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„A magyar nyelv kiterjesztése"1 

Az utóbbi évtizedekben megszerveződött, megszilárdult, sőt át is szerveződött a magyar 
hungarológia. Amint ismeretes, a korábban inkább magyarságtudománynak nevezett tudo-
mányos felségterület az 1970-es években „(nemzetközi) magyar filológia" néven éledt újra, 
közhasználatban „hungarológus" és a „hungarológia" megjelöléssel. Praktikusnak nevezett 
okokból a magyarság történelme (valamint régészete, fizikai antropológiája stb.) kívül volt e 
kereten, ide tartozott viszont a magyar irodalom története, legalábbis elvben a magyar nyelv-
tudomány (ennek még finnugorisztikai ágazata is), a magyar néprajztudomány (ide értve ter-
mészetesen a folklorisztikát), hivatalosan a művészettörténet és a zenetörténet is (ez utóbbi-
ból azonban inkább csak a magyar népzene és néptánc kutatása volt jelen). Noha sohasem 
mondták ki, hogy a magyar művelődéstörténet hova is tartozzon: elvben az is hungarológia 
volt e korszakban - szemben a technikatörténettel, amit senki sem képviselt. Minthogy a „tör-
ténet tudomány" hivatalosan kívül volt e kereten, ennek részterületei és a rokon tudományok 
(pl. egyháztörténet, vallástörténet, demográfia, szociológia) is „kívül" maradtak. Persze, e tu-
dományelméletileg soha meg nem vitatott körülhatárolást praktikus szempontok gyakran ke-
resztezték. Például a könyv- és könyvtártörténet, iskola- és neveléstörténet prominensei is 
szót kaptak a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaságban, és - noha a színház, a film és maga 
az irodalom nem is számított „hungarológiai" témakörnek -, a műfordítás, az irodalom befo-
gadása is mindig tárgyalt témakör volt e Társaság rendezvényein. 

Legutóbb a magyar történelem került be a „magyarságtudomány" birodalmába, és nem 
csupán deklaráció formájában, hanem a kongresszusi gyakorlatban is. Sőt, ez a „magyar tör-
ténelem" hovatovább már a közelmúltig is eljutott, mondjuk „Kádár és Kekkonen koráig". Ez 
bölcs dolog, viszont ehhez rögtön hozzá is tehetem, mindez elvi tisztázás nélkül következett 
be: vagyis ma sem tudjuk, a magyar politikai történetből milyen kutatási területek tartoznak a 
mai „magyarságtudomány" körébe? Ide tartozik-e például a Don-kanyar magyar katonate-
metőinek a sorsa, vagy sem? 

Ahelyett, hogy most - kérdésként - ismét felsorolnám az előbb említett tudományágakat , 
egy másik oldalról térnék vissza mondandóm lényegéhez. 

Ha nemzetközi távlatban nézünk szét rokon területeken, érdekes felismerésekre juthatunk. 
A mi „magyarságtudományunk" megfelelői (mondjuk az anglisztika, bohemisztika, szlavisz-
tika vagy éppen finnugrisztika) hasonló tudományos keretekben működnek. Vannak társasá-
gaik, kiadványaik és nemzetközi kongresszusaik. Általában az érintett nyelv (nyelvek), iroda-
lom (irodalmak) kérdéseivel foglalkoznak, más tudományterületek viszont esetenként külön-
böznek. Nincs olyan „anglista", aki régészettel foglakozna. Viszont nincs „anglisztika" szín-
háztörténet nélkül. Még eddig nem volt olyan finnugrista kongresszus, ahol ne lett volna ré-
gészeti szekció, sőt még fizikai antropológiai előadások is voltak. Koponyaméricskélő 
bohemistát viszont még nem hordott hátán a föld. Nem hiszem, hogy lenne hispanista vagy 
skandinavista tagkönyve az ottani néptánc- vagy népzenekutatónak. Viszont elképzelhetet-
len szlavisztikai vagy balkanológus konferencia ilyen elkötelezettségű résztvevők nélkül. 

Mi a helyzet nálunk? A magyarságtudomány legutóbbi korszakának vezérkara irodalom-
történészekből (és szövetségeseikből) áll. ő k magától értetődően befogadták a nyelvészeket, 
néprajzkutatókat - másokat viszont alig, illetve csak ad hominem jelleggel. A mi, első nevén 
Nemzetközi Magyar Filológiai, mára Nemzetközi Magyarságtudományi Társaságunkban a 
komparatív filológia sem volt meghatározó (még kevésbé kihatároló) kritérium. Ha valaki 

1 Elhangzott a Balassi Bálint Intézetben (Bp.) 2003. január 22.-én. 
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Páskándi Gézáról vagy a göcseji helynevekről kívánt előadni - rögtön hungarológusnak érez-
hette magát. Érezte is. Nem kellett az ilyen kutatások tudományos voltát azzal bizonyítani, 
hogy irodalomelméleti, nyelvelméleti, vagy összehasonlító szempontok érvényre juttatását is 
igényelték volna. 

Hogy ez gyakorlati és nem tudományelméleti alapú megegyezés volt, könnyen bizonyít-
hatjuk. A magyar hungarológia legközelebbi összehasonlító, nemzetközi tudomány tartomá-
nya a finnugrisztika (urálisztika). Igen gyakran a korifeusok is átjártak innen oda, onnan ide. 
A nemzetközi finnugorisztikát viszont a nyelvészek diktálják. Itt mindenki más, legyen iroda-
lomtörténész vagy zenekutató, csak időnként megtűrt látogatónak számít. E finnugristák sze-
mében minden finnugor nyelvészeti téma jó. Számukra egy vogul dialektus névmási eredetű 
Vx-ei, különös tekintettel a múlt idejű indeterminált és determinált igealakokra - vitán felül 
finnugrisztika, viszont - mondjuk - Eszterházy Péter életműve nem az, mint ahogy többen 
makacsul úgy vélik, hogy - mondjuk - a Sibelius-kutatás sem finnugrisztika. Nem az irigység 
beszél belőlem, hiszen a folkloristák témái ugyancsak szőröstül-bőröstül finnugrisztikának 
számítanak még e körökben is: a magyarvalkói párta leírása csakúgy, mint a csángók archai-
kus imái vagy a sárközi ártéri legeltetés. Minden eurázsiai sámánizmus-jelenség helyet kap-
hat itt. Ugyanitt azonban a mohácsi vésztől vagy a hazai cigány-iskolák problémáiról eddig 
sosem volt szabad előadni finnugrisztikai konferenciákon. (Igaz, Napóleon orosz hadjáratáról 
sem, pedig ennek is voltak „finnugrisztikai" következményei.) Minden ilyen rendezvény 
előtt a finnugor nyelvtudósok határozottan tiltakoznak a szerintük piszlicsáré és tudomány-
alatti irodalmi témájú előadások ellen is. Legfeljebb az olyan „komparatív" előadókat enged-
ték be, akik mondjuk Az ember tragédiája fordításaival foglalkoztak. (Hogy rosszmájú legyek, 
érdeklődéssel figyelem, mit mondanak majd a Kertész Imre regényfordítások elemzésének 
„finnugrisztikai" mivoltáról?) Az a kérdés, mikor és hol élt az eurázsiai mézelő méh, mikor és 
milyen jégkorszakok voltak, számukra mindez finnugrisztika; Szabó István Mephisto-ja és 
Victor Vasarely op art-ja viszont nem az, miként a tokaji bor vagy a magyar (finnugor) alkoho-
lizmus kutatása sem. Legutóbb szinte nemzetközi összeesküvés tört ki köreikben, hogy meg-
akadályozzák a finnugor népek hagyományos jelrendszereinek reprezentatív vizsgálatát. Pe-
dig a szemiotika még közel is áll a nyelvtudományhoz. Minthogy azonban mégsem nyelvé-
szet, a nyelvész-finnugristák szemében nem számít komoly dolognak. Jóllehet a szemiotika 
nemzetközi gyakorlatának megszervezője, Thomas A. Sebeok professzor magyar volt, sőt 
még finnugrista nyelvészként is indult. 

Nem azért hivatkoztam erre, hogy bíráljam e megoldást, csupán érzékeltetni kívántam e 
nézet makacs következetességét, egyszersmind eltérő voltát a mi hivatalos, centralizált hun-
garológiánktól. A magyarországi hungarológia ugyanis irodalomtörténet-centrikus. Már a 
magyar nyelvészetet sem látja igazán szívesen. (Megintcsak önzetlenül állapítom meg mind-
ezt, hiszen a magyar folklorisztika teljes joggal, a magyar néprajztudomány majdnem ennyire 
biztonságban beleszámít a hazai magyarságtudományba.) Nálunk egy hermeneutikai (értel-
mezéstani) esszé már akár magyarságtudomány is lehet, viszont a kiscsibék és kislibák hí-
vó-terelő szavairól készült dolgozat csak akkor magyarságtudomány, ha szeretjük az előadót. 
A városi reklámok nyelve, börtönbezártak tetoválása viszont eddig következetesen kívül ma-
radt a hungarológián. 

Újabb kontrasztként itt a külföldi hungarológia gyakorlatát kell említenem. (Persze, nem a 
szomszédban dolgozó, az első határon túli magyar filológusok munkásságára gondolunk.) 
Berlinben és Bordeaux-ban, Pekingben és Tartuban a magyart elsősorban mint nyelvet oktat-
ják. Csak ennek többé-kevésbé sikeres elsajátítása után foglalkozhat tanár és tanítvány mind-
azzal, ami ezen túl is érdekli őket. Úgy gondolom, a magyar diaszpóra körében is egyre in-
kább ez a helyzet: Jeruzsálemben, Torontóban vagy Ausztráliában egyre többek számára már 
tanítani kell a magyar nyelvet, még akkor is, ha őseik között többen is „csak úgy" (és nem 
nyelvtanfolyamok eredményeként) beszéltek egykor e nyelven. Viszont Hamburgtól 
Jyväskyläig, Rómától Bloomingtonig az is közismert tapasztalat, hogy mindazok, akik „csak 
úgy" megtanulják a magyar nyelvet, mindazok, akik „gyökereikhez" kívánnak visszatérni 
ilyen módon is - már a nyelv birtokában egy igazán széles hungarológia iránt érdeklődnek: 
amibe beletartozik Szenes Hanna és Gábor Zsazsa biográfiája, a magyar párbajozás gyakorla-
ta, a „huszárok" világtörténete, sőt a bűvös kocka meg a magyar szalámi eredete is. Ez a hun-
garológia egyszerűen nem ismer határokat. 



Egy további összefüggésre is rögtön fel kell hívnunk a figyelmet! A Kádár-korszak végére 
általánossá vált az a közvélekedés, hogy a külföldi magyarságtudomány voltaképpen kiegé-
szíti a hazait: olyan dolgokról is szól(hat), amelyeket itthon (különböző okokból) nem lehet, 
nem illik, vagy nem szabad kutatni. Borbándi Gyula, Gosztonyi Péter, Király Béla életműve 
bizonyítja, hogy volt igazság e vélekedésben - ám csak részigazság. Először is már korábbi 
korszakokban is ugyanilyen volt a helyzet. Mondjuk a Bauhaus vagy általában az avantgarde 
magyarjai nem véletlenül menekültek külföldre. A magyar pszihoanalitikusok közül nem-
csak Róheim Géza, hanem Jakobi Jolán (Jolanda Jacobi), René Spitz, Maria Torok (Török), Bela 
Grunberger, (az etnopszichológusokat is ide véve) Georges Devereux (eredetileg Dobó) sőt 
Melford Spiro vagy akár tanítványaik olyan nézeteket képviseltek, amelyek Magyarországon 
nem mindig voltak komilfó (elfogadott, illendő). Az ilyen „hungarológia" már ekkor is kül-
földön virágzott. 

Sőt - még ma is ez a helyzet, amikor itthon aztán minden tücsköt-bogarat nyilvánossá lehet 
tenni. A sumér-magyar ősrokonság őshívei ma már nemcsak Argentínában, hanem a Kriszti-
navárosban is otthon vannak. Az űrlényekkel való „n-edik dimenziós találkozások" a közel-
múltban már inkább az állami magyar televízió nézőcsalogató programjai voltak, mint kül-
földről hozzánk becsempészett zugárú. Gyakorlati célú sámán-iskolákat keresve már nem 
kell átlépni a határt: elég a Villányi úton rendezett tanfolyamokra beiratkozni. Á m - szeren-
csére - a külföldi magyar hungarológia még mindig mindehhez képest is különös, beszabá-
lyozatlan, burjánzó valami. Rudolf Steiner bigámiája, Theodor Herzl nézeteinek kibontakozá-
sa a magyar millenniumtól is elválaszthatatlanul, a pszihológus Bruno Bettelheim viselt dol-
gai, egy másik Bettelheim (aki okinawai nyelvre fordította a Biblia részeit, egyébként pozso-
nyi rabbicsaládból származván), a talán rabszolgakereskedő Magyar László igazi élettörténe-
te, a kalandor Benyovszky Móric valódi műveinek valódi vizsgálata, Körösi Csorna Sándor 
munkásságának távlatai - mind-mind olyan témák, amelyek esetében a külhoni hungaroló-
gus behozhatatlan előnnyel rendelkezik. És ez a különbség meg is kell, hogy maradjon: min-
denféle és mindenfajta hazai sajtószabadság esetében és ellenére is. Sőt, itt akár vég nélküli to-
vábbi kutatási kívánságlistát terjeszthetünk elő. Oláh Miklós németalföldi tevékenységét má-
ig sem tekintették át. Nemcsak Frankel Leó volt a párizsi kommün magyarországi eredetű 
harcosa. Még most sem tudjuk, honnan vette Orlando di Lasso bolhadalának magyar szöve-
gét? Vannak-e eddig ismeretlen magyar iratok a római egyház cenzúra-hivatalában? Vagy ép-
pen a Komitern meg a GPU archívumaiban? Ezer és egy ilyen témát ajánlhatunk külföldön 
működő hungarológusainknak - és ők szoktak is ilyen, első tekintetre furcsának tűnő kérdé-
sekkel foglalkozni. 

Amikor tehát a magyarságtudomány szempontjából fontosnak tartjuk „a magyar nyelv ki-
terjesztését", erre is gondoltunk. Ám nemcsak erre! 

Néhány éve több ízben is foglalkoztunk a „nyelvi jogok" kérdésével. Köztudott, hogy két-
féle értelemben is szükség van a magyar nyelv „jogainak" védelmére. Itthon az idegen nyel-
vek indokolatlan használata ellen védekezünk. Külföldön, ahol számottevő a magyar kisebb-
ség, az ő szabad nyelvhasználatukat kell védeni. Ám ehhez rögtön hozzá is teszem - vélemé-
nyem szerint a „nyelv védelme" nem korlátozódhat pusztán a nyelvi szövegek védelmére. 

Ha elvben ugyan lehetséges a magyar nyelv használata, ám nincsenek magyar nyelvű ut-
catáblák, sírfeliratok, újságok és a boltban kapható árúk használati utasításai magyarul is -
nem teljes a magyar nyelv „védelme". Sőt azt is védeni kell, hogy köszönhessünk, lakodal-
mazhassunk, a templomban énekelhessünk is magyarul. Persze, az sem baj, ha a közlekedési 
feliratok, a pereskedés vagy a katonáskodás is lehetővé teszi a magyar nyelvhasználatot. Nem 
hiszem ugyan, hogy az Európai Unió csakugyan be fogja tiltani a disznótort - ám a magyaros 
konyha hátrányos megkülönböztetése ugyanolyan baj lenne, mintha ezen túl dokumentuma-
inkról örökre eltűnne például a Kis Péterné névmegjelölés - noha a nemzetközi használatban 
ugyancsak nehézkes, még „logikátlan" is. Csakhát, a férjes asszonyok nevét nálunk így 
mondják, sőt tudtommal e megoldást világszerte is csak mi használjuk így. Aki már látott nem 
magyar zsebnaptárt, tudhatja, bizonyos névnapok nálunk más napra esnek, mint külföldi 
párhuzamaik. E gyakorlat „védelmére" is szükség van. Apropó: névnap! Hiába „védjük" meg 
mondjuk a magyar pálinka hungaricum-jellegét - ha nem „védjük" a magyar névnapozás 
gyakorlatát (noha ennek már idegen nyelvre lefordítása sem mindig könnyű dolog). Nevez-
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zük továbbra is „Boldogasszonynak" Szűz Máriát, noha a nemzetközi mariológiában aligha-
nem ezzel is egyedül maradtunk. 

„A magyar nyelv kiterjesztése" mai hungarológiánk perspektívájaként azt jelenti, hogy ok-
tassuk és kutassuk necsak a magyar nyelvet, hanem az ehhez kapcsolódó, fentebb csak igazán 
hézagosan említett, sokféle kulturális jelenséget, viselkedést. Magyarságtudományi kézi-
könyveinkbe is bele kell venni e szempontokat. Persze, arra nem gondolhatok, hogy mindezt 
tüzetesen is be tudjuk mutatni egyetlen kézikönyvben. Ám legalább fel kell hívni a figyelmet 
arra, hogy mindez milyen fontos a korszerű „magyarság"-értelmezés szempontjából. 

A „magyar nyelv kiterjesztése" nem csak saját magunk számára fontos. Nélkülönözhe-
tetlen ez a „magyarságkép" vizsgálatának korszerűsítése szempontjából is. Egyébként ez az 
időnként szunnyadozó, időnként élénk „imagológia" élni is szokott e lehetőséggel. Német 
hungarológusok fel szokták hívni a figyelmet arra, hogy mondjuk a két világháború között 
nemcsak a magyar filmkészítés, hanem a műszaki szakemberképzés is igazában német-ma-
gyar távlatban értelmezhető igazán. A „bécsi-budapesti" operettek magyarságképéről végre 
írtak dolgozatokat. Ám mondjuk a Fliegende Blätter vagy éppen a Revue des Deux Mondes ma-
gyarságképét, a világkiállítások magyar pavilonjainak vendégkönyv-bejegyzéseit tudtommal 
még nem tárták fel. 

Amikor (a hazai magyarságtudomány legújabb átszervezése során) ezt az intézetet, egy ki-
váló költőről, Balassi Bálintról nevezték el, hungarológiánk irodalomtörténész-dominanciája 
nyert újabb megerősítést. Ehhez azonban jó lenne hozzátenni a „kiterjesztett" magyar nyelv 
vizsgálat fontosságának hangsúlyozását is. 

Voigt Vilmos 

PÁLYÁZAT 

A Magyar Nemzeti Múzeum és a Honismereti Szövetség 
2003-2004. évre kiírt helytörténeti pályázatának díjazottjai 

Felnőtt kategóriában: I. díj: Hárs József (Sopron): A testvérvárosok és Sopron.; Néző'István 
(Kisvárda): A kisvárdai vár története. II. díj: Alabán Péter (Ózd): Gazdálkodás és társadalom 
Domaházán a XIX-XX. században.; Varga Bea (Töltéstava): Töltéstava község története. III. díj: 
Budainé Pozsgai Mária (Beled): Rábakecöl története a XVII-XIX. században.; Fabinyi Gáborné 
(Orosháza): Orosháza testvérvárosai.; Kunt Gergely (Miskolc): Töredékek a diósgyőri 
orthodox izraelita hitközség történetéből. A Honismereti Szövetség különdíja: Major Miklós 
(Szilágynagyfalu, Románia): Életmód és hagyomány a szilágysági Parton. 

Dicséretben részesültek: Bálintné Kovács Júlia (Kolozsvár), Beri Béla (Ózd), Boros Anikó (Sá-
toraljaújhely), Bukodi Józsefné (Kazincbarcika), Csanálossi Béla (Miskolc), Gunyhó Imréné (Győr), 
Harsányi Ferencné (Győr), Iglói Gyula (Miskolc), dr. Karácsony István (Darnózseli), Kiszeli Lajos 
(Lébény), Kónya Béla (Ózd), Korényi Lajos (Ózd), Lovas Gyula (Sopron), Pozsgai Vidáné és 
Stummler Zoltánné (Győr), Répászky Zoltán (Mezőkövesd), Tilhof Endre (Ajka), Tóth Zoltánné 
(Békésszentandrás), i f j . Vass Tibor, Víg Márta (Kunhegyes), Vörös Dezsó' (Heves). 

Ifjúsági kategóriában: II. díj: Fekete Judit és Kiss Veronika (Győr): Mesélnek a finomságok, 
avagy a Győri Kekszgyár története.; Horváth Csilla (Sopron): Édes Ella! Diáklevelek a II. Világ-
háború idejéből. III. díj: Nagy György Dávid (Rudolftelep): Rudolftelep és a rudolftelepi bá-
nyászat története. Takács István nyugalmazott bányaigazgató naiv művész. 

32 


