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TÁJNYELV ÉS MÉDIA
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Az első Tájnyelv és média címmel meghirdetett 
konferenciát – a Magyar Nyelv Múzeumában az 
elmúlt esztendőben rendezett nagysikerű közép-
iskolás Tájnyelvi vetélkedő után – szintén Mezey Ka-
talin költő kezdeményezésére hívtuk össze 2010. 
június 21-én, az Uránia Filmszínházba.1·

Nemcsak a vitaindító beszélgetések, de a hang- 
és fi lmfelvételek is igazolták, hogy élő, önmagát 
őrző és újrateremtő, beszédünket és műveltségün-
ket gazdagító nyelvi jelenségről van szó. Olyan 
érték ez, amihez ragaszkodnunk kell. Nem mara-
diságból, szűkkeblű provincializmusból, hanem 
mert a tájnyelvvel számosan élnek; ez teszi a ma-
gyar közbeszédet izgalmassá, színessé, s bizonyos 
elemeiben az irodalom, a színház, a fi lm részévé is 
válhat, válik manapság is.

Tudatában vagyunk, hogy a széplelkek jó szán-
déka kevés. A költők, az írók, a nyelvészek, az esz-
téták, a tanárok keveset tehetnek a tömegkultúra 
engedelmes fogyasztóvá züllesztő hatása ellen, s a 
rádiózást, a televíziózást, a digitális hírközlést szin-
te kizárólag befolyásoló kereskedelmi szemlélet is 
a köz-szolgálatiság, a szakmai, a nyelvi sokszínű-
ség ellen hat. Mégis úgy hisszük, a magyar nyelv 
tájnyelvi gazdagságának megmaradása, ápolása, 
rangjának újrateremtése a legközvetlenebb közér-
dek. Kezdeményezésünkhöz ezért igyekszünk tár-
sakat, támogatókat találni az élet minden területén.

A kezdeményezők nevében adom közre az el-
fogadott közös nyilatkozatot:

Antall István,
a Magyar Rádió szerkesztője

1 A tanácskozás előadói és szervezői: Antall István, 
dr. Balázs Géza, E. Román Kata, dr. Fodor Katalin, dr. 
Juhász Dezső, Juhász Judit, dr. Kiss Jenő, Matula Ágnes, 
Mezey Katalin.

Tájnyelv és média
A magyar tájnyelvek anyanyelvünk fontos értékei, 
amelyek sok archaikus elemet, a köznyelvből kiko-
pott és feledésbe merült szavakat, hangzókat, szer-
kesztésmódot, grammatikai jellemzőket őriznek. 
Évszázadok óta meghatározzák és a maguk sajátos 
színeivel, hangzásával jellemzik egy-egy történel-
mi táj magyar közösségét. A magyar népesség hat-
van százaléka, a határon túli magyarság csaknem 
száz százaléka szülőkörnyezete tájnyelvét tanulja 
meg első anyanyelveként.

Ezeknek az „első anyanyelveknek” a minél tel-
jesebb megőrzése nemzedékről nemzedékre ha-
gyományozott feladat, amelyet a maga eszközeivel 
segítenie kell az iskolai oktatásnak, a közművelő-
désnek és a médiának is. Megengedhetetlen, hogy 
a médiában szinte kizárólag a kabarékban kap-
nak helyet a tájnyelvet beszélő emberek – jobban 
mondva eltorzított beszédjük.

A Tájnyelv és média konferencia résztvevői, nyel-
vészek, újságírók, szerkesztők és írók egyaránt 
szükségesnek tartjuk, hogy a médiában rendszeres 
tájnyelvi műsorokban megszólalhassanak, bemu-
tatkozhassanak a különböző magyar nyelvjárások, 
elsősorban az élő, tájnyelveket beszélő közösségek. 
Ezáltal a hallgatóságban, a nézőkben tudatosulhat, 
hogy egy-egy földrajzi-történelmi régió nem csak a 
maga különleges történelmi, építészeti, kulturális és 
folklór kincseit, de anyanyelvünk egy-egy sajátos, 
csak erre a közösségre jellemző ősi nyelvjárását is 
őrzi, amiért méltó megbecsülés kell hogy övezze. 
Csak így valósulhat meg, hogy a szüleiktől, nagy-
szüleiktől hallott tájnyelvet a maga teljes gazdagsá-
gában megtanulják, és bátran használják a mai fi atal 
nemzedékek tagjai is, és ezáltal is szorosabban kö-
tődjenek az őket felnevelő családhoz, közösséghez.

Budapest, 2010. június 21.


