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Nagy Emma 
 

„Nyelvében él a nemzet” 
 

A tudomány azt tartja, ha egy folyamatot olyan állandó ráhatás 
éri, amelynek a környezete is kedvez, akkor az minőségi változást 
eredményez. 

Az egyes nyelveket beszélő nemzetek-etnikumok nem elszigetel-
ten élnek, hanem egymással kapcsolatban vannak. Ez természetesen 
hatást gyakorol a nyelv különböző területeire is (szókincs, kölcsön-
szavak, kiejtés, nyelvtani szerkezet). Gondoljunk csak arra, hogy a 
magyarság, történelme folyamán, hány néppel került ilyen vagy 
olyan módon kapcsolatba: szláv, német, besenyő, kun, török, román 
stb. Ez természetesen nyomot hagyott a nyelvében is. Ma sok olyan 
szót használunk, amely hangzásáról is könnyen megállapítható, 
hogy más nyelvből vettük át. Például mixer, autó, bon1, navéta2, 
staférung3 stb. Másokról meg nem is sejtjük, hogy idegen eredetűek 
(például asztal, ház, udvar stb.). Ha egy nyelvbe túl sok idegen (köl-
csön) szó kerül, akkor gyengül, és fennáll annak a veszélye, hogy 
fokozatosan átvéve egy másik nyelv sajátosságait, beleolvad abba, 
tehát elvész. A történelem folyamán sok nép nyelve tűnt el örökre, és 
ma már csak a nyelvtörténet tudja, hogy léteztek (dák, kun, hun, 
avat, besenyő stb.). A magyar nyelv védelmére – főképp az elnéme-
tesítés ellen – a 18. század végén és a 19. század első évtizedeiben a 
nyelvújítók – Kölcsey Ferenc és Kazinczy Ferenc vezetésével – sok új 
magyar szót alkottak. A nyelv iránti tudatos elkötelezettség által ma-
radhatott meg, gazdagodhatott, fejlődhetett a mi anyanyelvünk. 

A nyelvre gyakorolt idegen hatás természetesen egyéni szinten is 
megnyilvánul: ha valaki a maga nyelvi közösségén kívülre kerül, 
szórványvidékre vagy teljesen idegen nyelvi közösségbe, akkor egy 
állandósult idegen nyelvi ráhatás éri őt. A környezet az idegen nyelv 
megtanulásának kedvez, ezt hallja állandóan, és ezen a nyelven kell 
neki is értekeznie. Az elején a gondolatai anyanyelven születnek 

                                                 

1 bon – jegy, utalvány (a román nyelvből átvett szó) 
2 navéta – ingázás (a román nyelvből átvett szó) 
3 staférung – kelengye (a német staffierung szóból) 
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meg, a másik nyelvre csak lefordítja. Hosszabb idő elteltével a gon-
dolatai is kezdenek azon a másik nyelven megszületni, és igyekszik a 
kiejtését is az illető nyelv kiejtéséhez idomítani. Kialakul a kétnyel-
vűség. 

Ha a környezet hosszú időn át a másik nyelvnek kedvez, akkor 
az anyanyelvi szókincse egyre passzívabbá válik, míg végképp elfe-
lejtődik. Azt, hogy ilyen esetben ki mennyire felejti el az anyanyelvét, 
befolyásolja az illető képessége, neveltetése, műveltsége és lelki beál-
lítottsága. Vannak, akik külföldön élnek – az anyanyelvi közösségtől 
távol –, és mégis megtartják magyar érzelemvilágukat, nyelvüket, 
szokásaikat, hagyományaikat. 

A világ több országában működő magyar közösségek vezetői és 
anyaországi kiváló közéleti személyiségek tanácskozásainak nem 
véletlenül témája annak a híres mondásnak az értelmezése, miszerint 
„Nyelvében él a nemzet”. 

Gróf Széchenyi István híres mondást azzal lehetne ma kiegészíte-
ni, vagy úgy is lehet értelmezni, hogy „lelkében él a nemzet”, mert 
akik külországokban születtek, ott nevelkedtek, és nem ismerik fel-
menőik magyar anyanyelvét, már esetleg csak lélekben kötődnek a 
magyar nemzethez. 

 
A nyelv tagolódása 

 
A nyelvtudomány a nyelv különböző változatait a következő-

képpen osztályozta: 

a) irodalmi nyelv; 

b) köznyelv; 

c) tájnyelv. 
 
a) Az irodalmi nyelv minden nyelvváltozat fölé épülő, minden 

nyelvváltozattal érintkező, tőlük hatásokat elfogadó, de egyetemes-
ségre törő nyelvváltozat. Ez a fő nyelvváltozat. 

Az irodalmi nyelv formáihoz kell alkalmazkodni minden írónak, 
tudósnak, az oktatásnak, a híradásnak, médiának és minden igényes 
embernek.  
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Az irodalmi nyelv normáit helyesírási szabályok, értelmező szó-
tárak és nyelvtanok foglalják magukba. Ezeket a normákat a Tudo-
mányos Akadémia Nyelvészeti Osztálya dolgozza ki és hagyja jóvá. 
A jóváhagyás után kötelezővé válik az alkalmazásuk. Ha nem lenne 
így, akkor nem lehetne eredményesen védekezni a nyelvjárási sajá-
tosságok elhatalmasodása ellen.  

Ritkán – ha szükség van rá – helyesírási reformot is bevezetnek 
az akadémikusok. A magyar irodalmi nyelv gazdagítását, kifejező 
készségének növelését nagy íróink és költőink nyelvújítási mozgal-
mukkal is szolgálták. 

Ez a mozgalom már a XVI. században megindult az igényes 
anyanyelv kialakítása érdekében. Óriási lendületet adott ennek a 
mozgalomnak az 1517 utáni vallási reformáció, amikor az istentiszte-
letek latin helyett anyanyelvűek lettek. A református hit hirdetésért – 
egyben az anyanyelv terjesztésért – sok pap vállalta a szörnyű gálya-
rabságot, akár a halált is. Anyanyelvünk szélesebb körű használatá-
ban, értékének emelésében és művelésében sokat segített, hogy 
Károli Gáspár a Bibliát magyar nyelvre fordította 1589-ben, és hama-
rosan megjelentek Szenczi Molnár Albert zsoltárszövegei, nyelvtan-
könyve és fordításai. Később, a nyelvújítás korszakában, Kazinczy 
Ferenc különös gondot fordított az irodalmi stílus megújítására. 

A XIX. és XX. század nagy írói és költői műveik által újabb csúcs-
ra emelték a magyar irodalmi nyelv kifejező erejének finomra csiszolt 
kincsestárát. Ők honosítottak meg sok szót, adtak új jelentést, értel-
mezést. Ők tették gördülékennyé a nyelvet a szóösszevonásokkal. 

Még lehetne sorolni az érdemeiket a szóalkotás terén, de mindez 
mégsem jelentheti az utókor számára azt, hogy most már elértük a 
csúcsot, és a nyelv felett őrködöknek megszűnt volna a szerepe. Egy-
általán nem! Sőt ebben a felgyorsult nemzetközi forgatagban újabb 
feladatok hárulnak rájuk a nyelvek egymásra való hatásának korlá-
tozása és az anyanyelv tisztaságának megőrzése terén. 

b) A köznyelv a nyelvjárások fölött áll, és tekinthetjük az irodalmi 
nyelv beszélt változatának. A beszélő közösség a köznyelvet használ-
ja. A köznyelv igyekszik az irodalmi nyelvet követni, de érezhető 
benne nyelvjárások hatása. 
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c) A tájnyelv (vagy nyelvjárás) a nyelv jellegzetes, tájankénti vál-
tozata. A tájnyelvek összességét népnyelvnek nevezzük. Minden táj-
nyelv része a népnyelvnek, a tájnyelvek azonban nagymértékben 
eltérhetnek egymástól.  

Egy-egy tájnyelvi változat annyira eltérhet az irodalmi nyelvtől, 
a köznyelvtől vagy a többi tájnyelvtől, hogy a különböző tájegységek 
lakói megtörténhet, hogy meg sem értik egymást. A magyar nyelvjá-
rásokra ez nem jellemző. A német nyelvet beszélők annyira szétszó-
ródva éltek és úgy alakult a nyelvhasználatuk, hogy csak az irodalmi 
német nyelvet beszélő nem érti a nyelvjárásokat. A segesvári és a 
környező szász falvak iskoláiban – amíg még voltak – az oktatás né-
met nyelven folyt, de a gyermekek egymás között a szünetben szá-
szul beszéltek. 

Az irodalmi nyelv, a köznyelv és a tájnyelv tulajdonképpen a 
nyelvszabályozási szintek szerinti rétegződése. A tájnyelv a szabá-
lyozás szempontjából látszólag teljesen kötetlen, alakulását nem 
szakmai testületek tudatos döntései befolyásolják. Ezáltal kevésbé 
„steril” mint a köznyelv vagy az irodalmi nyelv, de ennek ellenére 
fontos szerepe van a nyelv fejlődésében és fennmaradásában. Egy 
hasonlattal élve, amíg a gyümölcsfa koronáját a kertész tudatosan 
alakítja és védi, addig a gyökér a talajban szabadon ágazhat, és a 
földhözragadtságával a felszín alatt láthatatlanul játszik létfontossá-
gú szerepet. 

A szabályozási szintek mellett létezik a nyelv függőleges és vízszin-
tes rétegződése is. 

A függőleges tagolódás a társadalom szakmai, műveltségi szerke-
zetét tükrözi, így rétegződik. Eszerint van szakmai nyelv, van diák-

nyelv, van zsargon- (a szalonok nyelve) és van tolvajnyelv. Ezek a 
nyelvezetek, különös szóhasználatok arra szolgálnak, hogy akik ah-
hoz a csoporthoz tartoznak, elkülönítsék magukat úgy, hogy mások 
ne értsék meg az ő közlendőjüket.  

A szakmai nyelv a mesterségek fejlődésével jött létre. A külön-
böző szakmák megjelenésével egyre jobban szaporodnak a szaksza-
vak. Sok új szó jelenik meg – mint idegen nyelvből átvett szó – sok 
régi közhasználatú szó új jelentéssel telítődik. 
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A diáknyelv szavai például a diri, tanci, dolgi, suli, buli stb. 

Tolvajnyelv: pók, ürge, hapsi = férfi; tyúk, csirke = nő, lány; la-
pi = papírpénz; alma = nincs, gyenge; dolgozik = lop; anyag = drog; 
fül = ellenőr; fej = vezető; elázott = megrészegedett stb. 

A diákok inkább rövidítenek, a tolvajnyelv használói ismert 
szavakat mondanak az általuk megváltoztatott jelentésben. 

A vízszintes tagolási kategóriába tartoznak a tájnyelvek. 
A tájnyelvek tájegységenként változnak és függnek attól is, 

hogy a falu milyen messze van valamelyik várostól. Attól is függ a 
tájnyelv, hogy milyen az arány a magyar nyelvet beszélők és más 
nyelvet beszélők között, tehát tömbmagyarsághoz tartozik-e a falu 
vagy a szórványhoz. 

A tájnyelv attól is függ, hogy az a bizonyos falu vagy falvak 
nyelvjárásszigetet alkotnak-e vagy sem. A tájnyelvek alakulásában az 
is szerepet játszik, hogy milyen a helység lakóinak az általános kul-
turális színvonala. 

A tájnyelv a falusi ember nyelvjárása. 
Városon is sokan használják ezt a szülőfaluból hozott vagy örö-

költ nyelvezetet. Nem szégyellni való, inkább dicséretes, hogy a köz-
nyelv mellett ezt is beszélik. 

 
 

Forrás: Nagy Emma Székelyszenterzsébet tájnyelve a XX. században. Pro-Print 
Könyvkiadó, Csíkszereda, 2012. 


