
Sebő József

Nyelvünk aranyhídján
Töredékek a magyar nyelv teljességéből

Az aranyhídról
Mint a Balaton két partja között csillámló aranyhíd, az ember és az őt 

körülvevő valóság között a nyelv teremt kapcsolatot. Milyen nyelvi hida-
kat tudunk építeni, s azok milyen építőkövekből állnak, milyen lesz szer-
kezetük, teherbíró képességük? – ez életünk lényege, veleje. Olyanok-e 
ezek a hidak, melyeket a gondok árja elsodor, avagy egy lelki vízözönnek 
is ellent tudnak állni? Hogyan int felém a túlsó part, a valóság? Nőiesen 
vonzó-e, avagy sem? Ki tudom-e építeni az érvek hídjait? – Mindannyian 
rajta állunk ezen a hídon, legfeljebb nem vesszük észre, vagy nem tudato-
sul bennünk. Létezik, tudjuk, hogy van, de határai nehezen kijelölhetőek, 
mert illékonyak, mint a balatoni aranyhíd. 

Átlépve a nyelvek küszöbén
Csak azt ismerhetem meg, amit számomra a nyelv aranyhídja lehetővé 

tesz, ahová általa el tudok érni, amit a rendelkezésemre álló idő és va-
lóság szövedékéből még birtokba tudok venni, a többi – terra incognita 
marad. És ha átértem e hídon túli világokba, ott minden nyelv küszöbén 
egy-egy Újvilág-szimfónia köszönt. 

Anyanyelvünk kiforrottsága által alakul ki bennünk a világ szavakba 
öntött fogalmi képe, mely elemi erővel befolyásolja gondolatainkat és 
tetteinket. Mint White írja, a történelmi eseményeket csak metaforák és 
metonímiák segítségével tudjuk megragadni és leírni (A történelem terhe). 
Tegyük hozzá: a mindennapokat is. Megnevező, pontos szavak nélkül ma 
is Augiász istállójában csücsülnénk.

A nyelv aranyhídja az időbe is visszanyúlik. És micsoda szavak sétálnak 
föl rája! Például Neptun – mint az egyetemisták „mindentudó” regisztráci-
ós programja. Szegény tengeristen, ha látná, mivé lett az ő becsületes neve!

Védőszentjeinkről
Állnak-e őrök a híd lábánál, akik vigyázzák lépteinket; van-e hídjaink-

nak védőszentje, mint a vízen járóknak Nepomuki Szent János, akinek 
egyik különös ismertetőjegye épp hallgatásra intő ujja? Ahogy egy ba-
rokk imádság a jó hírnek és névnek őrizetéért így könyörög János nyelvé-
hez: „…kérvén Téged nagy alázatossággal, hogy minden gonosz, ellenem 
agyarkodó és utánam áskálódó nyelveket megzabolázni méltóztassál, 
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nem engedvén, hogy magam vagy felebarátaim becsületének lehessek 
ártalmára.”1

Vajon lármás korunk – amikor a csönd birodalma évről évre országnyi 
területeket veszít – tud-e az ő nyelvén, a bizalom nyelvén hallgatni? Amit 
a történész Fukuyama ma is a jól működő (poszt)modern társadalmi-gaz-
dasági élet egyik alapfeltételének tekint.2

A tradíciók és a posztmodern szorításában 
Az aranyhidat olyan nyelvi útnak is fölfoghatjuk, melynek egyik végé-

ben a tradíciók szilárd, ugyanakkor az egyént a törvények markában tar-
tó, korlátozó értékei, a másikban a posztmodern „végtelen” szabadságot 
kínáló, de híg és langyos, Gemütlichkeit életvilága található, melyből hi-
ányoznak az eligazító határkövek és kilátópontok, minden viszonylagos, 
képlékeny és sokértelmű: a termékeny bizonytalanság állapotát tükrözi. 
Ahogy Ady több mint száz éve már megélte: Minden egész eltörött. Ezért 
ma a lábjegyzetek korát éljük. 

Miként a mindentudó elbeszélő eltűnt az irodalomból, úgy ütötte fel 
fejét korunk talán legtöbbször emlegetett divatszava: a relatív. Ma minden 
relatív: az igazság, a bűn (maholnap kikopik a szóhasználatból!), az érték-
rendek… Hovatovább a relatív is relatív lesz, és a posztmodern is elavult: 
mert a kapufa az kapufa, a gól meg gól. – A Gellérthegyre is különböző 
nézőpontokból tekinthetünk: szemlélhetjük Pestről, a Dunáról, a levegő-
ből; szomorúan és vidáman; télen és nyáron is más-más képét mutatja, de 
ettől még – létezik! 

Az anyanyelv vizein való hajózás újabb és újabb horizontokat tár elénk 
A kihívások és válaszok harcai során megtaláljuk-e életünk lehetőség-

szigeteit, netán kontinenseit, az nagymértékben függ szó- és mondathajó-
ink iránytűjétől, az elraktározott nyelvi munícióktól, a különböző szélirá-
nyok felismerésétől, de kiváltképp attól, hogy a nyelv által felismerhető 
Szküllák és Kharübdiszek között hogyan tudjuk átvezetni életünk megle-
hetősen törékeny hajóját. 

A nyelv háló
Olvashatjuk okos nyelvészeink írásaiból, melynek segítségével kiemel-

hetjük a tudatunk mélyén megszülető gondolatokat. De a laikusban is ott 
munkál a kisördög: csupán olyan háló, melyen könnyűszerrel átúszhatnak 
az aranyhalak. Tegyük hozzá: szerencsére, mert minden új szólelemény és 
ezek életes pisztrángrajzása akár a korszellemmel is szembe tud úszni. Itt ta-
lán elég Örkény groteszkjére vagy Pilinszky modern katolikumára utalnunk.  

1  Jó hír-s név-szerető léleknek ájtatossága…Nagyszombat, 1761
2  Francis Fukuyama: Bizalom, Bp., Európa, 1997
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Mint Kolumbusz
Vigotszkij a gyermek nyelvfejlődését az alagút metaforával érzékeltet-

te. A képletes alagút egyik végén a gyarapodó ismeretek sorakoznak, a 
másikon a szókincs bővül, s ahányszor a kettő valahol középütt összeér: 
megérlelődik egy-egy fogalom, s a gyermek számára beköszönt a nyelvi 
fényűzés világa. És a néhány szóból generált mondatok át- meg áthatják 
egymást, mint az általa készített első vízfestmények összefolyó színei. 

A maga módján minden gyermek Kolumbusz, csupán az a kérdés, hogy 
anyanyelve léceiből, deszkáiból, gerendáiból milyen Santa Mariát tud 
ácsolni magának, hogy elinduljon a világ meghódítására. Tudja és érzi, 
hogy csak a szavak birtokba vétele által boldogulhat a reá váró világban. 
Feleségemmel mi is megéltük Balázs fiunk ez mi ez? korszakát.

– Asztal – válaszoltam. 
– Miért?... 
– Hogyan halnak meg a fák? – érkezett az újabb metafizikai kérdés egy 

bakonyi kiránduláson…
– Anyuka, miért szebbek a lányok, mint a fiúk?...  És törhettük fejünk 

a magyarázaton.
Balázs ösztönösen megérezte, hogy az olvasás által új világokat ismer-

het meg, minden szó egy-egy bimbó, mellyel gyermeki fantáziavilágát 
feldíszítheti. Ezért újra és újra végig kellett járnunk a parkolót, hogy a 
rendszámokról elsajátíthassa a betűket, s belőlük szójárműveket építve 
beutazhassa a világmindenséget.  

Weöres Sándor verseit különösen kedvelte. Az egyes hangok kiejtésé-
vel ugyan még hadilábon állt, de ez nem akadályozta meg abban, hogy ne 
szavalja órák hosszat: Izzik a galagonya lu-vá-ja, lu-vá-ja…

Az óvodába menet egyszer meglátott egy verebet a csupasz ágon, s dia-
dalittasan kiáltott fel: Jé, kuda! 

Nyilvánvalóan kutyát akart mondani, de a ty hang még képezhetetlen 
volt számára. S a kutya pedig egy olyan általános, mondhatni egyetemes 
fogalom lehetett az ő kis szótárában, melynek hatósugarába minden állat 
belefért, a kisebbek mindenképp. 

Egy másik alkalommal a menetrendet forgatva jelentette be: versezek. 
Igen, e szólelemények mögött mindig ott a vágy a világ mind teljesebb 

meghódítására. A lélek kész, de a szó még erőtlen. 
Ám ezzel a jelenséggel még a klasszikusok világában is találkozhatunk. 

Goethe például arról panaszkodott, hogy isteni szikraként előpattant gon-
dolatait nem tudja leírni, mert „megfagy” a tolla. E jelenség orvoslására 
szolgál Nemes Nagy Ágnes tanácsa: „Ne mondd soha a mondhatatlant, 
mondd a nehezen mondhatót:”
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A szavak világra ébredése
Mi más szülte volna szavainkat, mint a szükséglet, a praktikum. Witt-

genstein szerint a szavaknak nincs jelentése, csupán használati értéke.
A tihanyi halászok egyike például kiment a Látóhegyre, s onnét figyelte, 

hol fodrozódik a víz felszíne, majd kabátja lengetésével jelezte, merre vonul-
nak a gardák. És máris eszébe villant, megszületett az új fogalom: látott hal. 

De hogy napjainkra térjünk: amikor diákjaink meglátták a gurulós bő-
röndöt, az számukra túlságosan hivataloskodónak bizonyult, így, a gyakori 
látvány nyomán, isteni szikra gyanánt, hamar kipattant valakinek a fejéből 
a szellőfriss új szó: banyatank, mely hamar elindult országhódító útjára. 

A Kosztolányi által már-már kanonizált legszebb szavaink is bizonyára 
így születtek: láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, vér, szív, sír. Köszönet 
értük. Deo gratias!

A szavak által megragadható emberi (továbbá földi és isteni) jelensé-
gek – akarat, komolyság, szentség, linkség, véletlen, szemforgatás, játék, 
idill, halál – mögött mindig ott található Örkény cseresznyepaprikákat 
koszorúba összefűző madzagja, melyek révén még „egyszerűbb” szavaink 
is egy magasabb minőség láncolatát alkothatják-alkothatták. (Az élet ér-
telme) Bizonyára ebben rejlik a nyelv csodája. 

Hosszú időtartam 
Fernand Braudel fogalmaival élve a szavak életének is van longue 

durée-je (hosszú időtartama) és egyéni (pillanatnyi) ideje. Nekünk „csak” 
napi árfolyamot kell felmérnünk – a szavak patikamérlegen. Ugyanaz a 
szó másként hangzik mondjuk egy balatoni horgászcsónakban, mint egy 
luxus óceánjárón. Másként Kolozsvár főterén, és megint másként a ka-
nadai magyarok összejövetelén, mondjuk március 15-én. – Mert a szavak 
mélyen benne gyökereznek saját korukban, sőt abba a tájba is, ahol szü-
lettek, pallérozván az ott élők elméjét.

Mint Amphion
Bábel tornya ugyan leomlott, kövei szerteszét gurultak… A görög mi-

tológiai hős, Amphion azonban összerakta őket. Trombitahangjára a kö-
rülötte heverő kövek városfallá álltak össze. – És mi miféle nyelvi falakat, 
hidakat tudunk építeni – generálni – a rendelkezésre álló építőkövekből, 
szavainkból? – Amikor e sorokat írom, aggódva gondolok erre: gondola-
taim diribdarabjai képesek lesznek-e valamiféle szerény ezüsthíddá átlé-
nyegülni?...  

Szavaink Nagy-Magyarországa 
Szülővárosomban, Ajkán nyelvjárásaink bábeli zűrzavara ölelt körül. 

A város lakói az 1970-es népszámlálás adatai szerint 1938 helyről szár-
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maztak. Padtársam szülei Debrecen környékéről nemrég költöztek Ajká-
ra. János az iskolában a mi nyelvünket beszélte, de odahaza a Debrecen 
környékit. Másik osztálytársam Szentgálról, Lőrincze Lajos szülőfalujá-
ból érkezett hozzánk, a harmadik a Felvidékről, a negyedik Erdélyből, az 
ötödik Csángóföldről, a hatodik Újvidékről… Bábel örökében éltünk: a 
Kárpát-medence nyelvjárásainak mindmegannyi ízét-zamatát meg lehe-
tett ott kóstolni.  Engem szavaink Nagy-Magyarországa ölelt körbe, mely-
ben nyelvi forrásvidékeink vizei gazdagon buzogtak. 

Két emlék e nyelvi paradicsomból: Egyik alkalommal nagyon szíven 
ütött, amikor szomszédunk azt mondta: én is Beréndről nemződtem. Más-
kor egy idős nénikétől hallottam, szlávos kiejtéssel: az én házam csak má-
lenko, de a fiamé nagy. 

Még egy ide száműzött arisztokrata raccsoló nyelvét is gyakran hall-
hattam: kéhlek szépen, ismételgette.  Ott lakott tőlünk nem messze, s az a 
szóbeszéd járta, hogy a feleségét is kártyán nyerte. 

A nyelv a megnevezés művészete is
Gondoljunk csak utcaneveinkre. Ahány politikai rezsim feltűnt a ma-

gyar politika egén, szinte mind törvényszerű kötelességének érezte a 
közterületek újrakeresztelését. Néha még a helytörténészek is nehezen 
tudják követni egy-egy utca névváltozatait, mondjuk az utóbbi száz év-
ben. Londonban járván tapasztalhattam, hogy ott némely utcanevek még 
a középkorból öröklődtek át…

A korallszigetekről 
Hajnal István a történelmi jelenségek egymásutánját a korallszigetek 

képződéséhez hasonlítja, melyekben a múlt számtalan, alig elkülöníthető 
rétegei rakódnak egymásra. Ez a metafora a nyelvtörténetben is érvényes. 
A felszíni, virulens jelenségek mögött-alatt a szövegek mélyrétegeiben 
számtalan szókövület és metafora-csigaház őrződött meg számunkra. A 
nyelvi jelenségek világában sokszor csak a szavak szóvirágait, mai jelen-
tésüket érzékeljük, de megszületésük, létrejöttük a beszélő agyában, jel-
ként való megtapasztalásuk, azok összekapcsolódása a társadalmi közös 
tapasztalattal, egykori korallmivoltuk rejtve marad számunkra, vagy csak 
közvetett kutatással fürkészhető ki. 

A kommunikációs forradalmak sodrában
A veszprémi várfeljáró fölé magasodó úgynevezett Fecskendőház tim-

panonjában ott virít egy szép metszésű időmértékes vers: Városi polgárok 
pénzén épüle föl e ház. Itt tűzi pusztítás védelem eszköze áll. – Gyakran meg-
állok alatta, s elmerengek: anno még volt idő – és főként szándék! – ilyen 
bölcsességekkel ékesíteni a házak homlokzatait, és üzenni az utókornak. 
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(A veszprémi várban több hozzá hasonló, akrosztikonnal díszített ház is 
található.) 

Anno persze még beszédünk hanglejtése is lassúbb volt; a magyar mon-
dat zenéje időközben kézközön elillant. Vajon milyen lehetett az a hang-
hordozás, melyre Krúdy így emlékezett: „Hangja olyan volt, mint egy öreg 
veszprémi kanonoké.” (A Szindbád-író testvére a veszprémi piaristáknál 
tanult, akivel volt alkalma végigandalogni a város utcáit.) 

Napjaink akrosztikonjai, a grafittik vajon mit üzennek a rájuk tekintők-
re, és ha fennmaradnak: az utókorra? Például így: Itt mindenki hülye, csak 
én vagyok helikopter! És Forma–1-es sebességgel beszélő ifjaink vajon kire 
s mire figyelmeznek? 

Ha visszatekintek az elmúlt fél évszázadra, az, egy kis túlzással, a kom-
munikációs forradalmak sorozataként, horizontváltásaként is leírható: 
néprádió – ötlámpásos rádió – fekete-fehér televízió – vonalas telefon 
– parabola antenna – számítógép – mobiltelefon – internet – digitális te-
levízió – okostelefon – követték egymást. S ezek hatásaként nem győzzük 
kapkodni a fejünk, olyan hírözönben élünk. Esterházy Péter szóhasznála-
tával élve, a „médiákok” életünk minden szegmensébe behatolnak. 

Freud Tamás, a Veszprémhez sok szállal kötődő neves agykutató sze-
rint pszichés zavaraink, szórakozottságunk, fáradékonyságunk számos 
esetben a média „bombázásainak” köszönhető. A sokcsatornás televízi-
ók, a milliónyi hírlap, az internet olyan világot építettek körénk, melyben 
már-már elvész a közvetlen emberi kommunikáció lehetősége.  Erre ma-
holnap már csak a színház kínál lehetőséget.  

A szavak mágikus erejéről 
Már-már megcsontosodott közhely a szavakba oltott mágikus erőkre 

hivatkozni, ám hogy ez valójában mit is jelent, mi a veleje, tartama, annak 
megtapasztalására bizonyára egy élet is kevés, mert a kimondott szavakat 
mélyen átitatják a mögöttes és a kimondatlan jelentések. Ugyanakkor a 
nyelv nem spanyolcsizma, nem páncél, hanem a szabad akarat egyik meg-
nyilvánulási formája. 

Az embernek – mint a burjánzó természet mindmegannyi jelenségé-
nek, egyedi és megismételhetetlen csodájának – a törvényszerűségek és 
a véletlenek sokszor kiismerhetetlen játékaiban kell helytállnia, tudván, 
hogy sorsa számtalanszor nála hatalmasabb erők kezében van, de min-
dennapjaink sodrában a kapaszkodót, a helytállás lehetőségét a szavak 
ereje teremti meg. Cselekvéseink úgyszintén a szavakban oldódnak fel, 
vagy éppen öltenek testet, hol segítve, hol gátolva a lét labirintusaiban 
való eligazodásunkat. Márai is ezt kérdezi: „…miféle varázslat az, mely 
írót és írást egybefűz az élettel, a kifejezés millió esélyét hozzáigazítja az 
élet millió esélyéhez?…” (Mágia)
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Nem csak az archaikus világban, hanem napjainkban is gyakran előfor-
dulnak mágikus erejű szavak. Gondoljunk csak a hajdanvolt MDF győztes 
jelszavára, a „nyugodt erő”-re, melyet állítólag Dél-Amerikából kölcsö-
nöztek. A cél az, hogy egy-egy hívó szó olyan képzettársításokat keltsen 
az emberekben, hogy az adott pártot vonzónak, mi több a boldogabb jövő 
zálogának tekintsék. Ha egy párt erre sem képes, méltó a bukásra! De 
ezek a politikai jelszavak rendszerint hamar kiüresednek.  Ki emlékszik 
már az előző választási ciklus jelszavaira?! De ez mit sem változtat azon, 
hogy a jelszavak gyártása, majd hódító útra indítása az egyik legfontosabb 
politikai tevékenység.  

A nyelvszokás hatalmáról
Veszprém szülötte Simonyi Zsigmond (1853–1919), aki A magyar nyelv 

könyve című művében(1905)  bizonyára elsőnek mondta ki: „Csakis a nyelv-
szokás döntheti el, mi a helyes és mi helytelen”. Ami persze ellentmondhat 
mind a logikának, mind a szépérzéknek. Ez utóbbiról pedig azt írja: „A ki-
fejezés legyen stílszerű, legyen a helyzethez, a hangulathoz illő: a költői ké-
pet ne zavarja prózai elem, az emelkedett hangulatot ne sértse pórias vagy 
tréfás szó. Azonban e határokon belül azt tapasztaljuk, hogy a nyelvet ép-
pen nem vezeti a szép iránti érzék, s még kevésbé a szépre való törekvés.” 

Mi fán terem a katarzis?
 Görögországban, Epidauroszban járva értettem meg igazán, mire jó 

az irodalom, mi a szó igazi ereje. Amikor megtudtam, hogy Aszklépiász 
korában a színház a görög kórháznak afféle előszobája volt. Mielőbb ko-
molyabban foglalkoztak volna a pácienssel, kapott egy színházi jegyet: 
előbb lélekben tisztuljon meg, jusson katartikus élményhez, aztán majd 
megkérdezzük, mi a baja… 

Az ókori görögök tudták, amit a modern orvostudomány is egyre in-
kább felismer: a betegségeknek számos esetben lelki gyökere van, s ha 
gyógyítani akarok, akkor ezeket a gyökereket kell kitépnem. A mese- és 
könyvterápiát újabban nálunk, Magyarországon is sikerrel alkalmazzák, 
hiszen szavaink gyökérzete a lélekből táplálkozik. 

Amikor nyelv nemtelen célokat szolgál
A katonaságot nem akartam kikerülni, mint számos kortársam. De 

hogy mi is a hadsereg, arra akkor döbbentem rá, amikor kiképzőnk ek-
képp szólt hozzánk: – Katonák, ez a tank száz-százötven élőerő megsem-
misítésére alkalmas! Ez a mondat számomra felért egy nyelvészeti szemi-
náriummal. Ékes példa volt arra, mi minden rejlik, mi minden bújhat meg 
egy-egy szó idoma mögött. A nyelv, bármily fájó, a dicstelen szándékok 
elfedésére is alkalmas. 
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Egyébiránt, a katonai életben megszokott szaftos káromkodások csak 
afféle gyakorló, fából készült kézigránátok módjára robbantak. Semmi-
lyen hatásuk nem volt, csak a pszichés feszültségek levezetésére szolgál-
tak – verd el a macskán! –; legfeljebb a kötőszavakat pótolták. 

Hogyan lett a nyelvészet a társadalomtudományok zászlóshajója? 
Elsősorban a nyelvi fordulat (linguistic turn) révén… A társadalomtu-

dományok művelői hamar magukévá tették a modern nyelvészet egyik 
sarkigazságát:  A valóság megismeréséhez eszközként használt nyelv nem 
semleges, nem igazán áttetsző médium; annak megválasztásával, a poéti-
kai eszközök használatával lényegében eldől, hogy milyen irányba halad 
megismerésünk. 

A történelemírás tökéletlen rekonstrukciója annak, ami már nem léte-
zik: nyelv általi kísérlet (esszé). Persze nem szabad túlzásokba esnünk, mint 
teszi azt Roland Bartes, aki szerint az elbeszélésekben lejátszódó események 
nem vonatkoztathatók a való világra, mert ami történik, az egyedül a nyelv 
kalandja.  A megtörtént eseményeket természetesen sokféle módon érté-
kelhetjük, de létezésüket nem tagadhatjuk. Görgey szerepét akár százféle 
módon, de egyet nem tagadhatunk: történelmünk fontos szereplője volt.

A marslakók érkezéséről, avagy a kultúrák találkozásáról
Még a pártállami időkben történt, hogy egy kárpátaljai, munkácsi diák-

lányt láthattam vendégül. Többek között szép műemlékeinket is megmu-
tattam neki. A Mátyás-templomban járván egyszer csak visszakérdezett: 
– Kicsoda az a Jézus Krisztus? Akkor döbbentem rá, hogy az ateista neve-
lés élő szobrával állok szemben, aki vallási ügyekben teljességgel járatlan. 
Egy nyelven beszéltünk, s mégis két kultúra szomszédváraiban éltünk. Bi-
zony nehezen találtam a szavakat: hol is kezdjem…

Másik alkalommal egy, az ELTE-n tanuló amerikai magyar diáklánnyal 
utazhattam, aki úgyszintén félénken kérdezett: Mi az a földosztás? – Csak 
úgy odaadják? – Szintúgy bajban voltam. Hogyan magyarázzam meg egy, 
a személyes szabadság őshazájából érkezett majdnem honfitársamnak e 
számára példa nélküli, értelmezhetetlen fogalom lényegét-velejét. Még 
a feudalizmus fogalmát sem ismerte, így majdnem Ádámnál és Évánál 
kellett kezdenem e fogalom megvilágítását.  

Harmadszor egy Kubából jött diák bizonyult „marslakónak”. Amikor a 
„tiszta” szocializmus hazájából megékezett az úgyszintén szocialista Ma-
gyarországra, s a repülőtéren elsőként a „kapitalista” Marlborót hirdető 
reklámon akadt meg a szeme: Hová is érkezett valójában? A választ úgy-
szintén nehéz volt szavakba önteni. 

Egy nálunk tanuló néger diák pedig nem tudott mit kezdeni a kézfogás 
kultúrájával.
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A tőlünk idegen világból érkezett emberekkel való találkozás gyakran 
felülírja, szétzilálja megszokott gondolkodásmódunkat, összekuszálja tu-
datunk rendezettnek hitt kis kertjét, s ott a Másság és az Ugyanaz térkö-
veit, gyeptégláit át kell telepítenünk, a forráskútról nem is beszélve. 

A nyelvek mögött országnyi kultúrák rejlenek, melyek ismerete nélkül 
csak „félszárnyú madarak” lehetünk. Újabban e „sutaságunkon” igyekez-
nek segíteni az angol–magyar, kanadai–magyar, az ausztrál–magyar… 
kulturális szótárak. 

Ellensége-e a számítógép Homérosznak?
Aligha. Amit ő, a folyamisten fia leírt, az átüt a századok ködén. Iliásza 

és Odüsszeusza ma is őstoposzként termékenyíti meg a 21. század gondol-
kodását. Ehhez elég az utóbbi száz év róla szóló irodalmán végigtekinteni.  
–  A számítógép ugyan rendkívül praktikus és engedelmes jószág, de ős-
toposzok megteremtésre aligha képes.  Homérosz gondolkodásra késztet, 
a számítógép képernyője csak módjával, sőt: ha csupán képi világához 
kötődünk – Berzsenyi után szabadon – szellemi szibaritákká tehet ben-
nünket.  Noha tudván tudjuk, hogy az internet föltalálása – mint Kányádi 
Sándor mondotta volt –, a kereszténység felvételéhez hasonlítható. 

A Sobri-ikon, avagy mi rejlik egy név mögött
A Bakony–Balaton vidékén a multiplakátokról gyakran Sobri Jóska 

bajszos alakja tekint alá, invitálva a nagyérdeműt a kislődi Sobri Jóska 
Bakonyi Kaland- és Élményparkba.

Ebben az élménycenterben – ahol közel ötvenféle játék szórakoztatja a 
vendégeket – nyaranként a névadó születésnapját is megünneplik; az idén 
celebvetélkedővel dúsítva a programot. Zircen, a Bakony szívében pedig 
betyárnapokat rendeznek. A helybéli nyugdíjas múzeumigazgató ugyan 
kézzel-lábbal tiltakozott e nemes szándék ellen, mondván: Itt egy fia betyár 
sem betyárkodott! A városvezetés persze szépen leintette: Itt, a Bakony 
fővárosában – újabban e címet, Veszprémet megkerülve, Zirc magának 
vindikálja! – csak a betyárkultuszra hagyatkozva lehet városmarketinget 
építeni. És lőn: évek óta sikeresek e betyárnapok! Akárcsak Szombathe-
lyen a Szent Márton-ünnepek, melyek által a város európai hírnevet szer-
zett. (Miközben a pannonhalmi szerzetesek szerint nem is ott született, 
hanem náluk, Szent Márton-hegyén!)

2016-ban, pedig Tótvázsony is előrukkolt: Savanyú Jóska-napokat ren-
dez, hiszen az ő temetőjében nyugszik a hírhedt rablóvezér. 

E hírességek hallatán joggal kérdezhetjük, kik is voltak ők valójában, 
honnan a betyárok máig élő kultusza? 

A veszprémi levéltárban járva magam is láttam Sobri halálos ítéletének 
jegyzőkönyvét 1837-ből. Valljuk meg, közönséges útonálló, mi több: rabló 
volt, akasztófavirág; akinek törvényfán lógó, aszott tetemét még hónapo-
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kig lengette a veszprémi szél. (Balatonfüredre utaztában Vörösmarty is 
megrettent e látványtól.)

Hamvas Béla szerint a bakonyi betyár különbözik mindenfajta más 
„szabadlegénytől”. „Sobri Jóska betyár volt – duhaj. Nem Strolch, hogy a 
német mondja, nem vagabond, ahogy a francia, nem hooligan, ahogy az 
angol. Nem hasonlít Till Ulenspiegelhez, sem Robin Hoodhoz. Vannak 
mulatságos kalandjai, megtréfálja az embereket, különösen a csendőrö-
ket, de viselt dolgaiban nem ez a fontos, hanem a duhajság, hangsúlya 
annak, hogy ő szabad ember, s abban, amit tesz, sok az előkelőség és az 
elegancia. Van benne esprit, szellemes és ügyes.”(Hamvas: A Bakony)

A betyárvalóságot bizonyára Rómer Flóris, a Bakony első tudományos 
leírója jellemezte a legreálisabban (1860): „…Még néhány szót a Bakony 
borzalmas hírének okáról – a Bakonyi zsiványokról. – Egész napokon át. 
És gyakran még későn estve is járkáltam a Bakony zege-zugában, és szé-
gyenemre be kell vallanom, miszerént soha sem sikerült szemtől szembe 
szegény legényt látnom, mi magában véve mégis csoda dolog, ha a közvé-
leményt vesszük, mely azt minden irányban rablócsapatokkal népesíti.”

Sobri alakjáról romantizáló színművek, úgynevezett sobriádák is szület-
tek. Népszerűségüket jelzi, hogy még Párizsban is előadták őket. Az egyi-
ket M. M. Deforges – P. Duport zenés-táncos darabját Schubry, le brigand 
hongroi (Sobri, a magyar betyár) címen mutatták be 1837-ben.3 

A protestáló ős-Koppányság, a visszavágyódás egy szabadságteli erdő-
létbe, a képzelet szárnyain elmenekülni a valóságból – bizonyára ma is ez 
a látens vágy élteti a másodvirágzását élő Sobri Jóska-kultuszt.  –  Anya-
nyelvünk Bakonyában barangolva ugyanez a szabadságélmény érinthet 
meg bennünket. Mint ahogy Adyt is: Párizs az én Bakonyom, ahol „Hun-
nia új szegénylegényét / Őrzi nevetve / S beszórja virággal a Bakony.”

Betyárnapok dolgában bizonyára Arisztotelésznek – „a racionalizmus 
atyjának” – van igaza: „A bölcsesség barátja a mítosz barátja is”, hiszen 
azok a messzi múltból – tudatunk mélyéről – vezérlik lépteinket. 

A sarkalatos igazságokról
Amikor az országhatárokon túlra tekintünk, gyakran úgy érezhetjük, 

hogy saját anyanyelvünk és történelmünk várbörtönében ülünk.  Míg a 
Dunán túl ezeréves magyar elnyomásról regélnek, addig a Dunán innen 
sms-ben megírható szlovák történelemről. Hol itt az igazság? Egyáltalán, 
áthidalhatók-e ezek a „sarkalatos” igazságok?…

Ricoeur szerint az emberi cselekvés az elbeszélés által nyeri el időbeli-
ségét, és a történelmi elbeszélés valamint a fikciós elbeszélés egymást fel-
tételezi, és cserekapcsolat áll fenn közöttük. Ezáltal gondolkodásunkban 
a történelem mint elbeszélés általi megértés jelenik meg… 

3 Küllős Imola, Betyárok könyve, Mezőgazdasági K., 108. Bp., 1988 
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Megbékélés?  –  Ez ügyben szavaink még mozgósításra várnak, hogy 
betöltsék a rájuk rótt szerepet… Tapasztalataim szerint a hétköznapi em-
ber már elfogadja, a politika villódzásai és villámlásai azonban még nem 
erről árulkodnak…

A nyelvtisztítás öröme 
Ha jelképes bőségszarunkat anyanyelvünk Balaton-vizébe mártjuk, 

rácsodálkozhatunk, mennyi apró kis orgazmus – szómoszatok és -ho-
mokszemek – lebeg benne. Mint tóvizeink, úgy a mi nyelvünk sem lehet 
teljesen tiszta. Nap mint nap áramlanak bele ilyen-olyan szennyszavak, 
gondolatközlést gátló szóhínárok és -moszatok. A sziszifuszi szó- és mon-
datszűrés persze mindannyiunk szent kötelessége, de a legfontosabb a 
türelem: Lőrincze Lajos türelme. Aki szerint a nyelvművelés nem valami 
öncélú játék a szavakkal, hanem az emberformálás legfontosabb eszköze. 
S ebben nincs szükség nyelvi hibákat kipécézgető kocahorgászokra.  A 
nyelvművelés nála – emberművelés. 

A szavak aranyfedezetéről 
Amikor 1956 történéseit kutattam, a bírósági jegyzőkönyvekben újra 

és újra egy sajátos szóhasználattal – az úgynevezett ell. forr. – találkoztam. 
E szavak írójának bizonyára minden porcikája tiltakozott a lejegyzendő 
fogalom ellen, ezért – mivel a parancs az parancs – ilyen sajátos módon 
nyugtatta meg lelkiismeretét. A mögöttes érzelmeket pedig sejthetjük. 
Ahogy az Írás mondja: A lélek kész, de a test erőtlen.

Az 1956 októberét követő időkben járva a szavak értékvesztésének is 
tanúi lehetünk: baráti segítségnyújtás, sajnálatos októberi események, az 
ún. ell. forr., majd ellenforradalom, sőt tomboló ellenforradalom követték 
egymást, néhány hónap leforgása alatt. Ezek valódi tartalmáról, a szavak 
aranyfedezetéről, az idő tájt, persze kinek-kinek egészen más volt az ér-
tékítélete, s néha ma is. 

A szavak értékét ma is napi árfolyamon kapjuk kölcsön. Ahogy Weöres 
Sándor írja Ars poeticájában: „Fogd el a lélek árján fénylő forró igéket:  
/ […] a te múló dalodba csak vendégségbe járnak, / a sorsuk örökélet, mint 
sorsod örökélet, / társukként megölelnek és megint messze szállnak.”

Mi a humor tengelye?
Humorügyben, magyarul, számomra Faludi Ferenc (1704–1779) tette 

meg az első szárnypróbálgatásokat:

„Fortuna szekerén okosan ülj,
Úgy forgasd tengelyét, hogy ki ne dűlj…”

                                               (Forgandó szerencse)
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E sorok mögött már ott bujkál játékosan könnyed gondolat. A régi magyar 
idők súlyosan komor nyelvébe – Pázmány Péter nyelvébe – az elsők között 
ő oltotta be a humor vesszejét. A kissé rozsdás ómagyar nyelvet okos cseve-
géseivel ő tette derűsen könnyeddé, az ő tolla hegyén született meg a mo-
soly magyar nyelve, melyet két évszázad múltán Karinthy virágoztatott föl. 

 
Előfordul, hogy hídjainkat le kell bontani

És új helyen, új anyagokból, új technológiával kell újjáépítenünk, mert 
más településre vagy országba költöztünk, vagy új szerepet vállaltunk. A 
dekonstrukció sikeressége szintén azon múlik, milyen építőkockák és tech-
nológiák állnak rendelkezésre, illetve mi van az „építész” fejében. – Hadd 
említsem itt Auer Lipótot, szűkebb pátriám, Veszprém talán legmesszebb 
jutott fiát. A szentpétervári cári udvar első muzsikusa – akinek hatása ma 
is érződik az orosz hegedűsök húrjain –, 1917-ben Leninék vörös forradal-
ma elől az Egyesült Államokba menekült, és ott zenei anyanyelve révén új 
iskolát tudott alapítani, s a Carnegie Hall világhírű zenészeként hunyt el.  

Hogyan építjük fel nyelvi hídjainkat, az elsősorban rajtunk múlik. Csak 
ideiglenesen, hogy rövidesen alkalmatlanná váljék nagyobb terhek hordo-
zására, s aztán gyaloghíddá minősítsék, vagy egy szép napon összeomol-
jék, mint egy elaggott híd, melyre senki sem figyelt – vagy a századoknak 
szólóan?

Kazinczy örökében 
Valahol mindannyian Kazinczy íródeákjai vagyunk. Mi, mai magyarok, 

nap mint nap az ő szótárából bújunk elő, miként a modern irodalom Go-
gol köpönyegéből. Hiszen az a történelmi csoda, hogy a tektonikus erejű 
történelmi mozgások után még mindig magyarul élhetjük meg a világot, 
és a modern világ is magyarul néz vissza ránk, elsősorban az ő érdeme.

A történelem állítólag nem ismétli önmagát. Ám napjainkban a nyelv 
állapota kísértetiesen hasonlít Kazinczy koráéhoz, amikor az épp hogy 
nemzetté ébredő magyarságnak arról kellett döntenie, beolvad-e a nagy 
német tengerbe, legalábbis a tudományok és a művészetek tájain, avagy 
mégiscsak megpróbálkozik a világ birtokba vételének magyar útjával. 
Napjainkban szinte kísértetiesen ugyanez a kérdés: a posztmodern jelen-
ség, a globalizáció jegyében háttérbe szorítjuk-e nemzeti azonosságunkat, 
avagy mégiscsak megőrizzük azt a csodát, amit a tatárral, törökkel, né-
mettel megvert századok hagytak ránk. 

 
Kazinczy vagy Berzsenyi?

Az iskolában nem ment a fejembe, miért kell a kút és a gyűrű magán-
hangzóit hosszú ú-val illetve ű-vel írni, amikor nyilvánvaló, hogy minden-
ki röviddel ejti őket…
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Később megtudtam, hogy ez jórészt Kazinczynak és elvbarátainak kö-
szönhető, akik a dunántúli nyelvjárások ellenében a felső-tiszait tették a 
magyar irodalmi nyelv alapjává. Kazinczy e tekintetben még a rendkívül 
türelmes Lőrincze Lajos szerint sem volt igazán liberális:

 „…Széchenyinek írta egyszer, elég későn, már 1830-ban Berzsenyi, hogy 
milyen hálás Széchenyinek, hogy segítségére sietett a nyelvhasználat dolgá-
ban. Mert Kazinczy és tanítványai, ezek az urak oly kirekesztőleg uralkodó-
vá akarták tenni a tiszai dialektust, hogy legjobb dunai szavainkat is kizárták 
az írói nyelvből, tehát a dunántúli rövid hangzókat megnyújtják… 

[Berzsenyi] Tiszaiság, dunaiság, provincializmus címmel nagyon meg-
szívlelendő véleményt írt le és hirdetett. Azt írta: én úgy gondolom, hogy 
aki a magyar nyelvet ismerni akarja, az egyik szemét a Dunára, a másikat 
a Tiszára függessze, és se a nagy Dunát, de még a kis Gyöngyöst se rekesz-
sze ki, mindenkitől tanuljon, és mindeniket úgy nézze, mint az egésznek 
elszórt tagjait. Ezt elvileg el is fogadták Kazinczyék, de a gyakorlatban 
természetesen ez nem vált valóra. Az általános nyelvszokás már másfelé 
ment abban az időben is.” (Megnől az ember szíve)

Berzsenyi erről így panaszkodott: „[Kazinczy]…az írásnyelvet kizárólag 
a tiszai szóejtésre akará szorítani, már majd egészen uralkodóvá tette, s 
elég csóragot kelle tűrnünk, míg nyelvünk gazdagságának legtermészetesb 
forrását megnyithatánk… Homeros nyelve egyik szójáráshoz sem volt köt-
ve, hanem a görög nyelv különféle szójárásaiból olvadt össze; s úgy hiszem, 
innét folyt a görög poétai nyelvnek azon főjelleme, hogy valamint az atti-
cismustól, úgy egyéb szójárásoktól is egyiránt független volt. Ezért óhaj-
tanám én, hogy nyelvünket egyik szójárásunkhoz se szorítanánk, hanem 
mindeniktől egyiránt függetlenné tennénk” – írja a Kritikai levelekben.

Távol álljon tőlem, hogy ezt a régi dunántúli-tiszántúli harcot bármi-
lyen formában is felélesszem, de ne felejtődjék el Berzsenyi és a többiek 
igazsága se. Lélekben ma is megértem azokat a német írókat, akik nem 
fogadják el a berlini tudományos akadémia által kiadott helyesírási sza-
bályzatot… De: nem kellene hagyni, hogy a mi szép dunántúli nyelvünk 
elfelejtődjék! Nem kellene feltétlenül a média nyelvét követnünk! Na-
gyon el tudnám képzelni, hogy a dunántúli rádiók és televíziók megőriz-
nének valamit a regionális sajátosságokból. Noha úgy tapasztalom a zárt 
„e” még a nyugat-dunántúli vidékeken is visszaszorulóban van, utóvéd-
harcait vívja. Pedig zeneileg is színesítené a magyar nyelvet.

Ugyanakkor a Dunántúlra jellemző sajátosság, a felső nyelvállású ma-
gánhangzók (ú, ű) rövid ejtése pedig elindult hódító útjára: már az ország 
távolabbi régióiban is ezeket ejtik. 

„Megbűnhődte már e nép…” ?
Kölcsey veretes, kanonizált szavai szerint népünk már annyit szenve-

dett, hogy nem csak a múlt, hanem a jövendő bűneit is levezekeltük. És 
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a jeremiádák műfaji hagyománya szerint fölpanaszolja a magyarság meg-
annyi szenvedését. „…S lettél magzatod miatt Magzatod hamvvedre!”… 
„nem lelé Honját a hazában”… „Vérözön lábainál, S lángtenger fölette”. 
Csupa-csupa negatív kép. De a jelenről se jobb a véleménye: „Vár állott, 
most kőhalom…”

Ezek a költői képek mélyen beleívódtak tudatunk idegdúcaiba. Ha a 
sportversenyeken más népek himnuszait hallom, kissé irigykedve csodál-
kozom: milyen dinamikusak, lendületesek ezek a nemzeti énekek! Azaz: 
még himnuszunk is a sokat emlegetett hungaropesszimizmust táplálja? 
– Nem hiszem. Inkább csak tövestül igyekszik kitépni a bajt, melyhez a 
Teremtő segítségét kéri. Ehhez persze mi is kellünk, mint ahogy egyik 
legbölcsebb közmondásunk is igyekszik a dolgok lényegét – és bennünket 
is – üstökön ragadni: Segíts magadon, és az Isten is megsegít. 

Káromkodásból katedrálist?
Ady szavaival élve kompország vagyunk Kelet és Nyugat között, hol ide, 

hol oda sodródunk. Őseink még „Verecke híres útján” lóháton érkeztek 
ide, ám a nyugati kapunál, „Dévénynél” – Adyt megelőzően és őt köve-
tően is – számtalan modern (vagy annak hitt) eszme, gondolat áramlott 
be hozzánk. Ide-oda való hánykolódásaink időnként túlságosan is nagyok 
voltak. Politikai irányzatok, rezsimek, kormányok jöttek-mentek, akik újra 
és újra lázasan igyekeztek feltalálni azt a bizonyos spanyolviaszt. Amit Es-
terházy Péter így summázott: „A magyar történelem lényege, hogy mi min-
dig mindent újrakezdünk.” – Mentalitásunk is ehhez igazodik. A kérdés 
csupán az, gyors kompjáratainkat tartós hidakkal tudjuk-e pótolni? Polgári 
módon, megfontoltan, nem négyéves kormányzati ciklusokhoz igazodva, 
hanem távlatosan, maradandóan. Hogy mi ne legyünk kudarcos nép, mely 
– Nagy László szavaival élve – csak káromkodásból tud katedrális építeni… 

Magyar volt-e Polükratész?
Géniuszaink sorsáról olvasva újra és újra visszaköszön egy formula: 

Honi tehetségeink azért boldogulnak oly nehezen, mert kevesen támogat-
ják őket: túlságosan is apró szigetekre szakadt, individuális nép vagyunk. 
(Amely csak szomszéd zöld rétjét lesi, teszik hozzá a rosszmájúak.) 

Mintha csupa mondabeli Polükratész élne közöttünk, akinek minden 
tettét szerencse kísérte. Vendége, az egyiptomi király figyelmeztette: Nem 
végzi jól, akinek minden sikerül. Szavai hatására Polükratész legnagyobb 
kincsét, arany szerencsegyűrűjét a tengerbe dobta, hogy az „irigy égiek 
haragját” magára ne vonja. De még így is szerencsével járt: a gyűrűt le-
nyelte egy hal, de azt kifogták, és a gyűrű visszakerült hozzá. A vendég 
megrémült ettől a szerencsesorozattól: „A végzet romlásodat akarja!” – 
mondta, és barátságát is megszakította a „sorsüldözött” Polükratésszel. 
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Valóban: egyharmad országban élünk, ahol honfitársaink – bármily te-
hetségesek is – csak egyharmad részben tudják önmaguk megvalósítani. 
Egy hiánytársadalomban, ahol kinek-kinek elég a maga baja, nemhogy 
másra is odafigyeljen. Bezzeg Hegyeshalmon túl… Ahogy Ady írja oly 
szívbemarkolóan: „…hiába lett acélból itt a szív, / Szép ember szívként 
szikrázni ha akar: /A honi rozsda megfogta, megette.” 

Sikeres „aranyemberek” csak Jókai fantáziájában éltek, mondhatjuk 
kissé kesernyésen. De: honfitársaink – szociológusok által leírt – „sziget-
léte” sem a végzet akarata. Ha valóban bekövetkezik az ország polgáro-
sodása, az nyelvi kultúránkat is „polgárosíthatja”: a szép beszédű szolida-
ritás veheti át az uralmat. Úgy legyen.

Ki is az a sírásó? 
Az ifjúsági nyelv – természetéből fakadóan – harcban áll a közmeg-

egyezésen alapuló nyelv szürke konvencióival. Érthető, ha diákjaink 
„páncélnak” érzik a rájuk örökített nyelvet, annak szó- és jelentésvilá-
gát, az életunt mondataggastyánokat. A felnőttek, az „öregek” igéi az ő 
mondataikban elbátortalanodnak, a mozgékonyságra hivatott jelzők pe-
dig nem találják az egyenes utat. Ezért avatkoznak be a jelölő és a jelölt 
viszonyába: Aki másnak vermet ás – az a sírásó. 

Ez a mindenáron való újat akarás – a vizuális mámor, a klip gyorskul-
túrája – persze az idősebbekből, természetesen, ellenérzéseket vált ki: a 
veszteségérzet búbánata hamar eluralkodhat rajtunk, hiszen, úgy véljük, 
csak mi tudjuk, merre rajzanak a gardák, illetve merre bújtak el az arany-
halak. A mi kultúránk már csak ilyen: folyton folyvást sopánkodunk a 
hajdanvolt dolgok után. Miközben fiataljaink már a (poszt)modern light 
változatát próbálgatják. 

Ezek a mai „nyegle fiúk” ma már azt sem tudják – tapasztalatból mon-
dom –, mi a különbség egy őrmester és egy őrnagy között! (Ha Örkény 
őrnagya ezt tudná!) De igazi veszteség ez? – Aligha, hiszen a harcedzett 
idők, szerencsére, tovatűnőben… Arra viszont nekünk nincs fülünk, mi a 
különbség mondjuk a diszkó, a buli, a buláj, csörgés, a csajozás és a parti 
között. Természetesen by night, amikor dúl a love. Velünk, öregekkel, már 
megint kibabráltak…

Nyelvünk tüneményes voltának talán legszebb példáit épp az ifjúsági 
nyelvből vehetjük. Ki gondolta volna, hogy a műszaki nyelvben szerep-
lő alváz az ifjúsági nyelvben ilyeténképpen köszön vissza: De jó alváza 
van annak a csajnak! Vagy: Azt hiszi, ő egy Mercédesz! Belezúg: beleszeret; 
elefánt: két szerelmes melletti harmadik, zavaró személy; piskóta: könnyű, 
Piskóta volt a mai házi feladat…

És akkor az sms-nyelvről még nem is beszéltünk. Pedig az nagyon tren-
di, hiszen nem élünk „karakterpazarló időket”: mind1, nekem8; vok: va-
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gyok; tali: találkozás; szvsz: szerény véleményem szerint; thx: köszönöm 
(thanks); HELNI: hát ez nem lehet igaz; elb.tam: ’elrontottam’; qva jó:’na-
gyon jó’…

Ilyenkor aggódva kérdezzük: mi lesz ennek a hablatyolásnak a sorsa? 
Képes lesz-e kezeket, lábakat, netán értő füleket növeszteni?... És itt sem-
miképpen se szeretnék Apor Péter-es „bezzeg az én időmben!”-féle han-
gokat megütni.

Való igaz, diákjaim jóval kevesebbet olvasnak, mint az előző nemzedé-
kek. Már nem csodálkozom azon, ha nem ismerik Winnetou nevét. Mert, 
mint mondják, miért olvasnák el történetét, amikor az egy vastag könyv, 
s DVD-n is megnézhető. Szórakozásnak ott a képernyő kínálta sok-sok 
izgalom; adatok, tények mindennél könnyebben és gyorsabban előkeres-
hetők az internetről. Buszon, vonaton pedig ki más, mint MP3 ringatja 
el őket. Nem is beszélve a könyvek szókészletéről, mely számukra, vall-
juk meg, néha meglehetősen kőkori. Az irodalmi hősökkel pedig nagyon 
nehéz azonosulni. Erre a legklasszikusabb példa Nyilas Misi, aki a mai 
diákok szerint egyszerűen élhetetlen. 

Az internet – mint interaktív csodaszer – azonban felszínességre szok-
tat. Tanítványaim, az e-nemzedék tagjai, ezt-azt lementenek a világháló-
ról – és kérik az ötöst. És méltatlankodnak, ha olyan feladatot kapnak, 
aminek megoldását nem kínálja a keresőprogram. Ők már a György Péter 
által leírt „digitális éden” gyermekei, akiknek egy felszínes világ kihívásai-
nak kell(ene) ellenállniuk. 

Karinthy tizedeseként 
Mi vár ránk? E kérdésre nehéz válaszolni, ám a nyelvi evolúció forgató-

könyvei felvázolhatók. Minden valószínűség szerint egy második nyelvvé-
dő-újító harc előtt állunk, hiszen ha tetszik, ha nem, nyakunkon a globa-
lizáció. A fő kérdés: nyelvünk képes lesz-e ellenállni a nemzetköziség – a 
globalizáció – vonzó csábításának? Miközben a Gutenberg-galaxis mögött 
újabb és újabb médiagalaxisok tűnnek fel, melyek kiterjedése, hatósuga-
ra, fényereje még felmérhetetlen.  És ebben az új digitális világrendben 
máris egy internetgalaxis polgárai vagyunk.

A nyelvészeti szakirodalmat forgatva a jövő útjai, a „lehetséges model-
lek” nehezen körvonalazhatók, de megkísérelhetők. (Vállalva Karinthy 
tizedesének szerepét, hogy csak minden tízedik találat lesz érvényes.)

1. A Huntington-modell
A legpesszimistább változat szerint a világ sok-sok nyelvszigetből épül 

fel, melyek eltávolodnak egymástól. Elmélyülnek a történész Huntington 
által felvázolt, civilizációk közötti árkok. 
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Nyelvünk ugyan nem szűnik meg, de szerepe csökken, periférikussá 
válik. Magyarországon is a posztmodern szkepszis uralkodik el, továbbá 
kialakul egy nyelvileg igénytelen tömegkultúra, melyben – több millió 
szem és fül képviseletében – néhány tagú szerkesztőbizottság dönti el, mi 
kerüljön a képernyőre.

2. A hunglis-modell
Az egyes nyelvek, különösen az angol, domináns szerepre tesznek szert. 

A kis nyelvek, köztük a magyar, háttérbe szorulnak. Az angol a magyar 
nyelvbe is beszüremlik, kialakul egy hunglis-nyelv, illetve a mindennapok-
ban egy leegyszerűsített internet-angol érvényesül. Boldogulni, karriert 
építeni elsősorban e nyelven lehet. 

E modell szerint a sokat emlegetett információs szupersztrádán kell(e-
ne) száguldoznunk valamiféle „internet-angol” segítségével, és a pláza-
világ talmi csillogásában kell(ene) a fogyasztói társadalom hollywoodi 
ihletésű, happy életérzésű polgáraivá válnunk. Meghagyva a magyart a 
hétköznapi csevegés eszközének, és közben, globalizált világpolgárként, 
megint csak a tudományok és a művészetek világában – az angolt válasz-
tani. Miként Hollandia teszi, ahol az egyetemi képzés már csak angol 
nyelvű. 

 3. A Széchenyi-modell 
Az optimista változat szerint a „globális falu információs szuper- 

sztrádája” mentén található sok-sok nyelvsziget megőrzi önállóságát, és 
ezek egymásba kapcsolódnak. Megerősödnek a nemzeti kultúrák, s ve-
lük együtt megőrzik szerepüket a nemzetekhez erősen kötődő nyelvek: a 
nyelvi önvédelem intézményei jól működnek; az információözönt az okos 
programok megszűrik.  A kiüresedés, kioltás, a sztárok, a celebek felszí-
nes csillogása helyett a minőség Németh László-i forradalma érvényesül. 

 
4. A Kazinczy-modell

 Átmeneti globalizációs sikerek után megerősödik a nemzeti öntudat. 
A médiában, ahol ma még a sikermintáknak való megfelelés az uralko-
dó, érték lesz szépen, magyarul beszélni. Az utcákról eltűnnek az idegen 
nyelvű feliratok. A nyelvileg művelt emberek ellenállnak a média kartács-
tüzének. A fogyasztói társadalom negatív hatásaival szemben a nemzeti 
kultúra, a nemzeti nyelv védelme jelenti a legfőbb erőt. 

5. A bizantikus modell 
A médiában az ikonok, a képek veszik át a főszerepet. Az írásbeliség 

által létrehozott tudás egyre kisebb szerepet játszik. A nyelv hálója csak 
kevesek számára lesz eszköz. Bekövetkezik a többek által leírt kódrend-
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szerváltás. Az írásbeliség sokak szemében egyre inkább hieroglifaíráshoz 
kezd hasonlítani. A hétköznapok embere a látásra és a hallásra elemi erő-
vel ható „elektromos pásztorok” rabságába kerül. 

6. Az anarchista modell 
Digitáliában, ahol a média folyamatosan bombáz, a hétköznapi életben 

és a nyilvánosságban is eluralkodik a szleng; a felgyorsult beszéd, az úgy-
nevezett turbónyelv és a durva nyelvváltozatok lesznek a meghatározóak. 
A csevegőfórumok praktikus, de igénytelen nyelvhasználata hódít. Az 
igényes beszéd kevesek kiváltsága lesz.

Ebben a média által átlényegített világban összemosódik a valóság és 
az álom: A benne élők egy habkönnyű show-világban érezhetik magukat, 
melyben Kundera szavaival élve „a lét elviselhetetlen könnyűsége” orozza 
el az élet mélyebb titkait.

7. A spirituális modell 
A globalizált világ, a György Péter által leírt „digitális éden” ellenkultú-

rájaként megerősödnek a tradicionális közösségek, melyek transzcendens 
értékekkel itatódnak át. Nyelvhasználatukat a nemzeti és regionális nyel-
vek ápolása jellemzi, s csiszolt, igényes nyelvváltozatok alakulnak ki. Jól 
működik a nyelv valóságot megszűrő volta, fantáziakeltő szerepe.

Tükör által 
Mindig is éltem a gyanúperrel, hogy Tóth Árpád halhatatlan költemé-

nye, a Lélektől lélekig – Jaj, közöttünk a jeges űr lakik – mint minden nagy 
igazság, csak töredékes részigazságot fejez ki, hiszen ha van valami, ami 
ezt a gyémántkemény tételt megkérdőjelezheti, az a nyelv csodája, mely 
mégiscsak hidakat teremt – lélektől lélekig. Ha egy emberhez el tudok 
találni, s hidat tudok hozzá építeni, az elsősorban a nyelv mágiája által 
lehetséges. 

Hogy mennyire tudom kiterjeszteni személyiségem határait, az első-
sorban a nyelvi varázslóképességtől függ: hány nyelven tudok megszólal-
ni, milyen nyelvi regisztereken vagyok képes játszani, mennyire vagyok 
a megszólítás képességének birtokosa, mennyire ismerem a testbeszéd 
titkos jelzéseit. – Bár megismerésünk – páli értelemben – így is csak tükör 
általi, azaz töredékes lehet. 

A nyelv szőtte háló sem lehet tökéletes. Bizonyos határokon túl a nyelv 
is „elhallgat”. Hétköznapi példával élve: le tudjuk-e írni a rózsa illatát? 

A nyelv határain túl a zene, a filozófia kertjei, mi több: dzsungelei kez-
dődnek, ahol a felvilágosodás fennkölt észelvűségével bolyongani ma már 
nem igazán célszerű, mondhatni kissé korszerűtlen, veszélyes, inkább a 
kételyekkel teli, óvatos séta javasolható. 
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És ne feledjük Heidegger figyelmeztetését: „Nem pusztán nyelvet be-
szélünk, belőle beszélünk. Erre pedig azért vagyunk képesek, mert már 
eleve hallgatunk a nyelvre. Mit is hallunk? A nyelv beszédét.” (Utam a 
nyelvhez) 

Mint Anteusz
Magyarságunk – mint Babits elbocsátott vadján a jel – minden utunkon 

elkísér. De ezzel bizonyára minden ember így van, aki úgy éli meg a szülő-
földhöz való tartozást, mint a görög mitológiai hős, Anteusz, Gaia földis-
tennő fia, aki legyőzhetetlen volt, mindaddig, amíg Héraklész rá nem jött 
a titkára: erejét, anyjának, a földnek érintésétől nyeri. Ezért Héraklész is 
csak a levegőbe emelve tudta legyőzni...

Serényi H. Zsigmond, Dobozképek


