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Murádin László 

 

Anyanyelv 
 

Valahogy úgy vagyok vele, hogy amikor az anyanyelv szót értel-

meznem, valamilyen okból megvilágítanom kell, mindig Kosztolányi 

szavai jutnak eszembe: „A természet csak egyetlen édesanyát adott 

nekünk, csak egyetlen édes anyanyelvet.” 

Az anyanyelv elsajátítása mögött mindig ott áll az anya, aki táp-

lálja, gondozza a csecsemőt, és beszél hozzá. A gyermek általában és 

természetesen az anyja nyelvét tanulja meg, az lesz az anyanyelve. Így 

szoktuk mondani: nyelvünk szavait az anyatejjel együtt szívjuk ma-

gunkba. Ezt emlegetik a régiek is, mikor ilyenképp írnak: „…rövidebb 

és könnyebb útjok vagyon a tudományokra, mivelhogy azokat az 

annyok tejével szopott nyelven hallják, olvassák.”  

A helyes magyar nyelvérzéket – vélte Böjti Antal 1794-ben – „az 

anyád tiszta magyar tejével kell szopnod.” Bár Bessenyei György 

ugyanebben az időben már úgy vélekedett, hogy „Regulákat szabni 

még attól sem mindenkitől telik, a’ ki azt a’ Nyelvet az anya tejével 

együtt szitta be”. Az anyanyelv szavunk tehát igen találó kifejezés. 

De nemcsak a miénk az. Az európai népek csaknem mindegyike 

ugyanígy fejezi ki az anyanyelv fogalmát. Sorolhatnók a román 

(limbă maternă), a német (Muttersprache), az angol (mother tonque) 

nyelven át a hollandig (moedertaal) vagy akár a vendig (materni jazik) 

az ugyanígy alakult szavakat. Csupán az orosz meg a lengyel nyelv 

beszél „hazai nyelv”-ről, a „szülőföld nyelvé”-ről ugyanúgy, aho-

gyan az ókori klasszikus nyelvek is kifejezték ezt a fogalmat. 

A nyelvtörténeti szakirodalom azt tartja, hogy az „anyanyelv” ki-

fejezés keletkezése az európai nyelvekben a nyugat-római birodalom 

bukása és az európai nemzeti nyelvek kialakulása közti időre esik. A 

kifejezés először a középlatinban, 1119-ben tűnik fel ilyen szókapcso-

latban: materna lingua. S az újkorban már Nyugat-Európa minden 
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nyelvében egyöntetűen az „anya-nyelv” szószerkezet vagy összetétel 

fejezi ki ezt a fogalmat, és terjed át – az említett orosz és lengyel kivé-

telével – a többi nyelvekre is. 

A magyarban az anyanyelv birtokos jelzős összetétel kialakulását 

megelőzte az anyai nyelv tulajdonság jelzős szókapcsolat. Ez utóbbi-

ról első írásos emlékünk 1645-ből való: „Ez fogyatkozásokat anyai 

nyelvünkben szomorúan látván, ügyekeztem én is rajta egynéhányék-

val együtt […], hogy azt valamennyivel jobbatskán… tsinogatnám” – 

írja Geleji Katona István. 

A „tsinogatás”, csinosítgatás akkor is ráfért édes anyanyelvünkre. 

Mert – mint az Erdélyi Nyelvművelő Társaság egyik 1793-ból való 

iratában találjuk – „A kevés számú jó termések között a sok elegyes 

írások igen sűrűn jőnek, a jó elméknek és szép igyekezeteknek vezé-

re, ösztöne nincsen és egy-egy mostohafiú édes anyai nyelvünknek 

tiszta szüzességét is hallatlan bátorsággal, minden szemérem és féle-

lem nélkül meg méri rontani”. 
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