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Kontra Miklós: Hasznos nyelvészet, somorja,
Fórum Kisebbségkutató lntézet, 2010, 236 p.

Kontra I\,4:klos köTelereh mondanooját -B)
foglathatnánk össze, hogy a nyelVünk a miénk.
Nem az államé, nem különféle intézményeké,
nem más ernbereké, s közülük semmiképpen
sern a mindenkori elité, hanem a miénk, sőt, a
miénk számára azt is jelenti, hos/ mindenki
egyelkén[ -nordhassa: a nyelve^,] az enién,,

A kötet elsó tanulmánya morálfjlozófiai
a apot ad a fentieknek, a nyelvijogok emberi
jogi értelmezéséVel. Aligha Vonható kétségbe
az álláspont még ha néhányan megpróbál-
ják is -, hogy anyanyelvünk ember rnivoltunk
egyik lényegi alkotóele,np. nielv néll,ül. mola
lis értelemben nern volna ember az ember,
Nélküle legíeljebb biológiai azonosságról
beslélletnenk, aíial ember nivo thol ,eves,
Az is nehezen cáíolható, hos/ anyanyeLvén él
tel.jes értékű kulturális életet az es/én, még ha
Kontaa 57e,i1[ egyes szelzók - 'óvefl d/ asa/i
milációs törekvések támogatói - érveket is
keresnek az állítással szemben,

A szeíZó emberi jogi szemléletmódja jele-
nik meg a magyar nyelv Trianon utáni helyze-
tének értékelésében. számos olyan esetet
so"olfel. amit "],]ások d Eölponti 1yeIvi noímá-
1,ol való í-egengedhererlen elLéíeslel. minosl'-
tenek, mig Kontra a nyelv természetes, az
eltérő helyzétek adta nyelWáltozásnak tekint.
Ezek java részben nem sértik a magyar nye|V

értehetóségét.
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Különösen éles hangon szól az eLlen a
jelenség el|en, amikor a kisebbségben élő
magyarokat nyelvi sajátosságaik miatt szólják
n,]eg egyes ma6/arországiak, aá éreztetve
Velúk, hogi a Mas/arországon általuk uralko-
dónak tartott nyelvi normától Való eltérésük
miatt rosszabb mas/aíok is eryben. Nemkü-
jönben bírálja a mindenkori elit nyelvi szabá-
yait, amelyekkel megkülönböztetik az adott
szabállt rneg nem tartókat. Kontra példákon
mutatja be, hogy az elit nyelvi szabályainak
jelentős része egymás megértések szempont-
jából nem bír je entóséggel, íunkciója a meg-
különböztetés, nern a nyelv kifejezőbbé tétele.

Kontra szerint e| kell fogadni, hogy a
rnagyar nyelV többközpontúVá Vált, s ahelyett,
hogy küzdenénk e helyzet ellen, is/ekezzünk
kihasználni elónyeit, rnegtermékenyftő erejét.
Azért vált többköZpontúVá a maryar, mert
beszélói más-más társadalmi és részben ku!tu,
rális helyzetbe kerültek. Ezt pedig tudomásul
ke l Vennúnk. 'Nincs tehát ery és oslthatatlan
rnagyar nyelv, de Van ilyen ideál - szögezi le
Kontra, Ugyanis könnyen ráakasztják a
,nyelváruló. círnkét arra, aki a modern nyelwu,
dornány elméleti és módszertani ismereteive]
felVértezve e emzi nyelvünk többközpontúsá-
gát. Egyesek szerint "az asszin,]ilációt segfti" az,
aki a kisebbségi anyanyelvi tankönwekben a
magyarországi standardtól eltérő nyelúiani
szelkezeteket,mintegy természetes és általá-
nos nyelvi tényként" tünteti fe],"

s nemcsak a magyarországi magyarok
,,cslpkedik" a kisebbségieket és Viszont, ha-
nem a kisebbségiek is egymást, sőt a rnaA€r-
országiak is a magyaro§zágiakat. Kontra sze,
rint nem is lehet egyetértés köztük, ,,nrive] a
kisebbségi magyarok nye!Vinye]Vhasználati
Világának feltálása májg ném történt meg. E
nélkü] Viszont i]lúZió es/ olyan nye]Vpolitika
kialakftása, arni az asszimiláció lelassitásával
Vagy megállításával kecsegtet".

Kontra Miklós nem a nyejvitóbbkózpontú-
ság egy központból irányított felszámo]ásának
prófétája, hanem olyan nyelvpo itika szószóló-
]a, ame|yik eg/máshoz igyekszik közelítenl a
különfé]eségeket. Érte mezésünk szerint en-
nek lényege a kölcsönösség, arnely a sokféle-
ség te,Tésletes a'lapotanak e,fo8aoásáré
-a-nasl|oo'k. A lo8 ka 57abaly' szeant nem is
fogalrnazható meg máshogyan, hiszen egyéb-
ként megszűnik kólcsönösnek Jennie.

A tanulmánykötet a Hasznos nye]vészet
címet kapta. A szerzó azonos círnű írásában
szépe György eLőtt tiszte]eg, aki 'rendithetet-
len, úttöró (és fa]törő) szerepetjátszott sjátsz]k
-na is aobar, hogy a mag}d, lye|VFs/et tarsa-
dalmi naslrot'9 ra;son'. Án a köleloo,é7 s
kiderül, hos/ Kontra mit ért társada]mi hasz-
nor. Köíü'oelül aá, 1ogy a 1ye|V re1] öl-agá-
ért s nem is eryesekért Való, hanem rninden
emberért.

Ho//átehet-é'lk, nos/ ser a/ e11be,iség
eges/e, se-n a l.ülöníele anYénye Vüe" l"ölós-
ségei s az es/es nyelveket ilyen ol}€n szinten
bes/é|ol" csoponja' nem léie.,hetnFleh eg,sé-
gekként, ha az eryes tagaik nem bírhatnának
emberi öntudattal. Hiszen a nyelv egyrészt aZ
óket es/befogó legfejlettebb összekötó kapocs.
De csak egyrészt. 1\4ásrészt külón-külön, mind
egyikük eryéni ónt!datának legfontosabb for,
mája. Átala fogalmazzák meg önmagukat, és
persze a tóbbiekhez fűzódő Viszonyukat.

kontra N,likós tanulmánykötete ezen egy-
ségben működő kettósség problémáinak nyel-
Vészeti túkre, Hiszen ha nyelvúnk a miénk,
ah1,or nye,Vü'1k has/náldtanak, s/abályo./dsa
nak problérnái is a mieink. Magunk okozzuk
őket, s megoldást is mi keresünk rájuk, Helyen-
ként a szakértők, a nyelvészek tanácsait meg,
fogadva, időnként aZ államhatalomnak a nye|V

re is kjterjedő befolyásának engedve, ámde
Kontra pé]dái azt is mutatják, hogy nemritkán
eryikkel sem töródünk, és saját nyelVélZékünk
sugallatait követjük.

Nyelvérzékünk pedig az egyes en,]berek tár
sadalmi helyzetéből táplálkozik, Vele együtt Vál-
tozik, A nyelv hatalmi befolyásolása mindazt
eltorzítja, ami tőle függ aZ emberben. Minde-
neke!ótt az egyén öntudatát, Kontra botrányos
nak tűnő prob]émákat Vet fel e folyamat kap-
csán. Példáu a cigányképzés kapcsán, a sike,
tek anyanye]Vi oktatásának problémá]t elemez-
Ve, Vag/ éppen a kisebbségben élő maryarok
uryancsak hasonló gondjait ecsetelve.
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Kű ön erénye a kötetnek, hogy Kontra nem N)

íilomli. 1err udvaraslod }. Ta'lnyelv'oi5/,l - 9
milaciolak, n),elvi genocdiJmnal nevel'd^. b
an: lén}|e8 az, A|uoí is. l-a -a8}aro|,on. es ii
akkor is, ha ma6/arok köVetík el. Kontrának
két okból is tisztán kell fogalmaznia, Azért, g
mert nyelvész, aki pontosan élti Választott és 3
sle,elett s7aL,na-anal, Iaísédalm <J,val o
|^islen a kötet ,íasa ba1 eppen a nlelr es a E
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társadalom összeíüggését hangsúlyozza. De

an]iatt is, mert kótete emberijogi indíttatású,
isj nem tehet kü]önbséget ember és embér

köZött csak azért, mert aZ es/ik ilyen a másik
pec]ig olyan nemzetiségű, Érvelésé_nek morális

alapplllérei roppannának össze. Am ha bele-

gondolunk, nerncsak a morálisak, hanem a

logikaiak is.
Tdob min' éídpkes. i/galmas olVagnány a

köiel. Nemcsak azoknak ajánlom jó szíWel,

akiket nyelvészeti problémák hoznak jázba,

hanem olyan nern nyelvészeknek is, akik nyel-

Vünkben, nyelveinkben társadalmi gondjain,

kat látják, és a megoldásukról szeretnének
elgondolkodni.
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