
Benő Attila

Mítől hnszn,s a ftlelrészet?

A szocrolinglisztikai kérdéscltcl togld]<ozó feje2ctclr limái x kétnye]

viis{, a nyelvpolitila, a nlelv és identirás lrszonla, r cenzúta, r tátsadalmi lru
r,ii*rk elil.,i Iéí.lései.

l\ kétnyelvúség föicsúéló ós hozzáxdó íPüsáról ír\,a, Konlra MitlóS
jcbr. hc,g), i, elóblri 22 2sszim]lációlr]< lredvező, a2 utóbbi Pedrg n].et\Dc8ór
,ó je]]egiinck Lclrnúetó, bár ,,!tn2k o]}ád aDgolszász n!€]vés2ck. 2kllJ ideoLó-

g,iar alapoo elutasírják ezt 2 megkiilönböztetést (]9).

Ntivel á nl.clv emberi n,|el!, ,j2 Löz\.cdc!ül ktPcsolóük 22 embere]< és

mbercsopottok rrycLllrrs7 átxtáüL]z. n.fi célszern ú§ e]gondolúi és vi,sgálrn
a n!ch-.r, r.inth! rz z cnbcrclrtí,l fljgge.,]edL]] 1étczne. 1lyen éíelenil)cn i
nYelvhas,nátat tötrénv általi szabíyozásr, nrinüg cDben jogokxt d1nt, A Dyel

vek !ódcjrnc v2§ nre$nentése 1,g22ábó1 ncm íáleszthrtó el á bcszaóL so.sától,
vegls 1u cgy veszélveztertet nlclvet mcg rkúürli nentcn1 rüoí eisós.,rlrád i
rryelr, beszé]ónr ke segíLcnü r gazdasári és t,írsida]'tfu érte]emben egyúánt.

Á rna2ya an1.,.nyeivi n.\cléS Lércléscit txgl,]ó fciczetclr Liózl-etleniil
érnüli i magyafiid,irok mnidennap1 muokájánlt ovcli, kéídéseit. Á nofmlLí\,
Löznle]v és a ncm stmdrtd (anlmvetvj) nyelwáltclzltok lis,on]rát ]]lctően

Kodi$ NlHós bmgsúhoz,,\ hogv x nníLásbzD xl.;l.vfélí rye/,leda!ós h.Iyeíl n

'a24id.ló 
JrelD.darj.!,át kel]ele éFónFsítcni. ínelrnek 2 2 cólja, hogy 1 gi,ere,

Lck rz új nyelwiltozaL olynn rnrldon sej:itítsák e], hogy r régi ne sétüljön, és ne
ikiltódják Li. és ri,vcn nnjdon 2z új nl,ch!á]tozat ho,zíádódiék 2 koíábbi alrr,.

nyctvi ismereteLrlrez. bővine rz rdfui nr.ch,i repeftoáJt, Hiszen 2 txnulók r€i-
onáüs rrlelvjíisi srjátosága1l nen] kiiktaün.ió!ák, kigyorrnáhndónrk legy rr1

di],endóneL Lc cnc telri,tetnünli, hm.nt olyeD nyelih,!§,nálxti szoLísn.]<,

Me]vn.li é§,ényes§égi lrörér és standdd nvehaí]ioz2ttól elrúó jdlegét lrelló
rirelcirmc] é§ taPintitte] ]chct és l<e tudalo§itani, hog1 rrc azt e tanulságot
s,í!ie le , gyerek, hog,v az otthóni n]iehTálrozxt szégIelln]viló, áhog,l, círc
PxPP Ist\,án már 19]5-ben ltgyclracztetett |9).

Ug,lancsak nyelr.pcdagrlgia lrontexlúsbxn íria lc a szefzó r ling\iciumus,
a nyelvj into].r2nct2 i.lc.]]i)giáján.t kárléLony je egét, l<oDí2 NüHóS kcmeli,
hog.y ncmcsal, Lrét kiiloiböző nyelv viszon/atáL,en beszéihetiink
lin§-1clzmusri]l (Mth. sakoíl2tbi ütielle, bizorrlos nyejvi beszélóket diszlrti
,ntiál), hlnem a 1ch\álto?áiok rckhrctéb.n iS, |is,en a, is ling!-icEmusoak
rtknldr!ó, hx %l2ki zÉrt nú veszilek lel egr .rlyr! úunkakórbc, neh nem
fcltérelczi l stmdrd nychvílto72t h2sználaráq Dcrt 22 j]]etó sullsiüóló, Küön
f.leIe| ns2ázza a maJ]yní ]iltgvicizDus köfúli féLeéftéSeket, éS szán]os példl
s2eniéheú i !}e]vi iliFá társadatnji {tiszkim]náció létezéSét. és 2t, hog], a

|ng!-iozn]us ftm papiíugi§. hioem Dndcnnxpi vnóság (8] -82).

Mitől haszíos a nyelvészet?

20lo-ben idclt he.q Konrrr N'liklós ]clrriabb köl|\,.. Hdl?llqel,és?,í
címmel Éónm KsebbségLuteta) lnózet. Somorjx), A lónlT elohxsásx után 22

cnvasó mrndol bizornyal mír n.n fog J,on Löpicn§ni, hogy rulajdolrlréppen

Dl ycn gíik.,rlnrr lizszjr,l Verr e n,rc]vészetnck, A könrúcli rP]ani§ ílindei fu
je,eie iel,i, hog x nle]vóSzct. kiilödijsen a szoc]oling1-iszú4 szrkmatJeg mcg
.]apozoft mqoldisi i2vaslatollkil rud szoEnhi o]yan tbflios tirs,.lalti tkídé
sclr onos]irsJloz, mnrt a nvelvi hátlány, x nveh,i iogséftések, e kótNehiiség. 1

nrelíclere és ních-hdá], i, 2o},en)e]vi ne\cléS, e,cm strrrrltd nye]vviltozerol
!is2ón1,2, 2 i2ilión!1..k níc]vezele, Ahlio, azort]xn, holi az ehPirilils Lru,2tá

sok. elrlé]e.i ílások és s?emélvcs tipasztillnrk á.ltel Hxlrkírott szr]rvéleménv

ól\,éo,íesülii ludion. r [}ek h2sznáixttal Lrpcsolatb'l is fonros diintésetekcl
ho7i, PoLiiLuSo]íi2L o& Lelcnc Egvelíiiik 2 hozz]iérlőlr \-élcményére_ n.gá e

Píiisdm, hszcn m:l ár x Po]iükusok scm Poühis,torok (bí| vxnn,k, xljlr Lis,

goúdoliák ma3ukRil, ho$ mindenhez ótcne!,
Kontíl líiHós cbbed i Loli\vébeJl, xlifucsilr r lro|^bbi LQX. lAn,:,l/!é

rl, ciműbcn, e rr,velvészcL ós nvelvészerr 1réPzefisé€lgel rcndellrezók kózólcri
felclőSigét lunlsúhroz2x ob2n helvetbcn. amilior t politjl<usok sok Lút oi.oz
nak rr,vcLvi lrétdésekljcn. és e7llttt,,2111.e Vészck ]rallgatnak", nrnrLha ocnr lclne

iog[k é§ leh.Lósós{ili ivihánosin megfog.]Dazli a szikíélcménfi, l \zakm2

áltitsPoltiír, Jogosan idézi czzc] LxPcsol2tim a s,er,ó rab.I, clg.,ndo]Loztató
mcgicgrzósét: ,,Hr egy tldósnrk o\nn szélcs kötbcn clt(riedi elkép2clés \a!"1

tí.sxd|lni gy,korltL iut rurlomásán, ,mebnck footos ]rölctL.,móníei í2nnik,
§ imelVek ]rehclenségá kutitásai lJmütaltílr, kötelességc czt a ]eheló bgtöbb
enl,ci tucLon'Lsáfx ho,!" (1.1]), A kill1r- ennek e fclelósségtLrclrtrrrL a jc5é
berr ítódott, rbi:rn z mcggyózó.léSbcn. hog e ril,clrbaszníletot iS éJllrtó 1rij2,

éleri vis§zásságo]r és nrehi Labooikk.rl szcmbenj hirc nenr liaLblvaló, nem

s2élm,]nolkzt vlLló ki]7.le]cm. blir soks/or motk lá§2 {,

,\ Lónrr. négt nz:,robh rés2íc r2goli)dik 1, Sz.rcioliq]!n2úk2. 2, M2
gver rnvatvelr'i ncr-clés, 3, Tri2non tri]ini mxsat nvelv!á1lo2ilo]! ,1, Nve]vi jo

gok, nvcllTofitiLL, vnrd a n!'g], rlj§ziren h2igsúlyo,olrM mcgie]efuk x, a go!
clo1at, ho$ a iYel!fu.lománl olr,ln isfielctekel éS t'clis)rre.ések.l ho, laúe.

xfuellek kijzvetleniil hmznosnherrjL és has2dosít2ndó]( bizorrros társrdeL,ni

kér.léscli megoldásábe!.
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íll.gat Ui,!ált lnlnk című Éy feje,etci 2 Liilsó röfié
nclnri régiók nvch-|avnál2ii kéídóselt elemzi: x Lémfchriség] ,lrcl)zel kölet
ke2műircltó| a mng.,if D,\,chi §róLilik hxtáJtalalirásííól, n Válú],civ.L rceio
nális kritónbözriséguó| a tanlrödlgek nvclvczctétó]. t telsóoktitás zly2iYchú
5égétó1 és ké! vxg,v többilehűsógóró1. vaiahint ! kis.LLsóslutatás helPeiéról.
§ mxgld n,velni tndkönF,ck lr&désével lixPcsolltbm Konta NűHós azt íri2,

hogy e, ,,x mng}2r isko]2üg1, egyik leg|ontosxbb lrérdése, FIá ír§r rctsz r so.s
kéfdése." (115), }lszel e n,,,ehneg glttta fbL.iítások éS szakszefitlenségeI. 2
iskolás glcrekek ellcni mcréii,\lttnek tek]nttretók, Ám ezelíó] x ténYclíó] i Sej

tó nenr 1d htt. nincs ró1, kö,bes2éd. táis2dalrnj vit.\ pedig a rfuikónw-c]< minó
sége 2 iöló szcmPontiábó] fontoszb]r lehet, mint Llzolvos ide]!,lenes xdni
üsztráüós jntézLedéseL (Például 

^ 
fuigyarigxzolvánY lra.Ídé§e) ,

d tön}V ulolsó léSzében i nle]ú iogoL és a nvehp.LLla xlifuális lréí
dé§eiól ollashilulb 2 glob izáció, x mxg},ar o]-ehi kiscbbséget és x nyeLlpo-
üLi}l összcfuggé5eiIó]_ 2 lle]vi geni].ídnún log2lnáíól ós a 8enocídlum okti
tásban ielentkező i:ománó], A s,erzó toLbszőr is Lriemeli, hogy ez cv]icit és

rudár.s mágyí n_lcll?oliriki hiánrá!2]< ho§szú tivon sirl],os Ldved<ezményei

lehetnek, J\ nvch,siatégiá t án_Yár iet?i Kontía N{d]ós szcllilt, lúgy dincs 2

mzgyarorsz41 cig,inroktla1 lrapcsolatos kidolgozoü nfcLpoliritl, dlcs tciv a

n.g}arországi láIlo$ág lrommunikáüóS sznrvonrlrnak ehetéséíc és Dxr.s xL
cióteí x Mx]rídoíszágg,Ll szomszédos lillamo]rbm éLó magruok nvelvi veszé-

lrczletcttségénet csajlk.ntósdc seLn (1,14). Mlvd nem?ed<ö,i §znlrcn l ryelv
polililíi folvünxtokxt a Piaci erók is szebályozzáL és befol|ásotjál, iz curóPá
s2inrú nlehi hiaatclriát, r sziszrcmat <us. elméletileg ntgal2pozott stfxtégi,l

ltiánl2 idcntós koclrrLzxroklGi járhzl a ma5.ár nvelv jóvóbc| nem7etkai2i lielr

A s7elő szernrt a lroncePciód2nság a mx§xr oklxráspoltll,ár is uralia.

Nlegnrilvánul eZ ezonos résióLeii, cglmással Prthúmos fclsóo].i2tiisi §ttukíl
iálr létrchozilslbd, l m2g]ü olrlaíLsi ntéz énr]<et glengító mestcrkélt kon
Lrulertii kixlákításáb2li és áltJábd 2z.,cglm'Lst k!o]tó ikciók" Sokasíglíbm,

KivóLel ftl(il . kös}\,nndcD rés7e és reie2ctc rehár \alítrihen for
mában a társadrlmi étet kúlónbö,ó teriiletc]! 2lla]nMliató, én,énl€s (nrel
vi/nvelvésuerj) nrdásLzn reiló lehetóségckc tcfcli olvisó figyelnét és azt Su

ganja, hog,v l fudás, az ismeíet nemcszlr lutú)m, hxnem l úís2dalfii gondolrra
megoldásolrar, az rltetnaúválot ]<elesó közös rclclósség is. l b igy tekjnninlr a

n!etl.és7er] liulátáso]<Ja és e liltrxtások fc[snrerésdre, rkkor máJ röl Súr Dren1l

ez a Lér.les, hogl mne ió r níeh,ész€t. és ho9 \,zn,e 1,,]mi haszn! az itlell iri,
n] il tevél<en]$é§relr x d}elv-i közósséBre né7!e,

114


