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A MAGYAR NYELV MÚZEUMA 
 
A mi édes anyanyelvünknek nagy múltja és gazdag jelene van, 

de sehol sincsen még múzeuma, ahol emlékeit, tanulságos 
dokumentumait összefoglalóan megismerhetnék, áttekinthetnék a 
ma élő és az egymást váltó nemzedékek. (Magyar Nyelvőr, 1995. 210.) 

A Kazinczy Ferenc Társaság 1999. márciusi Hírlevél c. 
körlevelében olvashattuk Kovács Sándor Iván és Kováts Dániel 
véleményét A Magyar Nyelv Múzeuma megteremtéséről címmel, amely 
már a címével is sugallta, hogy a létesítendő múzeum a magyar 
nyelvnek ne csak a történetével (a múltjával!), hanem a jelenével is 
foglalkozzék. Pásztor Emil az Édes Anyanyelvünk 1999. októberi 
számában egyetértett velük, és javasolta, hogy ne a fővárosban 
keressünk a múzeumnak helyet! Petőfi Sándor 1847 júliusában 
Sárospatak és Sátoraljaújhely után ellátogatott Széphalomra is. Úti 
levelek... c. munkájában így számolt be a látogatásról: „Újhelytől fél 
órányira éjszak felé esik Széphalom, Kazinczyi Ferenc egykori 
lakása. Nevét megérdemli, mert festői hely, szent az öreg miatt, 
kinek ott van háza és sírhalma. Kötelessége volna minden 
emelkedett lelkű magyarnak életében legalább egyszer oda 
zarándokolnia, mint a mohamedánnak Mekkába.” Petőfinek e 
soraira gondolva javasolhatjuk, hogy éppen Széphalmon, a 
Kazinczy-kertben épüljön fel a magyar nyelv országosan egyedülálló 
múzeuma, Kazinczy Ferenc munkálkodásának színhelyén, az ő 
emlékmúzeumának és sírjának közelében. 

Örömteli hír, hogy egy álomból valóság lett, Pásztor Emil 
javaslata megvalósult! 2008. április 23-án, Széphalmon Sólyom 
László köztársasági elnök avatta fel egész napos ünnepség 
keretében a Magyar Nyelv Múzeumát. 

Áll tehát A Magyar Nyelv Múzeuma, amit Radványi György 
Ybl-díjas építész tervezett. Jelenleg is három kisebb kiállítás fogadja 
a látogatókat: Kazinczy Ferenc egykori könyvtárának a kötetei, 
Csete Ildikó nyelvemlék-textiljei, és a Corvinák.  



Sólyom László hangsúlyozta, hogy a nyelv állapota közösségi 
létünk mutatója, s a nyelvhasználat igényessége sokat elárul a 
társadalom állapotáról. Bartókot és Kodályt idézve kiemelte a 
magyar nyelv szépségének a fenntartását és megőrzését, hiszen 
Széchenyi István az Akadémia fontos feladatává tette a magyar 
nyelv művelését. 

„A Magyar Nyelv Múzeuma nem lehet csak a dicső múlt 
múzeuma – jelentette ki dr. Péntek János, egyetemi tanár, a 
Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke –, fel kell mutatnia, őriznie 
kell a nyelvnek az írásbeliségben megtestesülő értékeit, 
szimbolikusan pedig főleg azt, hogy a nyelv és a kultúra tartja össze 
a szétszakadt hazát, és hogy a nemzetnek sem a jelene, sem a jövője 
nem képzelhető el a magyar nyelv nélkül. Legyen ez a Múzeum a 
nyelv iránti hűség és az összetartozás szimbóluma!” 

Máté László szerint A Magyar Nyelv Múzeuma valóságban 
országhatárokon és etnikai határokon áll. Léte önvallomásra sarkall 
bennünket. 

Magyartanárként is örülök a múzeumnak, mert sokat segíthet 
az odalátogató diákcsoportok anyanyelvi nevelésében, jól 
kiegészítve az iskolák magyar nyelvi nevelő-oktató munkáját.  

Nemzeti értékeink megismertetésében és a magyarságtudat 
fejlesztésében is igen fontos szerepet tölthet be ez a múzeum. 
Megvalósítása nem helyi, nem vidéki, hanem országos, sőt 
határainkon túl terjedő nemzeti feladat, hiszen a magyar nyelv az 
egész világ magyarságának közös tulajdona – magyar nyelvű őseinké 
és utódainké is. A múzeum a nemzeti múltunk és jelenünk 
kincsestárának bemutatásával hasznosan szolgálja anyanyelvünk és 
nemzeti művelődésünk, nemzeti emelkedésünk ügyét. Azt, hogy itt 
Európa közepén – Németh László szavaival – „emelkedő nemzet” 
legyünk. 


