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Győri-Nagy Sándor 

Idegenedő anyanyelv 

Kisebbségi nyelvökológiáról, nyelvtanításról 

I. Nyelvünk sok-sok ezer esztendős fejlődése során az emb
rionális jelentéstani egységek hangteste ej tésváltozatokká 
hasadt. Hozzájuk j eléntésváltozatok tapadtak. 

Az ejtésváltozatok eleinte az alaphang testek magánhang
zóinak - nemcsak a nyelvtanaink /el/ismerte magas-mélyhang
rendű párban, hanem magánhangzókószletünk teljes skáláján 
történő - váltakozásával keletkeztek, imigyen: 
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Az ejtés- és jelentósváltozatok sarjadása a magánhang
zókészlet variációs lehetőségeinek kimerültével az illető je
lentéstani egység mássalhangzóinak módosulása útján haladt 
tovább. Az eredeti mássalhangzók mindig csak valamely rokon 
képzési szempont, pl. zöngésség szerint változhattak meg. El
ső fokon e változás a már esetleg módosult magánhangzós alak
nak csupán egyik mássalhangzóját érinthette: 
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Másodfokon a tőmorféma többi mássalhangzója is fölcse
rélődhetett zöngés/zöngétlen párjával, akár az elsőfokú vál
tozással, akár nélküle: 
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Természetesen a zöngésség szerinti párképződésen kívül 
is voltak lehetőségei a mássalhangzó-módosulatos változatsar-
jadásnak. Ilyen többek közt a palatalizáció. A tőmorféma kez
dő, avagy egyik mássalhangzójának lágyulása még nem föltétle
nül járt azonnali jelentésváltozással is, de az új fonológiai 
alapból a jelentésgenerálódás fönt ismertetett hangtani út
jain újabb alakok s jelentések keltek életre: 
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A d tehát a képzés helye szerinti kicsinyke elmozdulásá
val gy-vé, azaz foghangból fog-ínyhanggá vált. Ez az az eti
mológiai csatorna, amelyik megteremtette a jelentéssarj adás 
újabb hangtani irányait. A gy-nek képzési hely szerinti köz
vetlen szomszédja a 1%. Amely nyelvben tehát léteznek a fen
ti hangtaniságú és jelentésű szavak, abban nem a véletlen já
téka a lyuk szó sem. 

Ám a kettős képzési helyű fog-ínyhang ly-nak kétfelé van 
rokonság*. A foghangok közt az 1, az ínyhangok körében meg 
a J.. 
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Ugyanúgy a £y_-nek a c[ meg a j_ (Papp 1971:95). 

Ezek után aligha magyarázhatatlan az l-es változatcso

port : 
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Hasonlóképp tisztán értelmezhetők a 
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magyar névalakok is, mely típusok latinos-szlávos areánkban 
(Balázs 1983:81) sok félreértésre s -magyarázásra adtak mó
dot. 

II. Követhetnénk még e szókör ágbogait a jelentéssarjadás 
más fonológiai ösvényein, ám ezúttal fontosabb a fentiek el
méleti összegzése. 

Nyelvünkben - ahogy a nyelvekben általában - clyan szi
lárd s ugyanakkor rugalmas etimológiai szervezeteket (Pais 
1962:84) alkotnak e fonológiai alapokon családosult jelen-
téscsoportok, amelyeken belül valósággal "...szorítja, nyom
ja, összefogja egyik dolog a másikát". 

Erejük önmagát betöltő nyelvi törzsfejlődési törvény
ként működik. Mennél terebélyesebb ugyanis egy-egy szószer
vezet, annál kényszerítőbben határozza meg azt is, hogy bi
zonyos jelentéskörök új fogalmainak szóvá érlelésekor milyen 
fonológiai vágányokon mozoghat valamely nyelvi közösség. 

E finom fonológiai s jelentéstani vágánypárok sok-sok 
kisebb-nagyobb szószervezetté sűrűsödő hálózata teszi végül 
az egyes nyelveket. A szószervezetek hang- és jelentéstani 
szerveződésének föntebb vázolt tehetetlenségi nyomatéka az 
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a népet s egyedét meghatározó nyelvlélektani jelleg, amelyet 
Deme László az anyanyelvről oly találóan nevez "anyagor.dol-
kodás"-nak (Deme 1984:83). 

A szószervezetek sokezredéves terebélyesedésável bizo
nyos tagjaik olyan távolra kerültek az illető szószervezetre 
jellemző hangvariációs skála élő-sarjadó centrumától, hogy 
vele való genetikai kapcsolataik is elhalványultak az anya
nyelvi közösség tudatában. 

Ám mert 3 nyelv szószervezetek hálózata, a családperi
fériára került tag nem egyszerűen csak "különköltözik", ha
nem leggyakrabban más szószervezet fonológiai és/vagy jelen
téstani vonzásába kerül. S ezzel életben marad. Idővel hang
teste idomul a befogadó családhoz, vagy az új fonológiai-je
lentéstani vonzásban sarjadásnak indulva új fonológiai-jelen
téstani változatokat, űj, koherens családot terem. 

Ha azonban a származtató családról való leszakadást nem 
más szószervezet vonzása okozza, avagy a kiszakadás nem jár 
együtt más családba való betagolódással, akkor a bázisos szó
megmaradás fenti törvénye szerint elsorvadnak a szó emlékeze-
ti-asszociatív kötelékei. Az ilyen nyelvi egység aztán telje
sen kihull az egyén s nyelvi közössége tudatából, különösen, 
ha az általa jelölt fogalom is kiavulóban van, vagy ellenlá
bas szó került forgalomba. 

Ez utóbbi eset nem minősül nyelvi eróziónak, ha a ve
télytárs ugyanazon nyelvi rendszer valamely szószervezetének 
tagja, azaz szerves alkotóeleme ugyanannak a saját sokszínű-
sokszintű törvényei szerint mozgó-változó nyelvnek. Ezt az 
esetet szerves helyettesítésnek nevezhetjük. Vele szemben 
szervetlennek azt, amikor idegen, az illető nyelvben család-
talan szó lép valamely szerves fejlemény helyébe. 

A monolingvis nemzeti nyelvközösségben az ilyen idegen 
alak- és jelentéstani helyettesítések nyelvi divatokkal jön-
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nek s múlnak. Sorsuk az átmeneti virulás után a nyelv belső 
törvényeinek győzelmével a gyors pusztulás (Károly 1956:123). 
Ami viszont megmarad belőlük, arról mindig kideríthető, hogy 
nem is volt annyira idegen, s tán valójában jövevény sem, 
hisz megtartó családja van. 

Más a helyzet a többnyelvű közösségekkel. Itt a nyelvek 
az esetleg deklarált s "törvényileg biztosított" egyenjogúság 
ellenére sohasem egyenrangúak. Mindig különbözik használati 
értékük s érvényük, tömegsúlyuk és presztízsarányuk. Emiatt 
állandó a kétnyelvű ember tudatában nyelveinek érvényköri 
konfliktusa, s ha még kisebbségi is, reá s közösségére mind 
szociológiai, mind pszicholingvisztikai értelemben a többségi 
nyelv tömegnyomása és presztízsvonzása nehezedik. 

Emiatt a kétnyelvű kisebbségi ember anyanyelvhasználatá
ban a percepciós aránytalanságok olyan fogalmi-jelentésszer
kesztési kiéheződést, olyan nyelvi eszköz- és készséghiányo
kat teremtenek, melyeket szinte észrevétlen töltik be a má
sodnyelv kínálkozó elemei (Győri-Nagy 1983:7). 

Ezeket a kisebbségi ember anyanyelve szempontjából szer
vetlen másodnyelvi helyettesítő elemeket ugyanaz az erő rög
zíti az anyanyelvi beszédben, mint amelyik belekerülésük föl
tételeit létrehozta: a két nyelv percepciós-produkciós ará
nyainak tartós másodnyelvi irányú eltolódása, az állandósult 
másodnyelvi túlnyomás. 

Ám a túlnyomás teremtette anyanyelvi hiányok helyére 
súlykolódott másodnyelvi elemek olyan szerves rendszert kez
denek ki, amelynek alkotóit számtalan különféle szintű s jel
legű kapocs fűzi össze (Gombocz 1911:3), s melyek együttese 
az egész néptörténet nyelviesült évezredeit is görgeti magá
val (Gombocz 1911:7). 

A károsodás mindig az anyanyelv valamelyik konkrét szó
szervezetét éri, ám eleinte "csak" gyengíti, de meg nem töri 
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fonológiája s jelentésszerkesztése eredeti rendjét. 

E szerves rend megbomlása akkor indul meg igazán, ami
kor az anyanyelvi szószervezeten belül bázisként (G/őri-
Nagy 1985:342) kezd működni a szervetlen másodnyelvi elem. 
Rája most már emlékezeti hídfőálláskánt czémíthatnak saját 
szószervezete egyéb tagjai is. így megkezdődik az eredetileg 
egynemű anyanyelvi szócsalád szervesnek mondható különne.iiű-
södése. 

Az azonos jelentés- és használati körű másodnyelvi szó
szervezet több elemének bázisos beáramlása az ,. íyanyelvi 
szószervezet több tagja helyére a2onban már új, azaz másod
nyelvi fonológiai-jelentésszerveződési törvények egyre vehe
mensebb érvényesülését jelzi, mely konkrétan is tetten érhe
tő. A nyelvi rendszer szintjén ez valamely nyelvpártól függő 
kétnyelvű anyanyelvi változat létesülésével jár (Győri-Nagy 
1984:64). 

III. Nyelvészetünkben úgyszólván teljességgel ismeretlen a 
kétnyelvű anyanyelvi változat fogalma. 

A magyar település terület nyelvi tagozódását leíró mun
kák jószerével csak monolingvis változatokat, nyelvjárásokat, 
ezek jelenségeinek frekvenciáját csökkentve terjedő köznyel
vet s 'öztük hidat verő regionális köznyelveket ismernek 
(Imre 1972:^2). 

A magyarajkul kisebbségek kétnyelvüségi alapon történő 
anyanyelvi külön fejlődésének veszélyét Deme László sejtette 
meg, aki Pozsonyban lektorkodva figyelt föl a bilingvis szlo
vákiai magyarság szóbeli s írásos nyelvhasználatában arra a 
keveréknyelvre, melynek elemei a fölnevelő anya-nyelvj áras
ból , az anyanemzeti köznyelv innen-onnan szedegetett morzsái
ból s az egyre nyomasztóbb erejű szlovákmásodnyelv készle
teiből kerülnek ki (Deme 197o:passim). 
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Kossá Ciános egyenest "jugómagyár"-nak nevezte a magyar
szerb kétnyelvűségben élő vajdasági magyarok hasonlóképp ve
gyes nyelvlélektani vonzások szülte különös anyanyelvi ter
mékeit (Kossá 1968:11-91 passim). 

Évek óta ugyané bilingvis kisebbségi lét idegenes kö
vetkezményeit gyomlálga t j ál< Népujság-béli írásaikkal a szlo
véniai Muravidék magyarjai közt a Szombathelyi Tanárképző 
Főiskola lektorai. 

Noha az erdélyi magyarság kétnyelvűségéről úgyszólván 
semmilyen adatunk sincsen, különböző nyelvszociológiai mun
kákból következtethetünk kibontakozó anyanyelvi hatásaira. 

Bíró Zoltán korondi és székelyudvarhelyi diákvizsgála
tai az anyanyelvhasználat analitizálódására, a szófaji ará
nyokra, a névmásgyakoriságra s beszédtagolás? sajátságokra, 
a jeléntéstulaj donitás módjaira, illetve a nyelven túli ér
téstámogatók megnövekedett fontosságára vonatkozó adatai kí
sértetiesen emlékeztetnek a Kárpát-medence más kisebbségi 
területein nyert adatainkra (Bíró 1984:passim). 

Szabó_ Zoltánnak a kalotaszegi nyelvjárást beszélők ige
képző-használati sajátságaira vonatkozó generációs adatai 
(Szabó 1965:lo4) sem csupán a nyelvjárások köznyelviesülési 
folyamatát kísérő expresszivitás-csökkenéssel (Vértes 0. 
1987:23) magyarázhatók. Pszicholingvisz'ikai tény, hogy két
nyelvűek éppen morfematikus lokalizációjuk bizonytalansága 
miatt keverik s ezért lehetőleg kerülik a bonyolult morféma-
léncokat (Győri-Nagy 1987:18). 

A spontán kisebbségi kétnyelvűségben persze erősen függ 
az anyanyelvi károsodás mértéke a kétnyelvű beszélő társ
nyelveinek dominancia-viszonyától (Göncz 1985:79). A teljes 
másodnyelvi alárendeltség állapotába jutott kisebbségi anya
nyelv már nemcsak lexikai-jelentéstani vonatkozásokban, ha
nem valamennyi működési szintjén árulkodik a másodnyelvnek a 
nyelvtudatban véglegesült uralkodó helyzetéről, amint ezt a 
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magyar-német nyelvpárban kétnyelvű burgenlandi magyarok 
nyelvhasználatának példái bizonyítják (Deréky 1984:131-159). 

IV. Mi mármost a hungarológiai kutatás és oktatás dolga? 
Legelébb is erkölcsi kötelessége, hogy meglássa végre a 

magyar történelem közelgető legnagyobb nyelvi tragédiájának, 
ötmilliónyi kisebbségi testvérünk már-már megállíthatatlanná 
gyorsuló asszimilációját. 

Közben azt se feledheti, hogy politikai széljáréstól 
függetlenül a hazai kisebbségekért is közös a felelősségünk 
a kárpát-medencei sorstárs népek nyelvészeivel, pedagógusai
val. 

Szakmai kötelessége pedig az, hogy a fenyegető baj mér
téke szerinti nagyarányú kutatással s adekvát kutatások tá
mogatta oktatástervezéssel cselekedjék az asszimilációs vég
veszély elhárításáért. 

Tartalmilag már rég kijelöltetett a munka. A kutatásnak 
s a vele társuló oktatásnak a nyelvi szervezetet kell fölis
mernie s fölismertetnie, azaz a kisebbségi anyanyelv jelen
téshordozó, jelentésmódosító és -szervező rendszereit kell 
föltárnia, éspedig nem leíró-elméleti alakzatokban, hanem mű
ködő nyelvélettani, ökológiai valóságukban. 

Az egynemű anyanyelvi rendszer ilyetén kutatására Pais 
Dezsőtől kapott s el nem végzett feladathoz azonban már újat 
s még nehezebbet társított a kisebbségek fölött sokszoros 
sebességgel múló idő. 

Korábban egynemű anyanyelvük azóta heterogenizálódott. 
Most már egy soktényezős kétnyelvűség-dinamikai föltételrend
szerben (Győri-Nagy 1985:159-164 passim) kell föltérképez
nünk s kiegyensúlyoznunk azokat a valós kisebbségi anyanyelvi 
változatokat, amelyek nyelvpárkapcsolataik pszicholingviszti-
kai vágányain növekvő sebességgel közelednek többségi pár
nyelvükhöz s távolodnak nemzeti testvérváltozataiktól (Győri-
Nagy 1989:passim). 
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