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A magyarul beszélők néhány égető
szociolingvisztikai problémáia

A tekintetben is megoszlanak a vélemények Magyarországon s a környező

országok magyar lakta vidékein, hogy mik a fő problémáink nekünk, akik a

magyart beszél.iük anyanyelvünkként. Voltak, akik a közfeliratokon eIburjánzó

angol szavakat érezték annYira ártalmasnak, hogy törVénW fogadtattak el a

magyar országgyűlésben 2oo1-ben. Mások azoktól a nyelvészektől ówák a magyar

nyelvet s beszélőit, akik azt hirdették, hogy a magyar is többközpontú nyelv,

miként a német, az angol vagy a francia; i||etve akik szerint ostoba5á8 azt elvárni

kétnyelvú maByaroktól, hogy úgy beszéljenek magyarul, mint az e8ynyelvű

magyarok. Vannak olyanok is, akik szerint a magyarok rákfené,je a saját nyelvi

ideológiájuk, ami ,,a helyes magyar beszéd é5 írás" intézményes terjesztésében

látja a megváltást, vaIójában azonban ez okozza a legnagyobb károkat a magyar

anvanYelvű embereknek.
Cikkem címében néhóny é1ető szociolingvisztikai problémánk megtárgyalását,

bemutatását ígérem, ami megengedi a VáIogatást, szemez8etést, s egyben

fölment a teljes leltározás kívánalma alól. A bemutatandó problémákat két

csoportra osztom: a vélt problémákra és a valódi problémákra. Vélt problémáknak

olyan kérdéseket tekintek, ame|yek uralják a nyelvünkkel kapcsolatos közbeszé-

det, de amelyek Valójában, társadalmi hatásukat tekintve, nem különösebben

lényegesek. A vaIódi problémák közé azokat sorolom, amelyeknek komoly és

meg|ehetősen káros következményeiről meg vagyok győződve. Más kérdé5, hogy

az utóbbiakról nemigen folyik közbeszéd, értelmes eszmecsere,

1. VéIt problémák

1.1. Az elburiánzó idegen szavak és a nyelvhalál

Köze| másfél éWizede, 1997-ben egy magyar nyelvművelő, Grétsy László

,,Levélféle Hajdú Péter akadémikushoz" című cikkében egyebek mellett azt írta,

hogy

,,[.,,] ha a magyar nyelvet nem is fenyegeti a kihalás veszélye, ha sok olyan

elveket hirdető, olyan szemléletű ember él vagy fog élni ebben az országban,

mlnt amilyen elveket és szemléletet a nyilatkozat tükröz - mondjuk néhány

millió -, akkor már csakugyan veszély fenyegetné a nyelvet."
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A Grétsy által kárhoztatott nyilatkozatot első intrádára 39 magyarországi
nyelvész írta alá, köztük három akadémikus: Hajdú Péter, Kiefer Ferenc é5 Papp
Ferenc. Ami e nyelvészek nyilatkozatát kiVáltotta, az a nyelvművelőknek a
médiában fölerősödő, s egy nyelvvédó törvény 5züksé8ességét hirdető hangulat-
keltése volt. Ekkor még nem 5Zületett magyar nyelwédő törVény.

De született négy éWel később, 2001-ben, ,,A gazdasági reklámok és
üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekú közlemények magyar nyelvú közzé-
tételéről" címmel, E törvény megszületése és az, hogy tíz éV múltán is hatályban
Van, jól illusztrálja azt a tételt, hogy,,nyelvi dolgokban a tények nem számítanak'',
Vagyis ho8y a törvényhozókat, a politikusokat és általában a köZvéleményt nem
befolyásolják nyelvvel kapcsolatos dóntéseikben, véleményformálásukban a
tudományosan megalapozott ismeretek, E törvény tervezetét a parlamenti Vita
közben több nyelvész érdemben kritizálta a sajtóban. Az MTA Nye|Vtudományi
lntéZetének akkori igazgatója, Kiefer Ferenc azt is kinyilVánította, hogy az lntézet
nem kíván a köZi8az8atás sZámára állásfoglalásokat készíteni arról, hogy mi
tekinthető a magyarban,,meghono5odott idegen nyelVű kifejezésnek", mivel egy
tudományos intézetnek nem kíVánatos vá||alkozni tudományosan eldónthetetten
kérdések eldöntésére (Kiefer 2001). Bárczi (1958: 45) tankönyvéből tudhatja
mindenki, ho8y,,A jöVevényszavak és az idegen szavak között a határt nem lehet
megvonni." - érvelt aZ igazgató, mindhiába. A magyar politikusok nyelwédő
buzgalma ettől nem feneklett meg, a törvénw megszavazták, 5 az eldönthetetlen
kérdések eldöntésének íeladatát a politikusok a Magyar Tudományos Akadémia
eInöke által kijelölt tanácsadó testületre bízták.

A reklámnveIWörvény parlamenti Vitájában az e8yik Visszatérő téma a ma8yar
nyelv halála Volt. NyelVéSz számára evidens, hogy a magyar nem tartozik azok
közé a nyelvek közé, amelyek halálát a 21. században hitelt érdemlő szakember
megjósolná. Viszont a nem-szakemberek, tehát a,,normális" emberek, akiknek
nyelvtudományi szakismeretei olyanok, mint e8y magyar buszsoíőré, akadémiai
elnöké, bankáré Vagy politikusé, gyakran temetik a magyar nyelvet. A ma8yar
nyelv magyar parlamentbeIi ,,halálát" máshol részletesebben elemeztem (Kontra
és cseresnyési, megj. alatt), itt csak két parlamenti felszólalá5ból idézek, ízelítóül.

Az elsó idéZet csapody Miklós parlamenti felszólalásábó| származik, ez 2001-
ben a 22o. ülésnap 96, felszólalá5ában hangzott el (locus jelölése tehát 22o/g6J

,))A nemzet nyelvében él,( - írta Déry Tibor. - Ha nem akarjuk, hogy kardjába
dőljön, fegyelmezzűk. Ne csak gaZdaságunkat, de eszméletünket i5."

A politikusi retorika parafráZisaként ezt ajánlom olva5óimnak: A magyar nemzetet
fegyelmezni kell, mert különben kardjába dől,

Másodikként Zakó László felszólalásából ídézek (226/2O2):

,,5 ha abból indulunk ki, hogy nyelvében él a nemzet, akkor minden kis
helyesírási hiba egy apró koporsószögnek számít."

Kommentárom: Ha minden kis helyesírási hiba e8y apró koporsószöget Ver a
nemzet testébe, akkor aggodalomra semmi okunk, bizodalomra Viszont annál

több, Ugyanis az a helyzet, hogy a magyar helyesírási szabályzatot úgy alakították
ki, hogy Vannak pontjai, amelyeket a feInőtt magyaror5zá8i lakosság 98%-a
képtelen betartani (pl. egy írásbeli hibajavító feladatban az utitórsom szóí az
országos reprezentatíV mintának mindössze 2,4ó/o-a javította a szabályos
útitár,am-ra, lá5d Kontra szerk. 2003: 166).

A reklámnyelvtórVényben kodifikált nyeIwédő buzgalom irracionalitását, a
törVény betarthatatlanságát és társadalmilag kártékony Voltát néhányan,
nyeIvészek előre megjósoltuk, de aZt azért nem sejtettük, hogy majdan az
Akadémia elnóke által kinevezett Nyelvhelyességi Tanácsadó Testület olyan
szakvéleményt is kénytelen lesz elkészíteni, ame|yben azt a kérdést válaszolja
meg, hogy me8honosodott idegen nyelvű kife.iezés-e a magyarban a következő
(lásd 1. ábra):

1. ábra: A 2001. évi reklámnyelvtörvény e8yik gyakorlati alkalmazása 2olo-ben

Ezt a kérdést hivatalos iktatott levélben a Nemzeti FogyasztóVédelmi Hatóság
küldte el a Nyelvhelyessé8i Tanácsadó Testületnek 2o10-ben. Azt tudni Vélem,
hogy e Hatóság az adófizetők adójából működik. Azt Viszont csak föltételezem,
hogy tagiai ivarérett felnőtt emberek.

1.2. Nyelvromlás
Sok szó esik a nyelvromlásról is, nemcsak a nyelvművelők szövegeiben, a

laikusok mindennapi eszmecseréiben, hanem néha vezetó politikusok és
munkatársaik eszmefuttatásaiban is. Íme egy példa a sok közül. A magyar
KöZtár5a5á8i Elnöki Hivatal ,,]AVASLAToK A készüló új Alkotmány kodifikációs
folyamatához" című iratot intézett ,,AZ Alkotmány-előkészítő eseti bizottság
elnóke részére". Három sorral lejjebb ugyanez kötőjel nélkül, de két további
nagybetűVel olvasható, így: ,,Alkotmány előkészítő Eseti Bizottság részére''. Az
interneten pubIikált szöVegben Van egy,,,]aVaslat a magyar nyelV alkotmányi szintű
védelmével kapcsolatban" című rész is, a 17-19. oldalon. Ebből idézek egyetlen
részt:
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,,|tt az ideie a megíontolt, szakmai alapokon nyugvó, de céltudatos és

felvilágo5ult cselekvésnek, hogy ne kelljen szembenéznünk az anyanyelv

VissZafordíthatatlan hanyatlásával! Kiindulás lehet a nyelVünket ezidőtájt

teginkább veszélyeztető jelenségek górcső alá vétele és lajstromozása annak

érdekében, hogy megfele|ő orvosságokkal leküzdhessük a bajt."

A fi8yelmes olvasónak e szövegből kitűnhet, hogy itt a megfontolt, szakmai

alapokon nyugvó cselekvés ellentétben á|l a cé|tudatos és felvilágosult

nyelVmentő cselekvéssel. A szöveg megformálói nyilVán aZért használtak

elVárástörlő de kötőszót, mert úgy gondoIják, hogy a megíontolt, szakmai

alapokon nyugvó nyelvmentő cselekedet nem Iehet se céltudatos, se felvilágosult.

Mint ahogy,,amikor azt halljuk (vagy mondjuk): romón, de rendes", akkor azt
általában ú8y érjük, hogy,,aki román, aZ általában nem rendes, de ez egy kivétel."
(szilágyi 1996:12)

AZ is kitűnik az Elnöki HiVatal javaslataiból, hogy eljöhet ,,az anyanyelv

Visszafordíthatatlan hanyatlása". ToVábbá: |éteZnek ,,nyeIVünket ezidőtájt

leginkább veszélyeztető jelenségek", de ezeket még nem lajstromozták. Végül: a

baj,,megfelelő orVosságokkal" leküzdhető.
A nyelvromlással kapcsolatban néha olyan nyelvészek is megszólalnak, akiket a

közvélemény, de a szakma sem tart nyelvmúVelőknek. llyen nyelvész például

Pusztay János, aki 2o1o-ben a szlovákiai Ú,i szó napilapban azt nyilatkozta, hoBy

nem híve annak,,,hogy előírjuk, mit hogyan szabad mondani, de létezik egy határ,

amin túl már nyelvromlásról lehet beszélni. Azt, hogy hol Van ez a határ, nagvon

nehéZ me8mondani" (Vrabec 2o1o). Pusztay tehát úgy gondolja, hogy (1) van

olyan helyzet, amikor a nyelvi etőírás helyes, (2) ilyen eset a nyelvromlás, és (3)

csak hát nehéz megmondani, hol kezdődik (mi nyelvromlás, és mi nem). Egy másik

nyelvész, É. Kiss Katalin (2oo8) Viszont azt írta nemrég, hogy a nyelvromlás

szinkron szempontból értelmezhetetlen nyelvtörténeti metafora, Nyilvánvaló

számomra, hogy Pusztaynak és É. Kissnek nem lehet egyaránt i8aza. Az i5

nyilvánvaló, hogy mindkét álláspontot gyakran hangoztatják nyelvészek is, akiknek

a véleményéről a laikusok föltételezlk, hogy helytá|lóak. NyeIVtudományi

szempontból kétsé8telen, hogy nyelvromlásról beszélni értelmet|en dolo8, ilyesmi

nem létezik, ez tehát Vélt probléma. Baj viszont, hogy e közkeletú téVes vélekedés

fenntartásában nyelvészek is közreműködnek,

1.3. A kétnyelvű magyarok nem egynyelvűek

Számos magyar nyelvművelő, tanító, tanár és má5jó szándékú ember úgy véli,

hogy baj az, hogy a kétnyelvú magyarok, tehát a Magyarországgal szomszédos

országokban élő őshonos magyarok (nem beszélve a tengeren túlra vándorol-

takról) nem úgy beszélik anyanyelvüket, mint a magyaror5zágl egynyelvűek-

Példának okáért itt van Balázs Géza, egY magyarországi egyetem egyik magyar

nyelvészeti tanszékének Vezetője, aki a Kossuth rádió 2oo5. április 17-i ,,Édes

anyanyelvűnk" műsorában 5 percen át gúnyolta a szlovákiai magyarokat azért,

mert nem úgY beszéInek magyarul, mint a magyarországiak: szIovák szavakat

kevernek beszédükbe, péIdául a pórki szót, ami magyarul, ugyebár ezt mindenki

tudja, nem pórki, hanem V/rsil. Beszélhetnének a szlovákiai magyarok is helyesen
magyarut, ha nem lennének olyan igénytelenek és lusták, mint ami|yenek, s persze

ha nem bátorítaná őket iIyesmjre a dunaszerdahelyi Gramma NyelVi lroda
(amelynek nyelVész munkatár5ai a kétnyelvűséget reklámozzák, a helyes magyar

nyelvi magatartásra való serkentés helyett). Balázs Géza egyébként, legalább is a

pórki 52ó tekintetében, rugalmasan változtatgatja álláspontját, Az említett 2005.

évi rádióműsorban helytelenítette a pórki használatát (l. Kontra 2006a), de

Ugyancsak 2oos-ben nyomtatásban megdicsérte a Maqyor értelmező kéziszótár

második, átdolgozott kiadásának szerkesztóit azért, mert íelvették a szlovákiai

magyar pórkí'v|rsli' szót is a szótárba (l. Balázs 2005: 128),

Köztudomású, legalább is azok számára, akik a kétnyelvűséggel kapcsolatos

alapvető ismereteknek birtokában Vannak, ho8y kétnyelvú ember sosem

beszélheti egyik nyelvét 5em úgy, ahogy az adott nyelvet egy egynyelVű anyanyelVi

beszélő beszéli. Aki tehát azért korholja a kétnyelvű magyarokat, mert nem úgy

beszélnek magyarul, mint az egynyelvű magyarországi ma8yarok, olyan ember,

mint az, aki elvárja egy gátfutótól, hogy olyan gyorsan fusson, mint egy sprinter, s

olyan magasra ugor,ion, mint egy ma8asugró. A hasonlat a kétnyelvűség egyik

leghíresebb kutatójától, Fran§oi5 Grosjeantól származik. Hozzáértő nyelvész (tehát

a kétnyelvűség dolgaiban tájékozott nyelvész) ezt tudja. Az ilyen kérdésekben

tájékozatlan nyelVész Va8y nyelvmúVeIő nemigen különböZik más laiku5októl (egy

pécsi fuvolaművésztől, egy sze8edi villamoskalauztól Vagy egy pesti akadémiai

elnöktól), ícy azoktól a szlovákiai magyar pedagógusoktól sem, akik a 21. század

elején is 19. századi nyelvi ideológia alapján készíttetnek tananyagokat a szlovákiai

magyar iskolások számára.
És itt érdemes egy pillanatra megállnunk! Az, hogy a kétnyelvű magyarok nem

egynyelvűek, nem na8y probléma, természetes dolog, ha úgy tetszik: Vé|t

probtéma, De az, hogy óket saját magyar pedagógusaik jelentős része és a
tankönyveikért felelős magyar,,szakemberek" is olyan köVetelmények elé állítják,

mintha egynyelVű magyarok lennének (l. pl. Kontra 2006c), égető társadalmi és

szociotingvisztikai probléma, ugyani5 az ilyen nyelvpedagógia és közhangulat nem

a magyarul beszé|ő közósség fenntartását, hanem annak erózióját okozza.

5 nyilvánvaló, hogy azokat, akik az eróziót okozzák, egyálta|án nem menti se jó

szándékuk, se cselekedeteik köVetkezményeivel kapcsolatos tudatlanságuk.

2. Valódi protllémák
Valódi problémának az olyan problémát tekintem, amelynek társadalmi

köVetkezményei súlyosak, függetlenü! attól, hogv ezekről a súlyos gondokról van-e

a nagyközönségnek tudomása. Ezekből is csak egy mUtatványt tudok itt
felvillantani.

20 2I



2.1. Valódi probléma, hogy tudjuk-e, mi a valós magyar nyelvi helyzet ma
Budapesten, szegeden, Kóveskálon, s - horribile dictu - Csángóföldön

Arról van bizonyos fokú tudomásunk, hogy mi a Valós nyelvi helyzet

Budapesten, mert a Magyar Nemzeti szociolin8visztikai Vizsgálat (Kontra szerk.

2oo3), a 2oo5-ben megismételt budapesti Vizsgálat (l. p|, Kontra 2009), és a
Budapesti szociolingvisztikai tnterjú (Kontra - Borbély 201,0 é5 az abban szereplő

sza kirodalo m) jelentősen gazdagították i5mereteinket az elmúlt bő két évtizedben.
De szinte fogalmunk sincs arról, mi a mai szegedi nyelvi valóság, ugyanis a mai

napig nem készült semmilyen érdemleges szociolingvisztikai elemzés a ma élő

szegediek beszédéről. Ugyanezt eImondhatjuk sajnos Debrecenról i5, é5 sok má5

vidéki városunkról és falunkról i5. szinte csak üdítő kivételnek számít az, hogy a

magyar-ukrán-román hármas határ vidékéről vannak megbízható és gyakorlati

célokra i5 használható i5mereteink (P. Lakatos 2oo2, P. Lakatos - T. Károlyi 2007),

Hiányosak az ismereteink arról is, hogy mi a valós magyar nyelvi helyzet ma

Kolozsváron, Ú.iviaéken, a Drávaszögben, Vagy épp Nyitragerencséren. Vannak

azért olyan elemzések is, amelyek hiteles képet adnak egy-egy helység nyelv-

használatáró|, ilyen például Menyhárt József elemzése Nyékvárkonyról (2006),

Presinszky Károlyé Nagyhindről (2008) é5 Pintér Tiboré Dunaszerdahelyről (2009).

Szinte hihetetlen, de iBaz: az egyik legfontosabb mai magyar nyelvi

helyzetfelmérést nem nyelvésznek, hanem egy kiváló népra,izkutatónak, Tánczos

Vilmosnak köszönhetiúk. Tánczos 2008-20].o-ben megismételte aZ 1994-96-ban

110 moldvai településen Végzett terepmunkáját, s ezúttal minden települé5en be

is soro|ta a csángókat négy kompetenciaszintbe: 1) anyanyelvi Vagy első nyelvi

szint, 2) második nyelvként való nyelvhaszná|at, 3) tóredékes, passzív nyelv-

ismeret, ténvleges beszédhasználat nélkül, és 4) a nyelvismeret teljes hiánya

(Bakk-Dávid 2011a,2011b), Előzetes megállapítá5a szerint ma 43 ezren beszélnek

még magyarul a moldvai csángó falvakban (szemben a 90-es évek közepén talált

60 ezer magyarul valamilyen szinten beszélő csángóval). Tánczos mostani terep-

munkája két okból is kiemelkedően fontos. E8yrészt minden szóba jöhető

településen saját maga Vé8zett nyelvtudás-vizs8álatot, Vagyis saját, elsó kézból

származó adatait elemzi, nem másoktól származó, a csángók esetében sokszor
politikaita8 motivált é5 torzított adatokat próbál értelmezni. Másrészt minóségileg

meghaladta aZokat a kutatásokat, amelYek általában csak a népszámlálási

adatokra támaszkodnak, s amelyeknek egyik rákfenéjük az, hogy csupán

önbevallásos adatokat kózölnek, me|yeknek megbíZhatósága és a valós nyelv-

tudáshoz, nyelvhasználathoz va|ó viszonya kétsége5 vagy ismeretlen. A legveszé-

lyeztetettebb magyar közössé8rő| áIlnak rendelkezésünkre a legmegbízhatóbb

adatok, ezt egy a nyelvi kérdések iránt az átlagosnál sokkal fogékonyabb népraj-

zosnak köszönhetjük, ami, ha szabad ezt a klisét használnom: igazi nyelvészeti

hungarikum.
Annak, hogy Vannak,e megbízható i5mereteink e8y adott teIepülés, régió, vagy

ország magYar nyelvi helyzetéről, sok szempontból nagy a jelentősé8e, gondoljunk

csak az anyanyelvi nevelésre, az oktatástervezésre, a nyelvi jogsértésekre, az

asszimilációra s hasonló kérdésekre.

2.2, Valódi prob|éma, hogy tudiuk-e, mi a nyelvi valóság

o egy debreceni játszótére n,

. egy nyékvárkonyi alapiskolában,

. egy magyar iskolában, ahol a gyermekek egymást gúnyolják nyelvi alapon,

. minden magyar iskolában, ahol tanítók é5 tanárok ,,nyelvi hibákat"
jaVít8atnak,

. azokban az intézményekben, amelyekben magyar óvodapedagógusokat,
tanítókat é5 tanárokat képzenek.

Ezek a színterek mind kitüntetett helyei a magyar nyelvi szocializációnak é5 a

magyar anyanyelvi nevelésnek. Amennyire meg tudom ítéini, valódi problémánk,

hogy keveset tudunk a magyar nyelvi valóság eme szeleteiről. E8y debreceni
játszótéren valószínűleg ma is olYasmi történik, amit negyedszázada informálisan

megfigyeltem: a gyerekek debreceni tájszólá5ban beszélve játszottak, amíg

iskolába nem kezdtek járni, s 9 éVes korukra már igen-nagyon pestiesen beszéltek.

Ennek a nagy nyeIvi átalakulásnak/átalakításnak nincs egyetlen Valamire Való

nyelvészeti leírása, elemzése sem_ PediB az iskoláVal kapcsolatos nyelvi traumák

enyhítéséhez ez elengedhetetlen lenne !

Nemrég készült e8y ilyen elemzés, cikk, egy 7 éves kisfiúról, aki a csallókőzi

Nyékvárkonyban jár alapiskolába, egy poZ5onyi egyetemista, Fodor Regina

publikálta (Fodor 2010). AZt illUsztrálandó, hogy mekkora a különbség a kisiskolá5

anyanyelve és az iskola által elvárt, preferált nyelwáltozat között, ldézem Fodor

cikkéból azt az átiratrészt, amelyben a kisfiú egy érzelmileg erősen motivált

elbeszélésben a bárányhimlőjéról mesél. Az a|áhúzott részek nyelvjárási jelen-

ségeket jelölnek.

Nekem meg Pvöttek akkorák mint egy ló. Figvéd é FVött ekkoía is má Na

ekkora yq! Jó nagy yg! és olyan da8adt i5 Vót [...] Hólyag Van rajta Folyópúderrá

kő kenvni De amikor má a yjgi1 így kisebbek akkor magátú kő észárodnia

osztán le kő evönnie a sebnek [...] Én is egyszer a körmömmé Víletlenú itt
lekaptam és hajamon is gy!!! Valakinek még a nVéVin i5 gyö! Anyu hallotta

hogy valakinek még a 1y9y11 is 8}ál! Meg hogy a §!!4y[!11§3! le lehet

bénúni Főleg aki ilyen !q§q!9a!!9 kapja é annak Veszílves (Fodor 2010: 135).

2.3. Égetően aktuális problémánk, hogy nem tudjuk, mi motiválja azokat a

magyar szülőket, akik a 8o%-ban magyar Dunaszerdahelyen rninden második

magvar kisiskolást szlovák tannyelvű iskolába íratnak. S persze nem csak

Dunaszerdahelyen, s nem csak Szlovákiában zajIik ez a folyamat, de lassítására

egyelőre leginkább csak hályogkovácsok Vállalkoznak (Kontra 2010).
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2.4. Égető probléma a pazarló párhuzamosság a magyar f€lsőoktatásban, példáuI

az, hogy a nagyváradi Partium Keresztény Egyetem magyartanári képzést indított
egy olyan országban, ahol az ehhez eIengedhetetlenül szükséges magyar
nyelvészek kizáróla8 Kolozsváron találhatók meg elegendő számban. Ugyancsak
pazarló párhuzamosságok vannak Kárpátalján (Beregszász és Ungvár között) és
Felvidéken i5 (pl. Nyitra é5 Komárom között). A határon túli magyar felsőoktatás
szakkínáIata túl szűk (pl. nincs magyar agrármérnökképzés Romániában, nincs
ilyen jogászképzés 5zlovákiában stb.), de például magyartanárt Vagy szociológust
túl 50kat képeZnek (1.Szikszai szerk,2010),

2.5. Écető probléma lehet a magYarok névhasználata i5. Most nem arra utalok,
hogy jo8ilag tiltott, túrt, vagy támogatott-e egy magyar nemzetiségű embernek
magyar nevét használnia egy környező országban. Sokkal inkább arra kívánok
utalni, ho8y a magyarországi közigazgatás egyáltalán nincs felkészülve a határon
túli magyarok névhasználati kérdé5einek szakszerű és méltányos kezelésére. Vajon
tudja-e az a magyar hivatalnok, aki 2011-ben egy magyar állampolgárságért
folyamodó kárpátaljai magyar nevét beírja e8y dokumentumba, hogy milyen
nevet ír be, s miért? Tudja-e a magyar hivatalnok, hogy a dokumentum tulajdono-
5ának ténvleg ua|ódi/igazi/jogilag érvényes nevét írja épp a dokumentumba?
Például: aki ma Ca6oB Bqcunb leoHoeuq, született Burjo?podoao városban 1980-
ban, az valóban unokája-e a rég elhalt Szabó Jónos-nak, akinek anyja Kovócs
Erzsébet volt, s slúlete|'l Nagy5zőlő5ön 1938-ban?

2.6. Égető magyar probléma a csángó probléma. Csángóföldön csángómentők
dáridója zajlik, magyar politikusok támo8atásáVal. Mindeközben,,annak
kimondása, hogy voltaképpen nyelvcsere Zajlik MoldVában, mintha tabunak
számítana a csángókról szóló tudományos és nem tudományos irodalomban,
valamint az elektronikus médiában." Tánczos vilmos, akitól az iménti mondatot
idéztem, azt is megállapította, hogy ,,Vannak, akik nemzet- és magyarságféltő
alapállásból kiindulVa nem akarnak szembenézni az előbb-utóbb óhatatlanuI
bekövetkező nyelwesztés tényével, vagy pedig azt tartják, hogy vannak olyan
lehangoló igazságok, amelyeket egy felelós magyar értelmiséginek soha nem
szabad kimondania" (Tánczo5 2010: U2). Tánczos Vilmosnak nyugodtan hihetünk,
ő a le8kitűnőbb mai csángókutató tudósunk. Az immár 10 éve zajló csángó
magyaróra programról (ennek révén csángó gyerekeket tanítanak magyarra, lásd
Kosztándi szerk. 2010), nemrég a köVetkezőt írta:

,,Azt, hogy a c5ángó fa|vak nyelvi asszimilációjára a )ma8yaróra(
programnak alig van hatása, leginkább azok tudják, akik a program cselekvó
résztvevői, De ezt nyilVánosan kimondani és elmagyarázni nem célszerú, hiszen
az oktatási program anya8i háttere az asszimiláció megállíthatóságának széles
körben elterjedt mítoszára van alapozva. Ez a mítosz döntő szerepet kapott
mind a rendszeres - bár egyre kisebb mértékű - magyar kormánytámogatás,

mind az ún. ))keresztapa( program ideológiai megalapozásában. Ha tehát
ósszeomlik a mítosz, félő, hogy összeomlik maga a pro8ram is.

És ez valóban nagyon nagy kár, végzetes hiba volna, Mert noha a magyar
nyelv nem tehető a c5ángó gyermekek első nye|vévé és a csángó falvak nyelvi

asszimilációjára sincs döntő hatássat, a program jelentősége mégis óriási.
Éspedig azért, mert a >ma8yarórák( által minden évben száz meg száz csángó

gyermek tesz szert egy bizonyos magyar nyelvi kompetenciára, tágul a

kulturális horizontja és alakul a közösségi identitástudata. És ez a jelenlegi

moldvai helyzetben - gondoljunk bele: nincs magyar anyanyelvú oktatás, a

katolikus egyház deklaráltan a román nacionalizmu5 szolgálatában áll stb. -
i8en,igen nagy dolog.

A csángó oktatási program egyik rendkívül sebezhető pontja, hogy a

valóságos célok és lehetőségek megíogalmazásával nem lehet ezt a minden

nehézség dacára jól működő programot fenntartani, sőt a valós helyzet és

valós lehetőségek megfogalmazása akár az egész program összeomlását is

eredményezheti. Ahhoz tehát, hogy az úgymond >szerényebb< célok

megvalósulhassanak, egy hittel hitt mítoszra és han8zatos jelszavakra van

szükség. Minderre azért, mert mind a programot múködtető politikai szféra,

mind a közvéleményt formáló média kizárólag mítoszokat, ideálokat, illetve

ezeket kifejezó jelszavakat és sztereotípiákat ismer, a racionális, oknyomozó
diskurzusoknak és meg nem ideologizálható gyakorlati céloknak ezekben a

közegekben nincs helyük.
ltt Van a program körüli másik nagy dilemma tehát: hagyjunk működni egy

mítoszt, Vagy pedig próbáljunk reálisan és hosszú távon, akár a nyelwesztés
utáni stádiumig előretekintve, megalapozni egy programot, mikózben tudju(
hogy ezzel a >megalapozással< esetle8 végleg meg i5 semmi5íthetjük azt?"

(Tánczos 2008)

2.7. Tudjuk-e, hogy a közoktatásban állandóan újratermelt lingvicizmus (vagyis:

nyelvi alapú társadalmi diszkrimináció) és a szinte mindenki által támogatott
nyelvhelyességi buzgalom mennyi va|ós kárt okoz a magyaroknak? A kérdés
persze kóltői, nyilvánvalóan nem tudjuk. Mindenesetre gyanítható, hogy a kár

.ielentős (l. Kontra 2oo6b), Valós, égetó társadalmi problémánk a lingvicizmu5, de
alig teszünk valamit megszünteiésére. sokat teszünk Viszont fenntartására: a

ma8yarok adójából múködtetett közoktatás súlyos károkat okoz a magyaroknak
azzal, hogy újratermeli é5 élteti a standard magyar nyelvi ideológiát, s nyomában a

nyelvi alapú diszkriminációt.

2.8. További költői kérdés: tudjuk-e, kinek jó, ha Magyarországon a közokta-

tásban kötelezővé teszik az angol tanítását? E kérdés megválaszolásakor jó, ha

figyelembe vesszük, hogy az angol ilyen preferálása többek köZt a némettanítás
kárára történik, ugyanis az ilyen nyelvpolitika olyan előnyben részesíti aZ angol-
tanítást, amilyet nem kap meg Magyarországon a némettanítás, de semmilyen

más idegen nyelv tanítása sem, Más Vonatkozása is Van ennek a kérdésnek: a
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magyar állam a magyar adóforintok egy részét a brit magánszféra támogatására
fordítja, ugyanis a magyarorszá8i angol tankönyvpiac nagy részét a brit könyv-
kiadók uralják...

2.9. Végül: tudjuk-e, miért van, hogy Magyarországon immár 20 (de inkább 60)

éve semmilyen állami, politikai vagy tudományos szeryezet nem készített
semmilyen érte|mezhető nyelvpolitikai tervet nyelvi gondjaink enyhítésére?
Pénzt azért költöttek, s költenek ma is ilyen,,nemes célok" megvalósítására, de

azzal nem dicsekedhet senki sem, hogy racionális, reáli5, tudományosan
megalapozott é5 szisztematikUs nyelVpolitikai koncepció kialakítására tett voIna

akárcsak egyetlen látható lépést. Ez a dolog is hungarikum: bőviben vagyunk a

nyelvmentő retorikának, de semmit nem teszünk gondjaink enyhítésére sem,

nemhogy megoldá5ára. Sok olyan é8ető nyelvi gondunk van, amikről egyetlen szó

sem esik a közbeszédben. Ha elkezdenénk ezeket megvitatni, először csak szúk

körben, például egyetemi szemináriumokon, majd később nagyobb nyilvánosság

elótt i5, akkor már tennénk is Valamit gondjaink enyhíté5ére.
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