
Már mint: mennyi re ju tot tunk ne -
gyed szá zad alatt a Ma gya ror szág gal ha -
tá ros ál la mok ban élõ ma gya rok nyel vi
köz ér zet ének ja ví tá sá ban, nyel vi jo ga i -
nak ér vé nye sí té sé ben? Ju tot tunk va la -
mi re is? Ezek a ma gyar nyel vi kér dé sek
csak 1990 kö rül let tek köz be széd dé. El -
té rõ en pél dá ul a ma gyar iro da lom és
nép ze ne, tánc ház kér dé se i tõl. De a köz -
be széd nél jó val fon to sab bak a té nyek. 

1. Nyel vé szet
A múlt szá zad utol só év ti ze de elõtt

a Kár pát-me den cei ma gyar nyel vé szek
nem igen fog lal koz tak a nem ze ti ki sebb -
sé gek kel, pél dá ul az er dé lyi ma gya rok -
kal vagy a ma gyar or szá gi ro má nok kal.
1990-ig mind össze a vas füg göny ön tú li
ma gya rok ról, a bur gen lan di ak ról és az
ame ri ka i ak ról ké szült tu do má nyos, ob -
jek tív nyel vé sze ti elem zés. A po li ti kai
dik ta tú rák evi dens ma gya rá za tát ad ták
a ki sebb sé gi két nyel vû ek ta bu sí tá sá -
nak, de volt egy má sik, nem po li ti kai
oka is a csönd nek: a ma gyar nyelv mû -
ve lõ ha gyo mány. Ez az év szá za dos ha -
gyo mány a he lyes nek, vá lasz té kos nak,
ma gya ros nak ki ki ál tott vagy an nak vélt
nyel vi ide ált pro pa gál ta, s eköz ben 
a két nyel vû ma gya ro kat az egy nyel vû -
ek nek föl ál lí tott mér cé vel mé rics kél te.
A nyelv tu do mány nak az a dol ga, hogy
azt vizs gál ja, mi ként hasz nál ják/be szé -
lik az em be rek anya nyel vü ket, mi köz -
ben élik min den na pi éle tü ket. Az ilyen
ku ta tás jó val ne he zebb, de sok kal több
új, tu do má nyo san meg ala po zott is me -
re tet ered mé nyez, mint a ma gyar nyel -
vi ide ál ma gas ug ró lé cét föl ál lí tó és a

léc ál lan dó le ve ré sén szo mor ko dó
nyelv mû ve lés, ami per sze nem is tu do -
mány, ha tu do má nyon olyan va la mit
ér tünk, ami új, ér vé nyes is me re te ket
hoz lét re.

Az 1980-as évek ele jén a nyel vé szek
egy ré sze és a nyelv mû ve lõk zö me, to -
váb bá a ma gyar or szá gi köz vé le mény
úgy tud ta, hogy a cseh szlo vá ki ai, szov -
jet-uk raj nai, ro má ni ai és ju go szlá vi ai
ma gya rok, nem be szél ve az auszt ri ai és
más nyu ga ti ma gya rok ról, „ma ka ró ni
nyel ven be szél nek”, tö rik a ma gyart, s
eb bõl ki fo lyó lag nem is jó ma gyar em -
be rek. Töb bé-ke vés bé ha son ló an vé le -
ked tek a ki sebb sé gi ma gya rok is, szin te
ki vé tel nél kül. Az MTA Nyelv tu do má -
nyi In té ze té ben ké szí tett Nyelv mû ve lõ
ké zi könyv ben (1980. 1288–1292) a „kül -
föld ön élõ ma gya rok nyel ve” cikk ben
egye bek mel lett azt ol vas hat tuk, hogy 
„a két nyel vû ség kö rül mé nyei közt [...] 
A nyel vi rend szer fel bom lá sá val [...] 
a gon dol ko dás ma ga vá lik az egyén ben
szer vet len né, bom lot tá, fe le más sá.”  

A Kár pát-me den cei ma gyar nyel vé -
szet ben a két nyel vû ma gya rok nyelv tu -
do má nyi szem pont ból sza lon ké pes
vizs gá la ta ak kor kez dõ dött el, ami kor 
a Nyelv tu do má nyi In té zet Élõ nyel vi
Osz tá lya 1988-ban Bu dán meg ren dez te
az 1. Élõ nyel vi Kon fe ren ci át, új vi dé ki
ma gyar nyel vé szek rész vé te lé vel (Ba-
logh–Kontra [szerk.] 1990). 1995-ben
már – Hor vát or szág ki vé te lé vel – min -
den kör nye zõ or szág ma gyar ja i ra ki ter -
je dõ ku ta tás in dult, eb bõl ke let ke zett 
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(Csernicskó 1998, Göncz 1999, Lans-
tyák 2000, Szépfalusi–Vörös–Beregszá-
szi–Kontra 2012). 

Az Élõ nyel vi Kon fe ren ci á kat az el sõ
év ti zed ben éven te ren dez te meg az
MTA Nyelv tu do má nyi In té ze té nek Élõ -
nyel vi Osz tá lya és egy kör nye zõ or szág -
be li egye te mi ma gyar nyel vész mû hely,
2000-ben a kon fe ren ci ák ön já ró vá vál -
tak, az óta két éven te ren de zik õket,
2012-ben volt a 17. Sze ge den, s 2014-
ben a 18. Nyitrán. Ezek a kon fe ren ci ák
let tek a Kár pát-me den cei ma gyar nyel -
vé szek együtt mû kö dé sé nek s egy ben 
a ma gyar pá rú két nyel vû ség ku ta tá sá -
nak leg fon to sabb fó ru mai. 

A ha tá ron tú li ma gya rok nyel vé sze -
ti ku ta tá sa rö vid idõn be lül a ma gyar
nyel vé szet egyik leg za jo sabb per pat va -
rá hoz ve ze tett: jó egy év ti ze den át po le -
mi zál tak, nem rit kán egy mást ócsá rol -
va, a tu do má nyos ob jek ti vi tás ra tö rek -
võ nyel vé szek és a nyelv mû ve lõk, de
„nor má lis em be rek” is, va gyis olyan
em be rek, akik so sem sze rez tek egye te -
mi dip lo mát nyel vé szet bõl. En nek a vi -
tá nak egy ré szét ki ad tuk Nyelv men tés
vagy nyelv áru lás? cím mel (Kontra–Saly
[szerk.] 1998). A „há bo rú”, amely bõl
nem hi á nyoz tak a nem zet áru ló zá sok
sem, kö rül be lül ak kor ért vé get, ami kor
a ko lozs vá ri nyel vész pro fesszor, Szi-
l ágyi N. Sán dor 2002. má jus 2-án az
Aka dé mi án köz gyû lé si elõ adást tar tott
A ma gyar nyelv a Ma gya ror szág gal
szom szé dos or szá gok ban cím mel (Szil -
ágyi 2008). En nek az elõ adás nak sok
ho za dé ka volt. Az egyik az, hogy Szi-
l ágyi ja vas la tot tett a ma gyar nyelv tör -
té ne te pe ri o di zá ci ó já nak meg vál toz ta -
tá sá ra, mi vel 1918-ban vé get ért az 
a nyelv tör té ne ti kor szak, ami kor a ma -
gyar nyel vet a ma gyar or szá gi ma gyar
nyelv vel le he tett azo no sí ta ni. A dol gok
je len le gi ál lá sa sze rint – mond ta Szi-
l ágyi – a ma gyar nyel vet a Kár pát-me -
den ce 8 or szá gá ban be szé lik, de csak
Ma gya ror szá gon hi va ta los nyelv, és
egye dül itt van tel jes, min den szint re
és te rü let re ki ter je dõ hasz ná la ti kö re.
Áll jon itt egy hosszabb idé zet Szil ágyi -
tól, azt il luszt rá lan dó, mit is jelent(ett)
a ma gyar nyel vé szek nek az, ami rõl szó

van: „A nyel vész szak má ban hosszú
ide ig [...] a ma gyar or szá gi nyelv vál to -
zat ra úgy te kin tet tünk, mint amely nek
nem csak föld raj zi, ha nem nor ma tív ér -
te lem ben is köz pon ti, sõt, hogy úgy
mond jam, mo no pol hely ze te van. Eb bõl
így még ta lán nem is lett vol na nagy
baj, de vul gá ri sabb meg fo gal ma zás ban
ez már úgy szólt, hogy min den úgy van
ma gya rul, ahogy Ma gya ror szá gon hasz-
nál ják, ha pe dig va la mit nem úgy hasz -
ná lunk, az leg alább is két sé ges, hogy
egy ál ta lán ma gya rul van-e, de ál ta lá -
ban en nél csú nyáb ban is mond tuk. Ha
azon ban to vább ra is ra gasz kod nánk 
eh hez a szem lé let hez, ak kor ez azt je -
len te né, hogy ne künk már nem kell fél -
nünk a ma gyar nyelv több fe lé sza ka dá -
sá tól, hi szen már meg tör tént. A mos ta -
ni nyelv tör té ne ti kor szak ban ugyan is 
a ma gyar nyelv egy sé gét csak is úgy le -
het fenn tar ta ni, ha tu do má sul vesszük,
hogy ma gya rul be szél ni több fé le kép -
pen is le het, és ez így van rend jén. Ez
nem azt je len ti, hogy már nem ér vé -
nyes a »csak egy ma gyar nyelv van« té -
te le. De hogy nem ér vé nyes. De csak ak -
kor ma rad hat az, ha úgy fog juk fel,
hogy ezen az egy ma gyar nyel ven az
em be rek kü lön bö zõ kép pen be szél nek,
hely ze tük nek meg fe le lõ en.” (Szil ágyi
2008. 115.)

Ne gyed szá zad múl tán a ma gyar
nyelv tu do mány mérv adó kö re i ben im -
már min den ki el fo gad ja, hogy: a ma gyar
is több köz pon tú nyelv,2 s a két nyel vû
ma gya rok is nor má lis em be rek; a két -
nyel vû em ber kü lön bö zik az egy nyel -
vû tõl, és so sem be szél het egy nyel vet
úgy, mint az egy nyel vû; a ha gyo má -
nyos, pu ris ta ma gyar nyelv mû ve lés 
al kal mat lan a két nyel vû ma gya rok
gond ja i nak eny hí té sé re, de na gyon is
al kal mas e gon dok nö ve lé sé re.

Ha vé gig te kin tünk a gya kor la tibb
fej le mé nye ken, öröm mel nyug táz hat -
juk, hogy: 

– Tíz év vel ez elõtt a Ma gyar ér tel me -
zõ ké zi szó tár 2., át dol go zott ki adá sá val
(Pusz tai 2003) meg kez dõ dött a ma gyar
nyelv határtalanítása, va gyis a ha tá ron
tú li ma gyar nyelv vál to za tok azon stan - közelkép
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dard sza va i nak, szó je len té se i nek lel tár -
ba vé te le, ame lyek Ma gya ror szá gon is -
me ret le nek (pl. szlo vá ki ai ma gyar alap -
is ko la ’általános is ko la’, párki ’virsli’,
kár pát al jai blokk ’(tíz do boz) ci ga ret tát
tar tal ma zó cso mag; kar ton’, szi rup
’szörp’, er dé lyi doszár ’irattartó, dosszié’,
ara gáz ’propán-bután gáz, gáz re zsó’).  

– En nek nagy szim bo li kus je len tõ -
sé ge is van, ugyan is az MTA te kin té lye
se gí ti a nyel vé sze ket ab ban, hogy a ma -
gyar or szá gi ma gyar nyelv he lyett im -
már az egye te mes ma gyar nyelv szó tá -
ra it, ké zi köny ve it, horribile dictu:
nyelv ta na it ké szít sék el.

– Ti zen két éve si ke re sen mû kö dik 
a Termini Ma gyar Nyel vi Ku ta tó há ló zat
(lásd Benõ–Péntek [szerk.] 2011), na -
gyon si ke re sen határtalanítják nyel -
vün ket, mél tat lan anya gi kö rül mé nyek
kö ze pet te (ugyan is az MTA ki szá mít -
ha tó, de sze rény fi nan szí ro zá sá val mû -
köd nek, rég szük sé gük len ne ma gyar
kor mány za ti fi nan szí ro zás ra is).

– A ma gyar nyelv ter ve zés sel és
nyel vi jo gok kal kap cso la tos tu do má -
nyos kon fe ren ci ák, ki ad vány ok nem
csu pán az ál lam tól független3 tu do má -
nyos szfé rá ban ke let kez nek (pl. Lans-
tyák–Szabómihály [szerk.] 2002, Kont-
ra–Hattyár [szerk.] 2002, Kont ra (szerk.)
2005), ha nem az el múlt há rom év ben
im már a Köz tár sa sá gi Hi va tal és a Nem -
zet po li ti kai Ku ta tó in té zet is elõ ruk kolt
va la mi vel (Csernicskó–Szabómihály
2010, Eplényi–Kántor [szerk.] 2012).

– Az MTA Ma gyar Tu do má nyos ság
Kül föld ön El nö ki Bi zott ság fel ké ré sé re
és tá mo ga tá sá val ké szí tett tan nyelv-vá -
lasz tá si tá jé koz ta tó fü ze tek (Csernics-
kó–Göncz 2009, Máté–Kosić–Göncz
2009, Kolláth–Varga–Göncz 2009 és
Kelemen–Szoták–Göncz 2009) olyan
si ke res nek bi zo nyul tak, hogy mi u tán
Kár pát al ján az 1. ki adás ból 6000 pél -
dányt meg kap tak a ma gyar szü lõk, a
kár pát al jai re for má tus egy ház új ki -
adást ké szít te tett 5000 pél dány ban. Ide
tar to zik még, hogy a „kis or szá gok”
bro sú rá it kö ve tõ en Er dély ben is meg je -
lent egy tannyelvválasztási út mu ta tó
(Pén tek 2011). 

– Meg je len tek nyom ta tott nyel vi jo -
gi út mu ta tók a szlo vá ki ai, ro má ni ai és
szer bi ai ma gya rok szá má ra (Cúth–Ho-
rony–Lancz 2010, Bogdán–Mohácsek
2012, Beretka 2011) és mû köd nek
internetes ta nács adók Ro má ni á ban
(http://nyelvi-jogok-romaniaban.magyar
-emberi-jogok.eu/ és https://www.face-
book.com/NyelviJogok) va la mint Szlo -
vá ki á ban (www.jogsegely.sk). 

– Bi zo nyos fo kú vál to zás, fej lõ dés
ta pasz tal ha tó a ha tá ron tú li ma gyar
anya nyel vi ne ve lés ben dol go zó ta ní -
tók, ta ná rok kép zé sé ben, to vább kép zé -
sé ben, va la mint az ál ta luk hasz nált
tan köny vek szak mai szín vo na lá ban
(lásd pl. Sán dor (szerk.) 2000, Szil ágyi
2000, Be reg szá szi 2010, 2011 és 2012).

– Meg je len tek a köz mû ve lõ dést
szol gá ló szín vo na las nyel vé sze ti köny -
vek is, pl. Be nõ (szerk.) 2009, Csernics-
kó (szerk.) 2010, Horony–Orosz–Szalay
2012, Tánczos 2008; sõt egye te mi tan -
köny vek is, il let ve an nak is hasz nál ha -
tó mo nog rá fi ák, pl. Csernicskó 2013,
Lanstyák 2006, Menyhárt–Presinszky–
Sándor 2009 és Silling 2010. 

2. Anya nyel vi ne ve lés
Né hány szót ejt sünk az anya nyel vi

ne ve lés rõl is! Ki in du lás ként el fo gad hat -
juk azt, amit a ma gyar nyelv és iro da lom
tan tárgy vál to zá sa it vizs gál va Margócsy
Ist ván írt (1996. 52): „[...] ma az anya -
nyelv ok ta tá sá nak nem az a funk ci ó ja,
hogy fel ké szít sen a ma gas szin tû, mû -
velt, írás be li, sok mû faj ban is ér vé nye -
sül ni tu dó nyelv hasz ná lat ra, ha nem az,
hogy csak sza bá lyoz za és stan dar di zál ja
a be szé det és az alap szin tû fo gal ma zást,
az az (mai ér te lem ben vett) nyelv mû ve lõ
funk ci ót lás son el”.

Margócsy meg ál la pí tá sa a ma gyar -
or szá gi köz ok ta tás ra vo nat ko zik, de ér -
vé nyes a ha tá ron tú li ma gya rok anya -
nyel vi ne ve lé sé re is. Sõt, ott a hely zet
rosszabb, mi vel a ki sebb sé gi ma gya rok,
el nyo mott, fe nye ge tett hely ze tük mi att
sok kal na gyobb fon tos sá got tu laj do ní -
ta nak a nyelv mû ve lés nek, mint a ma -
gyar or szá gi ak. Nyel vész szá má ra ri asz -
tó be le gon dol ni ab ba, mi tör tén het egy
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olyan ma gyar is ko lá ban, pél dá ul a csal -
ló kö zi nyékvárkonyiban, ahol egy 7
éves kis fiú anya nyelv ét az is ko lai ta ní tó
el kez di „he lyes”-re fa rig csál ni. A kis fiú
így me sél a bá rány him lõ jé rõl: „Ne kem
meg gyöttek ak ko rák mint egy ló.
Figyēd ë gyött ek ko ra is má Na ek ko ra
vót Jó nagy vót és olyan da gadt is vót
[...] Hó lyag van raj ta Folyópúderrã kõ
kenyni De ami kor má a vígin így ki seb -
bek ak kor magátú kõ ēszárodnia
Osztán le kõ gyönnie a seb nek [...] Én
is egy szer a körmömmē víletlenû itt le -
kap tam és ha ja mon is gyött Va la ki nek
még a nyēvin is gyön Anyu hal lot ta
hogy va la ki nek még a nyēvin is gyött
Meg hogy a bá rány him lõ tû le le het
bénúni Fõ leg aki ilyen babakorábo kap -
ja ē an nak veszílyes” (Fo dor 2010. 135).

Az alá hú zott ré szek nyelv já rá si je -
len sé ge ket je löl nek, te hát el tér nek az
is ko la ál tal el várt, pre fe rált nyelv vál to -
zat tól. Ha a ta ní tó vagy ta nár a gyer mek
be szé dét nem a hoz zá adó, ha nem a fel -
cse ré lõ nyelvpedagógia4 sze rint ja vít -
gat ja, ak kor ga ran tál tan be le ta pos a nö -
ven dék lel ké be, ki ala kít ja ben ne az al -
sóbb ren dû ség tu da tát, s egy ben fenn -
tart ja a ma gyar nyel vi ala pú tár sa dal mi
diszk ri mi ná ci ót.  

Ha azt a kér dést tesszük föl, hogy a
ki sebb sé gi ma gyar ta ní tók és ta ná rok
mek ko ra ré sze kö ve ti a hoz zá adó s mek -
ko ra a fel cse ré lõ nyelv pe da gó gi ai el ve -
ket, a vá lasz min den képp el szo mo rí tó.
A pe da gó gu sok túl nyo mó több sé ge –
anél kül hogy en nek tu da tá ban len ne –
be le ta pos a di á kok lel ké be, ki ala kít ja
ben nük az al sóbb ren dû ség tu da tát, és
fenn tart ja a ma gyar lingvicizmust
(nyel vi ala pú tár sa dal mi diszk ri mi ná -
ci ót). Óri á si fe le lõs sé ge van a ta nár kép -
zõ in téz mé nyek nek is. Kar di ná lis fon -
tos sá ga van an nak, hogy hoz zá adó,
vagy fel cse ré lõ szem lé le tû pe da gó gu so -
kat ké pez nek-e egy ma gyar pe da gó gus -
kép zõ in téz mény ben. 

3. Po li ti ka
Azt a kér dést igyek szem meg vá la -

szol ni, hogy mennyi re ju tot tunk ne -
gyed szá zad alatt a ha tá ron tú li ma gya -
rok nyel vi köz ér zet ének ja ví tá sá ban,

nyel vi jo ga i nak ér vé nye sí té sé ben. A ma-
gyar nyel vé szet ben elõ re ha la dást ta -
pasz tal tunk. Az anya nyel vi ne ve lés ben
sú lyos gon do kat lát tunk. És mi a hely -
zet a po li ti ká ban?

Ész tor szág nak, Fin nor szág nak, Fran -
ci a or szág nak, Ka na dá nak, Szlo vá ki á nak,
Svájc nak és na gyon sok más ál lam nak
van hi va ta lo san meg fo gal ma zott és al -
kot mány ba, tör vé nyek be fog lalt nyelv -
po li ti ká ja. Ma gya ror szág nak nincs, leg -
alább hat van éve nincs. (Amink van,
pél dá ul a 2001. évi XCVI. tör vény, a
„rek lám nyelv tör vény” vagy a 2011-ben
a kor mány ál tal be ha ran go zott in téz ke -
dé si terv a nem ze ti nyelv vé del mé re,
to vább fej lesz té sé re és nép sze rû sí té sé -
re, nem több lát szat in téz ke dés nél.) Az,
hogy Ma gya ror szág nak nin csen tu do má -
nyo san meg ala po zott, szisz te ma ti kus és
ra ci o ná lis nyelv po li ti ká ja, ko moly ri zi -
kó fak to runk, min den ma gyar nak, ha tá -
ro kon be lül s kí vül. Egye bek mel lett
ugyan is a kö vet ke zõk kel élünk együtt:

Egy szlo vá ki ai ma gyar par la men ti
kép vi se lõ az 1995. évi szlo vák ál lam -
nyelv tör vény kap csán nyil vá no san a
szlo vák na ci o na lis ta po li ti kát tá mo gat -
ta, aka ra ta el le né re, csu pán tu dat lan -
ság ból (lásd Kont ra 2010. 130.).

Egy ro má ni ai ma gyar po li ti kus né -
hány éve a ro mán asszi mi lá ci ós po li ti -
kát tá mo gat ta a ma gya rok ká rá ra, csu -
pán tu dat lan ság ból, ami kor azt han goz -
tat ta, hogy szük sé ges len ne ro mán
anya nyel vû ta ná ro kat al kal maz ni a
szé kely föl di is ko lák ban (lásd Kont ra
2010. 130.).

2013-ban a ha tá ron tú li ok ta tá si-ne -
ve lé si tá mo ga tás össze gét 500 mil lió
Ft-tal csök ken tet ték, a „túl zott de fi cit
el já rás” meg szün te té se ér de ké ben, ami
egy részt (ezt én mon dom, K. M.) egy
fél-tocsiknyi összeg, mai ér té ken egy-
huszadnyi szom bat he lyi fo ci sta di on
ára. De va ló já ban, már a csök ken tés
elõtt is, éves szin ten, két át lag ke re set tel
ren del ke zõ szü lõ vel szá mol va a ma gyar -
or szá gi tá mo ga tás csu pán 0,5–1,3%-a
a tá mo ga tott csa lád jö ve del mé nek (lásd
Egy cent ris ta...). Az, hogy a ma gyar or -
szá gi tá mo ga tók nak nincs ér tel mez he - közelkép
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tõ vá la szuk az anya or szá gi agy el szí vás -
ra, a szü lõ föl di, ci gá nyo kat súj tó szeg -
re gá ci ó ra s fõ leg az ál lam nyel vi is ko -
lák ba íra tott 30%-nyi ma gyar di ák el -
vesz té sé re, cá fol ha tat lan tény.

Mi ma gya rok jog gal le he tünk büsz -
kék a nyel vi jo gok ki mun ká lá sá ban két
pé csi és egy ko lozs vá ri pro fesszor ra:
Szé pe György re, Andrássy György re és
Szil ágyi N. Sán dor ra. Szé pe tag ja volt
an nak a szak ér tõi csa pat nak, ame lyik
ki dol goz ta az EBESZ Nem ze ti Ki sebb -
sé gi Fõ biz to sa Há gai Aján lá sa it (lásd
The Hague Recommendations, Szé pe
2011 és Skutnabb-Kangas 2001). And-
rássy pe dig jo gász ként – anél kül hogy
tu dott vol na a ko lozs vá ri nyel vész Szi-
l ágyi na gyon ha son ló kon cep ci ó já ról –
ki dol goz ta az uni ver zá lis nyel vi jo gok
el mé le tét (lásd Szil ágyi 1994/2003 és
Andrássy 1998, 2013). Szó val, ne künk
ma gya rok nak, len ne mit ap rí ta nunk a
tej be. De po li ti ku sa ink zö me so ha nem
is ta lál ko zott Szé pe, Szil ágyi és And-
rássy ne vé vel, aki meg ta lál ko zott, ön -
fel men tõ já té kok ba bo nyo lít ja ma gát.
Pe dig hát nem akár mi rõl van szó: ez 
a há rom ma gyar pro fesszor olyan nyel -
vi jo gi kon cep ci ót al ko tott, ami vel vi -
lág si kert arathatnán(a)k, az õ el gon do -
lá sa ik a finn ki sebb sé gi po li ti kát is 
el hal vá nyít hat nák a vi lág szín pa don. S
ha így len ne, an nak a ma gya rok, a ki -
sebb sé gi ma gya rok len né nek a leg na -
gyobb nyer te sei.  

Tud juk, hogy mi köz ben csök ken a
své dek szá ma Fin nor szág ban, nõ a svéd
tan nyel vû is ko lák ba íra tott gye re kek szá -
ma. Azért, mert a finn or szá gi svéd po li ti -
ku sok nak van nak szak kép zett nyel vész
ta nács adó ik, akik re hall gat nak is. 

Tud juk azt is (lásd Phillipson 2003.
1–23), hogy ha egy ál lam laissez faire
nyelv po li ti kát foly tat, ak kor óha tat la -
nul tá mo gat ja a több sé gi, el nyo mó po -
li ti kát foly ta tó kat. Le het, hogy fo gal ma
sincs ró la, de ezt te szi. Nem biz tos, hogy
mi ma gya rok va gyunk a ki vé te lek, akik
nem a több sé gi em be rek/nyel vek mal -
má ra hajt juk a vi zet. De az biz tos, sze -
rin tem, hogy er re nem az uk rán, ro mán
vagy szlo vák na ci o na lis ták kény sze rí -
te nek min ket.

A ma gyar po li ti ku sok nak a je lek
sze rint nincs szük sé ge a nyelv tu dós ok
szak tu dás ára, a nyel vé szek nem tud ják
be fo lyá sol ni a nyelv po li ti kát (lásd Kont-
 ra 2010. 179–192.). Eb ben sem mi fé le
vál to zás nem tör tént az el múlt ne gyed -
szá zad ban. Ezért is fõ het a fe jünk.

Mi e lõtt el küld tem a Ko runk szer -
kesz tõ i nek, 2014 jú li u sá ban új ra ol vas -
tam ezt a ta valy ok tó ber ben írt szö ve get.
Úgy lá tom, nincs mit vál toz tat nom raj ta.
Egy ma gyar or szá gi kor mány ren de let tel
ugyan áp ri lis ban lét re hoz tak egy kor -
mány hi va talt (Ma gyar Nyelv stra té gi ai
In té zet), de a je lek sze rint et tõl a nyel vé -
szek nek még in kább fõ het majd a fe je
(lásd sarkadizs 2014 és Laakso 2014).
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JEGY ZE TEK
1. Ez az írás a Gyö ke rek, utak, jö võk: az anya nyelv meg õr zé sé nek kér dé sei a Kár pát-me den cé ben kon -
fe ren ci án (MTA Pé csi Aka dé mi ai Bi zott ság, 2013. szep tem ber 13–14.) el mon dott elõ adá som szer kesz -
tett vál to za ta.  
2. Több köz pon tú nyelv nek az olyan nyel vet ne ve zik a nyelv tu do mány ban, amely nek stan dard vál to -
za ta több or szág ban hasz ná la tos, s így or szá gon ként sa já tos vo ná sok ra tesz szert. Ilyen nyelv az an -
gol, a fran cia, a né met, a por tu gál stb. Lásd Lanstyák 1995-öt, to váb bá szá mos vi ta cik ket Kont ra–Saly
(szerk.) 1998-ban.
3. „az ál lam tól füg get len tu do má nyos szfé rát” úgy ér tem, hogy az em lí tett ku ta tá sok és kö te tek nem
ma gyar ál la mi meg ren de lés re ké szül tek.
4. A hoz zá adó nyelv pe da gó gia cél ja egy új nyelv vál to zat meg ta ní tá sa oly mó don, hogy a di ák ere de -
ti nyelv vál to za ta ne sé rül jön. Az így ta nult új vál to zat a ré git nem ki ik tat ja, ha nem ah hoz hoz zá adó -
dik, a gyer mek nyel vi re per to ár ja ez ál tal bõ vül. A fel cse ré lõ nyelv pe da gó gia az új nyelv vál to za tot úgy
sa já tít tat ja el, hogy az a ré git (a gyer mek nem sztenderd nyelv vál to za tát) fel cse ré li, ki ik tat ja. Fél re ér -
té sek el ke rü lé se vé gett: nem az a kér dés, hogy a köz ok ta tás ban meg kell-e ta ní ta ni a sztenderd ma -
gyar köz nyel vet, ha nem az, hogy mi ként kell meg ta ní ta ni.
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