
Lakó György: 

A szülőföld és az anyanyelv jelentősége 
az ember életében1 

Feladatom előadást tartani arról, hogy milyen szerepe van az ember életében a szülő-
földnek és az anyanyelvnek. Mindkét kérdésről rengeteget írtak már az előttem élők és 
kortársaim egyaránt. A szülőföld szépségét megénekelte sok költő. Jelentőségéről az em-
ber életében sokat beszéltek és beszélnek tudósok, oktatók, politikusok, újságírók, s e 
kérdéssel rendszeresen foglalkozik pl. a HONISMERET c. folyóirat. Nem csoda hát, hogy 
sokan azt hiszik: teljesen tisztában vannak mind a szülőföld, mind pedig az anyanyelv 
jelentőségével, sőt talán még csodálkoznak is azon: hogy lehet e kérdésekről annyit beszél-
ni. Remélem, hogy előadásomból ki fog derülni: noha mind a szülőföld, mind pedig az 
ember életében nem árt újra és újra, több szempontból is megvilágítani. 

Mit is jelent voltaképpen a szülőföld szó? Mindenekelőtt tudnunk kell azt, hogy a 
magyar nyelvben a szülőföld szónak két jelentése van. Jelenti a szó egyrészt azt a helyet 
(várost, falut), ahol születtünk, valamint annak környékét, táját, másrészt a hazát, azt az 
országot, ahol születtünk. Az előbbi értelemben használja a szót pl. Kisfaludy Károly, aki 
egyik versében így emlékezik szülőföldjéről: „Szülőföldem szép határa! Meglátlak-e vala-
hára? Ahol állok, ahol megyek, Mindenkor csak feléd nézek." Gyulai Pál viszont egy 
helyen ezt íija: „Szülőföldem, hazám, dicső Magyarország". 

Amikor a szülőföld szó jelentését tisztáztam magamnak, felmerült számomra az a 
kérdés: e szó melyik értelmében szóljak itt ma a szülőföldnek az ember életében való 
jelentőségéről. Nem kétséges t. i., hogy nem csupán szülőhazánkról alkotunk magunknak 
ilyen vagy olyan fogalmat, hanem szűkebb értelemben vett szülőföldünkről is, sőt érzelmi 
szempontból is egyénileg viszonyulunk az utóbbihoz is. Érthető, hogy a költőket és az 
írókat is szoros érzelmi kapcsolat fűzte szülőföldjükhöz, illetőleg annak szűkebb vagy 
tágabb környezetéhez. Petőfi az egész Alföldért rajongott: „Szép vagy Alföld, legalább 
nekem szép! / Itt ringatták bölcsőm, itt születtem. / Itt boruljon rám a szemfödél, itt / 
Domborodjék a sír is fölöttem". Eötvös Károlyt viszont a balatoni tájak és a Bakony 
szépsége ragadta meg. De vannak hívei a Mátra-vidéknek, a tiszai tájaknak és egyéb ma-
gyar vidékeknek is, nem is szólva Erdélyről, Mikes Kelemen szülőföldjéről, a Székelyföld-
ről és így tovább. Minderre gondolva úgy döntöttem: szólok röviden a szűkebb értelemben 
vett szülőföld jelentőségéről is. 

Az az indítás, amelyet a szülőföld ad a fiatalnak az élethez, általában nem döntő, de 
lehet jelentékeny is. Kedvező körülmények között a szülőföld egész életünkre meghatá-
rozó lehet, s hálára kötelez bennünket azért, amit ifjúságunkban adott nekünk. Még 
gyakoribb azonban, hogy életünk a szülőföld indításaitól többé-kevésbé függetlenül ala-
kult. Hiszen nagyon általános jelenség, hogy az emberek elhagyják szülőföldjüket: az 
ország más vidékére, más városba vagy faluba költöznek, s ott boldogulnak, jól érzik 
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magukat. Van azonban egy nagyobb terület, s van egy nagyobb közösség, amely életünk 
alakulását általában megszabja. Ez a haza, illetőleg a nemzet. A haza jelentősége az ember 
élete szempontjából lényegesen nagyobb és több oldalú, mint a szűkebb értelemben vett 
szülőföldé. Kötődésünk a hazához kétirányú, egyrészt a HAZA alakítja ki számunkra 
azokat a gazdasági, politikai, művelődési és szociális körülményeket, amelyek közt élünk, 
másrészt nekünk feladatunk dolgozni a HAZÁért, fennmaradásáért, fejlődéséért, a benne 
élő nép viszonyainak javításáért. Természetes, hogy a hazához minden körülmények 
között sok szál köt bennünket. Hiszen itt van a szűkebb értelemben vett szülőföldünk. Az 
iskolától és a haza más intézményeitől itt kaptuk meg azokat az ismereteket és indítá-
sokat, amelyek képessé tesznek bennünket az életben való elindulásra, s ezek az ismeretek 
és indítások olyan jellegűek, hogy az életben való boldogulásunkhoz az előfeltételeket 
elsősorban a hazában adják meg számunkra, mert a legszorosabban kötődnek ahhoz a 
nyelvhez, amelyet hazánk lakóinak többsége beszél, azaz: anyanyelvünkhöz. 

Mi is voltaképp az ANYANYELV? A Magyar Nyelv Értelmező Szótára így határozza 
meg: „Az a nyelv, amelyet az ember legjobban és legszívesebben beszél, s rendszerint az, 
amelyet gyermekkorában, főként anyjától tanul." Alig hiszem, hogy ez a meghatározás 
meg tudná értetni, hogy voltaképpen milyen is például a mi magyar anyanyelvünk. Nem is 
csoda! Hiszen Kosztolányidal kell egyetértenünk, aki a következőképp nyilatkozik róla: 
„Anyanyelvünkkel nemigen szoktunk gondolkodni. Olyan egy velünk, hogy többnyire 
észre se vesszük . . . Anyanyelvünk ösztönös." (A Pesti Hírlap Nyelvőre. 1932.4—5 old.) 

Ám az anyanyelv mivoltának megértéséhez tisztában kell lennünk azzal is, amit a 
nyelvről a tudomány tanít: nyelv és gondolkodás a legszorosabb kapcsolatban van egymás-
sal. Nyelv nélkül nincs gondolkodás, s ha nem is beszélünk hangosan, a nyelv segítségével 
gondolkozunk. A gyermeknél az első szavak még csak érzelmeinek és vágyainak a jelei. 
Idővel azonban a gyermek a szavakat tárgyakra kezdi vonatkoztatni, ezek állandó jeleinek 
érzi őket. A nyelv segítségével alakul ki kapcsolat egyfelől a gyermek, másfelől családja, 
környezete tagjai között. Anyanyelve segítségével alkot a gyermek egyre több fogalmat 
magának, s az anyanyelv útján közli mondanivalóját környezetével. Idővel eljön az a nap, 
amikor eljut az iskolába. Itt az anyanyelv segítségével szerez egyre több és több ismeretet 
magának tanítóitól, s annak segítségével alakítja ki kapcsolatait iskolatársaival. Felnőtt-
korunkban az anyanyelv az az eszköz, amelynek segítségével munkánkat végezzük, bele-
illeszkedünk a társadalomba, s tartjuk kapcsolatainkat munkatársainkkal. Anyanyelvünk 
útján közöljük elgondolásainkat, nézeteinket, óhajainkat, terveinket. Anyanyelv nélkül 
nem folyhatna szervezett, tervszerű munka. Anyanyelvünkön szólnak hozzánk államunk 
vezetői meg a költők és az írók. Röviden: anyanyelv nélkül nem tudnánk kifejezésre 
juttatni, hogy ennek a hazának a fiai vagyunk, azaz nem tudnánk kifejezni, hogy magyarok 
vagyunk, hogy országunkat fejleszteni, gazdagítani kívánjuk. 

Az eddig mondottakból bizonyára kiviláglik: mit jelent az anyanyelv az értelem szem-
pontjából. Ám anyanyelvünkhöz nemcsak értelmünkkel, hanem érzelmileg is kapcsoló-
dunk. Az anyanyelv érzelmi életünknek is egyik kifejezője, lelki egyensúlyunk fontos biz-
tosítéka. Hogy mit jelent számunkra az anyanyelv, akkor tudnánk meg igazán, ha elveszte-
nők. Képzeljük csak el: milyen helyzetben lennénk, ha anyanyelvünket nem szabadna vagy 
nem lehetne használnunk, ha az iskolában iskolatársaink többsége nem értene meg bennün-
ket, mert más nyelven beszélne, mint mi, ha az ismeretszerzésben nem tudnánk lépést tar-
tani azokkal a tanulótársainkkal, akik tanáraikéval azonos, de nekünk idegen nyelvet be-
szélnek. Milyen óriási többletmunkát jelentene számunkra a tanulás, ha idegen nyelvű, szá-
munkra alig érthető tankönyvekből kellene ismereteket szereznünk, s nem értenénk meg 
jól tanárainknak a tananyaghoz fűzött magyarázatait! Milyen kisebbrendűségi érzés lehet-
ne úrrá fölöttünk, ha azt kellene éreznünk, hogy anyanyelvünk miatt szinte ki vagyunk kö-
zösítve a bennünket körülvevő közösségből, illetőleg hogy csak egy törpe kisebbség tagjai 
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vagyunk! Milyen más lenne az életünk, ha az utcán csupa idegen nyelvű feliratot látnánk, 
amelyeken — legalábbis egy ideig - nem tudnánk kiokosodni! Milyen nehéz lenne életünk, 
ha hivatalos ügyeinket nem tudnánk magyarul intézni, ha kérdőíveken a kérdésekre csak 
mások segítségével tudnánk válaszolni, ha az orvosoknak nem tudnánk előadni egészségi pa-
naszainkat, s rendeléseiket, tanácsaikat legfeljebb feliből-harmadából — tolmács útján — 
érthetnénk meg. Ha mindezt egyszer meg kellene érnünk, akkor tudnánk csak meg igazán: 
micsoda kincs számunkra az anyanyelv, hogy mennyire meg kell tennünk mindent, hogy 
anyanyelvünk révén továbbra is a magyar nemzetnek a tagjai maradhassunk. 

Л valósághoz persze hozzátartozik annak az elismerése is, hogy a tartózkodás egy 
idegen nyelvi közösség körében nem minden esetben olyan nyomasztó, mint az előbb 
mondottakból következtethető lenne. Ha egy nagyobb nyelvi közösségnek a jogát az 
anyanyelv megőrzésére és használatára, s a kisebb közösség tagjait egyébként is a haza 
egyenjogú polgárainak tekinti, panaszra legfeljebb csak elvétve akad ok. 
A más nyelvűek jogainak biztosításában legmesszebb tudtommal a finnek mentek el. 
Ismeretes, hogy Finnország 4 800 000 lakosa közül kb. 300 000, azaz a lakosságnak kb. 6 
%-a svéd. Mégis minden olyan város vagy község, amelyben a svéd lakosság száma eléri a 
8%-ot, illetőleg legalább a 3000-et, hivatalosan kétnyelvű. Ez azt jelenti, hogy az ilyen 
helységekben az utcai névtáblák, az állami intézmények, bankok, üzletek stb. névtáblája 
finn és svéd nyelvű. Természetesen a fmn állam minden ilyen helyen megteremti a svéd 
gyerekek számára a svéd nyelvű iskolázás lehetőségét, tehát minden ilyen helyen külön 
svéd nyelvű iskolák, illetőleg osztályok vannak, amelyek számára a finn állam gondosko-
dik szakképzett svéd nyelvű oktatószemélyzetről. Turkuban, Finnország harmadik leg-
nagyobb városában, külön svéd egyetem van, az ún. Abo Akademi, amelyben a svéd 
anyanyelvű egyetemi hallgatók sokféle pályára nyerhetnek képzést. Helsinkinek, Finnor-
szág fővárosának, ma kb. félmillió lakosa van, s ennek tíz százaléka, azaz kb. 50 000 a 
svédség száma. Természetesen így Finnország fővárosa is kétnyelvű város, ahol a svéd, ha 
éppen úgy tetszik neki, holta napjáig sem tanul meg finnül, s emiatt komoly hátrányt 
sehol sem szenved. Helsinkiben ugyan nincs külön svéd egyetem, de a fontosabb tudo-
mányokat itt is tanulhatják a svédek anyanyelvükön. Több fontos tárgynak ugyanis két 
professzora van, akik közül az egyik finn, a másik svéd anyanyelvű, s így az egyik finnül, a 
másik svédül tart előadásokat. Az olyan szakokon, ahol csak finn anyanyelvű professzor 
van, a professzoijelöltnek vizsgán kell bebizonyítania, hogy a svéd nyelvet is megérti, s a 
svéd anyanyelvű hallgatóknak joguk van vizsgáikon svédül felelni. A svédek persze egye-
sületeket alkothatnak, újságokat, folyóiratokat adhatnak ki, és így tovább. 

A mondottakból talán kiviláglik, micsoda kincs az anyanyelv. Tanulásunk, továbbhala-
dásunk záloga, boldogulásunk kulcsa — nélkülözhetetlen kellék ahhoz, hogy környeze-
tünkben otthonosan érezzük magunkat. Ám lássuk most már azt a kérdést: rendben van-e 
nálunk műiden anyanyelvünk használata és tanítása körül, avagy vannak-e e vonatkozásban 
nálunk is hiányosságok. Szakemberek megnyilatkozásai és a magam tapasztalatai alapján 
sajnos azt kell mondanom: anyanyelvünk körül nálunk, saját hazánkban is vannak bajok. 
Köpeczi Béla, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettese íija Anyanyelv és kul-
túra című értekezésében: „Általános tapasztalat, hogy a nyolc osztályt elvégzett fiatalok, 
sőt az érettségizettek sem tudják kifejezni magukat, szabatos formában elmondani gon-
dolataikat és érzéseiket, és nem tudnak helyesen írni (idézi dr. Tiszaváry Ervin: Magyar 
Nemzet, 1980. II. 6.). Az egyetemeken a felvételre jelentkezetteket vizsgáztató tanárok 
ugyancsak a jelöltek kifejezőkészségének a hiányáról panaszkodnak. 1979. októberében 
az MTA Anyanyelvi Bizottsága a tankönyvek nyelvével foglalkozott, s megállapította, 
hogy tankönyveink egy része pontatlan fogalmazású, zsúfolt mondatokkal van tele (Ma-
gyar Nemzet 1979. X. 17.). Keserű Ernő újságíró joggal kifogásolja, hogy egyik-másik 
középvezető bonyolultan, a szakmai zsargon egész szókincsét felvonultatva tud csak egy-



szerű termelési folyamatokról, pénzügyi és munkahelyi kérdésekről beszélni. Szilágyi Fe-
renc nemrég azt tette szóvá, hogy az elmúlt háború után elharapózott nálunk a zabolát-
lan, durva beszéd (uo. 1979. VIII. 12.). 

Egy orvos a következőket panaszolta a nyilvánosság előtt: „Nem merem kategorikusan 
kijelenteni, de leírom: a betegek nagyobbik hányada nem tudja elmondani a panaszát... 
Magával a beszéddel is hiba van, pontosabban a beszéd-, illetve kifejezőkészséggel. Főleg a 
14—18 éves korosztály képviselőinél tapasztalom a fentieket. Bejön hozzám a rendelőbe 
egy tizenhat éves fiatalember . . . így szól:>A torkom.^ Se többet, se kevesebbet." (Dr. 
Erdei Sándor-. Az „orvosi életrajz" hasznos segítség a gyógyítómunkában. Magyar Nemzet 
1980. V. 13.) A tudományos szakirodalom nyelve hemzseg a felesleges idegen szavaktól, 
úgyhogy egyik-másik tudományos könyvet vagy cikket nemcsak az átlagos műveltségű 
ember nem érti meg, hanem a rokon tudományok művelője sem. Ma már a „magasabb 
tudományos körökben" és a „modern" tudósok meg utánzóik körében maradinak számít 
az, aki tudományról szólva „kutatócsoportéról beszél. A „korszerű", „előkelő" tudós 
ugyanis ma már csak team-ről tud, s immár nincs „csoportmunka", csak „team-munka". 
Akad egyetemi hallgató, aki nyelvészeti szakórákon már nem beszél birtokos személyje-
lekről (vagy - ragokról), ő már csak „Px"-ekről tud - azon meggondolás alapján, hogy a 
birtokos személyjelen az amerikai nyelvészeti szakirodalomban „possesive suffix"-nak 
nevezik. Az illetők persze magyar nyelv- és irodalomtanárnak készülnek. El tudom képzel-
ni: az ilyenek már nem is tudják, hogy a „Px"-nek magyarul birtokos személyjel a neve, s 
ha majd tanárként szembetalálják magukat pl. a jánoshalmi diákokkal, csak „Px"-ékről 
tudnak nekik beszélni, ami persze nem nagyon fogja gyarapítani a jánoshalmi diákok 
nyelvtani ismereteit. 

Sok a kifogásolnivaló a hivatalos nyelvben, valamint a mozgalmi nyelvben is. Javomicz-
ky István újságíró (Magyar Nemzet 1977. III. 12.) joggal tette szóvá, hogy a magyar 
hivatali nyelv használói sok németes szerkezetre nem kerestek és nem találtak magyaros 
fordulatot, átvették a németes szerkezeteket, aminek az lett a következménye, hogy az 
ügyfelek azt hitték: kérvényt írni a magyar köznyelv eszközeivel nem lehet, hivatalhoz 
csak valamilyen mesterkélt, a magyar nyelv használói számára teljesen idegen nyelvezeten 
lehet. Ugyancsak Javorniczky rámutat, hogy a mozgalmi nyelvben is egy szűkebb réteg 
nyelvhasználata vált uralkodóvá, amely nem annyira összekötő láncul szolgál a szélesebb 
rétegekhez, mint inkább válaszfalat jelent köztük. 

Végül megemlítem: nem csupán a szóhasználattal, szófűzéssel, mondatszerkesztéssel 
van baj a mai magyar nyelvben, hanem a hanglejtéssel is. Ennek kifejtése azonban már 
külön előadást kívánna meg. Nem folytatom mai nyelvhasználatunk fogyatékosságainak 
felsorolását. Röviden ki kell azonban térnem azokra az okokra, amelyek miatt idáig jutot-
tunk. 

Ennek egyik okát abban látom, hogy egy időben túlságosan sokszor hallottunk olyan-
féle állítást, miszerint a szülőföld szeretete — a szülőföld szó mindkét értelmében — 
elkülönülést jelent nagyobb közösségektől, más népektől, s ezért kerülendő, sőt kárhoza-
tos. A magyar nyelvhasználattal szemben megnyilatkozó igényesség fölösleges úri kedv-
telésnek minősült. A zabolátlan, durva beszédet — ahogyan Szilágyi Ferenc íija (Magyar 
Nemzet 1979. VIII. 12.) — egyesek a demokratizmus kétségtelen, sőt nélkülözhetetlen 
jeleként értelmezték. Időbe került, amíg némelyek Illyés Gyula nézetét merték magukévá 
tenni, mely szerint „Az obszcén szavak terjedését azok próbálják nyelvi demokratizáló-
dásként értelmezni, akik az alacsonyt a népben összetévesztik az aljassal..,." (ih.). Bö-
löny József (Magyar Nemzet 1977. IV. 8.) fején találja a szöget: nyelvünk romlásának 
egyik oka kényelemszeretetünk, nemtörődömségünk. Mindegy, hogy üyen vagy olyan 
írásművet nyelvi szempontból miyen minőségben adunk ki kezünkből, a fő, hogy vala-
hogy meglegyen, s postára kerüljön, — a többi már nem a mi gondunk. Rengeteg kárt 
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okozott és okoz a tisztán mennyiségi szemlélet uralkodása a minőségivel szemben. Még 
egyik-másik akadémiai kutatóintézetben sem mindig arra kíváncsi a vezetőség, illetőleg a 
magasabb szerv, hogy ki milyen munkát végez, lényeges csak az, hogy ki hány cikket írt. 
A könyvkiadók ugyan — rendelkezésre vagy más okból - lektoráltatták a kiadandó köny-
veket, ám ha a lektor azok nyelvi formáját kifogásolta, azt ritkán vették komolyan, s a 
lektornak a stílusra vonatkozó megjegyzéseit inkább csak felesleges akadékoskodásként 
könyvelték el. Baj volt és van a tankönyvekkel is. Az a szempont, hogy a középiskolai és 
az egyetemi tankönyveknek nyelvi szempontból is kifogástalanoknak kellene lenniük, a 
magyar olvasókönyvekben és nyelvtanokon kívül csak igen ritkán merült fel. Ennek az a 
következménye, hogy tankönyvek és egyetemi jegyzetek tele vannak hosszú, körmönfont 
mondatokkal, amelyek a megértést sokszor megnehezítik, sőt néha lehetetlenné teszik. 
Többen rámutattak már arra is, hogy nálunk a helyes magyar beszéd oktatása a magyar 
nyelvórákra korlátozódik, s oktatásától felmentve érzi magát a többi szaktárgy nem egy 
oktatója. Pedig a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvművelő Bizottságának tagja, Ta-
kács Etel főiskolai docens, a közelmúltban újra hangsúlyozta azt a nagy igazságot, hogy 
„ . . . küzdhetünk bármilyen lankadatlanul, a tanár beszélt nyelve és a tankönyv írott 
nyelve a legfőbb forrás, ez a kettő alapozza meg az eljövendő nemzedék anyanyelvi 
műveltségét" (ld. Ruffy Pétét: Magyar Nemzet 1978. XII. 4.). Nagy baj, hogy az érthető-
ség követelményét egyik-másik tudósunk sem veszi komolyan. Hiába hozza határozatait a 
Magyar Tudományos Akadémia, némelyeknek nyugati műveltségük fitogtatása, meg a 
modernkedés sokkal fontosabb, mint a magyar nyelv és a közösség érdeke. Tudják azt, 
hogy ha sok idegen szót használnak, ezáltal a hozzá nem értőkben a nagyobb tudomá-
nyosság látszatát keltik, s sokan úgy gondolkoznak majd felőlük: „Ez nagyon okos ember 
lehet, mert felét sem értettem annak, amit beszélt." 

Miért fontos az, hogy nyelvhasználatunk hibáit kiküszöböljük, hogy nyelvünk ősi saját-
ságait eredeti tisztaságukban megtartsuk, hogy nyelvünket helyesen és szépen beszéljük? 
E kérdésre röviden lehet válaszolni: azért, mert elsősorban nyelvünk az, ami magyarrá tesz 
bennünket. Az a nép, amely lemond nyelvéről, rövidesen beleolvad más népbe, s ezzel 
elveszti hazája önállóságát is. A régi orosz krónikák sokat írtak a liv és a vót népről, a régi 
feljegyzésekből ana lehet következtetni, hogy a liv és a vót nép valaha jelentős nép 
lehetett, saját hazája volt. Ma már a vót nyelvet csupán néhány aggastyán beszéli (illetve 
beszélné, ha volna kivel), s alig akad már liv gyerek, aki szülei anyanyelvén meg tudna 
szólalni. Ha nem akarunk a livek és a vótok sorsára jutni, kötelességünk anyanyelvünkkel 
törődni. A nyelv feladat, hogy a bennünk támadó gondolatokat, véleményeket, észrevéte-
leket meg érzelmeket mások számára, a közösség számára is megfoghatóvá, érthetővé 
tegye. Ha a nyelv alkalmatlanná válik ennek a feladatának az ellátására, vele együtt elveszti 
lehetőségét az önálló létre az a közösség is, amely a szóban forgó nyelvet beszélte, őseink 
annak folytán tudták a hazát Magyarországként megőrizni, hogy megőrizték anyanyel-
vüket. Anyanyelvünk tehát az a kapcsolat, amely a múlttal összeköt bennünket. Anya-
nyelvünk az az eszköz, amellyel hirdetjük, kívánjuk és hangsúlyozni tudjuk, hogy ebben 
az országban az emberek megbecsülésének az alapja a munka legyen. S csak magyar 
anyanyelvünk az a jogalap, amelyre hivatkozva ezt a hazát a jövőben is magunkénak 
vallhatjuk, s amelynek segítségével ezen ország jövőjét építeni tudjuk, „őseink milliói és 
milliói, aki már rég porrá váltak, szájról szájra adták ezt (a nyelvet). Most elérkezett 
hozzánk évezredek messzeségéből. Bennünk lüktet, folytatja a múltat, és a jövőbe igyek-
szik" - íija a már említett helyen Kosztolányi Dezső. 
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