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Pintér István

Anyanyelwédelem elvben és gyakorlatban

1.) Kell-e védeni az anyanyelvet?
Teljes egyetértésen alapul, ezért axiómaszerű az a megállapítás, hogy az anyanyelv nem

csak része a nemzeti kultúrának, hagyománynak, hanem alapja, letéteményese is. Szűkebb
értelemben a szóbeli és írásbeli kultúra fundamentuma - tágabb értelemben mindené, ami
kultúra.

A kultúra, így a nyelv is önmagát alakítja - illetve alakítja a közösség, amelyhez tartozik.
A hajszálerek működési elve szerint a közösség minden tagja hozzájárul (alapvetően nem
tudatosan, persze) az egész „lélegzéséhez", életben maradásához, fejlődéséhez.

Nem napjainkban merült fel először a kérdés: hozzá szabad-e „nyúlni" a nyelvhez, a nyelv-
használathoz - vagy hagyni kell, hadd alakuljon a maga módján. Azaz: lehet-e „hibás" az
egyik vagy a másik nyelvi forma, vagy semmi sem rossz, elvetendő, amit a mindennapok
nyelve produkál. Már Kazinczyék idejében is ezzel a dilemmával néztek szembe, akiket
érdekelt a nyelv sorsa, alakulása. Ismeretes, hogy akkor is voltak, akik azt mondták, hogy a
nyelvet hagyni kell „mozogni" a maga útján, nem kell - nem érdemes - beleavatkozni ebbe
a természetes mozgásba; egyrészt mert nagyobb erők működnek benne, mintsem hogy né-
hány ember befolyásolni tudná az irányt, másrészt mert ki tudná azt eldönteni, hogy mi a
helyes és mi a helytelen - „helyessé" (normává) az válik, amit a közösség idővel elfogad.

Látszólag legyőzhetetlen ez az érvelés, hiszen Kazinczyék „újításos" szavai közül is csak
azok maradtak életben, amelyek a többség által „szentesítve" lettek. Node „szentesítve" lettek,
azaz a beavatkozást nem utasította el teljes mértékben a közösség, a tudatosan felkínált
lehetőségek egy részét elfogadta; az arány már mellékes is, a lényeg az, hogy lehetséges -
hiszen a gyakorlatban bevált - a nyelv alakítása, valamilyen irányban való befolyásolása
— mai szóval: az anyanyelv ápolása, védelme.

Még mindig kérdés persze az, hogy „lehet-e kétszer ugyanabba a folyóba lépni", azaz
ami sikerült a nyelvújítás korában, az sikerülhet-e ma is? Van-e ma akkora igény, sürgető
szükséglet a nyelv alakítására, mint volt akkor - illetve vannak-e, kell-e, hogy legyenek olyan
elszánt „harcosok", mint voltak a neológusok? Nyilvánvaló, hogy más ez a kor, s úgy tűnik,
hogy a fejlődés sem igényel ma akkora változást / változtatást, mint amilyenre kétszáz évvel
ezelőtt volt szükség. Ugyanakkor azok, akik anyanyelvüket tudatosan használják, tapasztal-
nak olyan jelenségeket, amelyeket a nyelv (mai) szellemétől idegennek éreznek - miért ne
fogalmazhatnák meg ebbéli félelmeiket, aggodalmukat; miért ne hívhatnák föl a figyelmet
a (mai) normától való eltérésre; miért ne javasolhatnának (Kazinczyékhoz hasonlóan) akár
új nyelvi formákat is? Miért ne gyakorolhatnának hatást (ellenhatást is) a ma zajló nyelvi
folyamatokra? Nem ez lenne a „demokratikus""? Nem erőszakkal (nem hallgattatva el az
ellenvéleményen lévőket) hozzájárulni ahhoz, hogy a nyelv a spontán és a tudatos erők által
egyaránt vezérelve fejlődjön tovább úgy, hogy semmit se veszítsen kifejezőerejéből, kom-
munikációra és kultúramegőrzésre való alkalmasságából.
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Van-e létjogosultsága tehát az anyanyelv védelmének, ápolásának? Hisszük, hogy van!
Az életben minden azt mutatja körülöttünk, hogy ami érték (ami fontos számunkra), azt
védeni, óvni, gondozni kell. Miért lenne ez másként az anyanyelvvel?! Ez igaz akkor is,
ha a nyelvre mint élő organizmusra tekintünk, amelynek „önmozgása" van — azaz az állapota
nem fog pontosan úgy alakulni, ahogyan szeretnénk. De a mi ráhatásunk is alakítani fogja
- s erről nem szabad lemondanunk. Ne legyenek, persze, illúzióink! Az alakítás eredménye
lehet, hogy csak nagyon szerény lesz. Mint ahogy az élet más területein is tapasztalhatjuk.
De már ennyiért is érdemes! Mert az alternatíva legtöbbször nem a kevés vagy a sok, hanem
a kevés vagy a semmi.

2.) Lehetőség az anyanyelvápolásra: a beszédművelő mozgalom
Péchy Blanka1 azok közé tartozott, akik a múlt század ötvenes éveinek végén, a rádió, majd

a televízió elterjedése idején úgy vélték, hogy a nyelv - különösen a közbeszéd - romlik. Szí-
nészi pályafutásának hivatalos befejezése (nyugdíjba vonulása) előtt néhány évvel fogalma-
zódott meg benne a gondolat, hogy addigi (legtöbbször kudarcokkal teli) küzdelménél ha-
tékonyabb (és véges emberi léténél túlmutatóbb) módon kell tennie valamit „kenyéradó
gazdájáért", az anyanyelvért. A nagy elődről és példaképről, Jászai Mariról írott könyvének
tiszteletdíjából - nem egyszerű előkészítő procedúra után - létrehozta a Kazinczy-díj Alapít-
ványt. Alapítványt tenni abban az időben (1960-ban) csak valamely állami szerv, intézmény
keretein belül volt lehetséges - s ezt a lehetőséget is éppen készültek megszüntetni. Először
a Magyar Tudományos Akadémiához fordult, de az elutasította. A Művelődésügyi Miniszté-
rium „védőszárnyai" alatt jött létre végül az alapítvány, amely egyrészt a hivatásos előadómű-
vészek (színészek), rádió- és tévébemondók, riporterek, műsorvezetők, másrészt a középis-
kolás tanulóifjúság helyes, kifejező beszédre való ösztönzését, jutalmazását tűzte ki célul.
A művésznő az alapítványt később (a tapasztalatok alapján és a szükségletek szerint) több-
ször módosította. így bővült a jutalmazottak köre a beszédművelés terén kiemelkedő ered-
ményt elért (versenyfelkészítő, szakkörvezető) tanárokkal (Kazinczy-díj), a Kazinczy-ver-
senyeken sikeresen szereplő általános iskolás diákokkal (Kazinczy-jelvény) és főiskolai-
egyetemi hallgatókkal (Kazinczy-érem). Az alapítvány egyre gyarapodó kamataiból (amely-
nek tőkéjét az alapítványtevő megtakarított pénzével újra és újra növelte) idővel lehetővé
vált a példamutatóan működő iskolai beszédművelő körök jutalmazása (Kazinczy-jutalom),
valamint a nyári pedagógus és diák továbbképző táborok támogatása is.

Mindezzel és az 1976-ban indított „Beszélni nehéz!" c. rádióműsorral - amely Péchy Blanka
hasonló című könyvéről vette a nevét, s amelyet haláláig a művésznő vezetett - egy egész
anyanyelvi mozgalom alakult ki. Az alapító példa nélkül álló áldozatvállalásának köszön-
hetően tanárok és diákok ezrei kapcsolódtak / kapcsolódnak be immár közel fél évszázada

Péchy Blanka (1894-1988): színész, író, nyelvművelő: 1914-ben végzett a Színművészeti Akadémián Bajor Gizi évfolyamtársa-
ként; több fővárosi színházban játszott; kiváló versmondó -Ady verseinek egyik első népszerűsítője; 1928-tól 1934-ig német
színpadon lépett fel, Bécsben, Max Reinhardt társulatánál; 1948-1952 között ugyancsak Bécsben kulturális attasé, majd a
Collegium Hungáriáim igazgatója; Érdemes Művész (1959); 1962-től a Zeneművészeti Főiskolán színpadi beszédet tanított;
életrajzi, önéletrajzi jellegű irodalmi művei: Jászai Mari (1958), Regény (1963). Hűséges hűtlenek (1969), Este a Dunánál (1977);
nyelvművelő munkássága: a Kazinczy-díj Alapítvány létrehozása (1960), Beszélni nehéz! (tanulmányok - 1974), a Beszélni nehéz!
c. rádióműsor vezetése (1976-1988)
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az anyanyelvi versenyekbe és beszédművelő körökbe az oktatás minden szintjén. (Az első
középiskolai „szépkiejtési" verseny 1966-ban (!) volt a győri Kazinczy Ferenc Gimnáziumban.)

A „Beszélni nehéz!" c. rádióműsornak - indulásától Péchy Blanka haláláig - Deme László1

nyelvészprofesszor volt a társszerkesztője. A művésznővel együtt ő dolgozta ki azt a jelölési
rendszert, amely pontosabb, árnyaltabb, mint az, amellyel addig (s jórészt még napjainkban
is) a mondatok hangsúlyviszonyait és a mondatok-mondatrészek közti szünetet jelölni szok-
ták. Ez a rendszer nem pusztán kétféle hangsúlyt (szakasz- és mondathangsúlyt) külön-
böztet meg, hanem a hangsúlyok négy fokozatát kínálja: gyenge, közepes, emelt erejű és
fő- vagy mondathangsúlyt. Nem elégszik meg csupán a szünet tényének (helyének) megál-
lapításával, hanem attól függően, hogy mondaton belül, mondatok között vagy például idéző
mondat és idézet között fordul elő: kisebb, közepes és nagyobb szünet tartását javasolja.

A „Beszélni nehéz!" műsort - harmincegy évi működés után - 2007-ben a Rádió akkori
igazgatója egyik napról a másikra megszüntette. A műsort a Magyar Katolikus Rádió fogadta
be - új címmel („ Szóról - szóval"). Nemcsak a cím, hanem részben a profil is megváltozott.
Eredeti helyén (a Kossuth adón) a műsor az ott elhangzó (rosszul hangsúlyozott, hibás szü-
nettartású és hanglejtésű stb.) mondatok közül válogatott, ezeket játszotta be, s a beszéd-
művelő körök tagjainak feladata az volt, hogy magnetofonnal rögzítve és visszahallgatva
ezeket, a mondatfonetikai eszközök hibás használatát és a helyesnek gondolt megoldást
egyaránt jelöljék. Az új helyen az adás példamondatai nem a műsorfolyamból válogatva
és nem hibásan, hanem máshonnan keresve és szavanként diktálva, a hangsúlyokat, szüne-
teket szándékosan elfedve hangzanak el - a helyes hangoztatás jelölése azonban változatla-
nul feladat.

3.) Anyanyelvápolás a gyakorlatban:
„Beszélni nehéz!" kör, „Szép magyar beszéd" verseny

Annak bemutatásához, hogy hogyan működik a beszédművelő mozgalom a gyakorlatban
- át kell váltanom személyes hangra. A kirajzolódó kép így remélhetőleg nemcsak szemléle-
tesebb és érthetőbb, de hitelesebb is lesz.

Éppen negyedszázaddal ezelőtt, 1984-85 fordulóján kapcsolódtam a mozgalomhoz anya-
nyelvi szakkörös diákjaimmal az akkori 625-ös sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet ma-
gyar szakos tanáraként Kisújszálláson.

Mivel abban az időben színjátszócsoportot is vezettem a helyi művelődési házban, a
csoport tagjaival is megoldottuk a rádióműsor feladatait, hiszen azok jól illeszkedtek a szín-
játszásra való felkészüléshez; egy ilyen csoportban egyébként szinte kötelező hangsúlyo-
zási és szünettartási gyakorlatok végzése ahhoz, hogy az amatőr színjátszók helyesen, ért-
hetően, a tartalomnak megfelelően „hangosítsák" a színpadi szöveget.

2 Deme László (1921 -2011): nyelvész, tanár, a nyelvtudományok doktora; 1949-1970 között az MTA Nyelvtudományi Intézetének
munkatársa, majd főmunkatársa; 1965-1969 között vendégprofesszor a pozsonyi Komensky Egyetemen; 1970-1981 között a
szegedi József Attila Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára; 1976-2007 között a rádió Beszélni nehéz! c. műsorának
társszerkesztője, majd felelős szerkesztője; 1989-től az Anyanyelvápolók Szövetsége alapító társelnöke; meghatározó szerepe volt
A magyar nyelvjárások atlasza (1968-1977) munkálataiban; úttörő jelentőségűek szövegelméleti kutatásai; önálló kötetei: A
nyelvről - felnőtteknek (1966), A beszéd és a nyelv (1976), Közéletiség, beszédmód, nyelvi műveltség (1978), Nyelveink jövője
és jövőnk nyelve (1990), A szöveg természetéről és hangzásáról (2003)
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Egy idő után tapasztalni lehetett, hogy a példamondatokkal foglalkozó diákok hallása -
nem egyenlő mértékben, természetesen - „finomult"; a hibák felismerésében és a helyes
hangoztatásban magabiztosabbá váltak. Tudva (egyetemista koromban magam is átélve), hogy
a leendő tanárok nem vagy alig részesülnek olyan képzésben, amelynek során ismereteket
szerezhetnének a helyes magyar beszéddel és annak tanításával kapcsolatban, úgy határoztam,
hogy továbbadom azt a tudást, amit (épp az előbbiek miatt hiánypótló) beszédművelő moz-
galomtól kaptam, illetve a magam gyakorlata alapján szereztem.

Első körben a város általános iskoláit és gimnáziumát kerestem meg, hogy az ott tanító
magyar szakos kollégákat meggyőzzem a mozgalomhoz való kapcsolódás hasznosságáról.
Miután elértem, hogy minden tanintézményben, sőt a város (már említett) művelődési házában
is működött beszédművelő kör, a megyeszékhelyen, majd a megye több településén és az
oktatás minden szintjén (még a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán is) próbáltam csatlako-
zásra bírni a tanártársakat. A hasonló profilú iskolákban tanítók ösztönzését erősítendő - az
akkori Megyei Szakszervezeti Művelődési Központ anyagi támogatását is megszerezve -
iskolám és a magam nevében felhívással fordultunk a megye szakmunkásképző intézetei-
hez, hogy példánkat követve szervezzenek beszédművelő köröket. (A felhívást Péchy Blanka
lelkesen fogadta és felolvasta a műsorban, Deme László pedig közzétette az Édes Anyanyel-
vünk című folyóirat 1987. évi első számában.) Hogy a kollégák kellő felkészítést kapjanak
a kör vezetéséhez, a Megyei Pedagógiai Intézet támogatásával továbbképző tanfolyamot szer-
veztem és vezettem több ízben is Szolnokon (az 1980-as évek végén).

Ezeknek az erőfeszítéseknek köszönhetően a megye általános és középiskoláiban meg-
lepően sok helyen alakult beszédművelő kör. A kör vezetése azonban folyamatos, kitartó
munkát igényel a tanártól. A legtöbben egy-két év után feladták, csak néhány kör működött
hosszabb időn keresztül.

1994-ben felkértek, hogy tartsak előadást és „Beszélni nehéz!" foglalkozásokat a Békés-
tarhosi Zenei Napok keretében megrendezett „Szép magyar beszéd" kurzuson, amelyen első-
sorban határon túli magyar szakos kollégák vettek részt. Erre a kurzusra tizennégy éven ke-
resztül, 2007-ig kaptam meghívást. Az ott megjelent kollégák közül többen hazatérve kört
alakítottak és csatlakoztak a beszédművelő mozgalomhoz. (A kurzuson folyó munkáról 1997-
ben a Duna Televízió riportban számolt be „Nyelvőrző" című műsorában.) Hasonló előadást
és foglalkozást a '90-es évek végén két alkalommal a határon túl is tartottam: a Pártáimban
(Tasnádon) és Erdélyben (Szovátán).

A Millenniumot megelőző évben A Kazinczy-díj Alapítványtól felkérés érkezett iskolám-
hoz, a Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiumhoz, hogy
rendezzük meg az általános iskolás korú tanulók „Szép magyar beszéd" (közismertebb ne-
vén: Kazinczy-) versenyének döntőjét a Dunától keletre fekvő tíz megye számára. (A buda-
pesti és dunántúli általános iskolások döntőjének helyszíne Balatonboglár.) 2000-től kezdve
Kisújszállás ad otthont minden év április elején a versenynek, ahol 70-80 diák jelenik meg,
hogy egy szabadon választott és egy, a zsűri által kijelölt (kötelező) szöveget helyes hangoz-
tatásra (értelmezésre) törekedve felolvasson. A területi versenyekről a döntőbe jutott diákok
mögött további versenyzők százai állnak - ha pedig az iskolai („házi") versenyekig elmegyünk:
több ezerre tehető (csak az általános iskolákban) azoknak a száma, akik évente a helyes
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magyar beszédnek (a versenyek tapasztalatai által is egyre inkább kikristályosodott) törvény-
szerűségeivel a gyakorlatban, személyesen is megismerkednek.

A kisújszállási döntőt immár tizenharmadik éve magamra vállaló szervezőként és huszon-
hét éve beszédművelő kört vezető tanárként mondhatom: minden kis lépés, amit az anyanyelv
ápolásáért teszünk, hozzáadódik a nagy egészhez; ne higgyünk hát azoknak a „szirénhangok-
nak", amelyek el akarják hitetni velünk, hogy mindez szükségtelen és eleve reménytelen..:!

Kisújszállás, 2011 04. 01-03.

Szép Magyar Beszéd verseny - Kisújszállás, 2011
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