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Nyelvünk és nemzetünk –

miért kell(ene) aggódnunk?
KONTRA MIKLÓS

Károli Gáspár Református Egyetem



Kire érdemes hallgatni nyelvi kérdésekben?

• 1) Sokszor megszólal „az utca embere”

• 2) Egy bizonyos szakterületen híres ember megszólal nyelvi 
kérdésekben

• 3a) Ha a megszólaló nyelvész nem kutatja azt a kérdést, amiről 
véleményt nyilvánít

• 3b) És végül van az a nyelvész, aki kutatja is azt a kérdést, amiben 
megszólal, amiről a közvéleményt befolyásolni igyekszik



Angolosodás

• heló

• Az MTA doktori disszertációk nyelve

• Orvosi nyelvünk

• Elangolosodás ma: ELTE Biológia MSc képzés

• Magyar tudományos könyvkiadás



1. ábra: A heló használati gyakorisága Budapesten életkor3 szerint 

1988-ban (N=163) és 2005-ben (N=200), önbevallás 
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Az MTA doktori értekezések nyelve

Az akadémiai törvény szerint az 
MTA-t „a nemzet a magyar nyelv 
ápolására, a tudomány szolgálatára 
hozta létre”



2. ábra:  A 2011 és 2020 között „az MTA doktora” címre benyújtott 
értekezések nyelve szám szerint és százalékosan, az Akadémia 11 
osztálya szerinti bontásban



Orvosi nyelvünk



Elangolosodás ma

Egyetemeinknek és az MTA-nak nincs semmilyen 
nyelvpolitikai vezérelve, nincsenek olyan 
szabályaik, amilyenek vannak pl. a Helsinki 
Egyetemnek, és sok más nyugati egyetemnek.



Egy ELTE biológia professzor kollégáinak:

„Annak láttán, hogy magyar diákokat magyar 

oktatók nem anyanyelvükön, hanem egy másik 

nyelven tanítanak majd, minden angolszász 

nyelvi és tudományos imperialista térdét 

csapkodná örömében” 



Az MTA „Magyar Nyelv a Tudományban Elnöki 
Bizottságának” 2019. március 25-i ülésén 

• Gyurgyák János:

„Ha nem történik valami számottevő változás, […] 
akkor rövidesen megszűnnek a ma még 
hivatásszerűen tudományos könyvkiadással 
foglalkozó műhelyek”. 



Nyelvféltés és diszkrimináció

•A felsőbbrendű standard nyelvváltozat

elvárása, megkövetelése egyrészt irreális,

másrészt nagyon nagy társadalmi károkat

okoz.



Szóbeli mondatkiegészítő feladatok

• 1) Azt akarom, hogy ő ….. ki az ajtót. Beillesztendő a nyit ige mondatba illő
alakja.

• 2) Ha jobb lenne a fizetésem, többet is …. dolgozni. – tud

• 3) Az asztalos éppen most …. a szék lábát. – ragaszt

• 4) Ebben a zajban nem hallom, ha Éva ….. az ajtót. – kinyit

• 5) …., hogy igazad van mindenben. – természet

• 6) Nem akarom, hogy Tamás a rossz utat ….. . – választ

• 7) ….. igazad van, mint legtöbbször. – természet



2. ábra: Standard szóbeli mondatkiegészítők 1), 2), …. 7) 
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MTV „Kultúrház” Winkler Nórával, 2010 nyarán

• Kontra és Zsadon
• A) 1:50 – 2:10, és

• B) 9:30 – 9:56



Kontra és Zsadon,
1:50—2:10

https://www.youtube.com/watch?v=2AZgcWS_lzw

https://www.youtube.com/watch?v=2AZgcWS_lzw


9:20—9:56

https://www.youtube.com/watch?v=2AZgcWS_lzw

https://www.youtube.com/watch?v=2AZgcWS_lzw


3. ábra: A (bVn) realizációi a BUSZI-2 irányított beszélgetéseiben 
foglalkozási csoportonként, Mátyus (2011: 306) alapján.

Az összes adat száma: 2787



Vagyis: a normális magyar beszédben a -ban/-ben

ragok -n hangját csak az esetek egyharmadában

ejtjük ki! Háromból kétszer nem ejtjük ki az n-et.

A ban/ben ragok n-jeinek következetes kiejtése

irreális elvárás, és abnormális beszédet

eredményez.



„A helyes magyar beszéd” megkövetelése óriási társadalmi 
károkat okoz nekünk magyaroknak? 

•Vagyis: a jószándékú nyelvművelők és az őket 
követő pedagógusok mérhetetlen társadalmi 
károkat okoznak? 

• Igen, mert lingvicisták. 



A lingvicizmus (ami a rasszizmus, szexizmus és hasonló kifejezések analógiájára 
alkotott szakkifejezés) jelentése: nyelvi alapon meghatározott csoportok közti 
társadalmi diszkrimináció.

Néhány példa:

• szlovák anyanyelvűek és magyar anyanyelvűek Szlovákiában

• palóc akcentussal beszélő és más akcentussal beszélő

magyarok Magyarországon

• nák-oló és nem nák-oló magyarok Magyarországon és a

szomszédos országokban



Néhány jól dokumentált eset



Avar Istvánt fölvették a Színművészeti Főiskolára
1949-ben



Az Egercsehiben született s fölnőtt bányászgyerek

• Miután letette a szakérettségit, megkezdhette a főiskolai tanulmányait 
és már az első órán azt mondták neki: „Kisfiam, ha három hónap alatt 
nem szoksz le a ronda beszédről, kirúglak…”

• Palócosan mondta a magáét. „Esténként, tíz óra után a kollégiumi 
fürdőszobában gyakoroltam, gombostűvel a kezemben, amit a 
combomba szúrtam, ha elfáradtam. Azóta tudom, hogy az érthető 
beszéd alapvetően fontos a színészi pályán…” 



• Egy budapesti gimnáziumban egy fizikatanár azért tartott egy

felvételizőt alkalmatlannak a gimnáziumi tanulmányokra, mert az

illető iszok-ot mondott (k-val), sőt még a Petőfi-t is, névelővel.

• „A nyelvjárások önmagukban szépek, de nem helyeselhető, ha a 
médiában használják őket, s az iskolában is a köznyelvet kell tanítani.” 
(szegedi magyarszakos diákjaim)



A mi magyar kultúránk:

• Margócsy István (1996): ma az anyanyelv nem az a funkciója, hogy felkészítsen a magas szintű, művelt,

írásbeli, sok műfajban is érvényesülni tudó nyelvhasználatra, hanem az, hogy csak szabályozza és

standardizálja a beszédet, azaz: mai értelemben vett nyelvművelő funkciót lásson el.

• Margócsy (2006): nyelvünkről kellő pátosszal bármit lehet következmények nélkül állítani, „mintha a nyelv

tisztelete, a nyelvről való beszéd kultikus hagyománya eleve kizárná, hogy a nyelvről ellenőrizhető állítások

és tétessenek.”

• Margócsy Révai Miklóstól Nagy Lászlóig idézi a „nem tudunk magyarul” típusú nyilatkozatokat.

• Péter László (2009): Ady ö-zése. fölkutat > felkutat

• Bartók és Kodály: A magyar népzene tára szemben az általános iskolai ének-zene tankönyvekkel.

• Illyés Gyula „a bé és áff pontok között” (Puszták népe); Borbély Szilárd: Nincstelenek, A tanítónéni

undorodik tőlünk, pp. 264—267.



Íme egy tipikus szépírói aggodalom, Illyés Gyulát idézem:

„Amilyen örömmel, mindannyiszor majdnem

ugyanolyan szorongással fogok szépen gyarapodó

nyelvművelő művek olvasásába. Eleve örülök a jó

íznek, amelyet egy-egy nyelvi fordulat kibontása révén

élvezhetek, és szorongva, izgatottan futom át a

pellengérre állított hibákat: hátha én is elkövettem

azokat.” (Idézi Wacha és Z. Szabó szerk. 1985: 115)



Mi a megoldás? Peter Trudgill: Ha a nőket diszkriminálják, nem azt kell 

javasolni, hogy „változz férfivé”, hanem a diszkriminációt kell 

megszüntetni. 



Határon túli magyarok és az ő nyelvük



https://eda.eme.ro/handle/10598/32624



6:15—7:33

https://www.youtube.com/watch?v=2AZgcWS_lzw

https://www.youtube.com/watch?v=2AZgcWS_lzw


4. ábra: A Mari is meg kell oldja a saját problémáit mondat 

helyességének megítélése Romániában és Magyarországon



Punga és pungamagyarok 



A nyelvtudós, például a kolozsvári Szilágyi N. Sándor professzor, nem sopánkodik, 

nem is átkozódik, hanem tudományos választ ad arra a kérdésre: miért használják a 

magyarok a punga szót?  Íme:

„[…] ha egy román szót a magyarok hangulatfestőnek éreznek, a magyar

megfelelőjét meg nem, akkor a szűrőjükön az is olyan könnyen átmegy, és

akkor abból nagyon hamar kölcsönszó is lesz. Jó példa erre a ’papír- vagy

inkább nájlonzacskó’ jelentésű punga, amit, azt hiszem, meg se lehetett

volna állítani, hiszen ha a magyarok érzik, mennyire benne van ebben a

felfújt zacskó hangulata (főleg a képzésében, de a hangzásában is) akkor

számukra egyértelmű, hogy ennek ez az igazi, tökéletesen találó neve. (Az

ilyenekre szokták mondani, hogy: De jó szó!)”

(Szilágyi, 2020: 39)



•„Bunkó emberek bunkó módon beszélnek” – szól 
a közkeletű ítélet. 

•Ha ezt a vélekedést és ezt a nyelvi stigmát 
újságírók és más „magyarságféltők” 
fölhangosítják …
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