik, hogy az
adatközlő tanulmányait angol nyelven folytatta, ezért a szakmával kapcsola-
tos szavak egy része hiányzik a magyar szókincséből vagy nehezen tudja elő-
hívni őket.
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A 73. példában nehéz annak megítélése, hogy kódváltásnak tekintsük-e az
angol see you later ’viszlát később’ mondatrészt. Az adatközlő gyakran be-
szél angolul, ennek folytán keverednek beszédében ilyen és hasonló jellegű
kifejezések. Hogy finn bázisnyelvű mondatokba is kerülnek-e elemek az
angol nyelvből, arról nincs adat.

(72) Volt ilyen market research… mi az magyarul?
(73) Nagyon rossz? Hát nem. Akkor see you later.

A kutatási anyagban előfordult két példa, amelyekben különleges kód-
váltási eseteket fedezhetünk fel. A 74. példában a bázisnyelv a magyar, ven-
dégnyelvként egyszerre jelenik meg a finn és az angol is. A maistraatti szó
esetét egy korábbi pontban már tisztáztunk. A social security number azért
jelenhetett meg a mondatban ilyen formában, mert abban az időpontban, ami-
kor az adatközlő megigényelte azt, még alacsony szintű finn nyelvtudással
rendelkezett, ezért őrződhetett meg a tudatában az angol változat.

Bár a 75. példában nem jelenik meg olyan jellegű „nyelvkavalkád” mint a
74. példában, érdekes esetnek tűnik. Noha a társalgás bázisnyelve az angol, a
válaszadó (akinek anyanyelve egyébként magyar) mégis finnül váltott kódot
A kódváltás vélhetően azért ment ilyen módon végbe, mert a beszélgetőpart-
ner feltételezhetően az angol és a finn nyelvekben volt kompetens, a magyar-
ban nem. Fontos továbbá, hogy maanantai, azaz ’hétfő’ az angol nyelvi kör-
nyezet ellenére finn essivusi -na szuffixumot kapott.

(74) A maistraattiban megkaptam ezt a social security numbert.
(75) Do we have to go to school maanataina?

1.11. Hangtani változások

A kódváltások egyik sajátos és talán legproblematikusabb esete a hangtani
változás. Különösen igaz ez a finn–magyar kódváltásokra, mivel a két nyelv
hangtani elemei meglehetősen közel állnak egymáshoz. A kutatás során a
mélyinterjúkban megkérdezett 16 egyén közül hét beszédében érzékelhető
volt a sztenderd magyar hangkészlettől való eltérés. Azoknál az adatközlők-
nél, akik Finnországban születtek és 15 év alattiak, ez a jelenség egyértelmű-
en kétnyelvűségükből ered, tehát a többségi finn nyelv erős hatás gyakorolt a
kevesebb alkalommal használt magyar nyelv hangkészletére.

Ugyanakkor emellett felnőtt korú, Magyarországon született adatközlők-
nél is megjelent hasonló jelenség. A kérdés megválaszolását bonyolítja az a
körülmény, miszerint nem ismerjük az egyének kiejtését a Finnországba
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költözésük előtti időszakból. A finn és magyar nyelv hangkészletének közel-
sége miatt pedig ebben az esetben lehetetlen megállapítani, hogy a finn han-
gok hatottak a magyarra, vagy pedig az adatközlő eredeti hangkészletében is
eltérés van például valamely magyarországi területi nyelvváltozat hatásaként.

2. A kódváltás hiánya és a „hiperkódváltás”

A kódváltások, természetükből fakadóan viszonylag objektívan kutathatók.
Ennél bonyolultabb kérdés a kódváltás hiánya. Mi alapján jelenthetjük ki,
hogy egy adott beszélgetésből hiányzik a kódváltás? Ha az előző pontban fel-
vázoltaknak megfelelően a kódváltást természetes jelenségnek tekintjük, vél-
hetően kell lennie valamilyen egyéb tényezőnek, ami miatt a kódváltás még-
sem megy végbe. Feltételezésem szerint az egyik ok lehet az, hogy az egyén
mindennapjai során olyan sok esetben használja a magyar nyelvet, hogy már-
már kívül esik a kétnyelvűség határán. Erre azonban kicsi az esély, mivel a
Finnországban élés során kikerülhetetlen a finn, de legalább az angol nyelv
használata számos esetben. Valószínűbb indoknak tekinthető a kódváltások
kontrollált kerülése többek között a már említett indokok alapján, mint pél-
dául a jelenség „csúnyaként” való értékelése.

Az előzőekkel szemben áll a „hiperkódváltás” esete, ami a 26. példa alap-
ján került megállapításra. Ahogyan korábban már említettem, az általam fel-
dolgozott szakirodalomban nem találtam hasonló példát, így én magam al-
kottam meg a „hiperkódváltás” terminust. A „hiperkódváltás” az a jelenség,
amikor a beszélő szándékosan használja a vendégnyelv egyes elemeit a bá-
zisnyelvű szövegben. Tehát az ilyen esetek teljes ellentétben állnak a kódvál-
tás mindegyik csoportjával, a természetes jelleg és a spontaneitás hiányzik,
emiatt nevezhetjük „kényszeredett” vagy „erőltetett” kódváltásnak is. Felve-
tődik a kérdés, hogy mi motiválja az egyént, hogy „hiperkódváltást” alkal-
mazzon. A már bemutatott 26. példa esetében kiváltó ok lehetett a kutatás se-
gítése, vagy esetlegesen a kódváltás demonstrálása. Ez a jelenség az egyik
mélyinterjú során megkérdezett adatközlő számára is ismert volt. Véleménye
szerinte ez egyfajta „felvágás”.
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3. Összegzés

A kutatás összességében eredményesnek mondható, mivel a begyűjtött
anyagok meglehetősen széleskörűek. Éppen ezért információkat kaphattunk
többek között a finnországi magyarok identitásáról és asszimilációs törekvé-
seiről is.

A kódváltások kategorizálása viszonylag gördülékenyen valósult meg, ami-
hez jó támpontokat adtak a kutatásban feldolgozott szakirodalmak. Sok eset-
ben azonban még ennek ellenére is nehéz volt egy-egy kódváltást kategóriá-
ba sorolni, ugyanis több csoport jellemvonásait is magukon viselték. Ebből
kifolyólag szükségnek tartottam új kategóriák felvételét, melyek hasznosak
lehetnek egy esetleges későbbi kutatás számára is. A kutatási anyagban ösz-
szesen 75 példa került elemzésre, ezek 10 különböző csoportba sorolhatók. A
példák 55%-a (41) a beszúró kódváltások kongruens és inkongruens csoport-
jaiból került ki. A többi kategória kevesebb elemszámú. A becsléseknek meg-
felelően az igei kódváltások meglehetősen ritkák, és főleg a második generá-
ciós finnországi magyarok használták őket. A feldolgozott szakirodalom alap-
ján a más kutatásokban gyakorinak számító ismétlés, megerősítés, magya-
rázat és idézés típusú kódváltások a kutatási anyagban meglehetősen ritkák.
Ennek egyik oka lehet, hogy a megkérdezetteknek csupán alig 10%-a második
generációs finnországi magyar, akiktől az itt említett eredmények remélhető-
ek lettek volna.

Feltételezésem szerint nagyon tanulságos lenne más finn városokban vagy
térségekben élő magyarok nyelvhasználatát összevetni az eddigi adatokkal.
Különösen érdekes lenne olyan összehasonlítás, melyben kifejezetten kis
lélekszámú települések lakóitól gyűjtött anyagok kerülnek elemzésre a fővá-
rosi kutatással szemben. Hipotézisem szerint a kistelepüléseken élők általá-
nos nyelvhasználatában kisebb szerepet játszhat az angol nyelv.

Kiemelten érdekes adatokat kaphatnánk egy 5–7 év múlva elvégzendő
panelkutatás révén. Ennek értelmében az itt megkérdezett adatközlők szol-
gáltatnának információkat, ezek összehasonlíthatóak lennének a jelenlegi ku-
tatási anyaggal. Ez alapján képet kaphatnánk arról, hogy a közben eltelt idő
alatt az adatközlők nyelvhasználata változott-e, azaz például megnövekedett-
e a kódváltások száma. Érdemes lenne az identitás felülvizsgálata is, azaz
ugyanúgy vélekednek-e a magyarságtudatról, illetve módosítottak-e jövőbeli
terveiken, különös tekintettel a magyarországi visszatelepülésre.
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*
Code-switching among Finnish Hungarians

In this study I researched the language usage of finnish hungarians, mainly
the code-switching between hungarian and finnish language. The research’s
place was Helsinki and its nearly area. During the analysis I recognized 75
examples of code-switching and I divided them into ten groups, for example
inserting code-switching, verbal code-switching, language humour etc. As
summary could be declared that code-switching is relatively infrequent in the
analyzed group. Even though switching types are various. The unexpected
result of research was code-switching between the Hungarian and English
language. During the research plenty of information were collected about
finnish hungarians’ multilingualism, identity, etc.
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