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lett!) létező cselekvési mód, melynek révén az államok 
egyes csoportokat a nyelvük vagy nyelvjárásuk miatt lej-
jebb rangsorolnak, s ezáltal e csoportokat valahogy fogya-
tékosnak tüntetik fel. („Ezek még beszélni se tudnak ren-
desen!”) Ennek következtében a kisebbségek értékei (az ő  
nyelvük és kultúrájuk) erejüket vesztik, mert a domináns 
csoport értékei (az ő nyelvük és kultúrájuk) maguk alá gyű-
rik őket.
 A lingvicizmus gyakran megnyilvánul a kisebbségi ok-
tatás terén. Nem ritka, hogy a hivatalosan elfogadott köz-
nyelvtől, a standardtól eltérő nyelvváltozatoknak (pl. Olasz-
országban), illetve az államnyelvtől eltérő nyelveknek a 
beszélőit (pl. Romániában) hátrányos helyzetbe hozzák azt 
hangoztatva, hogy az államnyelvek, a „hivatalos” nyelvvál-
tozatok jobbak, következésképpen beszélőik logikusabban 
és világosabban gondolkodnak (ami nem igaz), s így ter-
mészetes, hogy jobb állásokat kapnak s egyéb előnyöket 
is élveznek. Azokban a társadalmakban, amelyekben ez az 
ideológia mélyen be van épülve a hétköznapi gondolkodás-
ba, a „rosszabb” nyelvek, illetve nyelvváltozatok beszélői a 
társadalom szélére szorulnak.

A magyar nyelv a mai Európában

Milyen hát a magyar nyelv helyzete az egységesülő Euró-
pában? A magyar nyelvet féltő emberekben – különösen 
a kisebbségben vagy emigrációban élőkben – felmerül az 
aggály: nem fogja-e az egyesült Európa a kisebb nyelveket 
visszaszorítani, netán kihalásra ítélni? Azaz nem fognak-e 
a kisebb nyelvek beszélői nyelvcserét végrehajtani, s addi-
gi nyelvük helyett valamelyik vezető, nagy nyelvre átállni? 
Erre a nyelvészeti szakirodalom egyelőre nemmel válaszol. 
Nem tűnik úgy, hogy a holland, görög, portugál vagy ma-
gyar nyelvnek kárára lett volna a csatlakozás.
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 Egy nagy egységes államalakulat jelenthet nyelvi egy-
ségesülést, de nem mindig. A római birodalom nyugaton 
mindenütt a latint terjesztette el (s lett belőle olasz, francia 
stb.), de keleten a görög, a szláv, a kopt érintetlen maradt. 
A Habsburg-birodalom sem okozta a német nyelv kizáróla-
gossá válását, még Csehországban sem, amelyet pedig kö-
rülvett a németség. A politikai-gazdasági egység számos té-
ren az egységesülés felé hajt, ahogy egységesül az építészet 
stílusa, a ruházat, az étkezés, az igazolványok mérete stb. 
A nyelvcseréhez, az anyanyelv feladásához azonban ennél 
több kell, valami olyan nyomás, ami jelenleg nem látszik az 
egységesülő Európában.
 Szavak átvétele folyamatosan zajlik, de ennél intimebb 
hatások is jönnek a vezető kultúrákból: a gondolatok is ter-
jednek. Például a középkorban Franciaországból terjedt el, 
hogy a szerelmünket rózsához hasonlítsuk, s ma sok magyar 
népdalban azt halljuk: az én rózsám. Ugyanígy nyugatról 
terjedt el az a szokás, hogy más nyelvtani formában beszé-
lünk udvariasan, és másban bizalmasan, azaz megkülön-
böztetjük a magázást és a tegezést. Nem hiszem, hogy az 
ilyen gondolatterjedésnek gátat kellene vagy lehetne vetni 
(a kereszténység is így terjedt el). Azt pedig egyenesen ve-
szélyesnek tartom, ha a magyart – és különösen a kisebbségi 
magyart – valamiféle steril szobába akarjuk csukni és „tisz-
tán tartani” az idegen hatásoktól. Az ilyesmi elszigetelheti, 
a fiatalok szemében pedig életképtelenné teheti a nyelvet.
 Közvetítő nyelvek mindig voltak és ma is kellenek. Jó, 
ha van egy olyan nyelv, amelyen a repülőtéri feliratokat – a 
helyi nyelv mellett – ki lehet írni. Ma ez az angol (gyerek-
koromban a Ferihegyi Repülőtéren az orosz volt!). A közve-
títő nyelvek történelmi sora tekintélyes: játszotta ezt a szere-
pet a görög, latin, arab, francia, német, angol. De ismétlem: 
ennek nincs köze az illető nyelvek belső tulajdonságaihoz, 
vagyis nem azért váltak közvetítő nyelvvé, mert ilyen vagy 
olyan kedvező vonásokkal rendelkeztek. Önmagukban a 
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közvetítő nyelvek nem szebbek, nem könnyebbek és nem 
értékesebbek, mint a helyi nyelvek.
 Határainkon belül a magyar nem igényel védelmet, és 
nem árt tudni, hogy a nyelvhasználat törvénnyel történő 
szabályozása nyelvi szempontból mindig eredménytelen-
nek, politikai szempontból pedig támadhatónak bizonyult 
(hiszen a szomszéd országok esetleges válaszlépései az ot-
tani magyarság rovására mennek). Nem látni, hogy „napja-
ink” nyelve rosszabb volna, mint bármikor. Mindig voltak, 
akik csúnya jelenségekre, undok burjánzásra panaszkodtak 
– ezek azonban szubjektív, stiláris címkék, egyénenként 
változnak. Az, hogy mi volna „káros” nyelvi jelenség, egy-
általán nem egyértelmű, a nyelvészet ilyeneket nem tart szá-
mon. Ami valóban káros, az a műveltséghiány, hogy sokan 
nem tudják, mikor mely nyelvi eszközöket kell vagy illik 
használni. Ezen nagyot kéne emelni: több oktatás, jobban 
fizetett tanárok.
 Indokolatlan tehát bármiféle vészharangkongatás a nyel-
vet magát illetően. A változás nem a „romlás” irányában hat 
(a „nyelvromlás” fogalma tudománytalan tévhit, lásd 4.1.), 
számos ötletes, kreatív fejlemény születik akár a szlengben 
is, és ezek egy része beépül a köznyelvbe, a kifejezőkész-
séget, a szókincset gazdagítva (például fapados légitársa-
ság, adóparadicsom, adathalász). Az internetes rövidítések, 
pongyolaságok olyanok, mint régen a távirati stílus: naponta 
táviratok tucatjait írták (a helyesírási és nyelvtani szabályok 
mellőzésével), mégsem ment tönkre a nyelv. A német, angol 
nyelvnek sem ártott meg, hogy – hosszabb ideje, mint a ma-
gyart! – internetezésre használják.
 Az idegen (főleg angol, de Romániában a román stb.) 
elemek beáramlásától nem védeni kell a magyart, mert az 
reménytelen, ráadásul az idegen elemek nem szegényítenek, 
hanem gazdagítanak (minden kultúrnyelv nagy számban 
vesz kölcsön szavakat!), inkább beáramlásukat kell okosan 
irányítgatni, zökkenőmentesebbé tenni a humán műveltség 
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szintjének emelésével, meg az angol nyelvtudás sürgős fej-
lesztésével, mert az idegennyelv-tudás a legjobb eszköz az 
anyanyelv jobb megismeréséhez. A határokon túl ezt bizto-
síthatja az államnyelv kötelező tanulása, de Magyarorszá-
gon nem. Csak az tudja igazán a magyar nyelv szépségét ér-
tékelni, aki tud egy-két idegen nyelvet. Ahány nyelv, annyi 
ember!
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