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Gondolatok az Anyanyelvápolók Szövetségének közgyű-
lése után 
1. „Tempora mutantur, et nos mutamur in illis.” 
Változnak az idők, és velük változunk mi is. Ez a 
korábbi változatában I. Lothar frank császárnak tu-
lajdonított évezredes szentencia a maga mély igaz-
ságtartalmával mindig és mindenhol időszerű, de 
napjaink nyelvhasználatát – benne a magunkét is 
–, továbbá a nyelvhasználatról alkotott ítéletünket 
illetően különösen az. Nem csoda, hiszen 2004 első 
felétől, pontosabban május elsejétől kezdve – azaz 
már csaknem fél évtized óta – történeti léptékű, 
korszakos átalakulás tanúi és részesei lettünk: be-
léptünk az Európai Unióba. Természetesen korsza-
kos ez a változás gazdasági szempontból is – sőt 
talán ez a legfőbb szempont –, de korszakos nyelvi-
kulturális tekintetben is. Mindenekelőtt: nyelvünk, 
a magyar nyelv egy csapásra óriási módon felérté-
kelődött azáltal, hogy az EU hivatalos nyelve lett! 
Ennek mindenki, minden magyar nyelvész és – ha 
már a „Szín – Közösségi Művelődés” olvasóihoz 
szólok, ezt sem hagyhatom említés nélkül – min-
den magyar népművelő is csak örülhet. Ami engem 
illet, bátran mondhatom, hogy anyanyelvünknek 
az EU  hivatalos nyelvévé válása már eddig is sok 
örömet és sok elismerést hozott a  számunkra, ma-
gyarok számára. (Ha csupán arra gondolok, hogy 
már EU-tagságunk alig fél évtizede óta  számos, a 
korábbinál érzékelhetően több magyar író, alkotó-
művész és jeles tudós kapott és kap sorozatosan 
értékes nemzetközi díjat, elismerést, kitüntetést, 

már igazolva látom optimizmusomat.) Másrészt 
ellenben abban is biztosak lehetünk, hiszen a té-
nyek már most is ezt mutatják, hogy a sokak által 
már eddig is túlzottnak érzett idegen hatás még to-
vább erősödik, akár  meg is  többszöröződik, s ez a 
nyelvműveléssel, anyanyelvápolással is foglalkozó 
nyelvészek számára új kihívást és sok-sok új fel-
adatot jelent majd.

2. Lehet, hogy e ponthoz érve olvasóim egy ré-
sze arra gondol, éppen azért foglalkozom olyan  
hangsúlyosan pont e témával, mert nyelvünket  
mostantól, azazhogy EU-tagságunk kezdetétől 
fogva valamiféle végveszély fenyegeti, s betelje-
sedni látszik Johann Gottfried Herdernek, a neves 
német esztétának és filozófusnak 1791-i gyászos 
jóslata, amely szerint „A mások közé ékelt kisszámú 
magyaroknak századok múltán talán majd a nyelvét 
sem lehet fölfedezni”? Hiszen az tagadhatatlan, hogy 
annak idején óriási visszhangot keltett ez a jóslat; 
olyannyira, hogy attól kezdve a nemzethalál gon-
dolata számtalanszor felbukkant az irodalomban 
is és a politikai közéletben is. Talán elég, ha most 
csupán Vörösmarty Szózatára utalok (megtartva a 
költő helyesírását):

„S a sírt, hol nemzet sűlyed el,/ Népek veszik körűl,/ S 
az ember millióinak/ Szemében gyászköny űl.” De utal-
hatnék Kölcseyre és még másokra is.

Nem. Nem ezért kell most, az EU-csatlakozás 
után e témával foglalkoznunk. Ezt a nemzetet s ezt 
a nyelvet semmiféle halál, semmiféle kihalás nem 
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fenyegeti, s naivitás volna ilyet még feltételezni is. 
Az igaz, hogy most is vannak olyan népek, amelyek 
a felszívódás, a népek tengerében való elmerülés 
stádiumában, s olyan nyelvek, amelyek a kihalás 
küszöbén, illetve állapotában vannak, de ez nem új 
jelenség, nem új felismerés. Évtizedek óta tudjuk, 
hogy amióta az egységesítő folyamatok felerősödtek 
a globalizáció következtében, azóta a nyelvek szá-
ma már nemhogy nem nő, mint tette 500 vagy 1000 
évvel ezelőtt, hanem nagyjából az ipari forradalom, 
a gyáripar kialakulása, tehát a 19. század eleje óta 
már csökken, s ez a csökkenés a technika hatalmas 
arányú fejlődésével párhuzamosan egyre nagyobb 
ütemű, egyre drasztikusabb. Ma több mint hatezer 
nyelvet tartunk nyilván, de e nyelvek közül legalább 
ötezer már halódik, s a kutatók szerint a 21. század 
végére nagy részük el is tűnik a nyelvek palettájáról. 
A Fodor István szerkesztette hatalmas könyv a világ 
nyelveiről még kb. 800 indián nyelvet sorol fel s osz-
tályoz törzsek és alcsoportok szerint, de olyan, ame-
lyet legalább 100 000 ember ismer és használ, leg-
feljebb tíz-húsz van köztük: a kecsua, főleg Peruban, 
ahol hivatalos nyelvnek számít a spanyol mellett, 
s vagy 8 millióan beszélik; a guareni, amelyet Para-
guayban, Boliviában, Braziliában és Argentinában  
mintegy 3 millió ember beszél; a maja nyelvtörzs, 
amelynek két változatát is anyanyelvként használja 
7-800 000 ember Guatemalában és Mexikóban (kicse 
és jukaték, utóbbi a Yucatan-félszigeten, már a neve 
is árulkodik), s aztán még úgy egy tucat nyelv,  
egyre csökkenő számban, de az indián nyelvek 
több mint 95 %-a  a maga 10 000, 1000 vagy 100, 
esetleg 5-10 beszélőjével már lényegében kiveszett-
nek számít. 2000-ben Oxfordban megjelent „Elhaló 
hangok” (Vanishing voices) címmel egy megren-
dítő könyv, angolul; benne számos olyan fénykép 
látható, amely egy-egy nyelv utolsó beszélőjét 
örökíti meg az utókornak, pl. az indián sziú nyelv-
család egyik ágának, a katauba sziúnak az utolsó 
beszélőjét is az USA Dél-Virginia államából. Van-
nak ilyen kihalt nyelvek a finnugor, illetve az uráli 
nyelvcsaládban is, pl. a kamassz szamojéd, amely a 
nyelvcsalád szamojéd ágába tartozik, s amelynek 
szintén ismerjük utolsó beszélőjét is (± 1989, K. Z. 
Plotnyikova asszony, a Szaján-hegységben, Közép-
Szibériában, lásd Fodor: A világ nyelvei és nyelv-
családjai, 2003.), és rokon nyelveink közül ilyen a 
vót nyelv is, de a magyar nem tartozik ezek közé. 
A mi nyelvünket, amely a világ nyelvei közül az e 
nyelvet anyanyelvükként beszélők száma alapján 
az első ötven közé tartozik, évezredes írásos kul-
túrája alapján pedig még ennél is előkelőbb hely 
illeti meg, ilyen veszély egyáltalán nem fenyegeti.  

Csakhogy most, azaz immár ötödfél év óta új hely-
zetben vagyunk, s végig kell gondolnunk ennek az 
új helyzetnek a hatását, következményeit. 

3. Mindenekelőtt talán azt érdemes röviden 
megvizsgálnunk, hogy is szolgál bennünket nap-
jainkban anyanyelvünk! Lássuk csak!

Helyesírás. Nem nehéz belátni annak a nézetnek 
a helytálló voltát, hogy a helyesírási közműveltség 
állapota többé-kevésbé jól tükrözi egészében vett 
anyanyelvi műveltségünk állapotát is. Vannak 
ugyan olyan hangok is, hogy a helyesírással vol-
taképpen nem is érdemes törődni, hiszen annak 
a kommunikáció hatékonysága szempontjából lé-
nyegében semmi szerepe sincs – ez persze koránt 
sincs így! –, de mivel a központilag szabályozott, 
egységes helyesírást a legtöbb ország, a legtöbb 
nemzet nagyon is fontosnak, főbb szabályainak 
az iskolában való megtanítását nagyon is szüksé-
gesnek tartja, ezzel kezdem dióhéjba sűrített átte-
kintésemet.  Ennek sommája: napjaink helyesírási 
közműveltsége eléggé kiábrándító. Amikor ezt 
megállapítom, nem az egyének, a magánemberek 
írására gondolok – eszem ágában sincs abba bele-
szólni, hogy ki hogyan ír, mennyire igazodik el a 
mindenkori helyesírási szabályok között –, hanem 
arra, hogy a könyvek, újságok, reklám- és egyéb 
célú kiadványok helyesírása milyen. Hogy van 
egységes helyesírási szabályzatunk – sőt, éppen 
most van megújulóban; zajlik is a vita arról, hogy 
szükséges-e már a változtatás, vagy még nyugod-
tan várhatunk vele újabb egy-két évtizedet –, az 
hál’istennek azért megmutatkozik az írásgyakor-
latban, de helyesírásunk színvonalával egyáltalán 
nem lehetünk megelégedve.  Még a legnagyobb, 
legrangosabb országos napilapokban is sokkal 
több helyesírási hibára bukkanunk, mint húsz 
vagy harminc évvel ezelőtt, s ehhez még csatla-
koznak azok a hibák is, amelyeket a számítógép 
ördöge csempész bele a szövegekbe. Ilyenek pl. a 
hibás elválasztások, mivel a számítógépes progra-
mok, bármily jók is, nem tudnak eligazítást adni 
abban, hogy adott esetben a me-gint és a meg-int  
elválasztási forma közül melyik a helyénvaló, és 
ilyenek a nagy kezdőbetűk használatának kü-
lönböző esetei is. A számítógép nagy áldás, de a 
korrektori munkát nem teszi fölöslegessé, nélkü-
lözhetővé.

Hangképzés, kiejtés, beszéd. Az egykori, pártálla-
mi „betűejtés” (tud-juk, megmond-ják) már a múlté, 
s ennek csak örülhetünk, de a nyökögés (én úgy 
ööö gondolom, hogy ööö ebben a eee nehéz  kér-
désben nem szabad eee . . . ööö elhamarkodottan 
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döntenünk stb.) meg az egyre nagyobb fokú hada-
rás, főleg, ha még henye artikulációval is párosul,  
jelentősen csökkenti az élőbeszéd erejét. Továbbá 
csökkenti az a mindinkább terjedő hangsúlycsúsz-
tatás is, amelynek nyomán a kérdőszó hangsúlya 
a mellette levő szóra kerül át (pl. hány órakor kez-
dődik az előadás?). Egészében véve azonban úgy 
ítélem, nem annyira magával a beszéddel, hanem 
inkább a stílussal van baj, de erről még majd külön 
is ejtek pár szót.

Szóalkotás, szóhasználat. E tekintetben örömre és 
bánatra egyaránt van okunk. Annak egyértelműen 
örülhetünk, hogy szóalkotásmódjaink, legfőképpen 
a szóösszetétel, de több más, pl. a mozaikszóalkotás 
vagy a szóelvonás és szórövidítés is remekül szol-
gál bennünket. Legújabban még a szóképzés is új 
erőre kapott (pl. kávézda, rabosít), holott ez az ősi 
szóalkotásmód a 20. században nagyon szárnya-
szegetté vált. Sajnos, iszonyú mennyiségű idegen 
szó is kerül nyelvünkbe. Tévedés ne essék, bizo-
nyos fokig ez is gazdagodás, de ilyen mennyiség-
ben nyelvünk ősi sajátságainak elhalványulásával, 
hang- és hanglejtésszerkezetének, dallamvilágának 
átalakulásával fenyeget; pl. azzal, hogy megszűnik 
nyelvünk ellenálló ereje a szó eleji mássalhangzó-
torlódásokkal szemben. 

Mondatszerkesztés, grammatika. Itt lassú, de szin-
te megállíthatatlan változásoknak vagyunk tanúi 
és részesei; olyanoknak, amelyek a nyelv belső 
fejlődéstörvényei alapján mennek végbe. A káros-
nak látszókat igyekeznünk kell visszaszorítani, 
késleltetni (pl. az úgynevezett suksüközést, illetve 
napjainkban inkább szukszüközést), a hasznosakat 
vagy legalábbis semlegesnek ítélteket pedig bátran 
elfogadni, akár még erősíteni is. Ilyen pl. az ikes 
ragozás lassú eltűnése, valamint a kötőhangzó szó-
faj-megkülönböztető szerepének előretörése. (Egy 
példa: Ezek az üdítők valóban nagyon üdítőek.) A 
nyelvünkre jellemző szintetikus tömörség, amelyet 
Németh László, Bárczi Géza és mások hangoztat-
tak, nincs veszélyben egy-egy új szerkezeti-szer-
kesztési sajátosság elterjedése révén.    

Fogalmazás, stílus. A többi megvizsgált norma-
síkhoz hasonlóan itt is van jó is, rossz is. Jó, hogy a 
hivatalos stílus kinövései (pl. foganatosítást eszközöl, 
ha és amennyiben), ha lassan is, de egyre inkább ki-
szorulnak a nyelvhasználatból, ugyanakkor azon-
ban rossz, lealacsonyító a durva és a trágár hang 
eluralkodása, térhódítása. Ez azonban nem csu-
pán, sőt nem is elsősorban nyelvi, hanem illemtani 
kérdés.  

4. Miután vallatóra fogtuk magát a nyelvet, 
számba kell vennünk azokat a körülményeket is, 

amelyek az anyanyelv és az anyanyelvápolás hely-
zetét befolyásolják: javítják vagy nehezítik. 

Napjaink nagy áldása, egyúttal nagy átka, a 
globalizáció, amelyről beszámolóm első pontjában 
már szóltam, de amelyet itt sem hagyhatok említés 
nélkül. Sokan már magától a szótól is viszolyognak. 
Ezt tette pl. anyanyelvünk egyik legkövetkezete-
sebb, de alapvetően purista beállítottságú  művelő-
je, a 2008. február 12-én – életének 85. évében – el-
hunyt Molnos Angéla, aki jóformán gyermekkorától 
54 éven át külföldön élt, olasz és német egyeteme-
ken tanult, és szerzett lélektani, nyelvészeti ismere-
teket, valamint bölcsészdoktori címet. Dolgozott és 
tanított Buenos Airesben, Montevideóban, Afrika 
több országában, majd Londonban. Legfőképpen 
társadalom-lélektannal, csoportlélektannal, lélek-
elemzéssel és összehasonlító nyelvészettel foglalko-
zott. Számos könyve jelent meg külföldön, német és 
angol nyelven  Ám amikor – talán  valamilyen csa-
ládi kötődése miatt – 1994-ben elfogadta a debrece-
ni Kossuth Lajos Tudományegyetem meghívását, és 
oktatóként részt vett az angol-magyar szakfordítói 
képzésben, majd 1996-ban végleg hazaköltözött, és 
Debrecenben telepedett le, teljes erejével hozzákez-
dett anyanyelvünk magyarításához. 1998-tól kezd-
ve haláláig öt magyarító célú könyve jelent meg. 
Már a legelsőben, az 1998-ban megjelent – és a kö-
vetkező néhány évben további négy kiadást is meg-
ért – Magyarító könyvecske című kötetben ott talál-
juk a globalizáció szót, de áthúzva, annak jeleként, 
hogy a szerző szerint nem tanácsos a használata, s 
magyarításául ezek olvashatók helyette: egyetemesí-
tés, egyetemesülés, világegyesítés, világgyarmatosítás.  

Hadd kapcsoljam ide egy személyes emlékemet! 
Szövetségünk, az Anyanyelvápolók Szövetsége 
már megalakulása, tehát 1989 óta mindig megren-
dezi a TIT-tel közösen A Magyar Nyelv Hete című 
előadás-sorozatot, amelynek eredete egyébként 
még korábbi időbe vezet el bennünket, ugyanis 
1967-ben a TIT Magyar Nyelvi Szakosztálya hir-
dette meg először ezt az ismeretterjesztő célú ren-
dezvényt. Az eset időpontja, amelyre utalni akarok, 
2000. április 21-e. Akkor történetesen éppen Debre-
cen volt A Magyar Nyelv Hete központi megnyitó 
rendezvényének színhelye. A több évtized alatt ki-
alakult szokás szerint a központi előadást mindig 
egy nyelvész tartotta, de a szakmai előadás előtt 
egy jeles közéleti személyiség mondott köszöntőt. 
A rendszerváltás óta pl. Göncz Árpád, Magyar Bá-
lint, Hiller István, Vizi E. Szilveszter, Mádl Ferenc és 
mások. Akkor, 2000-ben az akkori miniszterelnök, 
Orbán Viktor tartotta a megnyitót. A kezében ott 
volt Molnos Angéla említett könyvecskéje. A mi-
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niszterelnök felolvasta a könyvből  Molnos Angé-
lának általam az imént már idézett magyarításait a 
globalizáció szó helyébe, majd így folytatta:

„Beszéljünk hát kicsit erről a globalizációról! 
Vannak az életnek olyan területei, ahol ez a kifeje-
zés egyszerűen csak csúnyán hangzik, de nem el-
lenségesen. Ilyen például a gazdaság, ahol ahelyett, 
hogy ellenérzésekkel viseltetnénk a globalizációval 
leírt jelenséggel szemben, sokkal okosabban járunk 
el, ha a modern gazdaság kihívásainak megpróbá-
lunk megfelelni, és amennyi szükséges, igazítunk 
magunkon, s alkalmazkodunk a külső világ válto-
zásaihoz. De vannak olyan területek is, ahol meg-
győződésem szerint kifejezetten ellen kell állnunk 
a világegyesítés magával sodró hatásának, és sze-
rintem a nyelvünk ügye például ilyen terület.”    

Nos, nem politikusként, hanem nyelvészként, 
magam is pontosan így gondolom. Tetszik vagy 
nem tetszik, el kell ismernünk, napjainkban tel-
jesen nélkülözhetetlen a globalizáció, elengedhe-
tetlen az idegen nyelvek, legfőképpen az angol 
nyelv magas fokú ismerete, s csaknem ugyanolyan 
mértékben elengedhetetlen a számítógépes kultú-
rában, illetve az internet világában való nagyfokú 
jártasság is. Ugyanakkor azonban az is tagadha-
tatlan, hogy ennek a globalizációnak veszélyei is 
vannak, s ezekkel mindenképpen számolnunk 
kell. Hogy mik lehetnek ezek a veszélyek? Például 
az amerikanizálódás folyamatának egyre erősebbé 
válása, az angol mellett az anyanyelveknek a hát-
térbe szorítása, az idegen szokások elterjedése (Va-
lentin-nap, halloween-ünneplés stb.), és még jó né-
hány – ami önmagában persze nem baj –, s ennek 
következtében a hazaiak visszaszorulása. Ezeknek 
a veszélyeknek a szemléltetésére idézek egy részt a 
Svájcban élő neves szociológusnak, Ankerl Gézának 
„Nyugat van, kelet nincs” című könyvéből:

„A nem-angol anyanyelveknek a háttérbe szorí-
tása, helyi dialektussá degradálása – a globalizmus 
(meg)vallásával szembeni ,szektásítása’ –, a vi-
lágnyelv által való diszkrét bekerítése lépésről 
lépésre való marginalizálással történik. Először 
az angol nyelv a nemzetközi kommunikáció 
semleges eszközének szürke báránybőrében mu-
tatkozik be. Elvben nincs mögötte semmi anglo-
amerikanizmus, nem törekszik kizárólagosságra, 
nem avatkozik be a társadalmak belső, ,lokális’ éle-
tébe sem. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy 
először az elitet ragadja el, s végül pedig a mindent 
birtokló és eltartó, kép- és álomalkotó reklámvilág 
(dream of americanism) angolosításával a minden-
napi élet szomszédságainak falait is olyan nyelvű 
jelrendszer tapétázza ki, amely az utca embere szá-

mára idegen, s amelynek nem ismerését az angol 
fonokratikus terrorja miatt pirulás nélkül be sem 
lehet vallani. Mene, tekel, ufarszin! E folyamatnak 
legperverzebb aspektusa az, hogy e szövegek tény-
leges megértését az angolszász reklámipar faltörő 
kosai nem is tartják szükségesnek, sőt még kívá-
natosnak sem. Ugyanis akárcsak a gyógyszerek 
rejtelmes újlatin neve, a reklámszövegek közvetlen 
érthetetlensége – s tegyük hozzá, sokszor a mögöt-
te megbújó együgyű gyerekesség – éppen az ame-
rikanizmus misztifikálását szolgálja, mintha csak 
vulgáris ezoterizmusa egy kultúróriást rejtegetne, 
betudva neki minden urbánus, modern értéket. 
De e folyamat toxinja megbénítja az őshonos alko-
tókat. Az anglo-amerikait kivéve, az összes többi 
kultúrákat extradetronizálja. Önállóságuk elhomá-
lyosul, azonosságuk megkopik, ,archiválódnak’.”

E kérdés elemzésébe nem kívánok mélyebben 
belemenni. Számomra mondandóm szempontjá-
ból sokkal fontosabb annak nyomatékos hangsú-
lyozása, hogy a magyarság mégsem csak tudósok-
ból, gazdasági szakemberekből, bankárokból és 
egyéb olyan pályán tevékenykedő emberekből áll, 
akik számára csakugyan kétségtelenül létszükség-
let a globalizáció, hanem olyanokból is, akiket ez 
közvetlenül nem, legfeljebb közvetve, hatásaiban 
érint, mégpedig nem is mindig kedvezően.

5. De nem a globalizáció az egyetlen olyan kö-
rülmény, amiről az anyanyelv és az anyanyelvápo-
lás helyzetét, lehetőségeit vizsgálva szólnom kell. 
Tudomásul kell vennünk azt is, hogy az elmúlt év-
tizedekben tudományos és technikai forradalom is 
végbement, nem csak nálunk, hanem az egész vilá-
gon. Néhány éve éppen az e pontban már egyszer 
említett jeles tudósunk, Vizi E. Szilveszter mondotta 
egy előadásában, amelyet azután számos lap is idé-
zett:

„Elbúcsúzott a XX. század, az az évszázad, 
amely a tudomány exponenciális fejlődésének kö-
szönhetően eddig a legtöbbet adta az emberiség-
nek. Az emberiség történetének csak igen rövid 
szakaszára, az utolsó 50-80 évre esik a tudomány 
fejlődésének 99 százaléka.”

Ugye, értik olvasóim, hogy mit jelent ez? Azt 
jelenti, hogy az emberiség több száz évezredes fej-
lődése alatt felhalmozódott tudásanyag mindösz-
sze egyetlen százaléka annak, ami az utóbbi 50-80 
év alatt került a birtokunkba! Még belegondolni 
is szédületes, hogy milyen hihetetlen mértékben 
felgyorsult a tudományok fejlődésének az üteme.  
Persze, önmagában véve ez sem baj, sőt nagyon is 
jó dolog, de ha arra gondolunk, hogy ehhez iga-
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zodva a szakmai szókincs is ugyanilyen arányban 
fejlődik, változik, nem nehéz belátnunk, hogy 
anyanyelvünk a maga erejéből erre a fejlődésre 
képtelen, s ez azzal jár, hogy a modern tudomá-
nyokat a kor színvonalán művelni, hacsak valami-
lyen nagy volumenű szakmai nyelvújítás be nem 
következik, magyar nyelven szinte lehetetlenné 
válik. Azaz bármennyire igazak és napjainkra is 
érvényesek Bessenyei György szavai, amelyek sze-
rint „Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de 
idegenen sohasem”, fennáll a veszélye annak, hogy 
bizonyos tudományokat csak idegen nyelven lehet 
művelni. Szemléltető példaként hadd idézzek egy 
példát saját tudományterületemből! É. Kiss Katalin 
akadémikus, a magyar nyelvvel formális keretben 
foglalkozó tudósunk az övével azonos témakörben 
munkálkodó doktoranduszokról, kutatókról így 
írt: „úgy érzik, munkájuk olyan korlátozott körben 
kelt csak visszhangot idehaza, hogy műveiket nem 
is érdemes magyar nyelven közzétenni. E tekintet-
ben újabban már a magyar nyelvészeti tárgyú dok-
tori disszertációkat is gyakran angolul írják, hiszen 
nemzetközi olvasóközönségük is jóval nagyobb, 
mint az itthoni – tehát lassan azokhoz az állapo-
tokhoz térünk vissza a felsőoktatásban, amelyeken 
Széchenyi változtatni akart….”

 
6. Végül van még valami, amiről – továbbiakat 

már nem is hozva szóba – mindenképpen beszélnem 
kell az anyanyelv és az anyanyelvápolás helyzetét 
ilyen vagy olyan módon kétségtelenül jelentősen 
befolyásoló tényezők, körülmények vázolásakor. Ez 
pedig nem más, mint egy szemléletváltás, illetve -vál-
tozás, amely az utóbbi néhány évtizedben az anya-
nyelvnek és a vele való törődésnek a megítélésében  
érzékelhető módon végbement. Ez a szemléletvál-
tozás nem is közös gyökerű, hanem kettős indítta-
tású. Egyrészt azoknak a rádiós és televíziós csa-
tornáknak, fórumoknak az elszaporodásával függ 
össze, amelyeknek legfőbb mércéje a hallgatottság, 
illetve nézettség, s amelyek ebből konkrétan leve-
zethető módon nem annyira a kulturálódás, a mű-
velődés, mint inkább a minden áron való szórakoz-
tatás s ennek következményeként szükségszerűen 
az eligénytelenedés irányában hatnak. A dolognak 
erről az oldaláról bővebben nem is szólok, hiszen 
olvasóim legalább olyan tájékozottak e kérdésben, 
mint én. De van ennek a szemléletváltásnak egy 
tudományos indíttatású része is, s ezzel legalább 
röviden foglalkoznom kell e helyen. Egy-két évti-
zede felerősödött s meglehetősen nagy visszhangra 
talált, szinte divatossá vált egy szociolingvisztikai 
irányzat, az ún. társasnyelvészet, amely azt hirdeti, 

hogy az anyanyelvápolás, a nyelvművelés egyrészt 
fölösleges és eredménytelen dolog, másrészt nem is 
tudományos tevékenység. Ez a sommás elmarasz-
talás természetesen méltánytalan és igazságtalan. 
Az említett  szakterületen belül – vagy ezen belül 
is – tevékenykedők legkiválóbbjai nem is vallanak 
ilyen szélsőséges nézeteket. Kenesei István, a Nyelv-
tudományi Intézet igazgatója pl. „A nyelvelmélettől 
a nyelvművelésig” című tanulmányában, amelyet 
egészében véve a nyelvművelés, az anyanyelv-
ápolás megbecsülése jellemez,  így ír erről: „ … az 
egymással látszólag szemben álló nyelvművelés, 
társasnyelvészet és leíró vagy elméleti nyelvészet 
között nem szükséges éles ellentétet kreálni vagy 
értéksorrendet felállítani. Mind a három területnek 
megvan a feladata, amelyet teljesítenie kell.” Ezután 
részletesen ki is fejti, hogy ezek a feladatok hogyan 
illeszkednek egymáshoz. Általában a nyelvművelő 
a legfrissebb, ő fedezi fel az új nyelvi jelenségeket. 
Nem csoda, hiszen anyanyelvüket szerető és féltő 
amatőrökből álló országos tábor áll mögötte: nézők, 
hallgatók, olvasók, önkéntes adatgyűjtők széles tá-
bora. Ezután csakugyan szükség van a leíró/elmé-
leti nyelvészek és a szociolingvisták munkájára is, 
s ez az együttműködés, ha csakugyan olyan zök-
kenőmentes lenne, mint Kenesei írásából esetleg ki-
hallható, igen szép eredményeket hozna. Csakhogy 
elég sok a disszonáns hang, s ez az együttműködést 
meglehetősen nehezíti. Bár meggyőződésem, hogy 
a tudományos közéletbe nem illő megnyilatkozá-
sok előbb-utóbb el fognak tűnni, azt sajnos nem 
hallgathatom el, hogy az anyanyelvápolás megbe-
csülését, s ezzel együtt az anyanyelvápoló munka 
eredményességét rontják.    

 
7. Mindezek után már csupán arra szorítkozom, 

hogy felsorolom, véleményem szerint mik azok a 
legfontosabb feladatok, amelyeket el kell látnunk, 
meg kell oldanunk, ha azt akarjuk, hogy anyanyel-
vünk a jelenlegi, korántsem könnyű helyzetben is 
hiánytalanul megfelelhessen rendeltetésének.  

A) Az első iskolai vonatkozású. Mivel az ide-
gen nyelvek, leginkább az angol nyelv erőteljesebb 
oktatása létszükséglet – s ezt oktatásunk irányítói 
természetesen tudják is –, fokozatosan úgy kell át-
alakítani anyanyelvi tankönyveinket, hogy azok az 
eddigieknél következetesebben s rendszeresebben 
tárják a tanulók elé a magyar nyelvnek más, főleg a 
legismertebb s legfontosabb idegen nyelvektől való 
szerkezeti eltéréseit, ezáltal az idegen nyelv(ek) el-
sajátítását is megkönnyítve s az anyanyelv sajátsá-
gait is jobban tudatosítva. (Zárójelben hozzáteszem: 
tudom, hogy az utóbbi néhány évben már jelent 
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meg több ilyen könyv.  Nekem birtokomban van 
egy olyan, „Nyelvi alapozó” című tankönyv a kö-
zépiskolák nyelvi előkészítő évfolyamai számára, 
amely már pontosan úgy „viselkedik”, ahogy erről 
az imént beszéltem.) Ugyancsak az iskolák feladata 
a szövegértő olvasás készségének jobb, eredménye-
sebb elsajátíttatása, ugyanis az ezzel kapcsolatos 
nemzetközi tesztfelmérések nem a leghízelgőbbek 
ránk nézve, noha korántsem annyira lehangolóak, 
mint ahogy ezt mostanában emlegetni szokás. Az 
mindenesetre nem vitás, hogy a szövegértő olvasás 
készségének elsajátítására sokkal nagyobb energi-
át kell fordítanunk, mint eddig. Tudatosítanunk 
kell a szövegértés mélységeit és típusait az adatoló 
(szó szerinti) olvasástól az értelmező (nyomozó), 
valamint a bíráló (kritikai) olvasáson át az alkotó 
(kreatív) olvasásig. Mint a közelmúltig az NKA is-
meretterjesztő szakkollégiumának tagja örömmel 
láttam, hogy jócskán meg is nőtt az e kérdésekkel 
foglalkozó pályázatok száma. 

B) A másik fontos témakör, amelyet nem hagyha-
tok említés nélkül, a kereskedelmi-gazdasági szfé-
rában elhatalmasodott idegenszó-divat megfelelő 
kezelése. Ehhez jó tudni, hogy 2003-ban hatályba 
lépett a még a múlt század végén kezdeményezett 
ún. reklámnyelvtörvény, s annak pontosan az a ren-
deltetése, hogy a gazdasági és a kereskedelmi nyelv-
használatnak a gazdasági reklámok és üzletfeliratok, 
továbbá egyes közérdekű közlemények megfogal-
mazásában megmutatkozó túlkapásait megfékezze, 
azoknak elejét vegye. Hogy a törvény betölti fel-
adatát, azt nem könnyű érzékelni, hiszen nem tiltó 
törvényről van szó, hanem olyanról, amelynek elő-
írásai szerint az idegen szöveg magyar megfelelője 
sem hiányozhat az idegen mellől. Az első vizsgála-
tok azt mutatták, hogy igenis van foganatja a tör-
vénynek, csak nem akkora, ahogy azt elvárhatnánk. 
Az Anyanyelvápolók Szövetsége éppen ezért 2004 
áprilisában, mindössze pár héttel az EU-ba való be-
lépésünk előtt fel is hívta erre a körülményre az ak-
kori belügyminiszter figyelmét, elismerve az eddigi 
eredményeket, de jelezve, hogy a jövőben az eddigi-
nél még jobban érvényt kell szerezni a törvénynek. 
Ennek a nyelvész interpellációnak eredményeként a 
közjegyzők s a fogyasztóvédelmi felügyelők – tehát 
akik a törvény betartatásáért felelősek – kaptak is a 
minisztertől egy újabb biztatást, ösztönzést. Azóta a 
minisztériumok is átszerveződtek. Lehetséges, hogy 
itt van az ideje egy újabb interpellációnak. Szerin-
tem a törvény, ha csakugyan betartják, elegendő 
ahhoz, hogy a multik nemzetköziesítő törekvéseit 
többé-kevésbé kordában tartsa. 

C) A harmadik nagy s az eddigieknél semmivel 

sem kevésbé fontos témakör a tudományos világra 
tartozik, a tudományok művelőit érinti. Köztudo-
mású, hogy a magyar tudomány számos területen 
a nemzetközi tudományos élet élvonalába tartozik. 
Legjobb tudósaink az anyagi lehetőségek szűkös 
volta ellenére rendre jelen vannak a világ tudo-
mányos életében, ott vannak a nagy nemzetközi 
konferenciákon, kongresszusokon, aratnak sikere-
ket, s szereznek nemcsak maguknak, hanem azon 
keresztül hazájuknak is elismerést. Ezeken a kong-
resszusokon, na meg a nagy nemzetközi folyóirat-
okban már jó ideje az angol a tudomány nyelve. Ez 
nem is baj, a nemzetközi tudományos érintkezésre 
ez a legmegfelelőbb. Az azonban, főleg mióta már 
az EU tagjai vagyunk, s ennek következtében az 
idegen hatás még erősebb, elengedhetetlen, hogy 
induljon meg, induljon el egy folyamatos szak-
mai nyelvújítás, mert enélkül a tudomány már el-
szakadna alkotó közegétől, a néptől, a nemzettől, 
s nem tudnánk megfelelni a felvilágosodás kori 
Bessenyei György által megfogalmazott s áttekin-
tésemben már idézett követelménynek. Általános 
nyelvújításra, amilyen a felvilágosodás korában 
végbement – ábra, adag, alap, állam, állvány, ásvány, 
átlag, átló stb. –, napjainkban nincs kellő ok, de a 
tudomány művelőinek igenis mindent el kell kö-
vetniük azért, hogy tudományáguk anyanyelven is 
művelhető legyen. Ha ezt nem sikerül elérniük, ha 
a tudományokat nem lehet magyar nyelven is mű-
velni, akkor ez a nyelv, bármennyire is az Európai 
Unió egyik hivatalos, teljes jogú nyelve, kiszorul a 
nyelvek fejlődésének fősodrából. Ki természetesen 
akkor sem pusztul – erről már szóltam –, de előbb-
utóbb perifériára sodródik, mint a kisebbségben 
élő közösségek nyelve, nyelvhasználata. 

D) Mostantól, azazhogy európai uniós tagsá-
gunktól kezdve az eddigieknél sokkal nagyobb 
figyelmet kell fordítanunk nyelvünk múltjára, ha-
gyományaira, illetve ezek ápolására s megismerte-
tésére. Tudatosítanunk kell, hogy anyanyelvünket 
nem a ma élő magyar nyelvközösség alkotta meg, 
hanem ezt a nyelvet örököltük; anyanyelvünk nem-
zedékváltások sora révén hagyományozódott ránk. 
„Az a közlési eszköz ugyanis, amellyel adott korok 
nemzedékei a mindenkori jelenben élnek, bármeny-
nyire becses is számukra mindennapi gyakorla-
tukban, nem csupán a sajátjuk, még kevésbé az ő 
találmányuk, hanem örökségként kapják elődeik 
végtelen sorától, akik spontánul vagy tudatosan, de 
tettek már egyet s mást a megőrzéséért. És, persze, 
úgy sem csak őket szolgáló tulajdon, hogy a jelen 
nemzedékei is örökségként adják tovább, mégpedig 
azzal a felelősséggel, hogy amint erre az örökségre 
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ők tekintenek, ahogyan használják, becsülik, gon-
dozzák, olyan minőségben száll majd utódaikra, és 
munkál majd azok életében.” (Benkő Loránd)  En-
nek ismeretében, úgy érzem, jogosan várhatjuk el, 
hogy mind az iskolai oktatásban, mind az iskolán 
kívüli anyanyelvi ismeretterjesztésben erősödjék 
meg a nyelvi hagyományok ápolása, ébren tartása, 
felébresztése. Ehhez kapcsolódóan hasonlóképpen 
fontosnak tartom a népszokásoknak az éltetését, sőt 
felélesztését, a régi mesterségek újraélesztését vagy 
legalábbis meglétük tudatosítását, a népművészet 
erőteljes támogatását is. Minderre, ahogy látom, 
meg is van a fogékonyság s az igény a határokon 
innen is, túl is. Valójában nincs is szükség kezdemé-
nyezésre, csak a meglevő kezdemények, törekvések 
támogatására, felerősítésére. Más, szintén európai 
uniós nemzetek – finnek, írek, spanyolok stb. – pél-
dája nyomán azt mondom, nemzeti kulturális ha-
gyományainknak az eddiginél erőteljesebb őrzése 
és ápolása meg is fog valósulni. Legalábbis megvan 
rá a remény. S mint olvasóim is tudják, a remény hal 
meg utoljára.

E) Még egy olyan feladatbokor van, amely 
mindenképpen ebbe a felsorolásba kívánkozik, 
nevezetesen az anyanyelvápolás fórumainak, in-
tézményeinek, mozgalmainak megerősítése. Az 
Anyanyelvápolók Szövetségének 2008. december 
6-i tisztújító közgyűlésén, amelyre e beszámolóm 
alcímében is utaltam, erről – érthető módon – kü-
lönösen sok szó esett. A legtöbb természetesen 
arról, hogyan erősítsük meg saját szervezetün-
ket, amely taglétszámát tekintve nem kicsi ugyan 
– jelenleg 2156 tagunk van –, de tevékenysége az 
utóbbi években egy kissé ellanyhult. Számba vet-
tük a rokon szervezeteket, egyesületeket is, főleg 
azokat, amelyekkel közös feladatokat is teljesítünk 
vagy még csak tervezünk (ilyen pl. a Honismereti 
Szövetség vagy A Magyar Nyelv és Kultúra Nem-
zetközi Társasága), s áttekintettük  immár hagyo-
mányosnak számító mozgalmainkat, ismétlődő 
rendezvényeinket is. Ilyen A Magyar Nyelv Hete, 
a Kossuth-szónokverseny, a Simonyi Zsigmond 
helyesírási verseny, az Édes anyanyelvünk nyelv-
használati verseny, valamint ilyen a Péchy Blanka 
által évtizedekkel ezelőtt elindított Beszélni nehéz! 
rádióműsorból kiágazó, kinövő különféle verse-
nyek egész sora.  És áttekintettük pályázatainkat is, 
amelyek közül a legértékesebbek azok, amelyeket 
az NKÖM, illetve az OKM segítségével hirdethet-
tünk meg, de amelyek mellett eddig is szükséges-
nek tartottuk, és továbbra is szükségesnek ítéljük 
más pályázatok meghirdetését vagy azok támo-
gatását is. Az anyanyelvápolásnak fontos részei, 

alkotóelemei ezek a pályázatok, csakúgy, mint az 
anyanyelvápolás írásos fórumai, az Édes Anya-
nyelvünk című folyóirat, valamint társai, a Magyar 
Nyelvőr, a Magyar Nyelv, a Magyartanítás folyó-
iratok is. Legújabban pedig ezekhez csatlakozik 
egy bennünket nagy reményekkel eltöltő új intéz-
mény, A Magyar Nyelv Múzeuma, ez a 700 millió 
forintos költséggel felépített és 2008. április 23-án 
Sátoraljaújhely tőszomszédságában, nem messze 
Kazinczy Ferenc sírjától és emlékhelyétől megnyílt 
nagyszerű épület, amely már eddig is sok látogatót 
vonzott magához, és az elkövetkező években min-
den bizonnyal sok örömet szerez anyanyelvünk 
barátainak, elkötelezett híveinek.

    
8. Írásom címében az anyanyelvápolás helyzeté-

ről való tájékoztatást ígértem. Remélem, ezt az ígé-
retemet sikerült teljesítenem, s talán valamennyire 
az anyanyelvápolás fontosságáról is sikerült meg-
győznöm olvasóimat, már ha egyáltalán szükség 
volt erre a meggyőzésre. Az anyanyelv az én felfo-
gásom szerint egyik legfőbb nemzeti kincsünk s a 
legnagyobb nemzetösszetartó erőnk. Alig néhány 
hete annak, hogy a Táncsics Alapítvány Életmű 
díjjal jutalmazta a 80. életévében járó nagy erdélyi 
költőt, Kányádi Sándort. Nos, ő, Kányádi írta Apá-
czai című szabadversében a következőket:

„Egyetlen batyunk, botunk, fegyverünk az anya-
nyelv.”

Igaza van. Batyunk, amely legfőbb kincsünket 
őrzi; botunk, amelyre bátran támaszkodhatunk, és 
fegyverünk, amellyel megvédhetjük magunkat, bár-
mikor, bárki ellen. Örülök, hogy beszámolómban 
erről a csodálatos nyelvről szólhattam.


