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A MAGYAR NYELV HETE

Nyelvmûvelõdési mozgalom
Ha böngésszük a magyar nyelv hetéhez kapcsolódó dokumentumokat

(meghívókat, kiadványokat, újságkivágásokat), akkor olyan érzésünk támad,
hogy egy hosszabb, fontos történelmi korszak (1967-), vagyis a szocializmus
idõszakának „fénykora”, majd lassú hanyatlása, a rendszerváltozás izgalmas
átmenete, majd pedig az utána következõ átalakulás elgondolkodtató, elem-
zésre váró eseménysorával állunk szemben. A magyar nyelv hete ötven éve
nem pusztán a hazai tudományos ismeretterjesztés egyik nagyon fontos idõ-
szakának elgondolkodtató bizonyítéka. Nem egyedül a tudománytörténet 
(a tudományos ismeretterjesztés történetének) epizódja. Nem csak a legjobb
értelemben vett népmûvelés–közmûvelõdés elismerésre méltó teljesítménye.
S bár kétségtelenül a magyar nyelvmûvelés egyik legfontosabb eseménye,
több a magyar nyelvmûvelés egy fontos korszakának bemutatásánál. Ennek
oka pedig az, hogy a középpontban a nyelv van, az emberi közösséget össze-
tartó legfontosabb kapocs. Ezért a magyar nyelv hete mûvelõdéstörténeti,
nyelvtörténeti, azon túl persze a már említett nyelvmûvelés-történeti, közmû-
velõdési szempontokon túl mûvelõdéstörténeti, mûvelõdéspolitikai, sõt poli-
tológiai értelmezésre is alkalmat ad. 

A magyar nyelv hete eseménysorozatának összetett elemzését azért is ja-
vaslom, mert áttekintve a dokumentumokat, elcsodálkozhatunk, hogy milyen
erõs a felejtés. Ha végigtekintünk az 50 év eseményein, mindannyian meg-
döbbenünk: hogy mennyi mindenrõl nem tudunk, mennyi mindent elfelejtet-
tünk, pedig egykor talán még részesei is voltunk egy-egy eseménynek. És ez
így lehet az élet számos más területén. Pedig ilyen apró epizódokból, esemé-
nyekbõl, élményekbõl áll az életünk.

Tanulságos lehet áttekinteni, hogy mikor éppen hol volt a magyar nyelv he-
te. Hogy mely tájegységek maradtak ki. Hogy mennyire Magyarország-közpon-
tú volt, és még a rendszerváltás után sem tudott igazán a határon kívülre hatni.
(Igaz ott folyamatosan voltak más típusú anyanyelvi rendezvények.) Hogy mely
közéleti személyiségek, politikusok vállaltak részt a magyar nyelv hete megnyi-
tásában, vettek részt a rendezvényen. S vajon ezt miért tartották fontosnak? És
kik maradtak távol? Nyelvtudományi szempontból különösen érdekes az elõ-
adók névsora. Hogy mennyire tudta a magyar nyelv hete átfogni a nyelvtudo-
mányt: a budapesti, akadémiai nyelvészeket, az egyetemek-fõiskolák nyelvész
tanárait, valamint középiskolai tanárokat, irodalmárokat, írókat, szerkesztõket?
S mindezt korszakokra is lehet bontani. Volt idõszak, hogy a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia (MTA) és a Nyelvtudományi Intézet vezetõ tisztségviselõi ter-
mészetesnek vették, hogy ilyen rendezvényeken elõadjanak, majd (leginkább 
a rendszerváltozás során) ez a buzgalom gyengült, s mára teljesen megszûnt. 
Az elmúlt negyedszázadban – az események tanúsága szerint – a nyelvtudo-
mány kettészakadt: vannak nyelvészek, akiknek eszükbe se jut ilyen rendezvé-
nyen részt venni, mások pedig erõn felül vállalnak ilyen szerepet. 

A másik ilyen tanulság: az ismeretterjesztés módszere. 1967-ben a Tudo-
mányos Ismeretterjesztõ Társulat (TIT) mûködésének a csúcsán van. Az or-92
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szágban mindenhol pezseg az ismeretterjesztés: iskolákban és közintézmé-
nyeknél, vállalatoknál, üzemekben, de még a katonaságnál és börtönökben is
vannak ismeretterjesztõ elõadások; virágzik a József Attila Szabadegyetem, az
emberek még fizetni is képesek azért, hogy egy-egy elõadásra vagy elõadásso-
rozatra eljárjanak. Ez utóbbiak végén igazolást is kaptak, hogy egy bizonyos
témakörben egy elõadássorozatot meghallgattak. 

Ekkor vetõdik föl az ötlet: legyen magyar nyelv hete minden év áprilisá-
ban. (Egyébként a csillagászat hete mintájára.) 

Meglepõ, de igaz: a magyar nyelv hete sorozat is fizetõs rendezvényként
indult. Az 1968. évi (második) rendezvény meghívóján olvasom:„Jegyek 4.-
Ft-os árban a TIT Jegyirodában (VI. Lenin krt. 96.) és a helyszínen kaphatók.”

Egy évvel késõbb a jegyek ára már 5 Ft volt. Ha jól emlékszünk, akkoriban
3,60 Ft volt egy kiló kenyér. „A kultúra: áru” jelensége tehát már az 1960-as
években gyakorlat volt. A mostani visszaemlékezésekbõl tudjuk, hogy a ren-
dezvényeken sok ember jelent meg.  

Pedig a témák nem voltak föltétlenül bulvárosak, bár azért arra is volt tö-
rekvés. Ki tudná ma megmondani, hogy az 1968-as magyar nyelv hete elõadá-
sai mennyire érték el az akkori hallgatóság ingerküszöbét? Népünk és mûvelt-
ségünk a szavak tükrében (Hadrovics László) – ez talán igen, mert a szavak
története általában izgalmas. A gépek a nyelvtudomány szolgálatában (Papp
Ferenc) – talán ez is, mert a korszakban a technikai fejlõdés mindennapi be-
szédtéma volt (motorizáció, automatizálás, ûrhajózás). Talán Grétsy László
elõadáscíme is fölkeltette az érdeklõdést: A szónoklástan múltja, jelene és jö-
võje – éppen azért, mert – ha jól tudom – akkor már 20 éve, azaz 1948 óta nem
volt benne az iskolarendszerben a retorika. Gyula János elõadása (Mióta be-
szélünk magyarul?) szintén olyan téma, amelyrõl mindenki szeretne tudni,
vagy éppen megvan a maga határozott véleménye (örökléttõl fogva – tízezer
éve – kétezer éve). És Kovalovszky Miklós elõadáscíme is vonzó: Miért szép?
(A stíluselemzés szempontjai) – emlékezzünk csak a Miért szép? könyvsorozat-
ra. Volt azután Édes anyanyelvünk címmel nyelvhelyességi ankét (Lõrincze La-
jossal és Grétsy Lászlóval), ennek sikerében sem kételkedhetünk, ha valaha
kiálltunk közönség elé és a magyar nyelvrõl beszéltünk. Nyelvünkrõl, annak
eredetérõl, nyelvhelyességi kérdéseirõl mindenkinek van véleménye – hason-
lóan ahhoz, hogy „Debrecenben mindenki orvos”, ahogy a Csokonai Vitéz Mi-
hályhoz kapcsolódó anekdota tartja. Ennek fölelevenítése azért fontos most,
mert szinte minden nyelvi ismeretterjesztõ alkalommal eszünkbe juthat. 
Az anekdota és a hozzáfûzött tapasztalati megfigyelés a nyelvi ismeretterjesz-
tés fontosságára és jelentõségére is figyelmeztet. 

A nyelvi ismeretterjesztés formái
A dokumentumokból kiviláglik, hogy a (nyelvi-nyelvészeti) tudományos

ismeretterjesztésnek a kezdetektõl fogva számos formája alakult ki. Elsõként
mindannyian arra gondolunk, hogy a tudományos ismeretterjesztés (nyelvé-
szeti elõadás) abból áll, hogy egy ember (jellemzõen férfi) öltönyben kiáll az
emelvényre és felolvas, jobb esetben szabadon elõad. Természetesen ez a pro-
totípus is létezik, de azért nem ez az ismeretterjesztés. Már az elsõ meghívók-
ban szerepel ugyanis az ankét mint ismeretterjesztõ megoldás. Az ankét irá-
nyított beszélgetést jelent: a meghívott, megnevezett elõadók válaszolnak a je-
lenlévõk (olykor záporozó) kérdéseire. Lõrincze Lajos és Grétsy László volt
egyébként az a nyelvész, akik elsõként vállalták az „élõ-egyenes” nyelvi ta-
nácsadást (ismeretterjesztést). Az 1963-ban a Magyar Televízió egyik elsõ élõ,
„õstelefonos” mûsora a Tessék kérdezni, a nyelvész válaszol volt (szerkesztõ:
Pápai Lajos) Lõrincze Lajossal és Grétsy Lászlóval. (Forrás: Schmitt Péter mûhely
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szerk.: MRT – MTV – MTV Rt. 1957–1997. MTV Rt., é. n. 132–134). Ennek nyo-
mán nem televíziós közegben is vállalkoztak a feladatra. Korábban elképzel-
hetetlen volt, hogy valaki spontán módon válaszoljon tudományos (és nem
tudományos) kérdésekre közönség elõtt. Az ankéton túl már a legelsõ évtized-
ben olyan további „interaktív” foglalkozásokra gondoltak, mint például nyelvi
játék, nyelvi vetélkedõ, szép magyar beszéd verseny, látogatás nyelvészek sír-
jánál a Kerepesi temetõben (Miklós Róbert tudományos kutató vezetésével,
1971. április 24-én 3 órai kezdettel), autóbuszos körséta szegedi nyelvtudósok
és nyelvmûvészek emlékhelyeinél (1972. április 28. 18.00 órakor), írótalálko-
zó (Beszélgetés a budapesti nyelvrõl: Karinthy Ferenc vezetésével, 1973. ápri-
lis 20. du. 6 órakor), emléktábla-avatás és –koszorúzás (pl. Simonyi Zsigmond
emléktáblájának megkoszorúzása, Veszprém, 1974. április 18. 14 óra), nyilvá-
nos rádiómûsor-felvétel (Édes anyanyelvünk, Lõrincze Lajos mûsora, Veszp-
rém, 1974. április 16.), kiállítás (nyelvrokonaink életével, mûvészetével, iro-
dalmával kapcsolatos alkotásokból, Eger, 1975. április 15.), vita (Vita a sajtó
nyelvhasználatáról, Eger, 1975. április 16.), irodalmi est (Nyelvédesanyánk.
Írók, költõk, tudósok a magyar nyelvrõl, Radnóti Színpad, Budapest, 1981.
március 18.), illetve a sok változatban megjelenõ rendhagyó nyelvtanórák stb.
Ezek a mûvelõdési formák a késõbbiekben is ismétlõdtek. A magyar nyelv he-
tének fél évszázados történte során számos alkalommal volt irodalmi est
(összeállítás, pl. Élõ Tetten ért szavak számos alkalommal Széphalomban és
másutt), színházi bemutató, író-olvasó találkozó, lapbemutató (pl. az Édes
Anyanyelvünk szerkesztõségének estje), rádiómûsor-felvétel (Tetten ért szavak
nyilvános, közönség elõtti felvétele a Magyar Rádióban), vitafórum, temetõi
séta, kerekasztal-beszélgetés stb. Az informatikai forradalommal együtt rész-
ben az események meghirdetése, az azokról való beszámoló felkerült az
internetre – de internetes játékokra, szavazásokra is sor került. Elmondható
tehát az, hogy a nyelvi ismeretterjesztés a kezdetektõl fogva törekedett az in-
teraktivitásra, a közönség aktív bevonására, megmozgatására. 

A nyelvi ismeretterjesztés múltja, jelene… 
1967-ben még éppen csak elkezdtem az általános iskolát. Személyes emlé-

keim egy késõbbi korszakból vannak. 
Elõször 1988-ban, az akkor más második évtizedébe lépett magyar nyelv he-

te rendezvényén vettem részt. 1988. április 18–29. között a magyar nyelv hetét
Ember – nyelv – táj címmel Vas megyében rendezték meg. Nem tudom ponto-
san, de gyanítom, hogy az ifjú pesti tanársegédet a helyi szervezõk részérõl Sza-
bó Géza fõiskolai tanár hívhatta meg (ugyanis akkoriban az õ nyelvjárásgyûjtõ
táborában is részt vettem). Egész Vas megyében több tucat elõadás hangzott el.
A megnyitó a Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskolán volt: Gonda György a TIT
Vas megyei elnöke, Berend T. Iván az MTA elnöke, valamint Lõrincze Lajos sze-
replésével. A tudományos ülésszakot (Ember a tájban) Szabó László megyei 
tanácselnök, Imre Samu akadémikus nyitotta meg, majd Sebestyén Árpád, Ba-
logh Lajos, Szabó Géza elõadása következett. Engem a megyében számos hely-
re vitt el az áldott emlékû Pungor János (TIT-igazgató) és Wiktora Antal (késõb-
bi TIT-igazgató). Megható volt a mûsorfüzet mottója: „…aki a magyar nyelvet is-
merni akarja, az egyik szemét a Dunára, a másikat pedig a Tiszára függessze, és
ne nagy Dunát, de még a kis Gyöngyöst se rekessze ki, mindenkitõl tanuljon…”
(Berzsenyi Dániel: Levél Kazinczy Ferenchez)

Április 19-én Sárváron az Urbán Ernõ általános iskolában és a 409. sz. Ru-
das Ipari szakmunkásképzõ intézetben tartottam elõadást Modern nyelvi je-
lenségek címmel. Az elõadás vázlata ma is megvan. Emlékszem, beszéltem a
falfirkálásokról. Április 20-án a Vas Megyei Pedagógiai Intézetben Folklór és94
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nyelv címmel tartottam elõadást… Vas megye a továbbiakban is sok alkalom-
mal volt a magyar nyelv hete házigazdája. Talán nem véletlen, hogy késõbb,
2002-ben a Berzsenyi Dániel Fõiskola (még késõbb Nyugat-magyarországi
Egyetem Savaria Egyetemi Központ) meghívására azonnal és örömmel vállal-
koztam arra, hogy Szombathely a második otthonom legyen (legalább tíz évig,
2012-ig), s ez idõ alatt számos magyar nyelv hete, tudományos kutatás, kon-
ferencia, kiadvány stb. ösztönzõje lehettem. 

Az 1980-as években a magyar nyelv hete felnõttkorba ért. A felnõttkor az
az idõszak volt, amikor szinte minden megyében voltak rendezvények, elõ-
adások, országszerte akár több száz is. A magyar nyelv hete az iskolákon túl
eljutott a kis falvakba, óvodákba, öregek otthonaiba… 

És akkor következtek az 1990-es évek. Ekkor kért meg Grétsy László tanár
úr, hogy kapcsolódjam be intenzívebben a nyelvmûvelésbe, és a magyar nyelv
heti programok szervezésébe. Mert hogy számomra a nyelvmûvelés a kezde-
tekben csaknem idegen, késõbb pusztán mellékes, kiegészítõ tevékenység
volt. Grétsy László noszogatott, hogy vállaljak részt a magyar nyelv hete kita-
lálásában és lebonyolításában – különösen azért, mert a TIT mintha kezdene
kivonulni, az Anyanyelvápolók Szövetségében (ASZ) pedig, melynek õ ügy-
vezetõje, késõbb elnöke volt, mintha ugyancsak nem lenne arra vállalkozó
ember. Elõször csak, az 1990-es évektõl az Édes Anyanyelvünk szerkesztõségi
értekezletein került szóba az éppen aktuális „nyelvhét”, Kemény Gábor rend-
szerint frappáns mottóval állt elõ, én meg mozgósítottam szervezési tudáso-
mat, de nem akartam elõtérbe kerülni. A 2000-es évektõl Grétsy tanár úr egy-
re határozottabban kérte, hogy kerüljön a magyar nyelv hete rendezvénysoro-
zat az Anyanyelvápolók Szövetségének kezelésébe, találjak ki programot, hív-
jak meg elõadókat, szervezzem meg, szerezzek rá támogatást. Így lassan bele-
sodródtam a magyar nyelv hete utóbbi évtizedeibe, s az utolsó években – mert
más nem vállalkozott rá – szervezõjévé is váltam. 

Az 1990-es években kezdõdött változások (a TIT visszaszorulása), az
Anyanyelvápolók Szövetségének bekapcsolódása egy teljesen új korszakot je-
lentett. Ebben az idõszakban már szó sem lehetett a magyar nyelv hetének
mennyiségi növelésérõl (minél több helyen minél több elõadás), örültünk, ha
meg tudtuk szervezni a megnyitót és az ahhoz kapcsolódó néhány elõadást,
valamint a környéken néhány ehhez kapcsolódó rendezvényt. Volt olyan év,
hogy ironikusan úgy számoltam be Grétsy tanár úrnak: „Tegnap megnyitottuk
a magyar nyelv hetét, de utána rögtön be is zártuk.”

Ebben az idõszakban sok más hasonló rendezvény kimúlt. A sikeres isme-
retterjesztõ alkalmak véget értek: Gólyavári esték, Mindentudás egyeteme. Igaz,
közben az MTA ösztönzésére létrejött a sikeres novemberi tudomány hónapja
rendezvénysorozat. Még további anyanyelvi alkalmak is születtek. 2010-tõl
Széphalomban, A Magyar Nyelv Múzeumában elindítottuk az anyanyelvi ju-
niálist, 2011-tõl pedig az ASZ javaslatára az Országgyûlés határozata nyomán
november 13. a magyar nyelv napja lett, s azóta ezen a napon magyar nyelv na-
pi gálát szervezünk. 2014-tõl az anyanyelvi juniális átalakul nyelvésztáborrá –
2018-ban lesz az ötödik ilyen rendezvény Sátoraljaújhelyen. 

Úgy érzem, hogy ezek mellett a magyar nyelv hetének továbbra is van szere-
pe, jövõje. 2016-ban elérkeztünk az 50. rendezvényhez, amelyet újra kitüntetett
ünnepélyes keretek között tartottunk meg „a magyar nyelv szülõföldjének” is ne-
vezett Sárospatakon. Igaz, egyetlen politikus sem tette tiszteletét. 2017-ben új
erõvel vágtunk neki a következõ ötven  évnek: a magyar nyelv hete történetében
elõször átléptük a határt, és a rendezvényt Nagyváradon, a Partiumi Keresztény
Egyetemen nyitottuk meg – és újra voltak a TIT segítségével tíz megyében helyi
rendezvények. 2018-ban a megnyitó ünnepség helyszíne a Tihanyi apátság volt. mûhely
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A magyar nyelv hete jövõje?
A magyar nyelv hete 50. rendezvényén többeknek fölvetettem: milyen le-

gyen a korszerû anyanyelvi ismeretterjesztés? Abban szinte mindenki egyet-
ért, hogy az ismeretterjesztésben a modern technikát alkalmazni kell. Nem
pusztán a ppt.-t vagy a prezit, ez ma már a minimum, vagyis hangot, képet,
gyors váltásokat. Emellett úgy vélem, hogy a tanár személyisége akkor is dön-
tõ marad. Nincs az a szuper technika, ami helyettesítené az embert. Az isme-
retterjesztésnek élményszerûnek kell lennie. A Bolyai Önképzõ Mûhelyben
Kõhalmi Ferenc kitalálta az ún. élményutakat. Az élményút koncepciója:
többféle dokumentum, multimedialitás: álló- és mozgókép, szöveg, hang. De
a sok „varázslat” mégsem elég. A döntõ: a személyiség. Hogy legyenek olyan
személyiségek, akik hitelesen és élvezetesen tudják átadni az ismeretanyagot.
A magyar nyelvtudománynak nagy szerencséje, hogy az elmúlt fél évszázad-
ban voltak ilyenek. 2016-ban ünnepeltük Lõrincze Lajos születésének 100.
évfordulóját. A most 86. életévét betöltõ Grétsy Lászlót ilyen szakembernek
gondolom. Lõrincze Lajos és Grétsy László a 20. század második felének leg-
nagyobb hatású nyelvmûvelõi. Ráadásul integratív, másokat bevonó szemé-
lyiségek, akik meg tudták magukat sokszorozni. Azt kívánom, hogy a követ-
kezõ 50 évben is választódjanak ki ilyen személyiségek – a nyelvtudomány,
de sokkal inkább a magyar nép és nyelv javára! 
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