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Mi a teend�?
Legfontosabb teend�k 

a magyar nyelvm�velés, nyelvstratégia terén

Az Anyanyelvápolók Szövetsége 

és a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport javaslatai

A  kormány felkérésére 2012-ben fel-

mérés készül a magyar nyelv állapotá-

ról, valamint javaslatokat várnak a ma-

gyar nyelvvel kapcsolatos teend�kr�l 

(stratégiáról). A Magyar Nyelvstratégiai 

Kutatócsoport 2000 óta foglalkozik a 

kérdéssel. Kutatásaik, felméréseik ta-

pasztalatait, javaslataikat ekképp fog-

lalták össze. Mivel a Napút Szóvár 

rovata évek óta foglalkozik nyelvi is-

meretterjesztéssel, valamint anyanyelvi 

pályázatok meghirdetésével, indokolt 

az áttekintés közzététele.

Közm�vel�dés, média. A közm�-

vel�dés keretében folytatott anyanyelv-

ápolás minél hatékonyabbá tétele; 

a rádióban vagy egyéb hírközegekben 

való m�sorokkal, anyanyelvünkkel fog-

lalkozó cikkekkel, nyelvi rovatokkal, 

könyvekkel, anyanyelvápoló, nyelvm�-

vel� folyóiratokkal, amilyen az Anya-

nyelvápolók Szövetségének 34 éves 

lapja, az Édes Anyanyelvünk, vagy a 

Magyar Nyelv�r, amely hasonló célú, de 

els�sorban a tudományok m�vel�ihez 

szól; vagy a Magyar Orvosi Nyelv, amely 

egy szaktudomány nyelvével foglalko-

zik stb. A közszolgálati rádióban és te-

levízióban is fontos lenne a rendszeres 

anyanyelvápolás: elvárásként a rend-

szeresen megszólalókkal szemben, és 

vonzó ismeretterjeszt� m�sorokkal a 

hallgatók, néz�k számára.

Ismeretterjesztés. Az anyanyelvi 

és ezen keresztül az általános m�-

veltség terjesztése, korszer�sítése, 

korszer� ismeretterjesztés; leginkább 

igényes ismeretterjeszt� el�adások-

kal, m�sorokkal. Ezeknek jó alkalma 

pl. A  magyar nyelv hete cím�, már 

mozgalomnak tekinthet� rendezvény-

sorozat, amelyet a TIT kezdeményezett 

1967-ben, s amely mindmáig él. Az or-

szággy�lési határozattal törvényesített 

ünnep, a magyar nyelv napja is kiváló 

alkalma s színtere lehet efféle m�velt-

ségfejleszt� rendezvényeknek, gondol-

kodásra serkent� s szoktató el�adá-

soknak, kerekasztal-beszélgetéseknek.

Közoktatás, anyanyelvi verse-

nyek. Az oktatási intézmények nyel-

vi nevel� munkájának elmélyítését 

szolgálják. Napjainkban az iskolának 

nemegyszer a család szerepét is át 

kell vennie. Az Anyanyelvápolók Szö-

vetsége számos már bejáratott, nagy 

hagyományú verseny, anyanyelvi tá-

bor és egyéb esemény, rendezvény 

szervezésével vagy támogatásával 

igyekszik segíteni a pedagógusok 

munkáját; az elkötelezett magyarta-

ná rokét, akik ezeken a rendezvénye-

ken majdnem mindig a legnehezebb 

feladatokat látják el, többnyire tár-

sadalmi munkában. Pl. Édes anya-

nyelvünk országos nyelvhasználati 

verseny, a  Szép magyar beszéd or-

szágos Kazinczy-verseny, A  „Beszél-

ni nehéz” mozgalom körvezet�inek 

tábora, a  Kossuth-szónokverseny és 

retorikai konferencia, a  gy�ri nem-
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zetközi anyanyelvi tábor, az általános 

iskolások Kazinczy-versenye, és még 

számos hasonló rendezvény, amely 

magyarországi és határainkon túli fi a-

talok tízezreit, talán százezreit vonja 

b�vkörébe, záloga és egyúttal bizto-

sítéka annak, hogy a következ� nem-

zedéknek is lesznek olyan elkötelezett 

magyartanárai, mint azok, akik most 

�velük igyekeznek minél jobban meg-

ismertetni és megszerettetni anya-

nyelvüket. Legf�képpen ezért tartjuk 

elengedhetetlenül szükségesnek eze-

ket a rendezvényeket, s ezért fordítjuk 

leginkább ezekre azt a támogatást, 

amelyet a mindenkori kulturális tárcá-

tól kérünk, és eddig kaptunk is.

Anyanyelvi pályázatok. Nemzeti 

és nyelvi hagyományaink meg�rzésé-

re, ápolására, s ezzel együtt anyanyel-

vi és nemzettudatunk meger�sítésére 

különösen nagy szükség van. Nem 

az idegen hatások elleni küzdelem a 

cél, hiszen ami új, de hasznos, azt el 

kell fogadnunk, hanem a hazait kell 

meg�rizni, megvédeni, s�t nyelvünket 

fejleszteni! Tudatosítani mindenkiben, 

hogy az a közlési eszköz, amellyel 

adott korok nemzedékei a mindenkori 

jelenben élnek, bármennyire becses 

is számukra, nem csupán a saját-

juk, s még kevésbé az � találmányuk, 

hanem örökségként kapják el�deik 

végtelen sorától, akik spontánul vagy 

tudatosan, de tettek már egyet s mást 

a meg�rzéséért. Az Anyanyelvápolók 

Szövetsége 1999 óta ennek tudatában 

hirdet meg olyan nyelvi pályázatokat 

a kulturális tárcával közösen, amelyek 

anyanyelvi örökségünk feltárására, fel-

színre hozására irányulnak. Ezeknek 

a pályázatoknak az eredménye min-

den elismerést megérdemel. Annak 

a tizenkét kötetnek a hatása, amelyet 

a pályázatok anyagából eddig megje-

lentettünk s eljuttattunk azokhoz, akik 

leginkább hasznosítani tudják, szinte 

felbecsülhetetlenül nagy. Nem vélet-

len, hogy más, szintén európai uniós 

nemzetek – fi nnek, írek, spanyolok 

stb. – hasonlóképpen nagyobb gondot 

fordítanak nemzeti és nyelvi múltjuk 

meg�rzésére, mint korábban. A nyelv, 

amellett hogy remekül szolgál bennün-

ket, a múltunknak is tükre, hordozója.

Magyar nyelvstratégiai intéz-

mény létrehozása. A  magyar nyelv 

jelenével és jöv�jével kapcsolatban 

a legfontosabb feladat egy hivatalos 

nyelvm�vel� intézmény létrehozása. 

Ez az intézmény kapcsolatot terem-

tene az állami, a  tudományos és a 

civil szervezetek között, és tudomá-

nyosan megalapozott, hasznos, köz-

érdek� nyelvi tevékenységet folytat-

na. Megnevezése, helyszíne: Magyar 

Nyelv Tanácsa (Magyar Nyelvstraté-

giai Központ/Intézet/Bizottság) Bu-

dapest/Széphalom (A  Magyar Nyelv 

Múzeuma).

Indoklás: Magyarországon nem 

folyik szervezett nyelvm�vel�, nyelv-

fejleszt� tevékenység. Az 1990-es 

években a tudományban kibontako-

zott nyelvm�velés-ellenesség gyakor-

latilag felszámolta ezt a tevékenysé-

get. Az Alaptörvényb�l következ�en, 

a  kormány felkérésére szükséges a 

mai magyar nyelv állapotának folya-

matos vizsgálata, s  ennek nyomán 

intézkedési terv készítése. Új, függet-

len keretek között kell megteremteni 

egy modern, szervezett nyelvm�ve-

l�-nyelvfejleszt� intézményt, különö-

sen a következ� – ma ellátatlan – fela-

da tok végzésére (hasonló intézmény 

több országban m�ködik, pl. Francia-

ország, Finnország):

– a magyar nyelv állapotának fo-

lyamatos fi gyelése, dokumentálá-

sa, err�l beszámoló a kormánynak, 

országgy�lésnek (ötévente Jelentés 

a magyar nyelvr�l címmel tudomá-

nyos-ismeretterjeszt� tanulmánygy�j-
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temény kiadása; már megjelent két 

kötet: 2005, 2010);

– a magyar szórványok, határon 

túli magyar nyelvváltozatok helyzeté-

nek vizsgálata;

– gyakorlati, hasznos tanácsadás 

mindennapi nyelvi, helyesírási (vala-

mint cég-, szervezet- és személynév-

adási) kérdésekben (intézményeknek, 

médiának, magánembereknek – tele-

fonon, e-mailen);

– folyamatos szógyarapító, szóma-

gyarító tevékenység (évente kiadott 

szólistákkal);

– a különböz� szaknyelvek (termi-

nológiák) tudatos fejlesztése;

– az informatikai (technokulturá-

lis) világ nyelvi hatásainak folyamatos 

fi gyelemmel kísérése, pedagógiájá-

nak kialakítása;

– nyelvi szakért�i tevékenység (ál-

lamapparátusnak, ügyészségnek, bí-

róságnak, cégeknek);

– a közmédia nyelvének elemzése, 

irányelvek megfogalmazása (nyelvi bi-

zottság);

– tudományos-ismeretterjeszt� 

munka (iskolai és egyéb el�adások, 

programok, kiadványok, honlapok, pl. 

www.szomagyarito.hu, www.manyszi.

hu, www.e-nyelvmagazin.hu);

– nyelvi m�vel�dési programok, 

pl. a magyar nyelv hetének (ápri-

lis), az anyanyelvi juniálisnak (jún.) és 

a magyar nyelv napjának (nov. 13.) 

megrendezése, ehhez szakanyagok 

készítése;

– a 2001. évi reklámnyelvtörvén-

nyel kapcsolatos állásfoglalások ké-

szítése;

– a jogi-hivatalos-állami nyelv köz-

érthet�vé tételével kapcsolatos tevé-

kenység („nyelvi ombudsman”);

– a helyesírás állapotának folya-

matos fi gyelemmel kísérése, új sza-

vak helyesírásával kapcsolatos állás-

foglalás;

– együttm�ködés tudományos és 

társadalmi szervezetekkel (határon tú-

li akadémiai nyelvi irodák, anyanyelvi 

egyesületek stb.);

– a nyelvészeti muzeológia kiala-

kítása és szervezése (jeles nyelvészek, 

a  nyelvújítás hagyatékának, emléké-

nek gondozása);

– szótártani, szótárkiadási program.

Az új nyelvstratégiai intézmény 

szoros együttm�ködésben dolgozna 

az MTA-val, MMA-val, egyetemekkel, 

f�iskolákkal, A  Magyar Nyelv Múzeu-

mával, a  Tinta Könyvkiadóval, vala-

mint a legfontosabb anyanyelvi szer-

vezetekkel: az Anyanyelvápolók Szö-

vetségével, A Magyar Nyelv és Kultúra 

Nemzetközi Társaságával, a  Kazinczy 

Társasággal.

A  tanács szakmai vezet�b�l és 

négy-öt f� nyelvész munkatársból áll.

Összeállította: Balázs Géza

Nyelvstratégiai feladatok
Általános gondolatok. A nyelv változásában és változataiban él. Tehát nem a 

nyelvi változások, nem a magyar nyelv kihalása miatt kell félni, hanem inkább 

amiatt, hogy kiszorul bizonyos nyelvhasználati színterekr�l, bizonyos funkciók-

ból. Minden attól él és attól m�ködik, hogy használják és gyakorolják. Általános 

kívánalom: a nyelv által is létrejöv� kommunikáció ne legyen a félreértések for-

rása, és f�leg ne lehessen a kirekesztés alapja.
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Problémafelvetések, célkit�zések, feladatok

1. A nemzeti és etnikai kisebbségek, illetve a vakok és gyengén látók, valamint 

a siketek nyelvhasználatának törvényi és gyakorlati támogatása, az ún. nyelvi 

diszkrimináció megszüntetése (pl. a jelnyelv egyenjogúságának teljes kör� biz-

tosítása; intézkedések és javaslatok, amelyek a kisebbségi nyelvek védelmét és 

oktatását segítik el�). Mindebbe természetesen beletartozik a kisebbségi nyel-

vek védelme és oktatása. Célul t�zhet� ki a határon túli magyar nyelvváltozatok 

megismertetése a magyarországiakkal és egymással pl. egy szótár keretében 

vagy az ottani nyelvi irodákkal való kapcsolattartással.

2. Egyes szaknyelvek magyarosítása meglév� vagy kifejezetten erre a cél-

ra létesítend� terminológiai tanácsok bevonásával. Ide tartozik a szaknyelvek 

szabványosításának, ügye, különös tekintettel a határon túli magyar szakembe-

rekre (pl. Termini kutatóhálózat, www.nytud.hu).

3. A  nyelvi tolerancia hatékonyabb elsajátíttatása f�leg a nem sztenderd 

nyelvváltozatok iránt. Tehát nem büntetni kell a gyereket azért, mert formális 

szituációban informálisan nyilvánul meg, hanem meg kell tanítani a regiszter-

váltásra. Tompítani, majd el kell tüntetni a nyelvjárási beszédmód megbélyeg-

zettségét. Ki kell emelni a nyelvi sokszín�séget, javasolni, hogy a televíziók és 

rádiók alkalmazzanak nyelvjárási beszél�ket az országos adókon is, de legf�-

képpen a regionális csatornákon.

4. Az iskolai oktatásban sok, vitatható kategóriával operáló alaktani-mon-

dattani elemzések helyett szükség van több fogalmazási és szövegértési gya-

korlatra, nyelvi illemtanra és beszédm�velésre, amelyek többek között a korlá-

tozott nyelvi kód megszüntetését, a sekélyes aktív szókincs b�vítését, a szegé-

nyes és nem hatékony kommunikáció miatt nyelvi hátrányos helyzetben lév�k 

felzárkóztatását célozza. Ez egyúttal a nyelvi esélyegyenl�ség megteremtését 

is jelenti. A  gyerekeknek meg kell tanítani azt, hogy mikor, hol hogyan illik 

beszélni, vagyis tudatosítani kell bennük a nyelvi változatok egymás mellett 

élését és használatát. A leíró nyelvtan továbbra is kell� hangsúllyal szerepelne 

az oktatásban, mert hiányos grammatikai ismeretekkel nem lehet idegen nyel-

veket tanítani, azonban az arányait módosítani kell. (Ma már csak két kötelez� 

érettségi tétel van leíró nyelvtanból.) Ugyanakkor nem jelenthet� ki az, hogy a 

magyar leíró nyelvtan tanulására csak az idegen nyelv elsajátításának a meg-

könnyítése céljából van szükség, nem beszélhetünk itt sem fölöslegesen meg-

tanulandó ismeretekr�l, mint ahogy a logaritmusszámítást sem tekintjük annak 

a matematikában, annak ellenére, hogy a mindennapi gyakorlati életben alig 

van rá szükség. Nyilván nem kell huszonötféle határozót megtanulni, viszont el 

kell gondolkozni azon, hogy mi hagyható ki. Az is egyértelm�, hogy az idegen 

nyelv� mondatszerkezetek logikáját igencsak nehéz magyar mondatelemzések 

nélkül megérteni. A magyar nyelv oktatásának el�nyben részesítése az iskolai 

óraszámokban is meg kellene hogy jelenjen. Egy középiskolás diák nak heti 5 

angol-, 3 német- és 1 magyarnyelv-órája van. (Ennek ellenére idegennyelv-tu-

dásunkkal nem nagyon dicsekedhetünk.) Ugyanakkor általánosan elmondható, 

hogy a magyaróra egyenl� az irodalommal. (Hogy ne maradjanak el a nyelv-

tanórák, más tanár tanítsa a nyelvtant és az irodalmat!) A  diákok általában 

az irodalomfogalmazásra kapnak nyelvtanjegyet. Szükség volna emelt szint� 

magyaroktatás, magyar tagozat bevezetésére a középiskolában. A  tehetség-



SZÓVÁR

121121

gondozás kiteljesedhetne az országos középiskolai tanulmányi versenyen való 

részvételben, majd kés�bb folytatódhatna a fels�oktatásban az országos tudo-

mányos diákköri mozgalomban. Nagyon fontos a helyesírás szintez�désének 

a tudatosítása (iskolai, magyartanári, korrektori, szakmai). Mindehhez hozzá-

tartozik a fi atalság nyelvi nevelése  a nyelv mint a lélek és a gondolat tükre 

program jegyében. A diákok számára az archaikus szóalakok gondot okoznak, 

például egy Jókai-elemzésnél több órán keresztül csak a szavak jelentését kell 

magyarázni. Ki kellene dolgozni a megoldásra valamilyen stratégiát.

5. Feladat az általános és középiskolai tankönyvek nyelvi szempontú átdol-

gozása, lektorálása és a tanulók nyelvhasználatához, nyelvi tudásához való iga-

zítása is. Nemcsak az idegen és szakkifejezések használatának szükségességét 

célszer� vizsgálni, hanem a mondatszerkesztést is többek között (pl. négynél 

több b�vítmény kapcsolása egy alaptaghoz a szószerkezetláncban).

6. Célszer� lenne a televíziózáshoz köthet� fordításoknak is nagyobb fi gyel-

met szentelni, ezeknek a min�ségét ellen�rizni, az igényes fordítások létrejöt-

tét segíteni, akár pályázatok vagy oktatás segítségével.

7. Több, elérhet�bb, gyorsabb nyelvi ismeretterjesztés, nyelvi tanácsadás 

(pl. www.manyszi.hu).

8. Nagyobb fokú integráció az idegen nyelvi tananyaggal.

9. A jogszabályok és közérdek� közlemények nyelvezetének javítása. A jogi 

és hivatali nyelv átalakítása, modernizálása, „felhasználóbaráttá tétele”. (Nehéz 

megérteni az adóügyi vagy más hivatali szabályzatok nyelvezetét és kitölteni a 

megfelel� �rlapokat.)

10. Azoknak az újságoknak, folyóiratoknak, kiadóknak a támogatása, ame-

lyek korrektorokat is alkalmaznak.

11. A laikus nyelvm�vel�k nézeteinek átalakítása és a magyartanárok, taní-

tók és óvodapedagógusok továbbképzése a nyelvi babonák megszüntetése ér-

dekében. Fel kell hívni a fi gyelmet azokra a tévhitekre és mítoszokra, amelyek 

azt hirdetik, hogy a magyar nyelv nagy bajban van. Ezeket ki kell gyomlálni a 

tankönyvekb�l. (Ez csak abban az esetben lenne igaz, ha nem lenne beszél�-

közössége és önálló állama a magyar nyelvnek.)

12. A médiában m�köd�, létez� anyanyelvi m�sorok megtartása, fejleszté-

se, új ismeretterjeszt� m�sorok indítása (perg�sebben, sokkal fi atalosabban). 

Nyitás a kereskedelmi médiumok felé, az anyanyelvvel foglalkozó adások ne le-

gyenek a közszolgálati adók „privilégiumai”. Egy jó értelemben vett anyanyelvi 

show-m�sor megszerkesztése német mintára.

13. Az anyanyelvi szervezetek összefogása. Közös programok megvalósítá-

sa, utánpótlás-nevelés. Anyanyelvi szervezetek párbeszéde más intézmények-

kel, kulturális szervezetekkel, pl. könyvtárakkal, múzeumokkal. A civil szektor 

bevonásának fontossága: támogatni kell a nyelvstratégia céljainak megvalósu-

lását el�segít�, alulról szervez�d� kezdeményezéseket. Ebben nagy szerepet 

kaphatna a nyelvi tanácsadás mellett a nyelvi nevelés. Vagyis annak tisztázását 

például, hogy mit is jelent az, hogy helyes, helytelen? Milyen szempontok alap-

ján lehet megkülönböztetni ezeket? A  nyelvi tanácsadásban, amennyiben ez 

lehetséges, fokozottan érvényesíteni kellene a megenged� szemléletet.

14. Figyelni kell a visszajelzéseket, kiemelten a professzionális nyelvhasz-

nálók részér�l érkez�ket (nyelvészek, fordítók, újságírók, írók, szerkeszt�k, 
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fogalmazók, terminológusok stb.). A konstruktív javaslatokat be kell építeni a 

nyelvstratégiába.

15. Az EU nyelvi környezetének és a globális nyelvi hatásoknak a folyama-

tos követése.

16. Az idegen szavak magyarosítása és azok terjesztése (www.szomagya-

rito.hu). Általában a folyamat az, hogy az új jelenség az idegen névvel válik 

ismertté, és a magyarosított változat már kés�n jelenik meg. Szorosabbra kell 

f�zni a kapcsolatot a szakmák és a magyarosítási szándék között, hogy a be-

vezetni szánt jelenség, tárgy stb. megjelenésével együtt a magyar megnevezés 

is kialakuljon, és már így terjedjen el. Ugyanakkor a szaknyelvi helyesírásokat 

ki kellene dolgozni, mert a legtöbb szakmának még nincs ilyen szabályozása.

17. Alakuljon meg egy nyelvstratégiai intézmény, pl. Magyar Nyelvi Tanács, 

amely irányadó lehet a nyelvm�velés kidolgozandó stratégiájában. Iránymutatásul 

szolgálna, és bizonyos területeken szükség esetén jó értelemben vett hatóság-

ként m�ködne (pl. a cégnevekkel és azok helyesírásának a bejegyzéskor stb.).

Az összegzés a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, valamint a Magyar 

Nyelvi Szolgáltató Iroda tagjainak a javaslatai alapján készült el: Horváth Péter, 

Biró János, Pölcz Ádám, Hugyecz Enik�, Vasné Tóth Kornélia, Bogár László, Ta-

kács Szilvia, Tóth Enik�, Dede Éva, Boldog Katalin, Bódi Zoltán, Langó Blanka, 

Terjéki Tamás, Kozma Judit, Gajdó Rita, Sebestény-Tóth Orsolya, Vid Gabriella.

Összeállította: Minya Károly
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