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tanulni, s bármely más nyelvet is el lehet sajátítani, ha a megfelelő feltételek adva vannak. 
Igaz az is, hogy a magyar valóban elkülönül a többi közép-európai nyelvtől abban, hogy 
más szerkezeti típusba tartozik, mint az összes többi, ezért pedig a nehezen tanulható nyelv 
iskolapéldájaként jelenik meg az emberek többsége előtt. A hiedelem nyelvpolitikai indítta-
tású megnyilatkozások következtében terjedt el. A szlavista Nyomárkay István kimutatása 
szerint a reformkor politikai vitái idején terjedt el a nézet, amikor a magyar rendek a ma-
gyar nyelv szélesebb körű használatát követelték. A horvát követ e szándék megvalósítása 
ellenében azzal érvelt, hogy a magyar „a nemes szláv nyelvektől idegen”, a szlávok számára 
megtanulhatatlan, ezért szélesebb körű használatának, elterjesztésének a szándéka eleve 
kudarcra van ítélve (Ungarische Vorbilder der kroatischen Spracherneuerung. Bp., 1989. 58.). 
Nem érdektelen megjegyezni, hogy a magyar nyelv megtanulhatatlanságának mítoszát a 
magyarok nagy része is magáévá tette. Itt egy sajátos paradoxonnal van dolgunk. Miközben 
ugyanis sikerrel terjesztik külföldön a magyar nyelv megtanulhatatlanságának álhírét, a 
magyarok körében ez általában azzal az érveléssel terjed, hogy igen, a mi nyelvünk nem 
szokványos, mert valóban originális nyelv. Úgy terje d tehát, hogy megerősíti a magyar nyelv 
társtalanságát és páratlan voltát valló hagyományt, miközben persze erősítést is kap tőlük.

Kiss Jenő

A hűség próbája: megmaradás
a nyelvben

Ugyanoda térek vissza – ugyanahhoz a hűségre hivatkozó jókívánsághoz –, ahol a Ma-
gyar Nyelv Múzeuma avatásán 10 évvel ezelőtt üdvözlő szövegemet az utolsó mondattal 
lezártam: „Legyen ez a Múzeum a nyelv iránti hűség és az összetartozás szimbóluma!” Nem 
véletlenül fogalmaztam így: a nyelvi hűségre való buzdítás már nagyon régi rögeszmém, 
éppen 30 évvel ezelőtt, 1988-ban megjelent, akkori előadásaim tankönyvnek szánt, Terem-
tő nyelv című kötetemben is ezt neveztem meg fő követelménynek a kétnyelvűség körül-
ményei között.

Az ember, a közösség benne van a nyelvben (különbözőképpen, de ugyanezt mondja W. 
von Humboldt, Martin Heidegger), a nyelv pedig benne van a beszélő emberben, a nyelvet 
használó közösségben. Ezt az összetartozást a megmaradás inkább kifejezi, mint a nyelv-
megtartás vagy a nyelvőrzés: a nyelvet nem őrizni kell, hanem használni. Ezt a nyelvfelejtés 
tényeként saját tapasztalatukból még a moldvai magyarok is tudják: „Na, látad, nem jút 
eszedbe a magyar szó, ha nem űzöd.”

Ismerve a nyelvválasztással kapcsolatos napi döntések fontosságát és felelősségét a nyelvi 
sorsok további alakulásában, többször összefoglaltuk érveinket és tanácsainkat a szülők 
számára. Az anyanyelv elsődlegessége és további nyelvek megtanulásának fontossága mel-
lett érveltünk, a bennmaradás vagy kilépés kockázataira, a nyelvek közötti kényes egyen-
súlyra a kétnyelvűség és többnyelvűség körülményei között. Az elsődleges döntés felelős-
sége a szülőre hárul, a nyelvi életpályák további alakításának a felelőssége azonban közös, 
a nyelvközösség felelőssége. Nem lehet mindent a szülőkre hárítani. A közös felelősség sok 
mindent jelent: színvonalas oktatást, tehetségtámogatást (ennek jegyében működtetjük sa-
ját tehetségtámogató programunkat: a Nyilas Misi-ösztöndíjakat).
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Amikor érvelünk, látszólag magától értetődő dolgokra hivatkozunk. Magára az anya-
nyelvre, a nyelvi otthonosságra, az anyanyelv kognitív elsődlegességére. Azon, hogy mi 
az anyanyelv, nem gondolkozunk, nem is kell gondolkoznunk, annyira nyilvánvalónak 
tűnik. Elég kimondanunk a bűvös szót. De éppen ezért, érzelmi tartalma miatt, és azért 
is, mert a nyelveket virtuálisan egyenlő értékűeknek tekinti, a társadalomnyelvészet nem 
szívesen hivatkozik rá, nem is képes az egyértelmű meghatározására, de hivatkozik több 
lehetséges kritériumára: elsőként megtanult nyelv, legjobban ismert nyelv, leggyakrabban 
használt nyelv stb. Egyvalami általában kimarad ezekből a megközelítésekből: az, ami va-
lószínűleg a legfontosabb, hogy az ismert nyelvi értékek mellett és fölött is, amelyek a vir-
tuális egyenlőség ellenére a valóságban az egyes nyelvekben különböző mértékben vannak 
meg (kapcsolati, közlési érték; noétikai érték, értéke a megismerésben; etikai, nevelő érték, 
a kulturális és a tudományos érték), az anyanyelvnek van egy nehezen meghatározható 
többletértéke. A lelki kapcsolat, az anyanyelv különleges varázsa, misztériuma. Aki ezt 
nem érzi, annak nincs anyanyelve. Lehet, hogy ez sérti a szakmaiságot, de teljesen „varázs-
talanítva” nem lehet vizsgálni és oktatni sem az anyanyelvet. Az a varázs, az a misztérium, 
amelyre hivatkozom, nem azonos a mítosszal, még kevésbé a misztifi kálással, amely ellen 
magam is hadakozni szoktam.

Tíz évvel ezelőtt hangsúlyosan hivatkoztam arra, hogy a külső régiókban ennél is többről 
van szó: az ottani veszélyeztetett közösségekben „szimbolikusan fölértékelődik a magyar 
nyelv és a magyar kultúra. Itt bent [ti. Magyarországon] természetes, magától értetődő, hogy 
valaki magyarul beszél, ott kint viszont ez a lehetőség emberi méltóságunk, azaz emberi 
mivoltunk fontos feltétele; magyar nyelvűségünk pedig fontos feltétele emberi kivoltunknak, 
azaz önazonosságunknak.” Emiatt a nyelv mint szentség szimbolikusan fölmagasztosul, 
szent céllá válik. Miközben a mindennapi pragmatikus döntések a másik végletet jelzik: a 
könnyű lemondást.

Az anyanyelv színes belső tagolódásában a beszélő számára két változatnak van külön-
leges jelentősége: a vernakulárisnak, amelyet magyarul elsődleges vagy anyanyelvváltozat-
nak nevezünk és a szintén több néven ismert főváltozatnak, a sztenderdnek (az én szóhasz-
nálatomban a közmagyarnak).

Az elsődleges nyelvváltozat elsajátítása a világba való belenevelődést is jelenti, a haszná-
latát csak a legszűkebb családi környezet beszédszokásai szabályozzák. Az önmagunkkal 
folytatott belső beszédnek is ez a közvetlen formája, ezért is van, hogy ez a változat a kife-
jezés legközvetlenebb módja, ebben a beszélőnek nem kell keresgélnie a szavakat, kifejezé-
seket. Ez teszi nyilvánvalóvá a beszélő helyét a világban, azt, hogy ki ő, hová tartozik: az 
azonosságtudat fontos építője, érzékeltetője. A magyar gyermekek többsége számára ez a 
változat a hagyományos értelemben vett nyelvjárás, a külső régiókban a nyelvi érintkezés-
sel, kétnyelvűséggel színezett helyi nyelvjárás.  

A főváltozat a közös kincs, a közös változat a nyelvközösség, azaz a nemzet összefogó-
ja mindennapi kapcsolataiban, műveltségében, történelmi tudatában. Elsősorban ehhez 
kapcsolódik az írásbeliségünk, és ezt közvetíti az iskolai anyanyelvi nevelés is. De soha-
sem az elsődleges változat ellenében. Kellő nyelvi műveltséggel és tudatossággal a beszélő 
akadálytalanul mozoghat a helyi, lokális otthonosságban és a közös otthonosságban, át-
léphet egyikből a másikba, ezt nevezik a nyelvészetben spontán kódváltásnak. A főváltozat 
lehet a biztosítéka annak is, hogy az anyanyelv a kétnyelvűségben is elsődleges maradjon, 
hogy a hozzáadó kétnyelvűségben minden további nyelv kiegészítője, és ne helyettesítője 
legyen az anyanyelvnek. A kétnyelvűségben ez a stabilitás, a nyelvben való megmaradás 
alapja.
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Minden nyelv és a nyelvközösség élete a történelemben változik, hol kedvezően, hol ked-
vezőtlenül. Ami a magyar nyelv XX. századi sorsát illeti: osztozott – és ez nem is lehetett 
másképpen – beszélőinek sorsában. Nem volt nehéz megállapítani és kimondani, hogy 
száz évvel ezelőtt nyelvünk helyzetében és mozgásában is törés következett be, a peremré-
giókban az alárendeltség és a gyorsuló térvesztés korszaka, de már feltételezni lehet, hogy 
ez a korszak 1990-nel lezárult. A XX. század utolsó évtizedével pedig a szabadság és a 
határtalanság lehetősége köszöntött ránk a felelősség kötelezettségével. Ez utóbbiról ma is 
gyakran elfeledkezünk. 

A 90-es években betört az életünkbe, nyelvünk életébe is a kommunikációs technika: a 
nyelv elektronikus, digitális dimenziója, új halmazállapota. A szabadság és a határtalan-
ság technikai kerete. Több szabadságot hozott, mint a politika. Az új nemzedék már ebbe 
született bele, és fejére nőtt az előző nemzedéknek, a mi nemzedékünknek. Másképpen 
írunk, másképpen beszélünk. Beszéd és írás keveredik az új dimenzióban, és ez lazította, 
folyamatosan lazítja a nyelv korábbi, néha túlságosan merev szabályozottságát, a más te-
kintetben is viszonylagosnak tekinthető nyelvi normákat. Érezzük a veszélyeit is: a nyelvi 
globalizációval vele járó leépülést, a nyilvánvaló manipulációt és manipuláltságot, az eti-
kai normák („a nyelvi viselkedés”) eltűnését, a névtelenségbe burkolózó durvaságot, néha 
aljasságot. Érezzük, néha elszenvedjük a nyelvi agressziót.

Mindenképpen kedvező viszont az, hogy a nagyobb közjogi és a szinte végtelen tech-
nikai lehetőségek következtében a nyelv mozgásában a korábbi távolodást a közeledés, a 
kölcsönös elfogadottság váltotta föl. 

A nyelvhatárra a környező nyelvek árnyéka vetül. Az országhatáron kívüli külső kör-
ben, a Kárpát-medencei érintkezési és kétnyelvű ütközőzónák, alig dramatizálva: nyelvi 
frontvonalak. A környező nyelvek off enzív nyelvstratégiájával szemben szinte védtelenül 
áll a magyar nyelv. Ebben a külső körben elsődlegeseknek kell lenniük azoknak a céloknak, 
amelyek a nyelvben való megmaradásra, a szabad nyelvhasználatra, a közösségek érdekei-
nek megfelelő nyelvalakításra, nyelvi tervezésre irányulnak.

A magyar nyelv XX. századi és jelenkori mozgásának csöppet sem biztató fő jellemzője a 
több szinten végbemenő térvesztés. Ennek földrajzi szintjén folyamatos a nyelvi határ szű-
külése, a nyelvhatáron belül a szórványosodás és a szórványközösségek megszűnése. Egyre 
nehezebbé válik a nyelvben való megmaradás a nagyvárosi lakótelepek szórványaiban, a pe-
remek maradványszigetein vagy a peremen kívül, a moldvai magyarok körében. Leginkább 
ezekben a nyelvi környezetekben zajlanak a nyelvcsere, az asszimiláció csöndes folyamatai, 
személyes vagy családi drámái. Az apadás és a szétszóródás következményeként számolni 
kell a beszélők olyan kritikus szintre csökkenő létszámával és arányával, amely kilátásta-
lanná teszi a nyelvmegtartást, tárgytalanná az igényes nyelvi kultúra óhaját. Szellemi és 
kommunikációs síkon térvesztésnek tekinthető a nyelvi funkciók sérülése, szűkülése; az, 
hogy a magyar nyelvnek az anyanyelvi beszélők szempontjából alapvető szerepeit kénysze-
rítő okokból vagy más meggondolásból a környező államnyelvek, esetleg az angol veszi át.

A nyelvcsere közvetlen előzménye lehet a magyar nyelv mellőzése a vegyes családokban 
és más nyelvhasználati színtereken, fi gyelmen kívül hagyása a tannyelv megválasztásában, 
valamint a felcserélő (szubtraktív) kétnyelvűség. Különösen előrehaladott a nyelvcsere fo-
lyamata a dél-erdélyi és a mezőségi szórványokban, a moldvai magyarok vagy a burgenlan-
di magyarság körében, Kárpátalján a Tisza forrásvidékén. 

Melyek a nyelvben való megmaradás feltételei?
Feltétele maga a nyelvi hűség, az, hogy magukban a beszélőkben, a közösségekben le-

gyen meg a tudatos szándék és akarat, hogy meg akarjanak maradni a magyar nyelvben és 
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magyar identitásukban. Ennek egyik alapfeltétele a magyar nyelv magas presztízse, kedve-
ző külső megítélése, illetve bizakodó jövő- és magyarságkép kialakítása.

Legyenek meg a lehetőségei annak, hogy a beszélők folyamatosan gazdagíthassák anya-
nyelvi műveltségüket, birtokába juthassanak nyelvük főváltozatainak. Legyen meg a lehe-
tőségük a nyelv áthagyományozására nem csupán a családban, hanem a teljes körű intéz-
ményes oktatásban is.

Legyenek meg a jogi, politikai, nyelvkörnyezeti feltételei a nyelvválasztásnak, illetve az 
anyanyelv szabad, teljes körű használatának. A beszélőknek ismerniük kell nyelvi, nyelv-
használati jogaikat, hogy éljenek, élhessenek velük, és érzékenyeknek kell lenniük minden 
korlátozásra vagy hátrányos megkülönböztetésre.

Ezekben kell segítenünk őket a nyelvi tervezés gyakorlati eszközeivel.
A nyelvi hűség példája: csoda és varázs a moldvai magyarok nyelvében. El szoktuk mon-

dani, hogy a nyelvjárásokban a nyelv történeti emlékei szinte hiánytalanul megtalálhatók. 
Több mint másfél évtizede élek egy szómúzeum bűvöletében, a moldvai magyar szavak 
múzeumában. A tanszék, amellyel egész életem összekapcsolódik, maga is egy szómúze-
um, ennek egyik tárlója az a sokfi ókos szekrény, amelyben a moldvai szavak cédulái állnak, 
és amelyekből A moldvai magyar tájnyelv szótára összeállt. Most jelent meg a 3., utolsó 
kötete. Elhoztam a magam egy példányát, hogy bekerüljön ebbe a nagyobb múzeumba, a 
magyar nyelv valóságos múzeumába. A szótárrá szerkesztett szómúzeumban nincsenek 
ugyan falakkal elkülönítve a helyiségek, tárlók, de a fi gyelmes olvasó, a szótárt forrásként 
használó kutató a betűk rendjében megtalálja a régi szavak kincseit, a tárgyi és szellemi 
kultúra nyelvi lenyomatait, a mély értékeket őrző népi vallásosság vallomásait, a lélek nyel-
vi rezdüléseit, a fi nom érzékenységet. Az a nyolc évszázad, amely e magyar nyelvváltozat 
mögött áll, és különösen az elmúlt másfél évszázad kemény asszimilációs nyomása szintén 
tükröződik a szótár anyagában. 

Fáj: szérik, izzad: hevül, csizma: saru, szaru, savanyú: sebes, csirke: pislen, nyúl: fi les, sír: 
riu, furulya: szültü, hegedű: cinege.

Sajátosan moldvai magyar szavak: a ’törülköző’ jelentésű kendező, kendöző; a kocsonya 
neveként az ótatt, ultatt; a tyúkmony, kígyótyúkmony; a tanácsol ’beszélget’ („Ha a házban 
beszélgetnek, annak neve: besziél, ha az utcán, az: tanácsol.”); a nép(em) ’nő(m), feleség(em)’ 
jelentésben; a csán ’csinál’; sajátos alakulat az amióta névmás mitőte, mitulta helyi válto-
zata.

Szólások: „Ez ember lehet horgyon [= hordhatja] hat ökörvöl kazdagságát haza, sze népe, 
ha rossz, i terisznyával mind elhorgyo”; „Gyët [= amikor] e madzsar ehetnék: haragassz, 
gyët ez olá ehetnék: fücsér [= fütyöl], gyët e cîgán ehetnék: iénekel, ez iërmény vájja fogoit”; 

„Gyétvágad ez erdőt, bőgedez, gyétrakad e szekiérbe, ő kacag [mert a túlterhelt szekér össze-
törik]; „Ez erdő nem fi él e fészétől, ha ni[n]csen nyele.”

És elhoztam egy másik varázslatos könyvet is, az Apróka eszponkát, Máthé Kriszta 
könyvét. Ennek is méltó helye lehet A Magyar Nyelv Múzeuma. Máthé Kriszta tíz éven 
át tanította a magyar nyelvet Moldvában, a Frumósza nevű faluban, az ott szerzett nyelvi, 
nyelvtanítási és emberi élményeit írta le lélekhez szóló szövegekben. A könyvet az Anya-
nyelvápolók Erdélyi Szövetsége és a nagyváradi Europrint Kiadó jelentette meg.

Péntek János


