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Pusztay János

MorzsáK Az AnYAnYElv 
ÜnnEpi AszTAláról

Az anyanyelvről lehet, illő, sőt kell szép szóval, érzelemmel töltve írni. Az 
anyanyelv ugyanis nem egy nyelv a sok közül, hanem a nyelvek nyelve. 
nagyon sok nép számára – a nyelvében él a nemzet szellemében – az identitás 
fő meghatározója. És ugyanígy a nyelv feladása, ezáltal kihalása gyakran a 
nép megszűnését, más népbe való beolvadását jelenti. 

*
 Az anyanyelv olyan, mint egy gazdagon megterített ünnepi asztal. rajta 

sokféle étel és ital, olyan bőségben és választékkal, hogy nincs ember, aki 
végig tudná kóstolni, élvezni a kínálatot. A meghívottak (és választottak) 
ízlésük szerint szabadon választanak a sokféleségből, s annyit fogyasztanak, 
amennyit testi-lelki szükségletük megkíván. Az ünnepi asztal mindenkit ki-
elégít. Egy-egy embernek sok, mert az egész közösséget akarja kiszolgálni. 
Az ünnepi asztal nevel, fegyelmez is. Elvetemültnek kell lenni ahhoz, hogy 
valaki belerondítson s tönkretegye azt, ami oly nagy gonddal készült el. Egy 
közösségben, persze, ilyenek is vannak, de ők általában nem is akarnak az 
ünnepi asztal mellé kerülni, nekik elegendők az itt-ott lehulló ételmaradékok, 
a lényeg, hogy így vagy úgy megteljen a bendő. 

*
Az anyanyelvről zengedező szép szóval vissza is lehet élni, ha az csupán 

máz, mely elfedi a valóságot. A valóságot, az anyanyelv nem megfelelő 
tudását, a gondatlan és mosdatlan stílust, a más nyelv többre tartását. nem 
kevésbé hamis, ha valaki az anyanyelvét más nyelvek fölé helyezi, elfeled-
kezve arról, hogy a többi nyelv is valakiknek anyanyelve. Más nyelvek elé 
lehet és kell helyezni az anyanyelvet, más nyelvek fölé azonban nem szabad. 

*
Egy magát magyar nyelvésznek tartó szakembertől hallottam egy konfe-

rencián, hogy az anyanyelv nem egyéb, mint pusztán kommunikációs eszköz, 
sőt, hallucináció. Nem számít a minősége, éppen ezért annak művelése, saját 
forrásokból való gazdagítása sem. Mindössze az a fontos, hogy az emberek 
megértsék egymást. Maga az anyanyelv fogalma pedig hallucinikum. 
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Ha a nyelv – az anyanyelv is – nem más, mint kommunikációs eszköz, akkor 
az helyettesíthető más, nyelvszerű kommunikációs eszközökkel. Elnézve a mai 
– az ábécé végén található betűkkel jelzett – nemzedékek érintkezési gyakorlatát, 
felmerül a kérdés, szükség van-e a nyelvre a maga hagyományos formájában. 
Nem elegendő-e, ha csak néhány száz (tucat?) emotikont és társait használva 
„beszélünk” egymással?! Ráadásul ezek az emotikonok – feltételezhetően – 
nemzetköziek is, így idegen nyelveket sem kell tanulni. Az emotikonok fogják 
összetartani a kommunikáló emberiséget, hasonlóan ahhoz, ahogy a kínai írás 
is összetartja a hangzó nyelvileg megosztott kínai nemzetet. De jaj annak a 
világnak, amelyik a korlátozott számú emotikonoknak van kiszolgáltatva! 

Az emotikonvilág hatalmas tömegek esetében szünteti meg az alkotó 
gondolkodást, fel sem keltve bennük a gondolkodásra az igényt, legföljebb 
annyiban, hogy egy újabb emotikont találjanak ki. Ám azt is elképzelhetőnek 
tartom, hogy akik egy lebutított világ megteremtésében érdekeltek, tálcán 
fogják nekik azokat is kínálni. 

*
Az anyanyelv minőségét azonban más jelenségek is veszélyeztetik. 

Elegendő bekapcsolni a „királyi” rádiót és televíziót – a kereskedelmi 
adókról nem is szólva –, hogy halljuk az elrettentő kiejtést, magyartalan 
hangsúlyozást. nem a riportalanyokra gondolok, hanem azokra a hivatásos 
riporterekre, bemondókra, akik csúfot űznek a nyelvből, s akiktől sürgősen 
meg kellene vonni a mikrofonengedélyt. 

És ugyanilyen kedvezőtlen tapasztalatokról számolhatunk be, ha figyel-
mesen meghallgatjuk a vasúti és az autóbusz-pályaudvarok bemondóinak 
központilag elkészített, információközvetítő mondatait. 

*
Tragikus látlelet: a finnugor népek világkongresszusán az egyik oroszor-

szági finnugor nép képviselője hozzászólásában azt kérte, hogy énekelhessen 
anyanyelve szépségéről. Miután a kongresszus résztvevői, természetesen, 
örömmel hozzájárultak, az előadó orosz nyelven kezdett énekelni kis szi-
bériai anyanyelvéről. 

*
Számos esetben megéltem, hogy veszélyeztetett helyzetben lévő, sőt, 

közvetlenül a kihalás előtt álló nyelveket beszélő népek képviselői külön-
böző (oda)hazai és nemzetközi fórumokon lózungokat hangoztatnak az 
anyanyelv védelméről, fontosságáról, szépségéről – ők maguk azonban 
vagy egyáltalán nem beszélik őseik nyelvét, vagy ha igen, azt megtartják 
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maguknak, nem használják a családban (többnyire vegyes házasságban élve, 
s ilyenkor automatikusan áttérve a többségi nyelvre), s nem adják tovább 
gyermekeiknek sem, hozzájárulva ezzel a nyelvi-kulturális asszimilációs 
folyamat felgyorsulásához. 

*
Csak a gaz és a vadvirág nő és gyarapszik gondozás nélkül, a nemes nö-

vény nem. De a gaz nem szépíti az életet, terméséből nem süthetsz kenyeret. 
A vadvirág lehet szép a réten, csokorba mégsem kötöd, hogy kedvesednek 

azt add át. s ha magadnak nincs nemes virágod, de szükséged volna rá, a 
szomszédhoz mész kérni. 

*
széchenyi istván azért kezdeményezte a tudományos akadémia megala-

pítását, hogy a tudományokat és a művészeteket lehessen magyar nyelven 
művelni – Bessenyei Györgyék véleményének megfelelően, miszerint 
„minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, idegenen sohasem”. 

Ma a Magyar Tudományos Akadémia számos tudományterületen, így a 
természettudományokban, az orvos- és műszaki tudományokban nem ismeri 
el tudományos alkotásoknak a magyar nyelven írt munkákat. Ezzel nem csak 
az alapító szellemét sérti meg, hanem csökkenti az anyanyelv presztízsét, 
egyszersmind hozzájárul a nyelv kopásához. Az anyanyelven nem művelt 
területeken nem alakul ki a szakszókincs, s előbb-utóbb lehetetlen lesz anya-
nyelven szakmai előadásokat tartani. Ez az állapot alapvető emberi-nyelvi 
jogokat is sért, hiszen mindenkinek joga van ahhoz, hogy minden tudáshoz, 
információhoz az anyanyelvén juthasson hozzá. 

Elkeserítő élményem – finnugor nyelvekkel foglalkozóként –, hogy az 
oroszországi finnugor köztársaságokban a népek nemzeti kongresszusainak 
felszólalói csak az üdvözlést mondják anyanyelvükön, a további szöveg 
orosz nyelven hangzik. 

*
Az Európa Tanács elfogadta a kisebbségi nyelvek védelméről szóló 

jelentést. Ez örömteli, ám kérdés, hogy írott malaszt marad-e vagy tény-
legesen javulni fog a helyzet. Európa szinte minden országának politikai 
határai különböznek az etnikai határoktól, de egyetlen nép esetében sem 
olyan súlyos a helyzet, mint a mi esetünkben. Megtapasztalva a hazánkkal 
szemben oly gyakran alkalmazott kettős mércét, tartok attól, hogy más népek 
esetében az ajánlásokat foganatosítani fogják, míg a miénkben a kétoldalú 
megállapodásokat fogják szorgalmazni. 
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De – megint csak finnugor nyelvészként, akit azonban a veszélyeztetett 
finnugor nyelvek sorsa nem csak a nyelvrokonság, hanem a világ nyelvi-kultu-
rális sokszínűségének megőrzése miatt – az is érdekel, hogy az Európa Tanács 
dokumentuma kitér-e az oroszországi másfél száz őslakos és kisebbségi nyelv 
helyzetére. Változni fog-e az évtizedek óta érvényes helyzet? Tanulhatnak-e a 
finnugor és egyéb őslakos népek gyermekei anyanyelvükön – mert jelenleg, s 
immár az 1960-as évektől fogva, amikor megszüntették a nemzeti iskolákat, 
nem. oroszország tagja az Európa Tanácsnak, tehát az ET megállapításai és 
javaslatai rá is vonatkoznak, miközben az őslakos nyelvek és népek súlyos 
asszimilációs nyomásnak vannak kitéve. 

Teljes joggal háborodunk fel az ukrán oktatási törvény kisebbségellenessége 
miatt, ami nem teszi lehetővé, hogy a magyar – és más kisebbségekhez tarozó – 
gyermekek anyanyelvükön tanulhassanak az iskolában. nyilván ugyanígy felhá-
borodnak az oroszok is oroszországban, látva nemzettársaik hátrányos helyzetét. 
Azonban Oroszország legalább oly mértékű hátrányos megkülönböztetést alkalmaz 
a területén élő őslakossággal szemben, mint az ukránok az oroszokkal – és a többi 
ukrajnai kisebbséggel – szemben. Ám az oroszországi őslakosok esetében nincs 
független nemzetállam, anyaország, amely kiállhatna mellettük. rá vannak utalva 
független államokat alkotó nyelvrokonaik figyelmére és támogatására. Az ő felszó-
lalásaikat azonban az orosz fél a belügyekbe történő beavatkozásként értelmezi, 
megfeledkezve arról a nemzetközileg elfogadott gyakorlattól, hogy a kisebbségek, 
nemzetiségek ügye nem pusztán belügy. persze, oroszország mindig beveti a 
patyomkin-faluk trükkjét – mind a törvénykezésben, mind a statisztikai adatok 
kezelésében, s a naív – vagy korrupt – Nyugat be is dől ezeknek a trükköknek. Ezért 
aztán nem is fogja számon kérni oroszországon az ET javaslatainak betartását, 
vagyis továbbra sem lehet majd – egy-két renitens, alkotmányellenes gyakorlatot 
folytató köztársaság, mint Baskíria és Tatársztán kivételével – anyanyelven tanulni 
az iskolákban, kihalásra kárhoztatva ezzel a nyelveket, egyszersmind nagy lépést 
téve az egy nyelv – egy kultúra – egy nemzet megteremtése felé. 

Egyszer egy oroszországi finnugor területen rendezett nemzetközi kong-
resszus plenáris ülésére a házigazdák behívtak egy magas rangú brüsszeli 
tisztségviselőt, aki éppen azokban a napokban tartózkodott a városban, s ez a 
jámbor ember – néhány órás ott tartózkodás után – a kongresszus résztvevői 
előtt kijelentette, sehol nem tapasztalta, hogy az oroszok diszkriminálnák az 
őslakosságot. És ezzel a meggyőződésével tért vissza Brüsszelbe. 

Egy másik példa: amikor Katrin Saks észt politikussal – aki Észtország 
képviselője volt az Európa Tanácsban, majd az Európai Parlamentben – ké-
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szítettük az oroszországi finnugor népek helyzetéről a jelentésünket, s abban 
– csupa oroszországi hivatalos forrásra támaszkodva – hangot adtunk elma-
rasztaló véleményünknek, a jelentés bizottsági ülésén a bizottság francia elnöke 
megjegyezte, hogy nem kellene – úgymond – mindig hergelni az oroszokat. 
persze, mit is várhatunk el egy francia politikustól, akinek a hazája nem ismer 
el a területén más nyelvű és kultúrájú népeket, s mindenkit franciának tart? 

*
A világon mintegy hatezer nyelv van. Ezek mindegyike egy-egy – kisebb 

vagy nagyobb lélekszámú – közösség anyanyelve, s amelyeknek a száma 
nagy ütemben csökken. Ennek a jelenségnek számos oka van. Mindenekelőtt 
a globalizációt szokás főbűnösként emlegetni a maga gyilkos nyelveivel és 
civilizációival. De legalább ilyen mértékben járul hozzá a nyelvvesztéshez a 
kedvezőtlen demográfiai helyzet (a világ nyelveinek túlnyomó részét kis lélek-
számú közösségekben beszélik), a politika, és az adott közösség nyelvi-etnikai 
öntudata. 

A mintegy hatezer nyelvet kétszáz államban beszélik, azaz minden állam 
kisebb vagy nagyobb mértékben többnyelvű. Az egyes nyelvek sorsát az 
határozza meg, hogy a többnyelvűséget milyen mértékben és milyen szinten 
(oktatás, közigazgatás stb.) engedélyezi, tűri a többségi társadalom. 

Az anyaországgal rendelkező, de több országra szakított nyelvközösség ese-
tében a kisebbségi létbe kényszerített nemzettestet fenyegeti veszély (erőszakos 
állami asszimilálás, és/vagy tudatlanságból fakadó önkéntes asszimilálódás), 
ahogy látjuk ezt a magyarság esetében. Az anyaországok felelőssége, hogy a 
politikai határoktól függetlenül összetartsák a nyelvi-kulturális nemzetet. olyan 
programok révén, amelyek nem az asszimilációt, hanem – ahogy pomozi péter 
a Magyar nyelvű otthon programjában hirdeti – a disszimilációt segítik elő. 

van, volna feladata a politikának, a szakembereknek, a civil szférának is. 
A biodiverzitás és a nyelvi-kulturális sokszínűség összefüggésének ismereté-
ben mindent meg kellene tenni ahhoz, hogy a nyelvek kihalása minél kisebb 
ütemben történjen, a még visszafordítható folyamatokat visszafordítsák. 
Botrányra éhes korunkban az alapítványok viszonylag sok pénzt fordítanak 
olyan „kutatások” támogatására, melyek során megörökítik egy-egy kihaló 
közösség utolsó tagjainak utolsó mondatait, ahelyett, hogy revitalizációs, 
nyelvújraélesztő programokat támogatnának. 

Ma még nem tudjuk, legfeljebb sejtjük, milyen lesz az egyen-nyelvű, 
egyen-civilizációjú világ, és milyen lesz a hatása az emberiség fejlődésére. 
Meg kell akadályozni a falanszter megszületését.


