
Dr. Szathmári István: 

Gondolatok az anyanyelvi műveltség 
fontosságáról és helyzetéről 

1. Az elmúlt években, évtizedekben vált igazán világossá előttünk, hogy a nyelv - kinek-kinek 
elsősorban természetesen az anyanyelve - minden ismeretszerzésnek, társadalmi és egyéni tevékenység-
nek, továbbá a személyiség társadalmivá válásának, valamint kibontakozásának (önkifejezésének) a 
nélkülözhetetlen eszköze, alapja, ugyanakkor a nemzeti műveltség szerves része, továbbá sajátos szemlélet-
éi gondolkodásmód letéteményese, végül pedig integráló erő az életnek és benne a tudományoknak egyre 
differenciáltabbá váló világában, de közvetítő közeg az idegen nyelvek elsajátításában is. Anyanyelvünk 
tehát elkísér a bölcsőtől a koporsóig, s közben lehetőséget nyújt a világ „birtokbavételére", a társadalmi 
életben való részvételre és az egyéniség megteremtésére. 

Az anyanyelv tehát sokirányú lehetőség. Hogy élni tudjunk vele - egy kissé leegyszerűsítve a dolgot - , 
két képességgel kell rendelkezünk: egyfelől azzal, hogy mások beszédét és írását hiánytalanul megértsük, 
másfelől pedig, hogy saját gondolatainkat, érzéseinket, óhajainkat stb. szintén hiánytalanul kifejezhessük. 
Tehát a két képesség: a „megértés" és a „megértetés". 

A nyelv igen bonyolult mechanizmusát ezúttal világítsuk meg egy kissé az utóbbi, a „megértetés", a 
kifejezés felől. Ismeretes, hogy minden nyelv - köztük a mienk is - a legsokoldalúbb, a legcsodálatosabb 
hangszer. Több évezredes fejlődésének eredményeképpen képes kifejezni mindannyiunk gondolatait, 
érzéseit: örömét, bánatát, töprengését, csakúgy, mint a költők rejtettebb, gyakran csupán sejtető, de annál 
többet mondó gondolatát, a legelvontabb filozófiai következtetéseket és a természettudós szigorú 
egyértelműséget követelő, bonyolult felfedezéseit. Tud ünnepélyes, komoly vagy éppen csevegő, tréfás, 
sőt groteszk, esetleg durva lenni. Vajon hogyan lehetséges ez? Röviden szólva úgy, hogy a nyelv 
lényegében ugyanazt a cselekvést, tulajdonságot, dolgot stb. többféle, árnyalatokban eltérő szavakkal, 
kifejezésekkel képes megnevezni. Aki például „megszégyenülve elmegy, eltávozik", arra a következőket 
mondhatjuk: elsurrant, elsittyent, ellépett, meglépett, elszelelt, meglógott, elinalt, eloldalgott, kámfort 
játszott, olajra lépett, elhúzta a csíkot stb. - és ezzel sok mindent elárultunk arról is, akire vonatkozik a 
kijelentésünk. Mindehhez tegyük hozzá, ezek az úgynevezett rokon értelmű szavak állandóan változnak, 
újulnak: bizonyos elemek kihullnak vagy régiessé válnak, illetőleg - természetes vagy mesterséges úton -
újak keletkeznek, nagyon sokszor magukon hordva a kor bélyegét. Az előbbiekre a főispán, a méltóságos úr, 
a városháza lehet példa, az utóbbiakra pedig az effélék: kár a benzinért, megtalálták a közös hullámhosszot, 
zöldutat kap, illetőleg presszó, labor (laboratórium), kösz (köszönöm). 

Bár a nyelv nyelvtani rendszere nem olyan nyitott, mint a szó- és kifejezéskészleté, és - érthető 
okokból - lényegesen lasabban is változik, ennek ellenére a szóképzésben, az ige- és névragozás területén, 
a mondatszerkesztésben stb. szintén találkozunk két- vagy többféle változattal, megoldással. Nyelvünk-
ben például a cselekvés gyakoriságának a kifejezésére hét egyszerű és több mint harminc összetett képző 
található: ezért tudunk annyi finom árnyalatot érzékeltetni a szállong, szálldos, szálldogált, szállingózik 
alakokkal. Vagy mennyi mindent közölnek az igei jelentésen kívül a következő igekötős formák: megfagy, 
lefagy, befagy, kifagy, átfagy, felfagy, szétfagy. További példák: aludj és aludjál, mondta és mondotta, 
elmegy és el fog menni És ezzel elérkeztünk a stílushoz. A stílus ugyanis - az egyik gyakorlati célú 
értelmezés szerint - a jelzett nyelvi változatoknak, lehetőségeknek gondolataink, érzéseink kifejezésére, 
közlésére való felhasználását jelenti. Vagyis azt, hogy a beszéd tárgyától, közvetlen céljától és a 
beszédhelyzettől függően a rendelkezésünkre álló nyelvi eszközök (szavak és kifejezések, alak- és 
mondattani jelenségek, a hangos beszéd lehetőségei, a szövegbeli megoldások stb.) közül a legodaillőbbe-
ket kiválasztjuk, a szerkesztés szabályainak megfelelően elrendezzük, és ezáltal mondanivalónknak 
megadhatjuk azt az értelmi-érzelmi-hangulati stb. többletet, amelyet elsősorban éppen a stílus nyújt. 

A nyelv, illetve felhasználva a stílus, tehát akkor tölti be hivatását, ha mindenekelőtt hatásos, vagyis 
teljes mértékben kifejezi, megérezteti mindazt, amire a beszélő gondolt, és természetesen követi a 
mindenkori szabályokat, normákat, kiemelve közülük az esztétikaiakat. Csak az a kérdés, ki-ki birtokában 
van-e a nyelvi és nyelvtani változatoknak, ismeri-e a stilisztikai lehetőségeket, a fogalmazás és a szerkesztés 
szabályait s az esztétikai és egyéb normákat. Vagyis hol tart nálunk az anyanyelvi műveltség? Megérti-e 
mindenki, amit hall vagy elolvas? Illetőleg ki tudjuk-e fejezni magunkat minden körülmények között, 
éspedig a leghatásosabban, továbbá helyesen és szépen? Mert semmiképpen sem „egész" ember az, akiből 
valamelyik képesség hiányzik. 

2. Egy másik idevágó kérdés, hogy a mindenkori beszélt és írott nyelv milyen színvonalú, illetőleg, hogy 
milyen irányban változik. Mostanában sokszor hallunk, sőt olvasunk olyan megjegyzést, hogy nyelvünk az 
utóbbi időben inkább romlott, és hogy sem hangos (beszélt), sem írott formájában nem felel meg a 
követelményeknek. Érdemes ezzel az állítással egy kissé részletesebben szembenéznünk. 
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Induljunk ki a következő tételből. A nyelv - hogy biztosítsa az egymást váltó nemzedékek közötti 
megértést - alapjaiban állandóságra törekszik, azaz nem változik. Ugyanakkor azonban föltétlen lépést 
kell tartania az új eszközök, jelenségek, továbbá összefüggések felfedezésével, vagyis - meghatározott 
módon - változnia, fejlődnie kell. Tehát állandóság és változás, megőrzés és továbblépés egyszerre 
érvényesül benne. És hozzátehetjük: a nyelv egyes részlegei más-más módon tesznek eleget ennek a kettős 
követelménynek. Az úgynevezett nyelvtani jelenségek (pl. az igeidők, az igeragozás), továbbá a szavakat 
alkotó hangok csak igen lassan, hosszabb idő alatt módosulnak. Nem így a szó- és a kifejezéskészlet. A 
gazdasági, társadalmi, művelődésbeli viszonyok, továbbá a különböző szakmák, tudományok stb. aránylag 
gyorsan változnak, változhatnak, és ezt azonnal tükrözi a szó- és a kifejezéskészlet is. Amikor például 
mintegy másfél-két évtizede az ember kezdte meghódítani a világűrt - jóllehet nem vagyunk űrhajós 
nemzet - egyik napról a másikra olvashattuk az újságokban a következő - egyébként igen szerencsés -
megnevezéseket: űrhajó, űrhajós, űrséta, köldökzsinór, holdkomp, sőt űrbébi. 

Lássuk röviden, elsősorban milyen tényezők járultak hozzá az utóbbi évtizedekben a gyorsabb és 
nagyobb arányú nyelvi változásokhoz. 

A legjelentősebb nyelvi hatása kétségtelenül a társadalmi és gazdasági alap megváltoztatásának, 
szocialistává tételének volt. Ezzel járt ugyanis együtt a kollektív gazdálkodás bevezetése, a gyors 
iparosítás, a városiasodás, a művelődési lehetőségek kiterjesztése, továbbá az a körülmény is, hogy 
megnőtt azoknak az embereknek a száma, akiknek a munkaköréhez szorosan hozzátartozik a nyelvnek 
szóban vagy írásban való használata, valamint, hogy napjainkban a közügyekkel kapcsolatban a 
véleménynyilvánítás szinte általánossá vált. 

Második helyen szólhatunk a tudományos-technikai forradalom néven emlegetett jelenségről, amely 
különösen a természettudományoknak és a különböző szakmáknak soha nem tapasztalt fellendülését, a 
szakmai ismeretek széles körű elterjedését eredményezte. 

Harmadszor: nem feledkezhetünk meg a tömegkommunikációs eszközöknek (a rádiónak, a televíziónak, 
a filmnek, a sajtónak stb.) az igen nagyarányú - többek között: nyelvi - hatásáról. 

Végül pedig számolnunk kell az élettempó mérhetetlen felgyorsulásának, valamint a külföldre járásnak, 
egyáltalán az idegen nyelvek hatásának következményeivel is. 

Napjainkban tehát - mivel számos tényező hat a változás, a változtatás irányába - egyrészt 
nagyarányú gazdagodásnak vagyunk a tanúi (szó- és kifejezéskészletünk oly mértékben gyarapszik, hogy 
sokan második nyelvújítást emlegetnek; a norma rangjára emelt irodalmi és köznyelv mostanában terjed el 
igazán stb.), másrészt viszont több a selejt és a nemkívánatos változás. 

A negatívumoknak három fő területét emelhetjük ki. 
A hangos beszédben, pontosabban a hangos stílusban határozottan el kell ítélnünk a hosszú mással-

hangzók megrövidítését (pl. kelemes, ehelyett: kellemes, látam, ehelyett: láttam), az úgynevezett betűej-
tést (pl. látja, a helyesen kiejtett összeolvadásos láttya helyett), a hangok elmosódó és egybemosódó arti-
kulációját, továbbá a hadarást, s különösen ennek következtében némely hangok, sőt szótagok elnyelését 
(pl. ir(o)dalom, na(%y)on jó, szocfijalizmus, vállfa.)lat, szakszefrvezejti, valamint összetett szóban a második 
vagy harmadik tagnak, illetve jelzős főnév esetén a jelzett szónak a hangsúlyozását (pl. mezőgazdasági, 
háztartás, kiváló dolgozó), továbbá a szavak utolsó szótagját felkapó, éneklő hangsúlyozást, a szöveg hely-
telen, ennélfogva nehezen érthető vagy éppen érthetetlen tagolását stb. Mindezt azért kell tennünk, mert 
különben a beszéd megértése, de legalábbis „teljes" megértése szenved csorbát. 

Mai nyelvhasználatunk másik sajnálatos jellemzője, hogy gyakran homályosan, nehézkesen, körülmé-
nyesen, nem elég világosan fejezzük ki magunkat. A mondanivaló öszetettebbé, bonyolultabbá válásának 
megfelelően - érthető módon - szaporodnak a többszörösen összetett mondatok, amelyekben ráadásul a 
tagmondatok is több mellé- és alárendelt szerkezetet tartalmaznak. Sajnos azonban ezzel együtt — 
mindenekelőtt a hivatalos stílusban, a tudományos nyelvben, a szakmai szövegekben, de még a sajtóban is 
- nő az agyonzsúfolt, áttekinthetetlen és ezért homályban maradó mondatok száma. Mindezt csak 
fokozza az úgynevezett terpeszkedő kifejezések használata, pl. befejezést nyer (befejeződik), kifizetést 
eszközöl (kifizet), átvételre kerül (átveszik). Az ilyen ragos névszóból és igéből álló szókapcsolat, 
amelyben az igei elemnek nincs önálló jelentése, pl.: „Javítani kell a színvonalat, s ennek biztosítására (a 
vállalat) megfelelő intézkedést tett' (helyesen intézkedett), vagyis helyesebb, ha egy szóval: a ragos 
főnév igéjével élünk. Hiba a sablonosság, más szóval a színes, változatos, egyéni hangvételű stílus hiánya 
(jól mutatja ezt az agyonhasznált, éppen ezért már-már semmitmondó szavak, továbbá a frázisok, köz-
helyek számának növekedése, pl. döntő, komoly, jelentős, alapvető, konkrét, operatív stb.); a fölösleges, 
vagyis stilisztikai cél nélküli ismétlés (pl.: „A bírság összegét a jogtalan előny vagy okozott kár összegén 
felül kell megállapítani. . .":az összegét forma helyettesíthető ezzel: nagyságát). Az itt említettekkel 
kapcsolatban meg kell állapítanunk, hogy a körülményeskedés, a homályos, nem egyértelmű megfogalma-
zás mögött egyszer-egyszer a fogalmazó felelősségének elhárítása vagy legalábbis elhomályosítása húzódik 
meg. Hogy ez mennyire így van, azt jól kiemeli a következő három mondatváltozat: „Az illetékes előadó 
(X. Y.) az ügyet nem intézte el" - ez a megállapítás így hangzik a cselekvő (pontosabban ezúttal éppen a 
nem cselekvő) személy megnevezése nélkül: „Az ügy nem intéződött el", illetőleg az említett terpeszkedő 
kifejezéssel még jobban elhomályosítva: , A z ügy nem került elintézésre". Ez a kérdés azonban már 
túlmutat a nyelvhasználaton. 
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A negatívumok harmadik csoportja - gyökerében - még inkább társadalmi függőségű. A nyelvi 
magatartásformákra gondolok. Véleményem szerint a legnagyobb bajt a főként fiatalok körében terjedő, 
durva, trágár nyelvhasználat jelenti. De nincs minden rendben a megszólítással, a köszönéssel és egyáltalán 
az udvariassági formulákkal stb. sem. 

Az elmondottak ellenére összefoglalásként csupán annyit mondhatunk, hogy a nagyobb arányú 
változások a nyelvhasználatban több selejtet szültek - és ezek megszüntetésére mindent meg kell 
tennünk! de nyelvünk több részletében gazdagodván, így is betölti feladatát, úgyhogy e tekintetben a 
magyar nyelv kiváló tudósának, a nemrég elhunyt Bárczi Géza professzornak 1975-ben elhangzott 
véleményével érthetünk egyet: „Anyanyelvünk, a mai magyar nyelv mindent tud, amit ebben a világban 
tudni kell." 

Térjünk vissza az anyanyelvi műveltség színvonalához. Ennek megalapozója és a továbbiakban is 
leginkább meghatározója mindenekelőtt az iskola. Az elmúlt 35 év ezen a téren is kétségtelenül jelentős 
eredményeket hozott (felsorolás helyett csak arra az igényre utalok, hogy az általános iskola elvégzése 
után szinte minden gyermek a továbbtanulásra gondol, és hogy a felnőttek nagy száma sem tekinti 
sohasem befejezettnek ismereteit), de egyfelől a jelentős mennyiségi mutatók mellett ott van az alacsony, 
gyakran nagyon alacsony minőség, másfelől ott a kapkodás (ezt csak jelzi a történelemnek érettségi 
tárgyként való időszakos eltörlése!) és a bizonytalanság a jelent és a jövőt illetően (a középiskolai típusok 
aránya, az érettségi szerepe, a tíz vagy tizenkét osztályos iskola bevezetése, a bölcsészkarok és a tanárkép-
zés funkciója stb.) 

Hogy éppen a beszéd és írás „megértésének", illetőleg a mondanivaló „megértetésének", a kifejezésnek 
az elsajátíttatásával is baj van, arra vonatkozólag idézek két múlt évi felmérésből: „Az olvasás megtanítása 
elvileg követelmény lenne. Gyakorlatilag azonban - és ezt ma már széles körű vizsgálatok igazolják - az 
általános iskolát elvégzők harmada-negyede a tűrhető olvasásmegértésig sem jut el. Ez azután minden 
további információ, illetve tudás megszerzésének alapvető gátja." (Ferge Zsuzsa-Gazsó Ferenc: A 
közoktatási rendszer társadalmi funkciói és funkciózavarai. Kézirat, 24. oldal.) - „. . . a középiskola 
mostani három típusa minőségileg különböző műveltséget közvetít - túl azon, hogy az egyes 
iskolatípusokon belül is számos belső hierarchia van. A műveltségbeli tartalmi különbség a majdan 
elfoglalandó helyzetekhez tapad: ezek ugyanis még mindig roppant különböző mértékben teszik lehetővé 
a nem szakmai, hanem politikai, társadalmi, „általános" kulturális tudások, műveltség alkalmazását. Végül 
is a középiskolai tanulók többsége csak egy redukált középfokú általános műveltséget szerezhet meg. (Ez 
mindenképpen igaz a szakmunkásképzőkben tanulókra, ahová a középfokú képzésben részt vevők fele jár. 
Ez az iskolatípus jórészt az általános iskola közismereti anyagát ismétli meg - tehát a tanulók jelentős 
része 11 évi iskolázás alatt sem tesz szert azokra az alapvető ismeretekre és készségekre, amelyek 
nélkülözhetetlenek a kultúra önálló további műveléséhez, élvezéséhez, alkalmazásához". Ugyanott 1 9 - 2 0 . 
oldal). - „A szakmunkástanulóknak csupán 1%-a kerül jeles és 8-9%-a jó rendű bizonyítvánnyal 
szakmunkásképző iskolába az általános iskolából. 74-76%-uk fizikai dolgozók gyermeke. Nyelvi művelt-
ségük hiányai a három évfolyam mindössze 60 órájában alig pótolhatók. Mivel a szakoktatók nincsenek 
tudatában a nyelvi műveltség fontosságának, és mivel a szakmai gyakorlatok színhelye - az argószerű 
beszédstílus miatt - romboló hatással van a tanulókra, a magyartanárok képzettsége és pedagógiai 
felkészültsége pedig szélsőséges értékű, az anyanyelvi tantárgy elszigetelt helyet foglal el ebben az 
iskolafajban.". (Nyelvünk mai állapota, anyanyelvi műveltségünk helyzete és feladataink. Kézirat, 1979.) 

3. Mit kell tehát tennünk, illetőleg mit tehetünk - különösen a Hazafias Népfront keretében - a 
társadalmilag és egyénileg oly fontos anyanyelvi műveltség színvonalának az emelése érdekében? 

Azt gondolom, a legfontosabb lenne ezt a kérdést közüggyé tenni, azaz elérni, hogy ki-ki felelősséget 
érezzen a saját és a mások anyanyelvi műveltsége iránt, hogy kinek-kinek létszükséglete legyen a 
„megértés" és „megértetés" képességének az elsajátítása, iskolában, tanfolyamokon, előadásokon, rádió-
ban, televízióban stb. és magánúton: költők és írók állandó olvasásával, a szótárak (értelmező-, írói-költői-, 
szinonima- stb. szótárak), valamint a nyelvtani, stilisztikai, nyelvművelő és egyéb hasonló munkák 
tanulmányozásával és végül saját eredményeink tudatossá tételével . . . így és csak így tudnánk a nyelvi 
magatartást (és ami mögötte van!) az egyedül helyes irányba terelni. 

A honismereti szakkörök, az ilyen célú diáktáborok és akadémiák, a szakkörvezetők tanfolyamai, a 
szakmunkásképzőknek az Ismerd meg szakmádat! mozgalom mellett egy megszervezendő Ismerd meg 
anyanyelvedet! elnevezésű megmozdulás lehetőségei stb. mind, mind alkalmasak a közvetlen anyanyelvi 
ismeretek terjesztésére, valamint a különböző nyelvhasználati képességek fejlesztésére. A tágabb értelem-
ben vett anyanyelvi ismereteket gyarapítja azonban, és a nyelvi tudatossághoz járul hozzá a földrajzinév-
gyűjtés, a régi és mai személy-, ragadvány- és becenevek gyűjtése, a paraszti gazdálkodás és egyéb régi 
mesterségek szókincsével való foglalkozás, az „ezerjófű-akció"-ban való részvétel, a nyelvjárások és 
regionális köznyelvek, valamint a szaknyelvek, továbbá az ifjúsági nyelv stb. különböző sajátságainak a 
felmérése, szépbeszéd-verseny, fogalmazási vetélkedő, különböző célú olvasómozgalmak szervezése stb. 

Minden társadalmi szervezetre bizonyos értelemben kétszer is érvényes az, amit Nagy László, halála 
előtt nem sokkal, a költőkre mondott: „. . .megnyugtat a bizonyosság! hiszek a szóban. Kötelességem 
figyelni a szóra. Bánnom a szóval: odaadás és felelősség." Kétszeresen, mert nemcsak magunkért vagyunk 
felelősek, hanem az egész társadalomért. 
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