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Szatmárnémetiben is megünneplik 
a magyar kultúra hetét: január 18. 

és 26. között színházi előadások, kon-
certek, kiállítások várják a közönséget. 
Az Egycsillagú égbolt elnevezésű ren-
dezvénysorozatot immár 14. alkalom-
mal szervezi meg az Ady Endre Társa-
ság a magyar kultúra napjához, január 

22-hez kapcsolódóan. A programsoro-
zat megnyitóját jótékonysági előadás 
keretében tartják, a szatmári Láncos 
templom javára szervezett eseményen 
fellép a Felvidéki Rockszínház, a Tokos 
Zenekar, Laczkó Tekla, Nagy Csongor, 
Tóth-Páll Miklós. Ezt követően Tolcs-
vay László és Tolcsvay Béla Magyar 
mise című rockoratóriumát hallhat-
ja a közönség budapesti művészek 

előadásában. A programban szerepel 
továbbá Mészáros Ibolya debreceni 
színművésznő Csinszka című egyéni 
előadása. Amint az előadás ismerte-
tőjében olvasható, Ady utolsó szerel-
me Boncza Berta, aki zsenge, 20 éves 
kora ellenére, vagy éppen ezért, na-
gyon mély benyomást tett a jóval idő-
sebb Adyra. 1914-es találkozásukat le-
velezés előzte meg, és végül egy évvel 
később házasság lett belőle, amihez az 
Ady-versekben „Csinszkának” becé-
zett lány apja nem adta beleegyezését. 
Verseiben Csinszkának nevezte Bertát. 
Élete végéig vigyázza, majd ápolja a 
négyévnyi házasság után szélütést ka-
pott Adyt.

Az előadást dramatizálta és szín-
padra alkalmazta Csinszka Vallomás a 
csodáról című könyve alapján Mészá-
ros Ibolya színművész. A kultúra hetén 
fellép Szatmáron Szabó Balázs Bandá-
ja is. Láthatja-hallhatja a közönség 
László Zita színművésznő és Hencz 
József zeneszerző Szabadnak len-
ni mit jelent? – Karácsony és húsvét 
között Erdélyben című előadóestjét, 
amely a néhai Illyés Kinga előadómű-
vész és Hencz József közös estje volt. 
Szarvas József magyarországi színmű-
vészt is láthatja-hallhatja a szatmári 

közönség: a Könnyű neked, Szarvas 
Józsi című előadáson. Közösen írt 
könyvet Szarvas József és Bérczes 
László, a 2018 nyarán megjelent élet-
regény nyomán készítették el a Pustol 
a hó című színházi előadást. „Egy 
hatvanéves férfi  egy pillanatra meg-
áll, visszanéz, hogy találkozzon ön-
magával. Találkozzon a tanyasi kisfi ú-
val, a debreceni henteslegénnyel, a 
Csokonai Színház segédszínészével, a 
„fekete vonaton” jövő-menő színész-
hallgatóval, a Vígszínház, Kaposvár, 
majd az új Nemzeti Színház színészé-
vel, a viszáki Tündérkert és Kaszás 
Attila Pajta Színház gazdájával… Egy 
pillanatra megáll, aztán indul, foly-
tatja útját. Például ezzel az előadás-
sal” – olvasható az ismertetőben. A 
szatmári kultúra hetén könyvbemu-
tatóval egybekötött előadásra várja 
a publikumot az író-rendező Bérczes 
László és az író-előadóművész Szar-
vas József, a Nemzeti Színház Jászai 
Mari-díjas, Kaszás Attila-díjas, Pri-
ma díjas érdemes és kiváló művész. 
A Kolozsvári piactéren című táncelő-
adás is a program része, a budapesti 
Magyar Állami Népi Együttes produk-
ciója a Hagyományok Háza támogatá-
sával jött létre. 
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László, a 2018 
nyarán megje-
lent életregény 
nyomán készítet-
ték el a Pustol a 
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előadást.

Szarvas József, a budapesti Nemzeti színművésze is fellép a magyar kultúra hetén Szatmáron 

„A világ, amiben élünk, nyelvi 
világ, és egyéni világaink 
nagyon különbözhetnek 
egymástól” – jelentette ki 
Szilágyi N. Sándor nyelvész, 
szerkesztő, egyetemi tanár 
Kolozsváron tartott előadá-
sában. A szakember arról is 
beszélt: az, hogy bekerülnek 
a magyar nyelvbe új, egyesek 
szerint helytelennek tartott 
formák, arra utal, hogy a 
nyelv változik.

 » PAP MELINDA

„M indannyiunknak van 
a fejében egy-egy ma-
gyar nyelv, ezek nem 

egyformák, de ugyanolyan jó min-
denik” – jelentette ki Szilágyi N. 
Sándor nyelvész, szerkesztő, egye-
temi tanár kedd este Kolozsváron. 
A népszerű egyetemi oktató Hogy 
tudhatunk egyáltalán beszélni? 
című előadásán a közönség zsú-
folásig megtöltötte a Planetarium 
kávézót, sokan állva hallgatták a 
nyelvi érdekességek sorát.

Szilágy N. Sándor már az ele-
jén hangsúlyozta: szerinte nincs 
egy mindenekfelett álló „magyar 
nyelv”, „felhőnyelv”, mindenki 
maga építi fel a fejében a maga 
magyar nyelvét. A nyelvtudás 
ugyanis nem „valaminek” a tu-
dása, hanem a „hogyané”: arról 
van szó, hogy beszélőként hogyan 
tudom felépíteni úgy a mondani-
valóm, hogy a hallgató azt értse, 
amit mondani akarok. „Nem szü-

SZILÁGYI N. SÁNDOR NYELVÉSZ, SZERKESZTŐ, EGYETEMI TANÁR TARTOTT ELŐADÁST A NYELVI VILÁGRÓL, AMIBEN ÉLÜNK

Folyton változó és nem egységes a magyar nyelv

Szilágyi N. Sándor nyelvész, egyetemi oktató kolozsvári előadásán: „csak a holt nyelvek nem változnak” 

 » Ennek örülni 
kellene, hiszen 
csak a holt nyel-
vek nem változ-
nak, ha a magyar 
nyelv már nem 
változik, annak 
az lesz az oka, 
hogy nem lesz 
már gyerek, 
beszélő, aki 
megtanulja.

lettünk magyarnak, gyereknek szü-
lettünk” – hangzott a derültséget 
keltő megállapítás, a nyelvet egy-
mástól tanuljuk el, kisgyerekként 
úgy kezdünk el beszélni, ahogyan 
mások beszélnek körülöttünk.

Ahhoz, hogy gondolatainkat kö-
zölni tudjuk, meg kell tanulnunk 
a világot szétszedni, minden egyes 
darabot elnevezni, majd újra ösz-
szerakni. De nem mindegy, hogy 
melyik nyelv számára szedjük szét, 
a világot minden egyes nyelv szá-
mára sajátosan szedjük darabokra 
– tette hozzá az előadó. „A világ, 
amiben élünk, egy nyelvi világ, és 
ezek az egyéni világok nagyon kü-

lönbözhetnek” – mondta Szilágyi N. 
Sándor a magyar és román közös-
ség „külön bejáratú” Kolozsvárját 
hozva fel példaként. „Kolozsváron 
magyarok és románok nem ugyan-
abban a városban élünk, mert a 
mentális térképeink nem egyeznek” 
– jelentette ki a 30-as busz magyar 
és román utasának példáját hasz-
nálva: míg előbbi a Kétágúnál – az 
alsóvárosi református templomnál 
– száll le, utóbbi a vasúti igazgató-
ságig, a „regionáláig” utazik.

A beszéd sajátossága, hogy az 
eszméletlen mennyiségű mondani-
valóra fel kell lennünk készülve, eh-
hez rengeteg szót kell tudni, és hogy 

ezeket össze is tudjuk rakni, nyelv-
tanra is szükség van. „Hihetetlenül 
jól ki van találva ez a rendszer” 
– hívta fel a fi gyelmet az előadó, 
hozzátéve, nem kell mindent ki-
mondani, vannak formák, melyek 
mögöttes tartalomra utalnak: „Jan-
csi Juliskát szereti – mondjuk, és 
ebből már az is kiderül, hogy nem 
Mariskát.

„A beszédben a megértéshez csu-
pa jó dolgot kell feltételeznünk a 
másikról” – mondta Szilágyi N. Sán-
dor, a nyelv udvarias, előzékeny vi-
selkedést feltételez, ahol tekintettel 
kell lennünk egymásra. Bár nincs 
két egyforma magyar nyelv, és min-
denik jó, a megértéshez fontos, hogy 
hasonlítsanak egymásra. A nyelv 
rendje azt jelenti, hogy megtanul-
juk értelmezni, amit hallunk, ezért 
fontos, hogy helyzethez viszonyítva 
beszéljünk. Bár „a felhőből alászállt 
nyelvművelők” a magyar nyelv stan-
dard változatát propagálják, Szilágyi 
N. Sándor szerint elég tudni, hogy 
milyen helyzetben mi a helyénvaló. 
„Nincs helyes vagy helytelen, egyik 
helyzetben egyik kifejezésmód he-
lyénvaló, másik helyzetben a másik” 
– vallja a nyelvész, aki szerint aka-
démiai nyelvet használni egy baráti 
sörözésen ugyanolyan furcsán hat-
hat, mint akadémiai székfoglalón a 
konyhanyelvet.

Az, hogy bekerülnek a magyar 
nyelvbe új, egyesek szerint hely-
telennek tartott formák, arra utal, 
hogy a nyelv változik, mondta kér-
désre válaszolva az előadó. Ennek 
örülni kellene, hiszen csak a holt 
nyelvek nem változnak, ha a ma-
gyar nyelv már nem változik, annak 
az lesz az oka, hogy nem lesz már 
gyerek, beszélő, aki megtanulja.
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