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Introducere
Folosirea alternativă a două limbi, bilingvismul (vezi Borbély 2008a) nu este
un fenomen omogen, ci se realizează variat de la o comunitate la alta, de la un grup
social la altul, ba chiar şi de la un vorbitor la altul. Adică, utilizarea limbilor variază:
unii folosesc mai mult una dintre limbile comunităţii, alţii o folosesc pe cealaltă mai
frecvent, oral ori în scris, iar alţii folosesc ambele limbi în aceeaşi măsură.
Bilingvismul – alături de fenomenul de multilingvism (folosirea alternativă a trei sau
mai multe limbi) 3 – în secolul trecut a fost cercetat periferic, însă în prezent, în
contextul globalizării, devine un subiect de cercetare tot mai important. Bilingvismul
poate fi cercetat din mai multe aspecte, cu diferite metode. Una dintre modelele de
cercetare este „sociolingvistica variaţionistă”, care studiază cum este vorbită limba
unei comunităţi, ce variază în ea şi analizează structurarea socială a acestor variaţii
(prin grupele sociale existente). Cadrul teoretic al cercetării a fost acela creionat de
William Labov (vezi 1972, 1994). În acest model variabilitatea lingvistică este
analizată în corelaţie cu grupurile sociale. Elementele de bază ale analizelor sunt
„variabilele sociolingvistice”, adică elementele lingvistice, care vor fi cercetate în
corelaţie cu una sau mai multe variabile extralingvistice ale grupurilor sociale
(conturate prin educaţia, sexul, vârsta etc. vorbitorilor sau/şi situaţia de comunicare
în care limba este folosită). Un alt model de cercetare este „sociolingvistica
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interacţională” – cercetarea limbii şi a interacţiunii –, al cărui termen de bază este
comunitatea lingvistică, determinată de regurile comunităţii referitoare la utilizarea
limbajului în strânsă legătură cu contextul (vezi Gumperz 1982). La acest model de
sociolingvistică interacţională se adaugă analiza de alegere a limbilor în comunităţile
bilingve (vezi Fishman 1965) şi analiza domeniilor de comunicare (vezi Fishman
1972). Cercetarea sociolingvistică cantitativă (vezi sociolingvistica variaţionistă) şi
cea calitativă (vezi sociolingvistica interacţională) ne oferă două posibilităţi diferite
de a cerceta bilingvismul. O a treia metodă, mai puţin aplicată, pentru studierea
proceselor lingvistice de bilingvism este cea longitudinală, adică repetarea cercetării
după 10–20–30etc. de ani. Prin metoda aceasta se poate verifica corelaţia între
variabilitatea lingvistică şi schimbarea lingvistică, adică datele lingvistice culese în
timpul aparent (date lingvistice culese de la diferite generaţii de vorbitori) analizate
în comparaţie cu acelea culese în timpul real (după unul, două sau mai multe
decenii) (vezi Labov 1994: 73–112). În cercetarea din Chitighaz, „Variabilitate şi
schimbare lingvistică – cercetare longitudinală despre limba românilor din Ungaria
(1990–2000–2010)”, aceste modele au fost îmbinate pentru studierea multilaterală a
limbii românilor bilingvi din Ungaria, cercetarea respectivă devenind prin aceste
modele o cercetare „sociolingvistică cantitativă-calitativă-longitudinală”. Analiza a
fost iniţiată cu cercetarea sociolingvistică de teren efectuată în 1990 cu realizarea
anchetei în comuna Chitighaz (vezi Borbély 2001). În 2000 tot aici am repetat
ancheta (vezi Borbély 2005), care a urmat să fie repetată după un deceniu, în anul
2010. Cercetarea sociolingvistică cantitativă-calitativă-longitudinală îşi propune să
dezvăluie desfăşurerea în timp – în contextul social caracteristic al timpului
(tradiţional, modern, de globalizare) – a fenomenelor de bilingvism caracteristice
pentru comunitatea lingvistică, cu privire la alegerea limbilor, atitudinea făţă de
limbă, limbă şi identitate, schimbare de cod (“codeswitching”), stilurile de vorbire
(grai, standard) etc., şi punând accentele pe aspectele lor de variabilitate şi
schimbare. Scopul cercetării sociolingvistice cantitative-calitative-longitudinale este:
1. descrierea din perspectiva sociolingvisticii a unei comunităţi aflate în situaţia
de schimbarea limbii (eng. language shift [vezi Gal 1979], adică schimbarea limbii
române în limba maghiară): circumstanţele conturării fenomenului şi trăsăturile
caracteristice ale derulării lui, respectiv luarea în considerare a factorilor care
determină dispariţia treptată a limbii române;
2. relevarea faptului cum are loc alegerea între limba maternă (prima limbă) şi
cea de a doua limbă, şi ce factori o influenţează în cadrul contactelor de zi cu zi ale
unei colectivităţi aflate în procesul de schimbare a limbii române în limba maghiară;
3. transcrierea repertoriului românesc al colectivităţii şi sublinierea eventualelor
variabilităţi şi schimbări lingvistice;
4. examinarea trăsăturilor procesului de comunicare al comunităţii bilingve, a
schimbării de cod şi a interdependenţelor din procesul schimbării limbii, raportul
între limba română şi identitate etc.
Cercetări de teren efectuate în timp şi spaţiu (n=1000)
Cercetarea repetată în Chitighaz face parte din proiectul amplu care are ca
scop să descrie bilingvismul şi limba română folosită în comunitatea românilor din
Ungaria. Alături de ancheta repetată de două ori în Chitighaz, au fost desfăşurate şi

BDD-V1271 © 2013 Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Provided by Diacronia.ro for IP 18.206.76.41 (2020-03-28 11:34:47 UTC)

Variabilitate şi schimbare lingvistică

alte anchete în următoarele localităţi din Ungaria, populate şi de români: Apateu
(1994), Bătania (1996), Bedeu (1994), Budapesta (2008), Cenadul Unguresc (1996),
Ciorvaş (1996), Giula (2003, 2007), Otlaca-Pustă (1984), Micherechi (1994, 1997,
2003), Săcal (1994). Cercetările de teren din Apateu, Bătania, Bedeu, Budapesta,
Cenadul Unguresc şi Săcal s-au realizat în cadrul proiectului de schimb ştiinţific
bilateral între Academia Ungară de Ştiinţe şi Academia Română, iar interviurile leam realizat împreună cu cercetătoarele din Bucureşti, Maria Marin şi Iulia Mărgărit
(vezi Marin, Mărgărit 2005). Cercetările legate de comunitatea românilor din
Bătania, Ciorvaş, Giula şi Micherechi au fost realizate în cadrul proiectelor
ştiinţifice ale Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria (1996–2007) (vezi
Berényi 2000, 2003; Borbély 2007a). În şirul cercetărilor de teren în comunităţile
româneşti din Ungaria amintim şi cea efectuată în cinci localităţi din România: Cefa,
Ciumeghiu, Inand, Ianoşda, Mădăras – cu scopul de a căuta originea românilor din
Micherechi. Aceste cercetări de teren din România au fost desfăşurate de un colectiv
ştiinţific alcătuit din colegele Maria Berényi, Elena Csobai, Emilia Martin şi
autoarea, în cadrul unui proiect din anul 1998 al Institutului de Cercetări al
Românilor din Ungaria. Datele culese în România au fost prelucrate în monografia
Micherechi (vezi Berényi, red. 2000). Alături de aceste cercetări se adaugă un
proiect comparativ pe ţară în care bilingvismul românilor din Ungaria a fost analizat
în comparaţie cu comunitatea băiaşilor, germanilor, rromilor, sârbilor şi slovacilor
din Ungaria, realizat în cadrul consorţiului între Institutul de Cercetări Lingvistice al
Academiei Ungare de Ştiinţe şi Catedra de Limbă Maghiară Contemporană ELTE
(Budapesta) (vezi Bartha 2003, 2006, 2007, 2009; Borbély 2007b, 2008b, 2009,
2010).
Date sociolingvistice despre comunitatea românilor născuţi în România şi
stabiliţi în Budapesta sau din suburbiile capitalei ungare ne stau la dispoziţie din
anul 2010. Aceste date de teren ne ajută să facem comparaţie între un grup istoric şi
migrant, să căutăm fenomenele identice sau/şi deosebirile referitoare la limba
română, bilingvismul român–maghiar şi indentitatea românească ori dublă, românoungară. Proiectul „Diaspora românească din Budapesta. O analiză socio-culturală
(2010–2012)” este un proiect interacademic, aprobat de Academia Ungară de Ştiinţe
şi Academia Română, în colaborare cu colegii Ofelia Ichim şi Florin-Teodor Olariu
(Institutul de Filologie Română ,,A. Philippide” – Filiala din Iaşi a Academiei
Române). Cercetătorii ieşeni îşi efectuează cercetările în Budapesta şi pe baza
experienţelor culese în decursul cercetărilor sociolingvistice, culturale, de identitate
etc. înregistrate în comunitatea românească migrantă din Torino (vezi Ichim 2011,
Olariu 2010).
Atunci când se realizează o cercetare despre minorităţile unei ţări, nu se poate
pierde din vedere nici atitudinea majoritarilor faţă de comunităţile minoritare.
Proiectul, iniţiat şi condus de Kontra Miklós, „Interviu Sociolingvistic în
Budapesta”, începând cu pregătirile de cercetare în 1985 şi cu cercetarea de teren din
1987, a fost realizat cu 50 de subiecţi unguri din Budapesta. Interviul sociolingvistic,
structurat în modulle şi teste lingvistice, conţine un modul („etnie”; ETN) care
cuprinde un discurs referitor la minorităţile din ţară, în special la germani şi rromi
(vezi Kontra 1987).
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Pe baza acestor date culese din cinci tipuri de cercetări de teren se poate face
o sinteză amplă despre limba română, bilingvismul român–maghiar, identitatea
românească din Ungaria în corelaţie cu unii factori legaţi de circumstanţele sociale,
istorice, politice etc.
Scopul articolului este prezentarea metodelor de cercetare aplicate la
Chitighaz în aceşti 20 de ani.

Cercetarea din 1990

În 1990, la prima anchetă, am avut ca bază în prezentare a schimbării limbii în
comunitatea românească din Ungaria metodele aplicate în literatura de specialitate
(vezi de ex. Gal 1979). Am ales, pentru descrierea situaţiei sociolingvistice, o
singură comunitate cu populaţie românească, Chitighaz (rostirea în grai: T’it’ihaz;
ungureşte: Kétegyháza). Adunarea de date s-a realizat folosind mai multe metode de
cercetare (obsevaţii de teren, interviuri, teste etc.). Datele lingvistice de teren proprii
le-am completat, după caz, şi cu datele Oficiului Naţional Ungar de Statistică.
Pentru subiecţii adulţi am recurs la un interviu sociolingvistic semistructurat şi, în
cadrul acestuia, la o discuţie dirijată, la un chestionar oral de utilizare a limbii, la un
test de autoapreciere a cunoaşterii limbii şi la un test de vocabular. În plus, am făcut
şi observaţii de teren, ca participant. Subiecţii au fost selectaţi după trei criterii
sociale: vârstă, sex şi instrucţie şcolară, educaţie. Numărul lor total a fost 96. A fost
aplicat un test de vocabular (de cuvinte) cu 50 de copii, elevi ai cursului superior al
şcolii româneşti din localitate. Un chestionar în scris a fost aplicat pentru a obţine
părerea celor 8 profesori din aceeaşi şcoală despre învăţământul românesc, utilizarea
limbilor la şcoală etc. În total, deci, se pot documenta culegeri de date lingvistice de
la 154 subiecţi, şi prin urmare, această culegere de teren se consideră cea mai bogată
arhivă de date lingvistice din această comunitate românească.
Limba în care s-au desfăşurat interviurile semistructurate a fost graiul limbii
române din Chitighaz. Am ales varianta locală ca limbă de realizare a interviului
pentru că, în viitor, oricare membru al colectivităţii va putea fi intervievat în limba
maghiară, dar, din cauza schimbării rapide a limbii române în limba maghiară, în
română vorbesc tot mai puţini. Subiecţii sunt consideraţi ca reprezentanţi ai
populaţiei româneşti din Chitighaz prin faptul că au acceptat intervievarea în limba
română (cu eventualele dificultăţi de exprimare) şi identificaţi cu apartenenţa lor la
minoritatea naţională românească din localitate (fiind indivizi cu părinţi români,
vorbitori de limbă română, foşti elevi la şcoala românească, mireni ortodocşi sau
baptişti etc.). Se consideră important de subliniat că nu a figurat în eşantion acel tip
de subiect care este român la origine, dar nu vorbeşte limba română (fie că „a uitato”, fie că în copilărie nici nu a învăţat-o).
Datele empirice au fost puse în valoare prin metode de statistică matematică.
Modelul de analiză a fost unul explicativ.
Conform rezultatelor anchetei din 1990, bilingvismul comunităţii poate fi
considerat ca perioadă de tranziţie între cea de monolingvism românesc şi cea de
monolingvism maghiar. În 1990, în comunitate procesul de schimbare a limbii din
limba română în limba maghiară era într-un stadiu avansat (vezi Borbély 2001).
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Cercetarea repetată prima dată în 2000
Peste zece ani, în 2000, când a fost repetată ancheta în Chitighaz, în principiu,
am realizat interviuri sociolingvistice cu structuri identice cu cele aplicate în 1990 şi
cu aceiaşi subiecţi adulţi (18–60 de ani) deja intervievaţi. Dintre subiecţii
intervievaţi în 2000 au lipsit acei care în decursul deceniului au decedat (27 de
subiecţi) și, de asemenea, n-am putut repeta interviul sociolingvistic cu cei care sau mutat într-o altă localitate (5 la număr) sau au fost grav bolnavi (3 indivizi). 42 de
subiecţi au fost la număr aceia cu care am făcut interviu sociolingvistic şi în 1990 şi
în 2000. Eşantionul copiilor, însă, a fost diferit (50 în 1990 şi alţi 38 în 2000). În
ambele cazuri am intervievat elevii actuali ai cursului superior al şcolii româneşti
din localitate.
Câtă vreme am avut la dispoziţie doar datele culese în 1990, am putut analiza,
prezenta sau/şi interpreta procesul de schimbare a limbii comparând datele culese de
la cei vârstnici, de la cei de vârstă medie şi de la cei tineri; adică pe baza „timpului
aparent” (vezi Labov 1994: 43–72). Cercetarea repetată în 2000 se referă însă la
datele culese în 1990 şi la cele din 2000, modelul de cercetare fiind, în consecinţă,
acela de a prezenta şi explica schimbarea referitoare la fenomenele lingvistice
detectate într-un deceniu. Deci, cu ajutorul datelor culese în aceşti ani putem studia
influenţa „timpului real” (vezi Labov 1994: 73–112) asupra procesului (proceselor)
în discuţie.
Cercetarea repetată a doua oară în 2010
Cercetarea din anul 2010 este a doua repetare a anchetei din 1990. Din
eşantionul din 1990 cu 33 subiecţi am avut posibilitatea să repet a doua oară
interviul sociolingvistic semistructurat, adică în totalitate cu ei am făcut interviuri de
trei ori. În 2010 am realizat în total interviuri cu 56 adulţi, iar cu 38 elevi din şcoala
românească am făcut un test de vocabular (de cuvinte), şi 9 profesori mi-au
completat un chestionar referitor la circumstanţele învăţământului românesc din
localitate. Atmosfera cercetării de teren din 2010, în comparaţie cu cea din 1990, a
fost cu totul diferită. În 1990 oamenii erau închişi şi se fereau să fie intervievaţi în
limba română, şi mi s-a părut că unora le era frică să-mi comunice orice. Iar cei cu
care am reuşit să fac interviu – mai cu seamă cei mai vârstnici, dar şi unii din
generaţia de vârsta medie – au vorbit cu mare drag despre apartenenţa lor
românească, despre limba română, iar despre procesul de schimbare a limbii române
în limba maghiară au vorbit cu mare tristeţe. Unii erau chiar şi foarte agitaţi vorbind
despre fenomenul desfăşurat, precizând că o parte a comunităţii – români de origine
– nu vor să vorbească româneşte şi se declară de identitate ungurească. După 20 de
ani atmosfera interviurilor s-a schimbat. Subiecţii au fost dispuşi să stea de vorbă în
faţa microfonului, au vorbit deschişi, fără frică. Atitudinea lor însă faţă de
fenomenul de schimbare a limbii române în limba maghiară s-a schimbat. Chiar cei
mai vârstnici şi cei care vorbeau cu mare durere şi neplăcere despre utilizarea tot
mai rară a limbii române, cu două decenii în urmă, în 2010 au părut a fi foarte calmi,
fără emoţii şi aproape împăcaţi cu situaţia lingvistică în care se află comunitatea
românească din Chitighaz. Din cele spuse de subiecţi reiese că ei cunosc situaţia
sociolingvistică din comunitate; iată câteva dintre ideile lor:
– „asta este, n-avem ce face”;
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–
–
–
–
–

„pruncii, nepoţii nu mai vor, ştiu să vorbească româneşte, şi vorbim cu ei
ungureşte”;
„numai noi, bătrânii mai vorbim întră noi româneşte”;
„numai cu acea persoană vorbesc româneşte care iniţiează discursul
româneşte”;
„eu nu încep cu limba română...”.

Schimbări sociale, politice, culturale, minoritare între 1990–2010
În aceşti douăzeci de ani (cuprinzând zece ani din secolul al XX-lea şi zece
ani din secolul al XXI-lea), în viaţa românilor din Chitighaz, ca şi în întreaga ţară,
Ungaria, s-au produs diferite schimbări politice, sociale, economice şi culturale. Fără
să dau o analiză exhaustivă, voi aminti doar câteva mai însemnate dintre ele. În
1990, la începutul anchetei de teren, în mijlocul satului stătea un monument sovietic.
Într-o noapte, din perioada primei culegeri de teren, nişte chitighăzeni au luat de pe
vârful monumentului sovietic ‘steaua roşie’, simbolul societăţii comuniste-socialiste.
După câţiva ani, pe acelaşi monument, au fost gravate numele acelor săteni care au
căzut în primul sau în al doilea război mondial. Apar nume de români, unguri, evrei,
slovaci şi rromi. În deceniul între 1990 şi 2000 un simbol internaţional a devenit
unul local. Iar în 2010 Ungaria era deja de şase ani membru în Uniunea Europeană
(1 mai 2004), şi una dintre cele mai vechi clădiri din localitate, fostul restaurant
„Lepcsős” (rom. ‘cu trepte’) funcţionează ca magazin chinezesc. Ca urmare, în două
decenii în localitate s-a ajuns de la monumentul sovietic la UE şi la comerţul
chinezesc.
În perioada primei anchete, românii chitighăzeni lucrau în cooperativa din
localitate (care, ca urmare a privatizărilor, tocmai în acel an, s-a transformat într-o
nouă formaţiune agricolă) şi unii făceau navetă la oraşele din apropiere (Bichişciaba
şi Giula). În 2010, o numeroasă parte a populaţiei din sat era inactivă (erau
pensionari de vârstă sau de boală, ori şomeri), iar alţii aveau afaceri familiale, ori
lucrau la oraş la o firmă (internaţională).
În aceste două decenii şi în comunitatea minoritară românească s-au realizat
mai multe schimbări. În 1993 a fost infiinţat la Giula, de către cercetători români din
Ungaria, Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria, care funcţionează ca
organizaţie non-guvernamentală, până în prezent fără întrerupere. Cel mai important
eveniment ştiinţific al institutului este Simpozionul organizat anual din 1991, prin
urmare în 2010 a fost organizat Simpozionul jubiliar, ediţia a XX-a. „Activitatea
ştiinţifică desfăşurată de către intelectualii grupaţi în jurul acestui atelier constituie
una dintre cele mai importante realizări spirituale din ultimele decenii ale
comunităţii româneşti din Ungaria” (Berényi 2010). Rezultalele cercetărilor anuale
legate de acest grup ştiinţific apar în publicaţiile Simpozion, Izvorul şi Lumina,
editate de institut. Ca o activitate ştiinţifică deosebită poate fi considerată acea
cercetare – de arhive, bibliotecă şi de teren în Ungaria şi în România – care a fost
efectuată de cinci cercetători, în urma căreia au apărut trei monografii despre istoria,
limba, cultura, etnografia localităţilor cu populaţie românească din Ungaria:
Chitighaz, Bătania şi Micherechi (vezi Berényi, red. 1993, 1995, 2000).
În ultimul deceniu al secolului al XX-lea, Parlamentul Ungar a aprobat Legea
nr. LXXVII privind drepturile minorităţilor naţionale şi etnice din Ungaria, adoptată
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la 7 iulie 1993, care a fost modificată în 2005. cu Legea nr. CXIV. Legea actuală
(2011/CLXXIX) pentru cele 13 comunităţi etnice – cu limbă, cultură etc. proprie,
care se află din moşi-strămoşi măcar de un secol în Ungaria – foloseşte conceptul de
“naţionalităţi”. Pe baza acestei legi s-au format autoguvernările minoritare (1994,
1998, 2002, 2006, 2010). Paralel cu apariţia autoguvernărilor minoritare a luat
naştere şi un fenomen nou: „etnobiznisul”. Se consideră şi se şi declară în postură de
lideri ai naţionalităţilor oameni care nu sunt consideraţi membrii ai comunităţilor de
naţionalitate din Ungaria. “Etnobizniţarii”, după părerea jurnalistului Joó István
(2010: 2), sunt escroci „legali”. Adică legali, deoarece legea permite ca şi acea
persoană să devină membru într-o autoguvernare minoritară (locală, pe judeţ, pe
capitală, pe ţară) a cărui moşi şi strămoşi – precum şi “etnobizniţarii” la rândul lor –
şi-au trăit viaţa liniştită de majoritari, fără ca să lupte în contra acţiunilor, atitudinilor
provocatoare şi umilitoare cu care au fost cuprinse naţionalităţile din Ungaria de-a
lungul secolelor.
La Chitighaz, în perioada primei anchete, în biserica ortodoxă servea pr.
Alexandru Şereş, preot originar din Micherechi. Iar în perioada anchetei a doua şi a
treia era în fruntea bisericii pr. Florin Olteanu, preot misionar sosit din România.
După prima anchetă, anume în 1999, vicariatul ortodox român din Ungaria, în frunte
cu pr. vicar Pavel Ardelean, originar din Otlaca-Pustă, a devenit episcopie, condus
de PS Sofronie Drincec, episcop din România (azi Episcopul Oradei, Bihorului şi
Sălajului). Iar în 2007, în ziua de 8 iulie a avut loc hirotonia şi instalarea actualului
Arhiereu al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, PS Siluan Mănuilă.
Aceste schimbări – sociale, istorice, politice, culturale – creionate foarte pe
scurt, sunt factori care pot influenţa în mod diferit (de ex. pozitiv, negativ ori neutru)
menţinerea comunităţii româneşti şi a limbii româneşti din Ungaria.
Legături cu România 1990–2010
După cele spuse de subiecţii intervievaţi, începând cu anii 1994–1996, viaţa
economică din România s-a schimbat considerabil, şi, ca urmare, vizitele în
România au devenit tot mai rare. Menţionăm aici că unii subiecţi nu au fost
niciodată în România (în 1990, 10 subiecţi, din eşantionul de 60 persoane; vezi
Borbély 2001: 284). Alături de ei, într-o proporţie mai mică, găsim şi subiecţi care,
în principiu, nu din cauza cumpărăturilor au legături cu România. Un subiect, de
exemplu, se interesează de viaţa culturală şi este nespus de copleşit de viaţa
tradiţională, de la ţară din România. În 1976 au vizitat prima dată rudele din
România şi, de atunci, în fiecare an o dată fac acest drum în România.
La ultima cercetare de teren, în 2010 am putut sesiza şi o nouă tendinţă legată
de identitatea românească, adică manifestarea interesantă a chitighăzenilor de a-şi
exprima apartenenţa lor la neamul românesc. Primul exemplu pare neobişnuit. Pe
străzile comunei, în faţa caselor sunt sădiţi pomi de prune, vişine sau mere: la unii
tulpina pomilor este văruită. Pe aceşti subiecţi i-am întrebat, de ce au dat cu var
tulpina pomilor. Răspunsul, la unul dintre ei a fost: că sînt’em râmân’, iar la altul nu
d-acęię că sînt’em râmân’. Şi după aceasta imediat am aflat şi explicaţia. Călătorind
prin România au văzut că pomii şi copacii din stradă sunt văruiţi cu var, de aici au
luat exemplul, şi prin aceasta se identifică cu un obicei specific pentru românii din
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România. Interesul de a vizita mănăstirile 4 şi dorinţa de a cunoaşte plaiurile
frumoase din România se desfăşoară tot mai frecvent în grup (cu autocarul) şi
individual (cu familia). Unul dintre subiecţi m-a informat că îşi ajută, ca translator,
cunoscuţii şi prietenii în afacerile lor în România. Tot la acest nivel se adaugă şi
rolul internetului. Un subiect îi ajută pe cunoscuţi, nevorbitori de limba română,
afişându-le câte un anunţ de vânzare pe situri româneşti, ori mi-a arătat câte cântări
bisericeşti româneşti minunate ascultă cu ajutorul internetului.
Relaţiile vii cu românii din România ar putea fi un factor care ar ajuta în mod
pozitiv menţinerea limbii române şi a identităţii româneşti din Ungaria.
Concluzii
În comunicare am prezentat cercetarea sociolingvistică cantitativă-calitativălongitudinală iniţiată cu două decenii în urmă, care are ca scop analizarea celor mai
importante fenomene lingvistice caracteristice comunităţii românilor din Ungaria
(Chitighaz). Din rezultatele cercetărilor din 1990, 2000 şi 2010, în măsura în care
materialul a fost prelucrat, se poate conchide că, în comunitatea românească din
Chitighaz, limba română este vorbită tot mai puţin, dar încă de o mare parte a
românilor de aici. Schimbarea limbii române în limba maghiară în „timpul real”, ca
de exemplu, luând în vedere variabila sociolingvistică: utilizarea limbii române, în
situaţii de comunicare, nu este o schimbare lineară, deoarece ea oscilează de la o
situaţie la alta. Iar procesul de schimbare a limbii române în limba maghiară – luând
în considerare categoriile lui Labov în ceea ce priveşte schimbarea limbii (1994: 83)
– este o „schimbare de generaţie”, dar nu exclusă de unele variabilităţi detectate de
la un vorbitor la altul, aparţinători generaţiilor respective. Din rezultatele cercetărilor
din faza a treia (2010) s-a desprins şi o tendinţă nouă. Unii subiecţi văd în România
un loc cultural şi turistic agreabil, şi nu numai, ci posibilităţi noi pentru afaceri.
Punerea în valoare, aprecierea limbii române pe „piaţa limbilor” (vezi Bourdieu
1991) este în creştere, şi – paradoxal –, tocmai atunci când în familiile româneşti a
luat tot mai mare teren utilizarea limbii maghiare.
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Linguistic Variability and Change: Qualitative, Quantitative, and Longitudinal
Sociolinguistic Study on Romanian-Hungarian Bilingualism in Hungary
This article will present the research design of the different studies on Romanian–
Hungarian bilingualism, language shift in Hungary. For the sociolinguistic studies presented
here there were collected data in 1990, 2000 and 2010 with participant observation,
sociolinguistic interview and within it a guided conversation, questionnaires on language use,
a self-report test on language proficiency, and a word-test. The total number of the subjects
of the three data collections are 361, and 33 subjects had been interviewed three times. In my
study I would like to argue, the qualitative, quantitative and longitudinal study results are
additional and complementary on the description of the course and speed of the process of
language shift in a bilingual community, which is greatly influenced by several factors (e.g.
social, historical, demographic, linguistic, etc.).
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