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Minden nyelv csak akkor él,
ha széles körben használják!

Budapesten az Országgyűlés 2011 szeptemberében 
egyhangúlag elfogadta az Anyanyelvápolók Szövetsé-
ge javaslata alapján született minisztériumi határozat-
tervezetet, és november 13-át a magyar nyelv napjává 
nyilvánította. (Később az RMDSZ javaslatára a román 
parlament is a magyar nyelv napjává nyilvánította no-
vember 13-át.) Azért esett a választás erre a napra, mert 
1844-ben ettől a naptól kezdve vált hivatalos nyelvvé a 
magyar Magyarországon.

Az 1844-es törvény elfogadását kitartó szellemi erő-
feszítések előzték meg tudósok, írók, költők részéről. 
Köztük erdélyiek vagy erdélyi származásúak is vállaltak 
vezető szerepet, mint például gróf Teleki József (nyel-
vész és történész, az Akadémia akkori elnöke), Kölcsey 
Ferenc (nemzeti imánk, a Himnusz írója), báró Wesselé-
nyi Miklós (a jobbágyfelszabadító) és mások.

Ma már elég sokan tudják közülünk, hogy a magyar 
nyelv a világ egyik legszebb és legrégibb nyelve. Ré-
gebbi adatok szerint 23 ország 80 egyetemén oktatják 
idegen nyelvként. Nem kis nyelv, mint ahogy azt sokan 
gondolják, hanem közepes nagyságú. A világ mintegy 6 
ezer nyelve között a magyar anyanyelvűek száma sze-
rint a 40. helyre sorolják, a magyarul beszélők száma 
szerint ennél kedvezőbb a helyzet, a Kárpát-medencé-
ben pedig ma is a legnagyobb nyelvnek számít. A tu-
risztikában és az üzleti életben a környező országokban 
boldogulni lehet vele. Jó volna, ha mi magunk – magya-
rok – nem terjesztenénk róla, hogy nehéz. Mert nincse-
nek eleve nehéz vagy könnyű nyelvek. Az egyéntől függ, 
hogy neki melyik nehéz és melyik könnyű nyelv. A nyel-
vek rangsorolásában egyetlen tudományos kritérium lé-

tezik csupán: a szép hangzás, vagyis a magánhangzók 
és mássalhangzók megoszlásának aránya. A dallamos-
ság alapján a magyart a 4. helyre sorolják, holtverseny-
ben a franciával. Számos jeles személyiség – magyar 
és nem magyar – nyilatkozott az idők folyamán elisme-
rően nyelvünkről. Most csak néhány külföldit említek: 
George Bernard Shaw, Ilja Ehrenburg, Jules Romains 
(mindhárom író), Mezzofanti bíboros.

Az említett kedvező vonások mellett beszélnünk kell 
nyelvünk sajátos erdélyi helyzetéről is. Például arról, 
hogy használhatjuk-e és használjuk-e széles körben, 
hivatalos ügyintézésben is. Mert minden nyelv csak ak-
kor él hosszú távon, ha széles körben használják! Van 
ugyan egy bizonyos nyelvtörvény – olyan, amilyen –, 
de nem élünk vele úgy, ahogy kellene. Nem mutatnak 
mindig jó példát még a Székelyföldön sem a helyi vagy 
megyei közintézmények, polgármesteri hivatalok, áru-
házak, bankok, telefontársaságok, az igazságszolgálta-
tásról nem is beszélve. A nemtörődömség, a nyelváru-
lás példája épp az egyik székelyföldi városhoz köthető, 
ugyanis ott egy, a magyar nyelv közterületi használatá-
nak hiányát szóvá tevő, a sajtóban is megjelent bead-
ványt válaszra sem méltatta a település elöljárósága.

A román politikai közgondolkodásban szemléletvál-
tásra volna szükség. Úgy tűnik, számos román politikus 
nem hallott még az Európai Unió pluralista nyelvpoliti-
kájáról, az EU új alkotmányáról. Ezekben benne van a 
soknyelvűség megőrzése, és az is, hogy a tagországok 
nyelve azonos értékű, egyenrangú, hivatalos jogállású. 
A hivatalos nyelv kifejezés nemcsak a többségi nemzet 
nyelvét jelentheti, hanem a hivatali nyelvet is, vagyis 
azt a más nyelvet is, amelyet az illető ország bizonyos 
régióiban a hivatalokban, intézményekben, közigazga-
tásban, igazságszolgáltatásban, oktatásban, sajtóban 
használnak (vagy használnának). Röviden: törvényesí-
teni kellene a magyar nyelv hivatalos státuszát Erdély-
ben. Csak bizonyos ismeretek elsajátításával lehetne 

javítani a jelenlegi helyzeten. A románság egy részének 
nyelvünkhöz való – nem éppen dicséretes – viszonyu-
lását a közelmúltban ismerhettük meg egy felmérésből. 
Lényege: elfogadnak bennünket, de zavarja őket, ha 
magyarul, vagyis anyanyelvünkön beszélünk. Még ezen 
a sötétnek tűnő gondolkodásmódon is túltett a minap 
egy Beszterce-Naszód megyei vasúti jegypénztáros: ko-
lozsvári középiskolás diákokkal azért kezdett köteked-
ni, mert az ellenőrzőjükbe a nevük magyarul van írva… 
A baj az, hogy nem kell nagyítóval keresni az ilyen vagy 
hasonló gondolkodásúakat. De ha a döntéshozó román 
politikusok tisztában volnának az emberi nyelv miben-
létével, társadalmi szerepével, a mindennapi élet valós 
dolgaival, bizonyára nem születtek volna olyan, a való-
ságtól elrugaszkodó, rossz törvények, amelyekre hivat-
kozva hőzöngő aktivisták pereket nyerhetnek szavaink 
és nemzeti szimbólumaink használata ellen.

A mindennapok realitásait véve alapul, arra sem árt 
emlékeztetni a jogalkotókat, a közigazgatásban/állam-
igazgatásban dolgozókat, hogy Erdélyben a nyelvek 
használatának az illető nyelv beszélőinek száma szerint 
ez a sorrendje: román, magyar, német… És a Székelyföl-
dön vagy számos erdélyi kistérségben: magyar, román, 
német. Ha fejlett demokráciában élnénk, normális tár-
sadalomban, a jogszabályoknak is ezt a helyzetet kelle-
ne tükrözniük.

A törvényhozásnak abból az egyszerű felismerés-
ből kellene kiindulnia, hogy az emberi nyelv magától 
értetődően az emberekhez szól. Elsősorban az adott 
település, régió őshonos és többségben élő lakóihoz. 
Valószínű, ennek megértése – ha jóakarattal is páro-
sulna – sokat fi nomítana a román nyelvpolitikán. Addig 
is gondoljunk olykor Tamási Áron szavaira: „Mint jelké-
pes erő és hatalom, a magyar szó nekünk a legnagyobb 
ereklye. Kegyelet, hűség és becsület illeti őt.”

A szerző székelyudvarhelyi nyelvművelő, közíró
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Online tartják ezekben a 
napokban a 26. kiadásához 
érkező Marosvásárhelyi Nem-
zetközi Könyvvásárt, amely 
az irodalomra összpontosít: 
könyvbemutatókat, fórumbe-
szélgetéseket, színházi esemé-
nyeket is kínál a közönségnek.

 » KISS JUDIT

I rodalomról, költészetről folytatott 
beszélgetések, könyvbemutatók és 
színházi események is szerepelnek 

a csütörtökön kezdődött, vasárnapig 
tartó, idén virtuálisan megszervezett 
Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyv-
vásár programjának kínálatában. 
Az „Otthon vagy” mottójú  rendez-
vény programjai  élőben, díjmente-
sen követhetők a könyvvásár Face-
book-oldalán, illetve visszanézhetők 
az esemény Youtube-csatornáján. 
A szervezők természetesen a gyer-
mekolvasókra is gondoltak: nekik 
szóló könyvek szerzőivel tartanak 
online beszélgetéseket. Csütörtökön 
a magyarországi Berg Judit írónővel, 
számos közkedvelt gyermekkönyv 
szerzőjével beszélgetett Makkai Kin-
ga szervező. Az írónő elmondta, a jö-
vőre nézve rengeteg terve van, írja a 
Keresők című, gyerekeknek szóló so-
rozatot, A két kis dinó című történet 
folytatását tervezi, a Maszat és Sári 
című kötet is megjelenik. „Középső 
lányom, Bori 18 éves, neki is készítek 
egy könyvet, amely nyomtatásban 
nem fog megjelenni, mindössze két 

példányban. Anyaként anyaemlékek-
ről írok a neki szóló »kötetben«, sok 
száz fotóval” – árulta el az írónő. Az 
online programban szerepel többek 
közt fórumbeszélgetés erdélyi fordí-
tók részvételével, az Erdélyi keresz-
tutak elnevezésű esemény meghí-
vottja Dósa Andrei, Kocsis Francisko, 
Mihók Tamás, Szonda Szabolcs. Szá-
mos erdélyi könyvkiadó tart kötet-
bemutatót a vásár keretében: szom-
baton délután mutatják be Egyed 
Emesének a Lector Kiadónál napvilá-
got látott, Daphne ideje című verses-
könyvét, amelyről Gálfalvi Ágnes be-
szélget a költőnővel. A Bookart Kiadó 

könyvbemutatóján Gálfalvi György 
Világszélen című kötetéről lesz szó, 
a szerzővel Markó Béla beszélget. A 
Mentor Könyvek Kiadó Sebestyén 
Mihály Európa magánföldrajza című 
kötetét mutatja be. Az irodalmi ba-
rátságokról is tartanak beszélgetést: 
az Egymásra hatásról a múltban és a 
jelenben elnevezésű esemény meghí-
vottja Egyed Emese, Gálfalvi György, 
Lövétei Lázár László, Sánta Miriám 
lesz. Az irodalom kortalan asztalnál 
című rendezvényen pályakezdők fag-
gatnak elismert erdélyi szerzőket. A 
marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
Tompa Miklós Társulata is bekapcso-

A VIRTUÁLIS TÉRBEN VÁRJA AZ ÉRDEKLŐDŐKET VASÁRNAPIG A MAROSVÁSÁRHELYI NEMZETKÖZI KÖNYVVÁSÁR 

Az irodalomé, költészeté a főszerep a hétvégén

A könyvnek a járványhelyzetben is megmarad a szerepe, a tartalmas olvasnivaló mindenkinek jól jöhet 
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lódik a könyvvásár eseményeibe: a 
járványügyi intézkedéseket betart-
va az idei ünnepi esemény egyetlen 
helyszínen, a színház kistermében 
zajlik, az érdeklődők ezúttal online 
közvetítésben követhetik fi gyelem-
mel. A programot több eseménnyel 
is színesíti a Tompa Miklós Társulat. 
Csütörtökön Versek mindenkinek – 
100 év Erdély magyar költészetéből 
címmel volt követhető a társulat 
verses műsora Gáspárik Attila ren-
dezésében. Az előadásban huszadik 
századi erdélyi magyar költők versei 
hangzottak el, többek között Jékely 
Zoltán, Ligeti Ernő, Bajor Andor, 
Miklós Jutka, Szőcs Kálmán, Sala-
mon Ernő versei a társulat színésze-
inek tolmácsolásában. Este Kornis 
Ottó – Salamon László: Paradies 
kisasszony című drámáját mutatták 
be a társulat művészei felolvasó-
színházi előadás formájában, szin-
tén Gáspárik Attila rendezésében. 
Pénteken a Mentor Könyvek Kiadó 
könyvbemutatójára kerül sor: Soós 
István Manófi ttyem naplója című 
kötetéről a szerzővel és a könyv il-
lusztrátorával, Kiss Bora színésznő-
vel Kovács András Ferenc beszélget. 
19:00 órától újra hazai költészettel 
várja nézőit a könyvvásár. Versek 
mindenkinek: Erdélyi román és 
szász költők versei címmel Káli 
István, Kocsis Francisco és Markó 
Béla összeállítását Gáspárik Attila 
rendezte, a verseket a Tompa Mik-
lós Társulat művészei mondják el. 
A könyvvásár programja megtalál-
ható az esemény Facebook-oldalán, 
valamint a Vásárhely.ro honlapon. 

 » Az „Otthon 
vagy” mottójú 
rendezvény prog-
ramjai élőben, 
díjmentesen 
követhetők a 
könyvvásár Fa-
cebook-oldalán, 
illetve visszanéz-
hetők az ese-
mény Youtube- 
csatornáján.




