
szórványosodás (vagy ahogy Hódi Sán-
dor, vajdasági pszichológus még érzékle-
tesebben nevezi), a „szivacsosodás”, a

nyelvvesztés szorosan összefügg a társadalmak
életével, különösen a mentalitással, identitással,
vagy ahogy korszerûtlenül nevezhetnénk: a néplé-
lekkel. A nyelvek felívelése, elterjedése és vissza-
szorulása párhuzamot mutat a társadalmak felíve-
lésével és visszaszorulásával.

A társadalmak összeomlása 

Diamond Jared M. a következõ öt okot véli a tár-
sadalmak összeomlásában: 1. ökológiai problé-
mák, 2. a források kimerítése (iskolapéldája a Hús-
vét-sziget), 3. éghajlatváltozás, 4. ellenséges szom-
szédok felbukkanása, a barátságos szomszédok
csökkenése, 5. a társadalmi válaszok elégtelensé-
ge. Diamond könyve Összeomlás (Collapse) cím-
mel jelent meg, de talán még pontosabb lenne az
„önsorsrontás” cím. 

Vajon miért nincsenek hatásos társadalmi vála-
szok az összeomlás elkerülésére? Ennek ezek a fõ
okai: 1. a problémák nehezen vehetõk észre, 2. le-
het, hogy észreveszik a problémát, de tétlenked-
nek, 3. azután ok lehet az elõrelátás hiánya (a stra-
tégák hajlamosak hadseregüket az elõzõ háborúra
felkészíteni, fõleg, ha gyõztek), valamint 4. gyako-
ri, hogy irracionális cselekvésekbe menekülnek.

2015/10

...új beszélõk jelennek
meg a porondon 
(nyelvet váltók, beván-
dorlók). Meglehet, hogy
az európai nyelveket
nem európaiak viszik
majd tovább. 
És az is meglehet, hogy
nem viszik tovább.

BALÁZS GÉZA 

A KULTÚRÁK 
ÉS NYELVEK SZÉTESÉSE

A szerzõ ez irányú gondolatait elsõször 2013. november 4-én A
Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága által szervezett
„Kenyérhéjmagyarok” – Magyar szórványképek, szórványfelfedezõk
címû budapesti konferencián fejtette ki. A 2015-ben megindult drá-
mai bevándorlás sok tekintetben aktualizálja az ott elmondottakat.
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Ennek egyik jellemzõje az általam „halmozásnak” nevezett jelenség: például valami-
lyen „fölösleges” cselekvés túlzásba vitele: népviselet (divat) túlzott kivirágzása, pa-
zarló-tobzódó (nép)szokás vagy éppen irracionális mennyiségben építmények hal-
mozása (piramisok, templomok, sztúpák; de a mai korok jellemzõ „túlhajszoltságra”
utaló épületeit is sorolhatnánk a cigánypalotáktól a dubaji felhõkarcolókig). A törté-
nelem több tucat példát mutat a múlt öngyilkos társadalmaira. 

A nyelvek összeomlása 

Az összeomló társadalmak értelemszerûen magukkal rántják a nyelveket is. A
Római Birodalom egy korabeli csaknem világnyelvet rántott magával: a latint. A la-
tin lingua franca volt az egész Mediterráneumban, s ha a Vatikánnak nem lenne ál-
lamnyelve, föltehetõleg már elhamvadt volna. Presztízse így is folyamatosan csök-
kent, s napjainkban gyakorlatilag eltûnik – igaz, így is több mint másfél ezer évvel
élte túl virágzó társadalmát. 

Sem az egykor volt, sem a mai nyelvek pontos számát nem ismerjük. Minden va-
lószínûség szerint a történelem folyamán (a monogenetikus nyelvelmélet szerint)
egy nyelvbõl lett nagyon sok, sok ezer (egyesek még 7000 nyelvet is tudni vélnek,
de ha általában területi nyelvváltozatokban gondolkodunk, akkor ennél is jóval na-
gyobb a szám), s ezekbõl napjainkban, századunkban lesz nagyon kevés. Vagyis a
nyelvi összeomlás már javában zajlik. A folyamat jósolói szerint jelen évszázadunk-
ban a nyelvek 90 százaléka eltûnhet. Ilyen nagyarányú és gyors kulturális (nyelvi)
visszaszorulásról nem tudunk a történelemben. A nyelvek visszaszorulása, kihalá-
sa nem föltétlenül jár együtt az adott etnikum (csoport, közösség, nép) eltûnésével.
A legtöbb esetben csak nyelvfeladás, nyelvcsere következik be. Tehát a kis nyelvek
rohamosan háttérbe szorulnak a nagy nyelvekkel szemben. A tendencia egyértel-
mûen egyirányú: az emberi csoportok mindig „fölfelé” tanulnak nyelveket. Az an-
gol pedig egyértelmûen világnyelvvé vált, a világ idegenforgalma, turizmusa, keres-
kedelme, felsõoktatása és tudománya (többféle szintû) angolul zajlik. 

Közeli tapasztalataink vannak a nyelvek visszaszorulásáról, kihalásáról. Csak a
Kárpát-medencében tucatnyi nyelv tûnt el, vagy olvadt be egy másikba. A honfog-
lalás elõtti nyelvek nyomtalanul tûntek el, nem tudunk semmit a hun, az avar
nyelvrõl, s szinte csak a nevét ismerjük a besenyõ, a jász, a kun nyelvnek. Pedig tu-
domásunk szerint senki nem irtotta tûzzel-vassal a besenyõ, a jász vagy a kun nyel-
vet. Beszélõi egyszerûen föladták õket – ráadásul viszonylag rövid idõ (pár száz év)
alatt. 

Még a lehetséges nyelvi összeomlás elõtt azért kell erre fölhívni a figyelmet,
mert a magyar nyelv esetében is vannak ilyen, a visszaszorulásra és a nyelvváltás-
ra utaló jelenségek. Bár a magyar nyelvet egyelõre senki sem sorolja a kihalás útjá-
ra került nyelvek közé. Ám éppen a szórványosodás az a jelenség, amely el kell
hogy gondolkoztasson bennünket. 

Kicsiben talán a területi nyelvváltozatok, a nyelvjárások is jelezhetnek valamit.
Igazából azonban fogalmunk sincs, hogy hány nyelvjárás van a világon. Különöseb-
ben meg nem alapozott becslés szerint 40 ezer. Számos nyelv csak nyelvjárásokban
létezik. Köztudott, hogy ott, ahol köznyelv vagy köznyelvek vannak, a nyelvjárások
is visszaszorulnak, de az is igaz, hogy ellentétes, „nyelvjárásiasodásra” utaló ten-
denciák ugyancsak vannak. Ugyanígy a nyelvek „élettanában” a kihaló mellett be-
szélhetünk stagnáló, terjeszkedõ, illetve most alakuló nyelvekrõl is. De ezek együtt
is jóval kisebb számban vannak, mint a visszaszorulók.
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Nyelvvesztés és szórványosodás 

A nyelvvesztés és a szórvány kérdése összekapcsolódik. A szórvány különféle for-
mái egy irányba mutató nyelvi változást mutatnak: nyelvvesztést, nyelvcserét. A
szórványt a kultúrák élettörténete (kultúrdinamikája) hozza létre. Végsõ soron a vi-
lágon mindenki valahonnan jött. 

A szórványosodás történelmi mozgásokkal van kapcsolatban: vándorlás (migrá-
ció), egyes helyekre (különösen nagyvárosokba) tömörülés (agglomeráció). Sokféle
szórvány létezik: kulturális, nyelvi, vallási. Tág értelemben a finnugor nyelvû ma-
gyarság is egy „sziget” az indoeurópai nyelvû népek tengerében. Kezdeti szórványok-
nak tekinthetõk a korai határõrvédelem telepítései, a gyepûk. A magyar nyelvben
halvány nyomai vannak az ország szélsõ szögleteiben telepített határõr székelyek
emlékének. Az ide-oda költözések, vándorlások etnikai izolátumokat (elszigetelõdé-
seket) hozhatnak létre. Magyar példaként az ún. palóc kirajzást említhetjük erre. Egy
korábbi, a hagyományos életmódját és nyelvét õrzõ közösség: a reliktum (marad-
vány). Magyar példaként a nyírségi tirpákok, újabban a második világháborús len-
gyel, majd az ötvenes évekbeli görög menekültek említhetõk. A szállásterületét elha-
gyó s a világban szétszóródó nép létmódja a diaszpóra (iskolapéldája a zsidó nép),
de magyar példákat is említhetünk (észak- és dél-amerikai magyar kivándorol-
tak/emigránsok lakóhelyei). A helyén maradt, de határokkal mégis szétszabdalt né-
pekre ugyancsak sok példát hoz a történelem. A magyar nép Trianon utáni helyzete
az ún. mozaiknemzet jelenségét mutatja: egy nyelv több országban. A „mozaikoso-
dás” is a szórványosodásnak egy sajátos formája. Hiszen a történelmi idõszakoktól
függõen hol az egyik, hol a másik „mozaik” határokkal, szabályokkal, nyelvvel stb.
el van szigetelve a többi nemzetrésztõl. Végül említendõk az ún. multietnikus társa-
dalmak: újkori népvándorlás eredményeként fejlettebb társadalmakban nagyszámú
soknyelvû bevándorló jelenik meg, utódaik, a második és harmadik generációs „be-
vándorlók” pedig egy összetett kulturális-nyelvi identitást örökölnek. A sokféle kul-
túra és nyelv eleinte negyedekben, gettókban összpontosul, késõbb szétáramolhat.
Magyar viszonylatban is beszélhetünk ilyen kezdeményekrõl: ide sorolható a kínai
negyedek kialakulása. 

A kulturális szórványosodás és a nyelvvesztés tehát párhuzamos folyamat. Egy
kultúra, egy nyelv általában egy kisugárzó központot, egy tömböt alkot. Errõl a tömb-
rõl valamilyen módon leváló egységek a szórványok (elszigetelõdések), a diaszpórák
(elvándorlással keletkezett telepek). A folyamat neve: szórványosodás. A szórvány-
ban használt nyelvváltozat a nyelv- vagy pontosabb meghatározással: nyelvjárásszi-
get. Kiterjesztve néprajzi nyelv- vagy nyelvjárásszigetrõl is beszélhetünk. A nyelvszi-
getek pont- vagy foltszerû megjelenésû, zárt nyelvû települések más nyelvû területen.

Nyelvsziget és szórvány 

A nyelvsziget másként: szórvány. Jellemzõit így ragadhatjuk meg: 1) egy adott et-
nikum kisebbségként, szétszóródva él más népek között, de nem elszigetelten, ha-
nem környezetével egymásra ható szociális, kulturális kapcsolatban, 2) nem relik-
tum, nem zártság – interakcióban van a környezetével, 3) a többségi kultúrához va-
ló kapcsolata meghatározó. A szórványokra jellemzõ a kettõs, hármas kötõdés/iden-
titás (anyaország, anyanyelv, többségi kultúra, saját/belsõ kultúra). Ennek kulturális
formáit (Jungbauer nyomán) így nevezik: Altgut, Neugut, Lehngut. A hagyományos
szórványok s így a szórványosodás kimutatására a nyelvi, nyelvjárási és néprajzi at-
laszok a legalkalmasabbak, bár a városok, agglomerációk multikulturális összetettsé-
gét már ezek sem képesek kirajzolni. 
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A szórványosodást hõsies metaforákkal is szokták jelezni: sziget (ami küzd a
süllyedés, az elveszés ellen) vagy például a nemrég alkotott költõi kifejezés: kenyér-
héjmagyarság. 

A magyar nyelv tehát valószínûleg visszaszoruló állapotba lépett, ám a szórvá-
nyosodása már egyáltalán nem „valószínûségi” kérdés, hanem nyelvjárási atlaszok-
kal (kartográfiai módszerrel), felmérésekkel bizonyítható tény. A magyar nyelvtömb-
rõl az elmúlt száz évben egyre nagyobb részek szakadtak le, váltak nyelvszigetté. A
nyelvszigetek pedig elõbb-utóbb felszámolódnak. Az Eszék melletti szlavóniai –
kórógyi – nyelvszigetet (szigetmagyarság) az 1990-es évek jugoszláv háborúja csak-
nem felszámolta. 

A szórvány kultúrája és nyelve lehet erõsen hagyományos jellegû, de egy idõ
után mindennél jobban ki van téve a kulturális és nyelvi áthatásoknak (interkul-
turális viszonyoknak, interferenciának), bizonyos esetekben a kulturális erõszaknak,
aminek eredménye a kultúra- és nyelvfeladás, besimulás, beolvadás a többségi kör-
nyezetbe. A szórványok nyelvi helyzetét leginkább a kétnyelvûségi jelenségek mu-
tatják. A kevertnyelvûség rendszerint kétnyelvûséghez vezet. Ezért van valamiféle
tartózkodás a közösségekben a nyelvi idegenszerûségek ellen. A kétnyelvûségnek
számos formája, lépcsõfoka ismert. Hangsúlyozni kell, hogy a kétnyelvûségben iga-
zából csak egyenlõtlenségek vannak, s rendszerint van egy uralkodó nyelv. A két-
nyelvûség a legtöbb esetben a nyelvfeladás elõszobája. Másként úgy fogalmazha-
tunk: hogy az akár áldásosnak is tekinthetõ kétnyelvûség végeredményben a kis
nyelvek és kultúrák pusztulásához és a várható kevésnyelvûséghez vezet. 

Sokféle szórvány, sokféle helyzet, sokféle stratégia 

A szórvány sokféle nyelvi helyzetére a következõ példákkal világítunk rá: a) törté-
neti, tömbrõl/anyaországról levált, különfejlõdött archaikus egyedi nyelvjárás (nagy-
börzsönyi német, moldvai csángó), b) egy szórványtömb, több nyelvjárással
(Swäbische Türkei), c) egy nagyobb nyelvjárás reliktuma (palóc kirajzás: szórványok a
Bánságban, Bánátban), d) a magyar köznyelvtõl elszigetelõdött: burgenlandi (felsõõri)
magyarok, e) a tömbbel kapcsolatban lévõ nyelvjárás (szlovéniai, pl. Lendva környéki
magyar), f) egy nyelvjárásból városba költözöttek (bukaresti magyarok), g) egy nyelvjá-
rásból más földrészre emigrálók (kínaiak Újpalotán), h) egy köznyelvbõl más földrész-
re emigrálók (brazíliai telepesek), i) anyaország nélküli szórványok (cigányok).

A sokféle szórványhelyzet nem kezelhetõ egyféle nyelvpolitikával vagy nyelv-
stratégiával. A nyelvstratégiák nagyon fontosak. Ezek a nyelvészetileg megalapozott
nyelvpolitikából és nyelvstratégiából következhetnek. A jogi, nyelvjogi kérdések bár
jószándékúak, de a jelenségek kezelésére nem alkalmasak. Fontos feladat a multiet-
nikus világ sajátos törvényeinek antropológiai feltárása. Számos illúzióval le kell
számolni. Például a népek és a nyelvek örökkévalóságának, folyamatosságának illú-
ziójával. Ennek ellenére aligha tagadható, hogy minden egyes nép és nyelv saját ma-
ga felelõs a saját maga kultúrájáért és nyelvéért. 

Másra mutogatni felesleges. 
Ki kell mondani: a magyar nyelv egyértelmûen stagnáló, de sok jel mutat arra is,

hogy már visszaszoruló fázisban van. Folyamatosan csökken a magyar nyelvet beszé-
lõk száma. Ennek egyik oka a csökkenõ népszaporulat, de ennél nagyobbra becsül-
jük a magyar nyelvet elhagyók számát. A magyar nyelv ugyanazt mutatja, mint az
európai nyelvek túlnyomó többsége: eredeti beszélõik száma csökken, viszont új be-
szélõk jelennek meg a porondon (nyelvet váltók, bevándorlók). Meglehet, hogy az
európai nyelveket nem európaiak viszik majd tovább. És az is meglehet, hogy nem
viszik tovább. 8
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