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Bevezető 
 

A jegyzetsorozat második része a nyelvi sokszínűség bemutatásával 

kezdődik, és mindjárt az első lapokon felvet egy kellemetlen témát, 

nevezetesen azt, hogy a ma ismert több mint hétezer nyelv többsége 

veszélyeztetett. Miért kerül egy nyelv ebbe a kategóriába? Jellemzően azért 

mert vagy elöregszik a beszélőközösség, és lassan elfogynak a beszélők, 

vagy azért, mert a nyelv használati értéke csekély, és van egy magasabb 

presztízsű nyelv, amivel felváltják. Ezek a magas presztízsű nyelvek sok 

esetben a gyarmatosítók által meghonosított nyelvek, amelyek évszázadok 

óta másodnyelvként – de akár elsőnyelvként is – jelen vannak a valamikor 

birodalom területén.  

Külön fejezet foglalkozik azokkal a nyelvekkel, amelyek 

közvetítőnyelvként működtek vagy működnek ma is. Évszázadokig a latin 

volt közülük a legfontosabb, az európai műveltség hordozója, az írásbeliség 

kultúrájának megalapozója. Ma pedig ezt a szerepet az angol tölti be, de ez 

a nyelv már nemcsak egy kontinenshez kötődik, hanem mindenhová. 

Számos változata alakult ki, és jelenleg ez a legszélesebb körben ismert, 

tanult és használt nyelv. Kelet-Közép-Európában azonban más 

közvetítőnyelvek is megjelentek hosszabb-rövidebb időre, eltérő 

funkciókban. Közülük a német és az orosz a politikai kötődés szimbóluma 

lett. 

A térségben megtalálható népnyelvek beszélőközösségei közül több 

hosszú és sokszor nagy vitákat kiváltó nyelvtervezési folyamaton keresztül 

eljutott a normatív változat kidolgozásáig. Ebben nagy szerepe volt a 

nyelvek belső felfedezésének, a grammatika- és szótárírásnak, az 

oktatásnak és a szépirodalomnak is. A nyelvközösséggé váló népek 

identitása is megváltozik: a lokális és a vallási identitás helyébe a nyelvi 

hovatartozás lép, és idővel elsődleges céllá válik az önálló ország, a 

nemzetállam létrehozása. 

Vannak azonban olyan közösségek is, amelyeknek nem adatott meg 

az önálló ország, hanem területfüggetlenek lettek. Jellemzőjük a vándorlás, 

a több országban való letelepedés és az eltérő nyelvi és kulturális 

kontaktusok miatt kialakult sokféle változat. A könyv utolsó fejezete 

ezekkel a népekkel és nyelvekkel foglalkozik.  

A könyv számos lábjegyzetet is tartalmaz, amelyek a további 

tájékozódást segítik. Az egyes fő fejezetek végén vitára is alkalmas 

kérdések és feladatok találhatók. 
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Köszönet 
 

Köszönettel tartozom valamikori zágrábi és jelenlegi pozsonyi 

hallgatóimnak, akik nélkül nem írtam volna meg ezt a könyvet. Köszönöm 

a megjegyzéseiket, szerkezeti és tartalmi javaslataikat. 

Köszönöm lektoraimnak, Sándor Klárának és Žagar Szentesi Orsolyának a 

kézirat gondos elolvasását és az egyes részekhez fűzött javaslatokat.  

Ugyancsak köszönettel tartozom Schmidt Ildikónak, aki ezeket a 

fejezeteket is átolvasta, valamint Csernicskó Istvánnak a szakirodalmi 

javaslatokért, Heltai Jánosnak, Rosenberg Mátyásnak a cigány nyelvekre 

vonatkozó kiegészítésekért, javaslatokért.  
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A NYELVI SOKSZÍNŰSÉG 
 

Hány nyelv lehet ma a Földön? Miért lesz egy 

nyelv veszélyeztetett? Mikor nevezhető egy nyelv 

széles körben ismert és tanult nyelvnek? Az ismert 

nyelvek többsége mások által kevéssé, alig, vagy 

egyáltalán nem ismert. 

 

 

A világ nyelvei 
 

A kelet-közép-európai népek által használt nyelvek áttekintése előtt 

röviden áttekintjük a Földön, illetve Európában beszélt nyelveket a 

beszélők számának, illetve a nyelv elterjedtségének, túlélési esélyeinek 

szempontjából.1  

Senki sem tudja pontosan, hogy hány nyelvet beszélnek a világon. 

Csak megbecsülni lehet a számukat. Legkevesebb 3500, de akár 7000-8000 

nyelvet is beszélhet az emberiség. A szakirodalmak többsége 6000-6500 

nyelvvel számol, amelyeknek csak egy töredéke, kb. 4%-a jelenik meg 

Európában. Az Ethnologue 2022. évi 25. kiadásában2 a szerkesztők 7151 

élőnyelvet tüntetnek fel.  

A magyar nyelv az Ethnologue rangsorában a 78. helyen áll, 12,6 

millió anyanyelvi beszélővel. Ez a szám elfogadhatónak tűnik, bár akár 

nagyobb is lehet, mivel a nyugati diaszpórában élő, de az adott országban 

hivatalosan nem jelölt, magyar nyelvi gyökerekkel rendelkező, de nem 

elsőnyelvi beszélők létszámát nem tartalmazza. Emellett az adatbázis 

készítői csak azokra az önbevalláson alapuló, népszámlálási statisztikákra 

támaszkodhatnak, amelyeket az egyes országok közzétesznek. A fenti adat 

körülbelüli jellegét az is okozhatja, hogy a résztvevő egyének mit 

gondolnak az „anyanyelv” fogalmáról két- vagy többnyelvűként. 

 

1  Több szempontú áttekintést ad a témáról Jakub Marian blogja 
(https://jakubmarian.com/), aki az Eurobarométer adatai alapján szerkesztett 
térképeken mutatja be Európa nyelvi statisztikáját. http://t-
rex.egologo.transindex.ro/?p=4629 

2 Welcome to the 25th edition | Ethnologue 

https://jakubmarian.com/
http://t-rex.egologo.transindex.ro/?p=4629
http://t-rex.egologo.transindex.ro/?p=4629
https://www.ethnologue.com/ethnoblog/gary-simons/welcome-25th-edition
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Az alábbi ábra (1. ábra) az ismert nyelvek földrészek szerinti 

megoszlását mutatja.  

Miért nem lehet pontosan tudni hány nyelvet is beszélnek a Földön? 

Részben azért, mert nagyon sok törzsi nyelvet még nem fedeztek fel, nem 

írtak le tudományos (fonetikai, morfológiai, szintaktikai) szempontból a 

kutatók, így nem világos, hogy az egymás közelében élő nyelvek önállóak, 

vagy csak egymás dialektusváltozatai. De azért is, mert nagyon sok nyelvet 

alig néhányan beszélnek, többnyire idős emberek, akiknek a halála után a 

nyelv is megszűnik – sokszor még az előtt, hogy a kutatás tárgyai lehettek 

volna.3 

 

 
 

1. ábra: A nyelvek megoszlása földrészek szerint 

 

  

 

3 Az adatokhoz való hozzájutást nehezíti, hogy az Ethnologue említett oldalán szabadon 
csak az adatok legfelső szintje érhető el. Közvetve erről az oldalról lehet a pontos 
információt látni táblázatos formában, hivatkozással igazolva a hitelességet: List of 
languages by number of native speakers - Wikipedia 
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A veszélyeztetett nyelv fogalma  
 

A nyelvek sokfélesége kapcsán tennünk kell egy rövid kitérőt: mikor 

sorolunk egy nyelvet a veszélyeztetett kategóriába? Az a nyelv, amelyet 

100 000-nél kevesebben beszélnek, biztosan veszélyeztetett, de veszélybe 

kerülhet olyan nyelv is, amelynek milliós nagyságrendű beszélője van 

ugyan, de alacsony a presztízse, mert van egy másik, hasznosabb nyelv, 

amelyik az oktatásban és a közigazgatásban fölé emelkedett, így az 

anyanyelv használati köre csak a családi kommunikációra terjed ki. Az így 

kétnyelvűvé váló beszélők fokozatosan felcserélik eredeti nyelvüket a 

kultúrájukban később megjelent nyelvvel. Paul M. Lewis, aki 2016-ig a már 

többször is említett Ethnologue adatbázis szerkesztője is volt 4  kilenc 

kritérium alapján javasolja annak megállapítását, hogy egy nyelv 

beletartozik-e a veszélyeztetett kategóriába. Ezek a következők: 

1. A nemzedékek közötti nyelvhasználat 

2. A beszélők abszolút száma 

3. A beszélők aránya a teljes népességhez viszonyítva 

4. A nyelvhasználati színterek 

5. Megjelenés az új színtereken és a médiában 

6. A nyelv oktatásával és írott formájával kapcsolatos anyagok  

7. Az állami és intézményi szintű nyelvpolitika 

8. A beszélőközösség viszonya a saját nyelvéhez 

9. A nyelv dokumentáltságának mennyisége és minősége5 

 

A fő szempontok figyelembevételével elemezhető a beszélőközösség 

átlagos életkora az ún. korfa szerint: van-e lehetőség a nyelv átörökítésére 

az újabb nemzedékek számára; kideríthető a vizsgált nyelvet első vagy 

másodnyelvként beszélők száma és a társadalomban elfoglalt helyük; a 

nyelv használatára való hajlandóság és lehetőség a legszűkebb 

magánélettől a formális nyelvhasználati színterekig – ezzel összefüggésben 

a nyelv státusa a többségi társadalmon/államon belül. Fontos szempont 

még a nyelv kidolgozottságának foka is – van-e normatív változata, 

írásbelisége, irodalma, alkalmas-e a tudás átadására az oktatás különböző 

 

4  Lewis, M. Paul 2005. Towards a Categorization of Endangerment of the World’s 
Languages. SIL International 2005. http://www-01.sil.org/silewp/2006/silewp2006-
002.pdf 

5 Lewis, M. Paul 2005: 5. 

http://www-01.sil.org/silewp/2006/silewp2006-002.pdf
http://www-01.sil.org/silewp/2006/silewp2006-002.pdf
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szintjein. Végül pedig megjelenik a nyelv dokumentáltságára vonatkozó 

közvetlen kutatói szempont is, hiszen ezen a módon lehet az utókor 

számára megőrizni a 20–21. század nyelvi változatosságát. 

A világ nyelveinek többségét kevesebben beszélik 100 000-nél, és a 

2016. évi Ethnologue statisztikája szerint 6  mindössze 1342 olyan nyelv 

tartozik ide, amelyet 

 

100 000-nél többen, de 1 milliónál kevesebben beszélnek: 944 nyelv 

1 milliónál többen, de 10 milliónál kevesebben beszélnek 306 nyelv 

10 milliónál többen, de 100 milliónál kevesebben beszélnek: 84 nyelv 

100 milliónál többen beszélnek: 8 nyelv 

 

Ugyanakkor 1808 olyan nyelvet tart számon az adatbázis, amit 10.000-nél 

többen, 1979 nyelvet, amit 1000-nél többen, valamint 1070 olyat, amelyik 

nyelv beszélőinek a létszáma 100 és 1000 között van. 

 A 2022. évi adatok azt mutatják, hogy a stabil és a veszélyeztetett 

nyelvek aránya megközelítően azonos: 3045 nyelvet a veszélyeztetett 

kategóriába sorolnak (42,58%), ezzel szemben a stabilnak megjelölt 

nyelvek száma ennél mindössze félszázzal magasabb: 3574 (49,98%).7 

Az UNESCO összeállította a veszélyeztetett nyelvek online atlaszát8, 

amelyben akár országok, akár nyelvek, akár a veszélyeztetettség mértéke 

szerint lehet keresni. Ebből kiderül például, hogy a kétmilliónál több 

beszélővel rendelkező romani és a jiddis (német alapú kreol) nyelv is 

szerepel ezen a 2464 nyelvet tartalmazó listán 9 , nemcsak az erősen 

veszélyeztetett, kevés anyanyelvi beszélővel rendelkező kis finnugor 

nyelvek (pl. a hanti, manysi, mari). Ebből is látható, hogy a beszélők 

nagyobb száma önmagában nem jelenti azt, hogy egy nyelv ne kerülhetne 

veszélybe. Az említett két nyelv esetében például nincs olyan terület, ahol 

összefüggő tömbökben beszélnék akár a romani valamelyik változatát, akár 

a jiddist 10 . Ezek tipikus diaszpóra-nyelvek, amelyeknek annyi változata 

létezik, ahány országban megtalálhatók, emellett még számos nyelvjárásuk 

 

6 http://www.ethnologue.com/statistics/size 

7 How many languages are endangered? | Ethnologue 

8  http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/ (frissítés alatt; elérhető a 2010. évi 
kötet: Moseley, Christopher ed. 2010. Atlas of the World’s Languages Danger. UNESCO 
publishing, Paris. Online: Atlas of the world's languages in danger - UNESCO Digital Library 

9 Péli Péter 2011. http://www.nyest.hu/hirek/a-legnagyobb-veszelyeztetett-nyelvek 

10  Mihály Botond 2010. http://www.nyest.hu/hirek/az-europai-zsidok-letunt-nyelve-a-
jiddis 

http://www.ethnologue.com/statistics/size
https://www.ethnologue.com/guides/how-many-languages-endangered
http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000187026
http://www.nyest.hu/hirek/a-legnagyobb-veszelyeztetett-nyelvek
http://www.nyest.hu/hirek/az-europai-zsidok-letunt-nyelve-a-jiddis
http://www.nyest.hu/hirek/az-europai-zsidok-letunt-nyelve-a-jiddis
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is ismert. Idomulnak a velük együtt élő nyelvekhez, és nemcsak a szavak 

szintjén, hanem a grammatikai elemek tekintetében és a 

mondatszerkesztésben is jellemző a kódkeveredés. A nyelvi kisebbséget 

alkotó elsőnyelvi beszélők nagy része csak a magánéletben használja a saját 

beszélőközösségének a nyelvét, mert a többség részéről tapasztalt 

megbélyegzés tapasztalatai nyilvánvalóan befolyásolják a nyelvválasztást. 

A kérdés az, hogy a többségi nyelv normatív változatát van-e módjuk a 

külső társadalmi elvárásoknak megfelelően elsajátítani, illetve jelen van-e 

a nyelvi tolerancia és a pluralizmus a környezetükben.  

Lewis bemutatott szempontjai alapján Európa őshonos nyelveinek 

többségét nem fenyegeti közvetlen veszély, különösen azokat nem, 

amelyek ugyan kevesen vannak, de saját országgal is rendelkeznek – 

például az izlandi és az észt nyelvet biztosan ide lehet sorolni. Azok 

azonban, amelyeknek a beszélői egy az övéktől eltérő nyelvű államban 

élnek, és nincsen anyaországuk sem, ahol nyelvük többségi lenne, 

nincsenek biztonságban (pl. breton, galego, jiddis). S nemcsak az önálló 

nyelvek, hanem a sztenderdtől eltérő dialektusok is eltűnhetnek – ez a 

nyelvi veszélyeztetettség külön csoportját jelenti.  

Az egyik legújabb, magyarul is hozzáférhető nemzetközi kutatás az 

INNET (Innovative Networking in Infrastructure for Endangered 

Languages), amelyet lengyel, német, holland és magyar kutatók hoztak 

létre annak érdekében, hogy a nyelvtudománnyal foglalkozók szűk körén 

kívül a diákokat és az érdeklődő nagyközönséget is közérthető módon 

megismertessék a veszélyeztetett nyelvek fogalmával. Az interaktív 

térképek, az autentikus szövegeket rögzítő filmrészletek, a tudástárban 

összegyűjtött fogalmak, valamint a gyakorlati tanácsok egy-egy nyelv 

életben tartásához valóban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az informatikai 

eszközökön felnőtt nemzedék megismerje a problémát11.  

Az újabb, elektronikus kommunikációs formákra is kiterjedő 

kutatások szerint 12  azok a nyelvek igazán életképesek hosszú távon, 

amelyek aktívan megjelennek a digitális térben, van rádió és tévéadásuk, 

elérhető rajtuk a világháló, vannak közösségi oldalaik, elektronikus 

hírportáljai – és ezeket rendszeresen használják is. Kornai András 

véleménye szerint még akár száz év múlva is lehetnek anyanyelvi beszélői 

egy-egy veszélyeztetettként besorolt nyelvnek, de a világon használt 

 

11  Az INNET honlapja angolul, németül, hollandul, lengyelül és magyarul érhető el: 
http://hu.languagesindanger.eu/ 
12 Kornai András 2013. Digital Language Death. 
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0077056 

http://hu.languagesindanger.eu/
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0077056
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nyelvek 95%-a digitális szempontból már most halottnak tekinthető. Ez 

azonban egy újabb szempontot vethet fel: feltétlenül kritériuma-e egy 

nyelv megmaradásának a digitális térben való megjelenés?   

 

 

Európa nyelvi térképe 
 

 
1. térkép: Európa nyelvcsaládjai13 

Színek: indoeurópai nyelvek: barna=szláv nyelvek; kék = neolatin nyelvek; zöld = 

germán nyelvek; sárga = balti nyelvek; piros = görög; nem indoeurópai nyelvek: 

halványzöld = urali nyelvek 

 

Első ránézésre azonnal feltűnik, hogy Európa nyelvi térképén döntően 

indoeurópai nyelveket találunk, amelyek részben a germán nyelvek, 

részben a szláv, részben pedig a neolatin nyelvek közé tartoznak. Van 

azonban néhány olyan európai nyelv is, amely nem része ennek a nagy 

nyelvcsaládnak, így az urali csoporthoz tartozó magyar, valamint az 

ismeretlen eredetű baszk, illetve Oroszország és Grúzia kaukázusi és altáji 

nyelvei. A nyugat-európai területeket a germán nyelvek, a keletieket a szláv 

nyelvek, a déli és délkeleti részeket pedig részben a szláv, de főként a 

 

13 Nyelvek országok szerint: http://www.ethnologue.com/browse/maps 

http://www.ethnologue.com/browse/maps
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neolatin nyelvek dominanciája jellemzi. Kamusella nyelvpolitikai atlasza14 

térképeken is szemléltetve kíséri végig a Kelet-Közép-Európában 

meghonosodott nyelvek dialektuskontinuumát – a nyelvváltozatok térbeli 

átszövődését, ami vezethetett akár közeledéshez, újabb csoportok (pl. 

keleti szláv, nyugati szláv, déli szláv) kialakulásához. Egy kedvező 

nyelvpolitikai környezet pedig akár önálló, a hivatalos nyelv szerepét is 

beöltő normatív változatot is eredményezhetett, amint ez a cseh és a 

szlovák, vagy a szerb és a horvát nyelv esetében is történt. 

 

A nyelvek státusváltozatai és ismertsége 
 

Egy nyelv ismertsége nem azt jelenti, hogy hány anyanyelvi beszélője van, 

hanem azt, hogy hányan beszélik másodiknyelvként, vagy idegennyelvként. 

Így például az angol, a francia, a spanyol és a portugál adatai jelentősen 

eltérnek: 

 

 NYELV AZ ÖSSZES 
BESZÉLŐ 

ELSŐNYELVKÉNT MÁSODNYELVKÉNT 

1. angol 1,452 milliárd 372,9 millió 1,080 milliárd 

4. spanyol   548 millió 474,7 millió    73,6 millió 

5. francia   274,1 millió   79,9 millió  194, 2 millió 

8. orosz   258,2 millió 154,0 millió  104,1 millió 

9. portugál   257,7 millió 232,4 millió     25,2 millió 

12. német   134,6 millió   75,6 millió     59,1 millió 

29. olasz    67,9 millió   64, 8 millió       3,1 millió 

43. lengyel    41,3 millió   40,6 millió       0,7 millió 

78. magyar    12,6 millió   12,6 millió      0,07 millió 

 

1. táblázat: Az első- és másodnyelvi beszélők száma15 

 

Az angol, spanyol, francia és a portugál esetében nem „igazi” 

nyelvtanulókról van szó, hanem olyan országok anyanyelvi beszélőiről, 

 

14 Kamusella, Tomasz 2021. Words in Space and Time. Historical Atlas of Language Politics 
in Modern Central Europe. Central European University Press, Budapest–Vienna–New 
York. 
15 Forrás: What are the top 200 most spoken languages? | Ethnologue 

 

https://www.ethnologue.com/guides/ethnologue200
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akik a valamikori brit, spanyol, francia és portugál gyarmatbirodalomhoz 

tartoztak, és a gyarmatosítás velejárójaként eredeti anyanyelvüket – 

általában kényszer hatására – felcserélték az idegenek magasabb 

presztízsű nyelvével. A kétnyelvűség típusa és a nyelvcsere szintje alapján 

ez lehet akár „másodnyelv” (angolul: 2nd language; L2), de akár a 

legszélesebb körben ismert és használt „elsőnyelv” (L1) is. Az persze az 

érintett több ezer nyelv esetében már mélyebb, egyedi vizsgálatot 

igényelne, hogy az eredeti nyelv, ami már akár egy korlátozott 

kompetenciát jelentő örökségi nyelvvé válhatott, hogyan van jelen, jelen 

van-e még az egyes beszélőközösségek mindennapjaiban. 

A nyelvészeti, nyelvpolitikai és nyelvpedagógiai szakirodalomban is 

elterjedt a „widely used/known language” (széles körben ismert nyelv) és a 

„less widely used/known” (kevéssé ismert nyelv) terminus használata, 

újabban pedig terjed a „kevéssé választott” less widely chosen is, ami 

nyelvoktatás-politikai szempontból talán a legpontosabb kifejezés. Arra, 

hogy mi tartozik az egyik vagy másik csoportba, nincsen pontos 

meghatározás, ezt leginkább a gyakorlat mutatja meg.  

A legszélesebb körben ma a globális közvetítőnyelv (nemzetközi 

elnevezése szerint: lingua franca) szerepét betöltő angol nyelvet tanulják. 

Az angol nyelv elterjedésével foglalkozó tanulmányok a 21. század elején 

kb. 750 millió nyelvtanulót és 375 millió másodnyelvi beszélőt említenek16. 

Az angolt Európában a francia és a német követi, az Amerikai Egyesült 

Államokban viszont a spanyol az első idegen nyelv. Érdekes, hogy a 180 

millió anyanyelvi beszélővel rendelkező arab, vagy az egymilliárdnál több 

első nyelvi beszélőt felmutató mandarin kínai nyelv nem szerepel a „széles 

körben ismert” (és tanított) nyelvek között. Amióta nem létezik a 

Szovjetunió és a kelet-közép-európai szovjet politikai és gazdasági 

érdekszféra, az orosz nyelv tanítása is visszaesett. Crystal közel 300 

millióra becsüli az oroszt első-, vagy második nyelvként beszélők számát17. 

Ők elsősorban a volt szovjet tagköztársaságok lakói közül kerülnek ki. 

A fentiekből látható, hogy alig van olyan nyelv, amelyet világszerte 

széles körben tanulnának, tehát igazán „ismert” lenne. A legtöbb nyelv a 

kevéssé ismert és tanított kategóriába tartozik, így – a német kivételével – 

 

16 http://esl.about.com/od/englishlearningresources/f/f_eslmarket.htm;  

Graddol, David 2006. English Next. British Council. ENext_web.indb 
(teachingenglish.org.uk) 

17 Crystal, David 2003. A nyelv enciklopédiája. Hány nyelv van a világon? Hányan beszélnek 
egy nyelvet? Osiris, Budapest, 360–364. 

http://esl.about.com/od/englishlearningresources/f/f_eslmarket.htm
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/pub_english_next.pdf
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/pub_english_next.pdf
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a kelet-közép-európai országokban honos sztenderdizált nyelvek is 

ilyenek. 

Az Európai Unió egyik alapelve a nemzeti nyelvek megőrzése mellett 

a közösség két- és többnyelvűségének az elősegítése, amihez a szakértők 

nyelvtervezési koncepciót és támogatási rendszert is kidolgoztak, emellett 

rendszeresen figyelik, elemzik a változásokat. A 2012-es Eurobarometer 

adatai szerint18 az uniós polgárok 98%-a ítélte hasznosnak a nyelvtudást, 

54%-a beszél legalább egy idegen nyelvet, 25% legalább kettőt, és 10 % 

hármat vagy többet – viszont 46% egyáltalán nem beszél az anyanyelvén 

kívül mást. A legtöbben Luxemburgban (84%), Hollandiában (77%) és 

Szlovéniában (67%), a legkevesebben Görögországban (15%), az Egyesült 

Királyságban (14%), Portugáliában és Magyarországon (13%) képesek 

idegen nyelven kommunikálni 19 . De nem sokkal jobb ennél a középen 

elhelyezkedő országok e téren mérhető teljesítménye sem: 22% és 18% 

közötti eredményeket mértek Románia, Franciaország, Olaszország, 

Csehország, Ciprus, Bulgária, Spanyolország és Írország esetében. A 

statisztika felveti azt a kérdést, hogy a megkérdezettek pontosan tudták-e, 

mit jelent a „nyelvtudás” fogalma. Sok országban – így Magyarországon is – 

a tudást a papír, a nyelvvizsga bizonyítvány jelenti, másutt már az is 

„tudás”, ha meg tud szólalni egy másik nyelven.  

A kutatás szerint Európában mindössze öt olyan nyelv van, amit a 

nyelvtanulók legalább 5%-a választ. Ezek közül az angol foglalja el az első 

helyet (38%), a franciát 12%, a németet 11%, a spanyolt 7%, az oroszt 

pedig 5% választja. Így az európai többnyelvűség mint nyelvstratégiai cél 

elérése, igen távolinak tűnik, ugyanakkor egyre nő a 20–21. század első 

számú közvetítő nyelvének, az angolnak a szerepe. 

A következő két fejezet a térség földrajzi és társadalomtörténeti 

jellemzőibe ad bepillantást. Ezek az ismeretek szükségesek a különféle 

státuszú, így a nyelvek fölött hídként működő, illetve az egyes nemzeti 

nyelvek működésének, a nyelvközösségek életében betöltött szerepének 

megértéséhez.   

  

 

18 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf 

19 Eurobarometer 2012. 12–16. 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf
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Összegzés 
 

Az Ethnologue nemzetközi nyelvi adatbázis készítői 2022-ben 7157 nyelv 

létezéséről tudnak. Ennek a többezer nyelvnek csak egy töredékét beszélik 

Európában őshonos nyelvként. Ugyanakkor a gyarmatosítás velejárójaként 

erről a kontinensről terjedtek el a legszélesebb körben ismert nyelvek: az 

angol, a spanyol, a francia, kisebb mértékben a holland és az olasz, amelyek 

a meghódított területeken nemcsak kétnyelvűséget, hanem akár 

nyelvcserét is eredményezhettek, vagy egyfajta tetőnyelvként a 

nyelvhasználat egyes területein beboríthatták, elfedhették a valamikori 

helyi nyelvi sokszínűséget.  Az így láthatatlanná vált nyelvek jelentős része 

tovább él ugyan, de presztízse csak a beszélőközösség számára van, 

használata a közösség szűk határait nem lépi át. Erre talán India az egyik 

legérdekesebb példa: az országnak jelenleg is az egyik legmagasabb 

presztízsű nyelve az angol, mellette a hindit nevezték meg hivatalosként, 

de e kettőn túl az indiai alkotmány még huszonkét nemzeti nyelvet is 

megkülönböztet. Ezek a gyarmati időszak elmúltával megerősödtek, és az 

egyes tartományokban megjelennek a nyilvános színtereken is. 20   A 

nyelvek földrajzi sokféleségét tekintve Ázsia és Afrika áll az első két helyen, 

de itt található a veszélyeztett nyelvek többsége is, amelyek egy-egy kisebb, 

százezer fő alatti közösségben használatosak, írásbeliséggel nem 

rendelkeznek. Ez utóbbi funkciót – a Joshua Fisman által eltérő nyelvekre 

is kiterjesztett diglosszia fogalmat alapul véve – többnyire a valamikori 

gyarmatosító nyelve tölti be a hivatali nyelvhasználatban, valamint az 

oktatás területén. Érthető, hogy az ún. széles körben ismert nyelvek, 

elsősorban az angol, vezetnek a nyelvtanulók által választott célnyelvek 

listáján is. 

Az említett adatbázis arra vonatkozóan is tartalmaz adatokat, hogy 

mindössze háromszáz körül van azoknak a nyelveknek a száma, amelyek 

egy- és tízmillió közötti elsőnyelvi beszélővel rendelkeznek. A nyelvek 

jövője, a veszélyeztetettség mértékére adható válasz ezek mentén 

rajzolódik ki: amíg egy beszélőközösségnek szüksége van az általa használt 

nyelvre, megmarad, de nyilvánvalóan azok a nyelvek vannak nagyobb 

biztonságban, amelyek legalább egymillió elsőnyelvi beszélővel 

rendelkeznek, valamint akár regionálisan, akár országosan hivatalos nyelvi 

státussal is rendelkeznek.  

 

20 The National Language of India, 22 Languages of India List (studyiq.com) 

https://www.studyiq.com/articles/the-national-language-of-india/
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A kelet-közép-európai térségre a fentiek alapján az alábbiak 

jellemzőek: a beszélők számát tekintve egyik olyan nyelv sincs veszélyben, 

amelynek van saját nyelvországa és kidolgozott normatív változata, mivel 

ezek legalább egy országban hivatalos nyelvi funkciót töltenek be, emellett 

a beszélők több államban elismert nyelvi és etnikai kisebbségként is élnek. 

Vannak a régióban olyan nyelvek, amelyek a dialektuskontinuum, a 

nyelvváltozatok terjedése és átszövődése miatt közelebb vannak 

egymáshoz (egyes szláv nyelvek), de olyan is van, amelyik nem rendelkezik 

nyelvrokonokkal, ide tartozik a magyar. A hivatalos státusú, kidolgozott 

sztenderd változattal is rendelkező nyelveken túl azonban erre a térségre 

is jellemző a nyelvjárások változatossága, amelyek visszaszorulóban 

vannak. A visszaszorulásnak, a majdani eltűnésnek az ideje minden 

bizonnyal függ attól, hogy a szűkebb beszélőközösség számára fontos-e a 

megtartása, milyen külső megítélés jellemzi – az elfogadottság vagy a 

megbélyegzettség, illetve attól, hogy mekkora a távolsága a sztenderdtől. 

Feltételezésem szerint minél pozitívabb a külső és belső viszonyulás, annál 

biztosabb lehet a fennmaradás. Végül meg kell említeni még egy 

nyelvcsoportot, amelynek a fő jellemzője, hogy nincs anyaországa, és attól 

függően alakul a nyelvváltozata, hogy mely nyelv környezetében él. A 

tankönyv külön fejezetben tárgyalja az önálló országgal rendelkező, 

valamint az ország nélküli, változatosságukat tekintve területfüggetlen 

nyelveket.  

 

 

Kérdések 
 

Egyetért-e azokkal a kategóriákkal, amelyeket Lewis felállított?  Válasszon 

ki egy ön által veszélyeztetettnek gondolt európai nyelvet, és vizsgálja meg 

Paul M. Lewis kategóriái alapján. 

Milyen közös vonásai vannak a kelet-közép-európai nyelveknek az 

Ethnologue adatbázisból leszűrhető információk alapján? 

Miért mondhatjuk, hogy az észt nyelv nincs veszélyben, noha a beszélők 

száma alapján lehetne is? 

Hogyan válhatott az angol világnyelvvé?  
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A téma feldolgozásához ajánlott szakirodalom 
 

Comrie, Bernard – Matthews, Stephen – Polinsky, Maria 2006. A nyelvek 

világatlasza. A világ nyelveinek eredete és fejlődése. Ford. D. Németh 

Dorottya és Ilyés Emese. Kossuth Kiadó, Budapest (több nyelven is 

elérhető). 

Crystal, David 2003. A nyelv enciklopédiája. Osiris, Budapest. 

Graddol, David 2006. English Next. Why global English may mean the end 

of ‘English as a Foreign Language’. British Council. 

Rannut, Mart 1999. Több mint nyelvpolitika: a Szovjetunió Észtország 

ellenében. Ford. Dancs Szabolcs. In: Szépe György – Derényi András szerk. 

Nyelv, hatalom, egyenlőség. Nyelvpolitikai írások. Corvina, Budapest, 224–

250. 

 

Forráselemzés 
 

Az alábbi forrás a veszélyeztett nyelvek jellemzőt foglalja össze. Ebben 

további forrásokra is utalnak az összeállítók. Nézzen utána az alábbiaknak: 

UNESCO vörös könyve; Ethnologue adatbázis; Regionális vagy Kisebbségi 

Nyelvek Európai Chartája! Hogyan próbálja lassítani a világszervezet és az 

egyes európai államok a nyelvek kihalását? 

A dokumentum forrása:  

Veszélyeztetett nyelvek és nyelvi sokszínűség az Európai Unióban. Készült 

Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságának megbízásából 2013-ban. 

VESZÉLYEZTETETT NYELVEK ÉS NYELVI SOKSZÍNŰSÉG AZ EURÓPAI UNIÓBAN 

(europa.eu) 

 

„Az elmúlt fél évszázadban a globalizáció folyamata révén a világban egyfajta 

általánosabb kultúra is népszerűvé vált, melynek elsődleges közvetítője az angol 

nyelv. A kevésbé használt nyelvek közül sok nem képes versenyre kelni és 

fennmaradni ebben a környezetben.  

A kisebbségi nyelvek közül sok képvisel gazdasági többletértéket a 

munkalehetőségek terén és valós gazdasági szempontból is. Azonban sok 

veszélyeztetett nyelv hátrányos helyzetű, nehezen megközelíthető vidéki 

térségekben van csak jelen. Sok veszélyeztetett nyelv beszélője nem gondolja, 

hogy nyelvének gazdasági értéke van, következésképpen nem adja tovább a 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/495851/IPOL-CULT_NT(2013)495851(SUM01)_HU.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/495851/IPOL-CULT_NT(2013)495851(SUM01)_HU.pdf
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nyelvet a következő nemzedéknek. A generációközi nyelvátadás hiánya a 

veszélyeztetett nyelvek egyik legnyilvánvalóbb tulajdonsága.  

Az 1990-es években az UNESCO vörös könyvet adott ki a veszélyeztetett 

nyelvekről, melyben összegyűjtötte a világ veszélyeztetett nyelveinek teljes 

jegyzékét. Ezt a kiadványt később felváltotta a világ veszélyeztetett nyelveiről 

készített atlasz. 2002 márciusában az UNESCO eseti szakértőkből álló nemzetközi 

csoportot kért fel arra, hogy dolgozza ki a nyelvi vitalitás osztályozási keretét. A 

keret a nyelvi vitalitás 7 szintjét rögzíti; öt szint vonatkozik a veszélyeztetett 

nyelvekre. E besorolások a következők: biztos; bizonytalan; sérülékeny; 

veszélyeztetett; komolyan veszélyeztetett; kihalás közelében; kihalt.  

A szakértői csoport meghatározta az egyes nyelvek általános helyzetének 

értékelésére szolgáló kilenc tényezőt is. Köztük olyan változók szerepelnek, mint 

a generációközi nyelvátadás, a beszélők abszolút száma vagy a létező 

nyelvhasználati területeken tapasztalt tendenciák.  

Az Európában őshonos, de az egyes államokban államnyelvként el nem ismert 

nyelvek megjelölésére a „regionális vagy kisebbségi nyelv” kifejezés az elfogadott. 

Ezt a kifejezést használja az Európa Tanács is a Regionális vagy Kisebbségi 

Nyelvek Európai Chartájában. E nyelvek nagyjából négy kategóriába sorolhatók, 

melyek a következők: őshonos nyelv, amely őshonos, de nem államnyelv; őshonos 

és határon átnyúló nyelv, amely őshonos és egynél több államban létezik, de nem 

államnyelv; határon átnyúló nyelv, amely az egyik államban államnyelvként 

létezik, más államban pedig kisebbségi nyelvként; területhez nem köthető 

nyelvek, például a roma.  

A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája az Európa Tanács égisze 

alatt 1992-ben elfogadott európai szerződés, melynek célja a történelmi regionális 

és kisebbségi nyelvek védelme és előmozdítása Európában. /…/ A charta nem 

kifejezetten a veszélyeztetett nyelvekkel foglalkozik, de Európa veszélyeztetett 

nyelvei közül sok az alacsonyabb védelmi szintet élvező nyelvek közé tartozik. 

/…/ 

Az elmúlt harminc évben az Európai Unió sokféle stratégiát alkalmazott a 

nyelvtanulás és a nyelvi sokszínűség támogatására. 1983-ban az Európai Unió 

cselekvési irányvonalat alakított ki a kisebbségi és regionális nyelvek és kultúra 

megőrzésére és előmozdítására. 1998-ig ez az cselekvési irányvonal 3 350 305 

eurót biztosított a kisebbségi nyelvekkel kapcsolatos projektekre. A támogatásnak 

jelentős hálózatépítő hatása volt, és ösztönözte a szakértelem és bevált 

gyakorlatok kölcsönös cseréjét. A költségvetési tételt 2001-ben törölték, az 

Európai Bíróság 1998. évi ítélete nyomán. Ezt követően az Unió úgy döntött, hogy 

külön program létrehozása helyett integrált stratégiát alkalmaz. Abban az időben 

ezen új fejlemény részeként az Uniónak felül kellett vizsgálnia a regionális és 

kisebbségi nyelvekre fordított kiadásait. 2008-ban az Európai Parlament 

Kulturális és Oktatási Bizottsága az egész életen át tartó tanulás programjának 
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összefüggésében egy jelentésében megállapította, hogy: „A kisebbségi nyelvek 

jóval kevesebb támogatást kaptak.”  

2011-ben a Régiók Bizottsága egy politikai ajánlásban megállapította, hogy 

„megerősített jogalapra van szükség, amely specifikus, megfelelően finanszírozott 

politikát tesz lehetővé a nyelvi kisebbségek érdekében”. Az európai 

többnyelvűséggel összefüggésben a nyelvi sokszínűség és a nyelvtanulás jelentős 

támogatást élvezett az elmúlt évtizedben. Ezzel összefüggésben a regionális és 

kisebbségi nyelvek is támogatást kaptak. Az Európai Parlament kérésére a 

Bizottság megvalósíthatósági tanulmányt készített egy nyelvtanulással és nyelvi 

sokféleséggel foglalkozó európai ügynökség lehetséges létrehozásáról. Az Európai 

Bizottság válaszul inkább hálózatok létrehozását látta jobbnak, és három 

regionális és kisebbségi nyelvekkel foglalkozó hálózat kap szinte folyamatosan 

támogatást 2008 óta. Ezek a „Hálózat a nyelvi sokszínűség előmozdításáért” 

(Network for Promoting Linguistic Diversity – NPLD), az Európai Nemzetiségek 

Szövetségi Uniója (Federal Union of European Nationalities – FUEN) és a Mercator 

kutatási hálózatok. Az Unió jelenleg a fő hangsúlyt – a többnyelvűség és az új 

ötletek és politikai javaslatok kidolgozásának összefüggésében – a „Civil 

társadalmi fórum a többnyelvűségért” létrehozására helyezi.  

Néhány tagállam – leginkább kormányzati szinten – jól strukturált stratégiai 

tervet dolgozott ki nyelveinek megőrzésére és fejlesztésére. Különösen fejlett 

stratégiája van Spanyolország régióinak és az Egyesült Királyságnak. Az ír 

kormány is 20 évre szóló stratégiát dolgozott ki az ír nyelv használatának 

előmozdítására. E stratégiák nagy része azonban az erősebb regionális és 

kisebbségi nyelvekkel összefüggésben került kidolgozásra. Néhány tagállamban 

sok kisebbségi nyelv létezik, amelyek közül néhány veszélyben lehet. A 

tagállamoknak meg kell próbálniuk biztosítani, hogy a joghatóságuk alá tartozó, 

különböző nyelvi kisebbségek támogatása egyenlő mértékű legyen.  

Az elmúlt évtizedekben számos innovatív ötlet született a veszélyeztetett és 

kisebbségi nyelvek támogatására. Köztük igen különböző közösségekre, például a 

lappokra vagy a Man szigeti és walesi közösségekre irányuló projektek. Különösen 

sikeresnek számít az EU által társfinanszírozott MELT (Multilingual language 

transmission – többnyelvű nyelvátadás) elnevezésű projekt, amellyel az iskola 

előtti nevelésben a kisebbségi nyelvek tanításához szükséges szakértelem 

fejlesztését támogatták.  

A veszélyeztetett nyelvek számos kihívással küzdenek. A digitális kor egyszerre 

jelenthet kihívást és kínálhat lehetőséget. A META-NET (2012) megállapítja, hogy 

a magasan fejlett kisebbségi nyelvek, például a baszk és a katalán, magas kockázati 

kategóriába tartoznak a jövőbeli „fenntarthatóságuk” szempontjából. Ám 

kínálkoznak lehetőségek is azáltal, hogy a Veszélyeztetett nyelvek és nyelvi 

sokszínűség az Európai Unióban nyelvi közösségek segíthetik egymást oly módon, 

hogy a közösségi média nyelveként saját nyelvüket használják.  
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A következő években, érthető módon, a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás 

áll majd az uniós politikák középpontjában. Nem mindig könnyű a veszélyeztetett 

nyelvek problémáját ehhez a menetrendhez kapcsolni. Ha azonban egy nyelv 

kihal, akkor mindörökre eltűnik. Annak érdekében, hogy az Unió súlyt adjon a 

nyelvi sokszínűségre vonatkozó retorikájának, részletekbe menően meg kell 

vizsgálnia, hogy milyen gyakorlati támogatást tud nyújtani a veszélyeztetett 

nyelveket beszélő közösségeknek azon a hatáskörön belül, mellyel e területen 

rendelkezik.  

Főbb megállapítások. Politikai ajánlások  

Fontolóra kell venni, hogy a veszélyeztetett nyelveket beszélő közösségeknek 

egyedi támogatást biztosítsanak fennmaradásuk érdekében. A támogatást a nyelvi 

sokszínűség általános keretébe illeszkedő, a veszélyeztetett nyelvek támogatására 

irányuló politikai keretrendszer kidolgozása révén kell nyújtani.  

Az Európa Tanácsot fel kell kérni annak megfontolására, hogy van-e lehetőség a 

veszélyeztetett nyelvekre vonatkozó rendelkezések beillesztésére a Regionális 

vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájába. Az Európai Unió ösztönözhetné azon 

tagállamait a charta aláírására, amelyek ezt még nem tették meg, az aláíró 

tagállamokat pedig a charta ratifikálására, ha ezt még nem tették meg.  

A bevált gyakorlatok Európai Unió által hangsúlyozott cseréjének részeként az 

összes tagállamot ösztönözni kellene arra, hogy dolgozzanak ki nemzeti stratégiai 

tervet a veszélyeztetett nyelvek támogatására azon színvonalas bevált 

gyakorlatok alapján, melyek több európai nyelvközösségben már rendelkezésre 

állnak. Az Európai Uniónak javasolnia kellene a tagállamoknak, hogy egy államon 

belül részesítsék azonos támogatásban valamennyi veszélyeztetett vagy 

kisebbségi nyelvközösséget. A nyelvi revitalizációt célzó, európai szintű 

prioritások kitűzésekor leginkább az otthoni nyelvátadásra és a veszélyeztetett 

nyelvek oktatási rendszerben való tanítására kellene összpontosítani. A 

veszélyeztetett nyelvek tanulásának és használatának előmozdítása határozott 

oktatáspolitikát igényel.  

A fontosabb szereplők jobb együttes fellépése szükséges a veszélyeztetett 

nyelveknek nyújtott támogatás terén. Az európai szintű hálózatokat fejleszteni 

kell és megfelelően finanszírozni, hogy hatékonyan és eredményesen 

működjenek.  

Külön figyelmet kell fordítani a technológia nyújtotta támogatásra. A 

veszélyeztetett nyelveket beszélő közösségek tagjai kevesen vannak, és egyre 

inkább szétszóródnak. Ezeknek a nyelvi csoportoknak a technológia és a 

közösségi média könnyen hozzáférhető kommunikációs eszközöket kínálhat az 

egyéni kommunikációhoz és a hatékony csoportos kommunikációhoz egyaránt. 

Az európai kutatási és fejlesztési támogatás igen hatásos lehet e téren.  
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A veszélyeztetett nyelveket beszélő közösségek számára lehetővé kell tenni, hogy 

előmozdíthassák saját nyelvük ügyét. E téren sok tudás és szakértelem 

halmozódott már fel, ezeket hasznosítani kell. Különös hangsúlyt kell fektetni a 

veszélyeztetett nyelvek fiatalok általi használatának erősítésére. Ennek 

érdekében a nyelvi közösségeknek forrásokkal kell rendelkezniük, hogy a 

közösség fiatal tagjait meggyőzzék arról, hogy nyelvük hasznos, fontos és szép.”  
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NYELVEK HÍDSZEREPBEN: NEMZETKÖZI 
KÖZVETÍTŐNYELVEK KELET-KÖZÉP-

EURÓPÁBAN 
 

A természetes és a mesterséges közvetítőnyelvek. 

A latin szerepe a közös európai kultúra 

megteremtésében. A diplomácia nyelve, a 

francia, majd az orosz. A német mint kelet-

közép-európai, egyben birodalmi 

közvetítőnyelv. Az angol világnyelv 
 

 

Bevezetés a hídszerepű nyelvek témaköréhez 
 

Kelet-Közép-Európa népei, országai az államalapítások óta Közép-Európa 

részének tekintik magukat: az államszervezet és a gazdasági rendszer  és az 

egyház felépítése, működése a régiótól nyugatabbra fekvő államokéhoz 

hasonlóan alakult, egészen a második világháború végéig. A közösséghez 

való tartozásnak természetesen nemcsak politikai, gazdasági, katonai, 

hanem kulturális és nyelvi vonatkozásai is vannak. A római vagy a bizánci 

keresztény egyházhoz való tartozás meghatározta a kulturális dominanciát 

is. Ehhez kapcsolódott a 18. század végéig a népnyelvek feletti, elsősorban 

írásban és a szakrális, oktatási, valamint államigazgatási és nemzetközi 

diplomáciai helyzetben használt közvetítőnyelv, a latin, illetve az óegyházi 

szláv alkalmazása. A fejezetben a népek, nyelvek és kultúrák között 

hídszerepet betöltő, ún. közvetítőnyelveket vesszük sorra. Ezek egy részét 

az areális nyelvészet kutatási területének bemutatása során már 

említettük, de ebben a fejezetben a nyelvpolitikai szerepük is előtérbe 

kerül.  

A közvetítőnyelvek alkalmazását mindig az eltérő nyelveket beszélő, 

de egymással valamilyen okból kommunikációra kényszerülő közösségek 

igénye hozza létre és tartja életben. A nyelvi kompetencia a használati 

értéktől függően a nyelvtani és szókincsbeli egyszerűsítéstől és kizárólagos 
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szóbeliségtől a legmagasabb államigazgatási és tudományos igényeket is 

kiszolgáló szó- és írásbeliségig terjedhet.  Egy közvetítőnyelv tehát 

szolgálhatja két vagy több nép között a kereskedelmi kapcsolatokat, de 

betölthet szélesebb körű funkciót is: egy meghatározott kultúrkörben – 

akár több országban, kontinensen is – lehet egy-egy korszakban az 

írásbeliség nyelve, a műveltség hordozója, a törvények rögzítésének 

eszköze. Lehet azonban egy szövetségi rendszer szimbóluma is: ilyen volt 

az orosz nyelv a második világháború után a rendszerváltásig a Varsói 

szerződés katonai, illetve a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanács (KGST) 

szervezében résztvevő a kelet-közép-európai országok többsége számára. 

Napjaink nemzetközi közvetítő nyelvei is ilyen feladatokat látnak el: 

részben kommunikációs eszközként szolgálnak a turizmus vagy munka 

keretében utazgató, világszerte kapcsolatokat építő emberek számára, 

részben lehetővé teszik a különféle nemzetek tudományos eredményeinek 

határokat nem ismerő közkinccsé tételét – ezt segíti elő sok, nem angol 

nyelvterületen működő egyetem angol nyelvű képzése is. Az angol nyelv 

mára a globalizáció egyik legfőbb szimbóluma lett – és nemcsak Európában. 

 

A lingua franca fogalma 
 

A „lingua franca” terminus olyan közvetítőnyelvet jelent, amely két vagy 

több különböző nyelvet beszélő közösség között kommunikációs hidat hoz 

létre. Ma az angol nyelvet tekintjük a legelterjedtebb lingua francának, bár 

sokan felvetik a kérdést, hogy ezt a közvetítő szerepet betöltő, és számtalan 

változatban létező nyelvet angolnak lehet-e még nevezni. Maga a lingua 

franca elnevezés a frankok nyelvére utal, amelyet főként a földközi-tengeri 

kereskedelem során használtak közvetítőnyelvként. A Római Birodalom 

fennállása idején a provinciák lingua francája a latin lett, évszázadokkal 

később pedig a gyarmatosítók nyelve töltött be hasonló funkciót a hódítók 

és meghódítottak, illetve a hódítási területen élő, de egymástól eltérő 

nyelveket beszélő bennszülöttek között. 21  Az ókori és középkori 

kereskedelemben részt vevő, különféle nyelvű népcsoportok érintkezése 

során használt közös nyelv jellemzője, hogy akár többféle nyelv is 

közreműködhetett a létrejöttükben, és funkcióját tekintve valószínűleg 

jóval egyszerűbb lehetett, mint a modern kor közvetítőnyelvei.   

 

21  A témáról bővebben tájékoztat Mihály Botond 2010. Mi is az a lingua franca? 
Világnyelvek az angol előtt. http://www.nyest.hu/hirek/mi-is-az-a-lingua-franca-
vilagnyelvek-az-angol-elott 

http://www.nyest.hu/hirek/mi-is-az-a-lingua-franca-vilagnyelvek-az-angol-elott
http://www.nyest.hu/hirek/mi-is-az-a-lingua-franca-vilagnyelvek-az-angol-elott
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A mesterséges nyelvek mint lehetséges közvetítőnyelvek 
 

Ide sorolhatók a mesterséges nyelvek is, amelyek mindenki számára 

idegenek, tehát nem kötődik hozzájuk olyan nyelvi identitás, mint a 

természetes nyelvekhez, viszont egyszerűek, logikusak, létrehozóik kerülik 

a természetes nyelvekre jellemző kivételeket, és nem utolsó sorban 

alkalmasak lehetnek az emberi kommunikációra. Talán a legismertebb 

közülük az eszperantó, amelyet a 19. században alkotott meg Lazar 

Markovich Zamenhof 22 . Ez ma élőnyelvnek tekinthető, fordításirodalma 

van, sőt nyelvvizsgát is lehet tenni belőle23. Az eszperantó mindössze 16 

alapszabályra támaszkodik, amelyek között vannak morfológiaiak (pl. a 

számnevek alakja nem változik, a főnevet és a melléknevet egyeztetni kell, 

a szóképzés a tövek összetételével történik), hangtaniak, pl. eredetileg 

nincsenek néma betűk (ma már van ilyen), az utolsó előtti szótag a 

hangsúlyos 24 . A tanulást megkönnyíti, hogy a hangjelölés egyszerű: egy 

hang = egy graféma. Érdekesség, hogy eredetileg mellékjeles 

mássalhangzók is szerepeltek az írásrendszerben, amelyek később 

elmaradtak, és helyettük egy néma h került a mássalhangzók végére, ma 

pedig x jelöli ennek a helyét (a „cs” hang jelölésének útja: ĉ > ch > cx). Az 

eszperantó szókincse körülbelül 15 ezer főként a neolatin nyelvekből 

származó szógyökre épül (amas = szeret, patro =apa), de vannak benne 

szláv és germán elemek is. Létrehozójának a célja az volt, hogy egy 

jóhangzású, könnyen megtanulható nyelvet alkosson meg, és nem zárta ki 

a változás lehetőségét – szemben például a volapükkel, amely nehezen 

átlátható nyelvtanra támaszkodott, és nem volt rugalmas rendszerű. 

Létrehozója, Johann Martin Schleyer kizárólagos jogot formált rá, nem 

támogatta más javaslatok beépítését, így a kezdeti lendület után (1880–

1889) a tudománytörténeti érdekességekhez sorolódott25. Az eszperantó 

grammatikája viszont a természetes agglutináló nyelvekhez hasonló, tehát 

van ragozása, vannak viszonyító eszközei, igemódjai és három igeideje, de 

jóval egyszerűbb a szerkezete, mint azoknak a nyelveknek a rendszere, 

 

22 Zamenhof életéről, az eszperantó nyelv születéséről l. egyebek között: Princz Oszkár: Az 
eszperantó élő nyelvvé válásának fontosabb állomásai. In: Gecső Tamás szerk. 2003. 
Természetes nyelvek – mesterséges nyelvek. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 68–77. 

23  Egy példa a tanfolyamra, tananyagra és a nyelvvizsgára: http://www.eszperanto-
tanfolyam.hu/ 

24 Crystal, David 2003. A nyelv enciklopédiája. Mesterséges nyelvek. Osiris, Budapest, 441. 

25 Princz Oszkár i.m. 69–70. 

http://www.eszperanto-tanfolyam.hu/
http://www.eszperanto-tanfolyam.hu/
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amelyekre támaszkodott, és még egy fontos, csak a mesterséges nyelvekre 

jellemző tulajdonsága van: nincsenek benne kivételek. Jelenleg az 

eszperantónak közel 2 millió beszélője és 1000 körüli elsőnyelvi beszélője 

van.26 

 

  
 

1. kép: Zamenhof arcképe  

2. kép: Zamenhof eszperantó tankönyvének címlapja (1887) 

 

Ha ilyen egyszerű megtanulni a mesterségesen létrehozott nyelveket, 

amelyek ráadásul konfliktust sem okozhatnak, hiszen beleszületni nem 

lehet, csak megtanulni, mindenkinek a tanult nyelve, senkinek sem az 

anyanyelve – bár többen „apanyelvükkként” jelölik meg 27 . Korlátlan 

kompetenciáról ugyanakkor nehéz lenne beszélni egy szerkesztett nyelv 

esetében. Ha vannak tanulói, akik könnyen, gyorsan (kb. 200 óra alatt) 

használható tudás birtokába jutnak, felvetődhet a kérdés, hogy miért nem 

terjedt el jobban? David Crystal a mesterséges nyelvekről szóló fejezetében 

összegyűjtötte azokat a nyelvi és nyelvpolitikai problémákat is, amelyek 

akadályozták az elterjedést. Az egyik vitatható elemként a mesterséges 

nyelvek indoeurópai nyelvi alapjait nevezi meg, mivel a nem ebbe a 

nyelvcsaládba tartozó nyelvek számára nem egyértelműek a kategoriák, 

emellett szemantikai nehézségeket is okoz a szavak eltérő jelentéstartalma, 

különösen a frazémák tekintetében. Crystal megfogalmazásában a nyelvi 

ideológiai akadály oka a következő: „A nyelv egyik alapfunkciója, hogy 

kifejezi emberi csoportok identitását, és ez adja a magyarázatát számos 

 

26 Devlin, Thomas Moore 2019.  What Is Esperanto, And Who Speaks It? What Is Esperanto, 
And Who Speaks It? (babbel.com) 

27  Salomonné Csíszár Pálma 2003. Apanyelvem az eszperantó. In: Gecső Tamás szerk. 
Természetes nyelvek – mesterséges nyelvek. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2003: 78–86. 

https://www.babbel.com/en/magazine/how-many-people-speak-esperanto-and-where-is-it-spoken
https://www.babbel.com/en/magazine/how-many-people-speak-esperanto-and-where-is-it-spoken
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nyelvi különbözőségnek. Márpedig a mesterséges nyelvekben ezek az 

eltérések nem létezhetnek. Így az elterjesztésüket célzó mozgalmak 

óhatatlanul szembekerülnek mindazon erőkkel, amelyek célja a nemzeti, 

regionális vagy társadalmi eltérések kifejeződésének fenntartása. A 

nacionalizmus kialakulása, amely során a nemzeti nyelv a nemzeti 

hagyomány alapelve és a nemzeti büszkeség forrása lett, állította meg a 

mesterséges nyelvek elterjedését a 18. század végén – és vetette vissza 

ismét terjedésüket az első világháború utáni években.”28 

A mesterséges nyelvek elterjedésének akadályait firtató kérdésekre 

adható válasz tehát elég egyszerű: amíg a gondolkodást és a hovatartozást 

a nyelvi identitás, az anyanyelvhez való erős érzelmi kötődés, a korlátlan 

kompetencia igénye, valamint a nyelvvel is összefüggő, közösségi kulturális 

hagyományok – egyebek között a nyelvi változatosság – határozzák meg, az 

emberi kommunikációra alkalmas mesterséges nyelvek nem tölthetik be a 

nekik szánt nyelvi béketeremtő szerepet. 

 

 

Az egyszerűsített és újraépített közvetítő nyelvek – a 
pidzsin és a kreol  
 

A közvetítőnyelvek sajátos csoportját alkotják a pidgin/pidzsin nyelvek, 

amelyek a mindennapi életben, de főként a nemzetközi kereskedelmi 

érintkezésben játszanak szerepet már az ókortól kezdve. Jellemzőjük a 

célszerűség, az egyszerű nyelvi formák alkalmazása, a redukált 

mennyiségű, de kreatívan alkalmazott szókincs29, ami lehetővé teszi, hogy 

az egymástól jelentősen eltérő nyelvek mellett az adott terület pidzsinjét is 

beszélő emberek megértsék egymást. A pidzsin senkinek sem az 

anyanyelve, viszont mindig élőnyelvek találkozási pontján alakul ki 

valamilyen forrásnyelvből (pl. angol, francia, portugál). A pidzsin beszélői 

nem, vagy alig értik meg a forrásnyelvi sztenderd beszélőit és viszont, tehát 

„a két nyelv között nincsen kölcsönös érthetőség; emellett a pidzsin 

nyelvek központosulás és megszilárdulás következtében szilárd nyelvi 

alakulatokká válnak”30. Éppen emiatt nem lehet a „kínai piacok” redukált 

magyar nyelvét pidzsinnek nevezni, hiszen van kölcsönös megértés a 

 

28 Crystal 2003, 442. 

29 Sándor Klára 2014. Határtalan nyelv. Szak Kiadó, Bicske, 165–170. 

30 Trudgill, Peter 1997. Bevezetés a nyelv és a társadalom tanulmányozásába. Ford. Sándor 
Klára. JGYTF, Szeged, 65.  
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sztenderd magyar nyelvet használók és az egyszerűsített, „túlélő szintű” 

magyarnyelv-tudásukat alkalmazó kínai, vietnami árusok között.  

A nyelvek találkozási pontjából azonban nemcsak egyszerűsödési, 

hanem gazdagodási folyamatok is kiindulhatnak: egy korábban pidzsinként 

megszilárdult nyelv is kiteljesedhet, és fokozatosan elkezdhet megfelelni a 

szűk érintkezési funkció helyett az egyre szélesebb társadalmi igényeknek. 

A fokozatos fejlődés, változás, gazdagodás folyamata a kreolizálódás, 

aminek eredményeképpen létrejönnek a kreol nyelvek. Ezek a nyelvek – 

szemben a pidginnel – már változatos színtereken használhatóak, 

presztízsük magas, vannak anyanyelvi beszélőik, többnyire gazdag a 

nyelvtani rendszerük és a szókészletük. Ennek ellenére a kutatók sokszor 

szinonimaként használják a két fogalmat, és nehezen döntik el, hogy az 

adott esetben hogyan nevezzék e két ellentétes utat bejárt 

közvetítőnyelvet31.    

 

 

A középkori Európa nemzetközi közvetítőnyelve: a 

latin32  

 

A középkorban, egészen a nemzeti nyelvek 19. századi térhódításáig 

Európában a latin nyelv töltötte be a műveltség nemzetközi 

közvetítőnyelvének szerepét mind szóban, mind írásban: ezen a nyelven 

készültek a krónikák, az oklevelek, az egyetemeken ezen adták át a 

professzorok a tudást – ezzel megteremtődött a hivatali és tudományos élet 

teljes átjárhatósága. Felmerülhet a kérdés, hogyan vált a latin, amely 

eredetileg egy város, Róma nyelve volt, a műveltség és az államszervezés 

nyelvévé egész Európában, miközben a római polgárok számára a görög 

töltötte be a magasabb presztízsű nyelv szerepét. 

 A Római Birodalom folyamatosan terjeszkedett, és a katonai 

hódítást követően be is rendezkedett a területen. Ez azt jelentette, hogy 

településeket alakítottak ki, megszervezték a latin nyelvű közigazgatást is. 

 

31 Wardaugh, Ronald 1995. Szociolingvisztika. Pidginek és kreolok: definíciók. Osiris, 
Budapest, 56–58. („A hawaii pidgin angol és a hawaii kreol angol kifejezéseket például 
használhatja ugyanaz a kreolkutató (Bickerton, 1977, 1983/ ugyanannak a változatnak a 
leírására. A tok pisint szintén hol pidginnek, hol kreolnak nevezik.” 57.) 

32 A latin már a 3. fejezetben, az areális nyelvérintkezések tárgyalásánál is előkerült, itt egy 
szélesebb, funkcionális szempontú áttekintéssel egészítjük ki a vele kapcsolatos 
ismereteket. 
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A provinciák lakói közül annak, aki a katonáskodást választotta, vagy 

tanulni akart, el kellett sajátítania a latint, ami lassan szétterjedt a 

birodalom nyugati területein, és Róma hatalmát megtestesítő, regionális 

közvetítő nyelvvé vált. Ehhez azonban arra volt szükség, hogy ne csak 

elsajátítható, hanem tanulható is legyen a nyelv. Erről a római szellemi élet 

vezetői gondoskodtak: nemcsak kidolgozott grammatikával rendelkezett a 

latin, hanem pontos helyesírási, szövegszerkesztési és stilisztikai szabályok 

is rendelkezésre álltak. Tehát minden készen volt, ami egy kodifikált 

hivatalos nyelv számára szükséges lehet. Más, ilyen komplex módon 

kidolgozott nyelv nem volt a provinciák területén, így természetesen ezt 

vették át az ott lakók. Saját nyelvük lassan háttérbe szorult, és kialakult a 

beszélt latin nyelv sokféle változata – ezeket ma neolatin nyelvekként 

tartjuk számon33.  

A Nyugat-Római Birodalom megszűnése után sem változott a 

helyzet: a sokféle latin nyelvváltozat, a neolatin nyelvek közvetlen elődei 

önálló életet kezdtek élni a szóbeliség szintjén, ugyanakkor az 

írásbeliségük változatlanul a klasszikus latin grammatikára épült. A 

nyelvváltozatok ilyen típusú, funkcionális elkülönülését Charles Ferguson 

nyomán diglossziának nevezzük34. (Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy 

a birodalom keleti részén a görög nyelv töltötte be a vezető szerepet mind 

a vallásban, mind az államigazgatásban, de az ott használatos nyelvek 

esetében nem ment végbe a latinhoz hasonló, szétfejlődési folyamat.)  

A latin tovább élését, kiemelt szerepének megtartását 

nagymértékben segítette a kereszténység terjedése. A kereszténység korai 

szakaszát az arámi, a héber és a görög nyelv jellemezte, viszont amikor 

Nagy Konstantin császár a 4. század elején áttért az új hitre, megjelent a 

latin az irodalomban és a bölcseleti munkákban is, sőt Hyeronimus a görög 

nyelvű Bibliát is lefordította. A magas fokú kidolgozottsággal rendelkező 

latin alkalmas volt az új kultúra terjesztésére, és az erősödő, egyre nagyobb 

társadalmi befolyást élvező nyugati keresztény egyház révén így 

 

33 Janson, Tore 2003. Beszélj! A világ nyelvei – tegnap, ma, holnap. HVG Könyvek, Budapest, 
93–104. 

34 Ferguson, Charles 1959. Diglossia. Word XV, 325–340. Magyar nyelven: Pap Mária – 
Szépe György szerk. 1975. Társadalom és nyelv. Szociolingvisztikai írások. Gondolat, 
Budapest, 291–317. Ferguson diglosszia fogalmát, annak alkalmazhatóságát vizsgálja a 
magyar nyelv változatai szempontjából Lanstyák István több tanulmánya a Kontra Miklós 
– Saly Noémi szerkesztette Nyelvmentés vagy nyelvárulás? című kötetben 1998. Osiris 
Kiadó, Budapest: Diglosszia és kettősnyelvűség: 125–143; A magyar–magyar diglosszia 
néhány kérdéséről: 166–182. 
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fokozatosan a középkori Európa elsődleges, magas presztízsű nyelve lett35. 

Sőt, nemcsak a vallásban, az irodalomban és a tudományban, hanem az 

államigazgatásban fontos szerepet kapott azzal, hogy ez lett az egyetlen 

hiteles, állami írásbeliség nyelve. Ebben a szakaszban már Joshua Fishman 

diglosszia-meghatározása az irányadó36, mivel a nyelvi funkciómegosztás 

különböző nyelvekre is kiterjed. Sándor Klára meghatározásában jelen van 

mind a fergusoni, mind a fishmani megközelítés, mivel a neolatin nyelvek 

esetében kezdetben az előbbi, a szláv, germán és finnugor nyelvek esetében 

az utóbbi kiterjesztés a kettősnyelvűség alapja: „A diglosszia 

kialakulásának föltétele, hogy a beszélőközösségnek hosszú írásbeli 

hagyománya legyen – így a beszélt változatok igencsak eltérhetnek az 

írásbeliség mindig konzervatívabb nyelvváltozatától. Szükséges az is, hogy 

hosszú ideig kevesen birtokolják a H-változatot, így ismerete nagy 

tekintélyt biztosít, fenntartja, megerősíti a társadalmi szegregációt. A 

diglosszia tehát egy-egy beszélőközösségre érvényes, de a beszélőközösség 

valamennyi beszélőjére nem föltétlenül: lehet, hogy csak egy szűk elit réteg 

érti és tudja használni a nagy tekintélyű változatot.”37  

Az írástudókat kolostori iskolákban képezték a hagyományos – 

Priscianus és Donatus-féle – grammatika alapján. A törvényeket, nemesi 

okleveleket, a birtokok adományozásáról szóló dokumentumokat latinul 

foglalták írásba, a krónikákat, himnuszokat latinul írták, az egyetemeken 

latinul tanítottak, emellett a népnyelveket leíró első grammatikák is ezen a 

nyelven készültek. Alkalmas volt a latin a nemzetközi kapcsolatok 

kommunikációjára is, mivel senkinek sem volt az anyanyelve, de mindenki 

ezen a nyelven tanulta a jogot és a filozófiát, emellett latinul jól tudó, 

többnyire egyházi személyeket jelöltek ki az uralkodók diplomáciai 

szolgálatra.38  

Összességében tehát a latin egy olyan diglosszia szerepű lingua franca 

volt, amely nyelvföldrajzi szempontból Európa keleti határáig terjedt, 

presztízse évszázadokon át kiemelkedően magas volt. A neolatin nyelvek 
 

35  Stroh, Wilfried 2011. Meghalt a latin, éljen a latin! Egy nagy nyelv rövid története. 
Typotex, Budapest, 123–154. 

36  Fishman, Joshua 1967. Bilingualism with and without diglossia; Diglossia with and 
without bilingualism. Journal of Social Issues 23, 29–38. 

37  Sándor Klára 2014. Mi a diglosszia? In: Sándor Klára: Határtalan nyelv. Szak Kiadó, 
Bicske, 104. 

38  A latin nyelv funkcióinak, szerkezetének, nemzetközi szerepének változásairól: 
Constantinovitsné Vladár Zsuzsa 2003. A latin nyelv az európai kultúrában című 
tanulmányában. In: Gecső Tamás szerk. Természetes nyelvek – mesterséges nyelvek. Tinta 
Könyvkiadó, Budapest, 18–25. 
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esetében a fergusoni diglosszia, a H (high, magas) és L (low – alacsony) 

változat funkció elkülönülése jól látható, a kulturális kiterjedéssel viszont a 

fishmani két nyelvre kiterjesztett változat az irányadó. Több évszázadon 

keresztül elfogadták a nemzetközi diplomácia kommunikációs nyelveként, 

ezt használták az állami és államközi hivatalos iratok rögzítésére, de 

kiemelt szerepe volt az írásbeliség más területein is, így a keresztény 

kultúrában, a szépirodalomban és a tudományban is. Ugyanakkor a 

beszélőközösségek szempontjából ez a lingua franca csak az iskolázott elit 

számára volt a kommunikációs eszköze. Kizárólagos vezető szerepét a 16. 

században, a protestantizmus megjelenésével és a nemzeti nyelvek 

térhódításával veszítette el, bár a törvényhozásban és több 

tudományterületen egészen a 18. század végéig megmaradt a túlsúlya.  

 

 

Európa regionális és időszakos közvetítő nyelvei  
 

Vannak olyan közvetítő nyelvek is, amelyek nem terjednek túl egy 

kontinens határain, hanem leginkább egy-egy birodalomhoz és időszakhoz 

köthetők. Ebből következik az, hogy ezek a nyelvek addig tölthetik be a 

közvetítő szerepet, ameddig a központi hatalom erős. A birodalmak 

megszűnésekor vagy meggyengülésekor a nyelv hatóköre is csökken. 

Felmerülhet persze a kérdés, hogy tekinthető-e közvetítő nyelvinek az a 

helyzet is, amikor a gyarmatosító a meghódított területek őslakosságának 

a nyelveit visszaszorítja, és a magáét teszi a helyébe. Értelmezésünk szerint 

a közvetítőnyelv elfogadása az érintett nyelvközösségek oldaláról 

önkéntes, presztízse magas, emellett a hatóköre – az angol kivételével – 

csak egy szűk társadalmi rétegre terjed ki, ezért a gyarmatosítást nem 

soroljuk ide. 

 

A francia nyelv  
 

A diplomácia nyelveként is használt latint a 16. század folyamán 

fokozatosan váltotta fel egy erősödő, tudatosan is tervezett neolatin nyelv, 

a királyi udvar által használt francia. Már 1539-ben megszületett az a 

rendelet, amely előírta a francia nyelv használatát a jog és közigazgatás 

területén 39 . Tíz évvel később, 1549-ben pedig megszületett az első 

 

39 Csernusné Ortutay Katalin 2002. Nyelvtörvények, elnemzetlenítés. História 9–10. 36. 
http://www.historia.hu/archivum/2002/020910csernusne.htm 

http://www.historia.hu/archivum/2002/020910csernusne.htm
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nyelvművelő (nyelvtervező) munka is Joachim du Bellay francia költő 

tollából (Défense et Illustration de la langue française / A francia nyelv 

védelme és dicsérete), amely nemcsak a francia nyelv kimunkálásáról szól, 

hanem arról is, hogyan lehet a presztízsét növelni, és minél szélesebb 

körben elterjeszteni a nemzetközi színtéren és Franciaország területén 

egyaránt. Ez az írás részben azért fontos, mert egyrészt rámutat arra, hogy 

a saját terminológiával, kidolgozott grammatikával és helyesírással nem 

rendelkező nyelvek magukban rejtik a félreértelmezés lehetőségét, ezért 

nem alkalmasak egy magasabb társadalmi igény kiszolgálására. Másrészt 

pedig azért jelentős, mert a 16. század közepén megfogalmazza a 

sztenderdizált és kodifikált nyelv lényegét: a saját nyelvközösség számára 

is magas presztízsűvé kell tenni a kiválasztott nyelvváltozatot ahhoz, hogy 

kiemelkedhessen a vele egy területen honos többi népnyelv közül, és 

hivatalossá válása ne csak papíron, hanem a gyakorlatban is megtörténjen. 

 A francia udvar nyelve – az igen magasra értékelt francia kultúrával 

együtt – a tudatos tervezés és irányítás ellenére elég lassan, de biztosan 

terjedt az európai arisztokrácia körében. XIV. Lajos korában, 1714-ben jött 

létre az első francia nyelvű diplomáciai okirat, egy államközi szerződés is, 

bár a záradékba akkor még beleírták, hogy ez nem precedens értékű. 

Nemcsak a latin, hanem később, a francia lingua franca használata idején 

sem volt még szokás törvénybe iktatni a nemzetközi közvetítőnyelv 

használatát, hiszen a szükségességét a gyakorlat diktálta. Mihalovics Árpád 

diplomáciainyelv-történeti kutatásai szerint „mintegy fél évszázadon át 

valamennyi szerződéshez külön megjegyzésként odabiggyesztik, hogy 

egyedi esetről lévén szó – különben a francia nyelv használatát hivatalosan 

nem akceptálják. Ötven évvel később, 1763-ban a párizsi 

békeszerződésben hagyták el először az említett kitételt a szerződés aljáról, 

s ezzel mintegy jelezték azt a tényt, hogy az elfogadott nyelv a francia. /…/ 

S ez az írásban soha nem rögzített konvenció több mint másfél évszázadon 

át a diplomácia íratlan szabályaként élt tovább egészen az első világháborút 

lezáró 1919–20-as béketárgyalásokig”40. 

 A francia nyelv ugyanúgy, mint a latin, csak az európai társadalmak 

felső rétegét érte el, de néhány ponton különbözött attól. Míg a latin keleti 

határai kijelölhetők a bizánci és a római kereszténység találkozásánál, a 

francia Kelet-Európába, az orosz és a román nemességhez is eljutott, sőt 

presztízsnyelvükké vált. A franciát soha nem tanították olyan széles körben 

 

40 Mihalovics Árpád 2004. A francia a társadalmi érintkezés, a diplomácia és a nemzetközi 
kommunikáció nyelve. Élő Jászkunság 1: 77–88 (83.) 
http://epa.oszk.hu/00100/00187/00001/pdf/009.pdf 

http://epa.oszk.hu/00100/00187/00001/pdf/009.pdf
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az európai iskolákban, mint a latint, mivel a 16–17. században már a 

legtöbb országban megkezdődött a nemzeti nyelvű írásbeliség kidolgozása. 

Egyetlen „igazi” lingua franca szerepe lett: amikor a 19. században 

megszervezték a nemzetközi postahálózatot, a francia lett a munkanyelv41. 

Ettől az egy hétköznapi területtől eltekintve a francia mindig az „elit” 

nyelve maradt, először a királyi udvarok nemességé, majd az értelmiségé. 

Betöltötte a neki szánt lingua franca szerepet, de használati köre nem érte 

el a latin kiterjedését. Eszerint tehát a regionális hatókörű és időszakos 

közvetítőnyelvek közé tartozik.  

 Napjainkban néhány nemzetközi szervezet hivatalos nyelve – és 

mint ilyen, közvetítő nyelvi szerepet lát el egyben között az ENSZ, az 

UNESCO, a NATO és az Európai Unió tagállamai között.  

 

A német nyelv 
 

Már a 16. században megjelenik a német mint a szaktudomány nyelve – 

először a latinul nem tudók számára készült népszerű, főként 

természettudományokat feldolgozó témákban42, de soha nem tudott a latin 

helyébe lépni, hatóköre regionális és időszakos jellegű volt, lingua franca 

szerepe pedig nem nemzetközi társadalmi igényre vezethető vissza, hanem 

egy birodalom homogenizáló politikáját szolgálta. Már a 16. században, a 

Habsburg birodalom erősödésével párhuzamosan jelentkezik a német mint 

birodalmi főnyelv elterjesztésének igénye a keleti és déli érdekövezetben, 

különösen a csehek, szlovákok, lengyelek, magyarok, horvátok és szlovének 

lakta vidékeken, tehát leginkább a Kárpát-medencében. Az első lépést 

ennek érdekében I. Ferdinánd Habsburg uralkodó tette meg, amikor a 

mohácsi csata elvesztése után (1526) segítséget ajánlott a magyaroknak a 

törökök elleni küzdelemben, de nem önzetlenül: bevezette a német 

vezényleti nyelvet a hadseregben, és a közigazgatásban is megjelent – 

először csak a latin mellett – a német nyelv43. Kétszázötven évvel később 

azonban, a nyelvi-etnikai tudatosság épülésének újabb szakaszában a 

Habsburg Birodalom népei II. József 1784-es nyelvrendeletét a nemzeti 

nyelvek elleni agressziónak, a nyelvi asszimiláció első lépésének 

tekintették. Abban igaza volt a felvilágosult abszolutista uralkodónak, hogy 

 

41 Janson, Tore 2003. Beszélj! A világ nyelvei – tegnap, ma holnap. HVG Könyvek, Bp. 252. 

42 Stroh, Wilfried 2011. 245. 

43 Nádor Orsolya 2002. Nyelvpolitika. A magyar nyelv politikai státusváltozásai és oktatása 
a kezdetektől napjainkig. BIP, Bp. 53. 
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a latin lingua franca helyett másra volt szükség, mert már nem tudta 

betölteni a hivatását egyik hagyományos színterén sem, viszont a császár 

egyedül a német nyelvben látta azt a szervező és összetartó erőt, amely a 

birodalom stabilitásának egyik feltételének tekintett. A tervét igen gyorsan, 

türelmetlenül akarta megvalósítani egy megváltozott nyelvideológiai 

környezetben. A németnek ilyen módon ugyanazt a fishmani diglosszia 

szerepet szánta, mint amit a latin töltött be a 18. századig, csakhogy közben 

a nemzeti mozgalmak már elindultak, és egy új birodalmi közvetítőnyelv 

bevezetése szembement a nyelvhasználatra is kiterjedő törekvésekkel. 

 Ugyanakkor van egy másik tényező is, ami az uralkodói módszerrel 

ellentétben elősegítette a német nyelv természetes elterjedését, regionális 

közvetítő nyelvvé válását a kelet-közép-európai térségben: a németek 11–

12. században megkezdődött szétvándorlása. A cseh, a magyar és horvát 

államalapítás óta igen jelentős számban költöztek ezekre a területekre 

német népcsoportok, és nemcsak homogén falvakat hoztak létre, hanem 

etnikailag vegyes településeken is éltek csehekkel, morvákkal, 

szlovákokkal, magyarokkal, románokkal, déli szláv népekkel együtt. 

Településeik fejlettek voltak, fontos részt vállaltak az iparosításban, a 

városi kultúra kialakításában. Nyelvük és kultúrájuk presztízse magas volt. 

1718-ban a felső-magyarországi Lőcsén Bél Mátyás megírta az első német 

nyelvkönyvet az iskolások számára, ami azt bizonyítja, hogy megjelent egy 

valós társadalmi igény a környezet nyelvének szervezett megismerésére. A 

latin kiszorulásával párhuzamosan terjedt a német, majd 20. század első 

felében, a második világháború végéig a leginkább tanított idegen nyelv lett 

az iskolákban. Hatékonyságát és a nyelv presztízsét bizonyíthatja az a tény 

is, hogy a 19. és 20. század fordulóján született, középfokú végzettséget 

szerzett kelet-közép-európai polgárok számára a német lett a leginkább 

ismert és használt idegen nyelv. Ezt a pozíciót a II. világháború után 

elveszítette, és csak az 1989-es rendszerváltás után sikerült 

visszaszereznie, amikor az addig kötelező orosznyelv-oktatás helyét első 

idegen nyelvként ismét a német (vagy az angol) vette át a középiskolákban.  

A német nyelv a 19. század utolsó harmadától a második 

világháború végéig töltött be regionális közvetítőnyelvi szerepet, így a 

kelet-közép-európai térség polgári vagy középiskolát végzett cseh, szlovák, 

lengyel, horvát és magyar lakosaira volt jellemző a használata. A 

rendelkezésre álló adatok szerint jelentősen alul maradt az angollal 

folytatott versenyben: az Eurobarometer 2012. évi felmérése alapján 

nyelvtanulóinak aránya mindössze 11 % az angolt választó 38%-kal 

szemben, és visszaszorult annak ellenére, hogy az Európai Uniónak 
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nemcsak hivatalos, hanem munkanyelve is volt, amíg létezett ez a 

kategória, Közép-Európában pedig évszázadokon át vezető szerepet töltött 

be. 

 

 

Az orosz nyelv  
 

Az orosz nyelv szintén csak korlátozottan nevezhető lingua francának, mert 

általánosan nem terjedt el Európában, és csak bizonyos funkciókban 

töltötte be a nemzetközi közvetítőnyelv szerepét. Az egyik terület, ahol 

fontos szerepet játszott, a Szovjetunió – ott a fismani diglosszia kiterjedt 

példáját láthatjuk, a másik pedig a kelet-közép-európai, úgynevezett „keleti 

blokk” országai, de hatóköre, presztízse és hasznossága jelentős 

eltéréseket mutat a nyelvországtól és az azzal föderációt alkotó 

országoktól. 

A Szovjetunió megalakulása után az Orosz Föderáció mint vezető 

hatalom szerepelt, és a tagköztársaságok közötti hivatalos, politikai, 

gazdasági, kereskedelmi kapcsolatokban az orosz nyelvnek kiemelt szerepe 

lett. Ugyanakkor az egyes köztársaságokban nem volt hatékony az orosz 

nyelv tanítása, presztízsének szintje is elmaradt a központi szándéktól, 

tehát az egyes emberek szintjén kevésbé tudott elterjedni. Kivételt 

jelentettek ez alól a főként Oroszország területén élő nyelvi kisebbségek, 

így pl. a kis finnugor népek, amelyek még az 1920-as, 30-as években 

megpróbálkoztak a nyelvi tervezéssel, de a folyamatot megakasztotta a 

moszkvai központi akarat, amely minden, a nemzeti nyelv és kultúra 

megőrzésére, fejlesztésére vonatkozó elképzelést nacionalizmusnak 

bélyegzett, és igen keményen büntetett is. 44  A nacionalizmussal vádolt 

nemzeti értelmiséget igyekezett a hatalom eltüntetni, a megfélemlítés egyik 

velejárója pedig az volt, hogy egyre több orosz tannyelvű iskolát hoztak 

létre, így már gyermekkorban is elindulhatott a nyelvcsere. Ez a politika 

érvényesült a Szovjetunió egész területén, de a szovjet birodalom szétesése 

után elindult nyelvélesztés sikeressége bizonyította (Udmurtiában pl.), 

hogy ebben az esetben sem volt hatékony a központi hatalom nyelvének 

erőszakos elterjesztése.   

A II. világháború után kötelező nyelvként vezették be az oroszt a 

Szovjetunió felügyelete alá tartozó térség, a „keleti blokk” országaiban 

 

44  Pusztay János 1997. Nyelvi helyzet, nyelvi tervezés a kis uráli népek körében. Savaria 
University Press, Szombathely, 53. 
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(Románia kivételével). Kezdetben nem voltak felkészült tanárok, akik 

minden iskolatípusban minden tanórát meg tudtak volna tartani, és maga 

az oktatási tartalom is erősen a politika hatása alatt állt, tehát egyáltalán 

nem volt motiváló sem a diáknak, sem a tanárnak. Természetesen az új 

hatalommal való szembenállás sem kedvezett a nyelvtanítás sikerének, 

mivel az orosz nyelv nem Tolsztoj vagy Dosztojevszkij nyelvét jelentette, 

hanem Leninét, Sztálinét, Rákosi Mátyásét – tehát a diktatúráét.  

De nemcsak a politikai ellenérzések és a kevésbé hatékony oktatási 

módszerek miatt nem lett az orosz nyelvből kelet-közép-európai lingua 

franca, hanem azért sem, mert negyven éven keresztül nem volt élő 

kapcsolat a nyelvtanulók és az anyanyelvi beszélők között, miközben ezek 

léteztek, nem úgy, mint a latin esetében, ahol már nem voltak a nyelvnek 

anyanyelvi beszélői. Ellenpéldaként lehet megemlíteni a volt szovjet 

tagköztársaságokat, egyebek között a balti államokat, ahol az őshonos 

lakosság mellé folyamatosan telepítették az orosz anyanyelvűeket, és így 

létrejött a beszélők között az a közvetlen kapcsolat, ami a Szovjetunió 

határain túl nem volt jellemző – igaz, a kétnyelvűség nem az orosz ajkú 

lakosok körében alakult ki. 

A szovjet tagköztársaságokhoz hasonlóan, Kelet-Közép-Európában is 

leginkább a politikában és a kereskedelemben, pontosabban a szovjet 

érdekövezet nemzetközi politikai, katonai és gazdasági szervezeteiben 

töltött be az orosz közvetítőnyelvi szerepet a birodalom fennállásig. Van 

azonban folytonosság, tekintettel Oroszország nagyhatalmi státusára: 

napjainkban is az ENSZ és az Európa Tanács egyik hivatalos munkanyelve 

az orosz, és 2011-ben – tekintettel az Unió területén élő 5 millió körüli 

orosz anyanyelvű lakosra – elindult egy törekvés az Orosz Föderációból, 

hogy legyen az orosz is az Európai Unió hivatalos nyelve45, de ez egyelőre 

nem valósult meg.  

  

  

 

45 Nyelv és Tudomány- Főoldal - Hivatalos nyelvvé válhat az orosz az EU-ban (nyest.hu) 

https://m.nyest.hu/hirek/hivatalos-nyelv-lehet-az-orosz-az-eu-ban
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Korunk európai lingua francája, az angol 
 

A fentiekből kirajzolódott egy kép arról, hogy a különböző korok 

nemzetközi közvetítő nyelvei miért alakultak ki, és milyen hatókörrel 

rendelkeztek. Napjaink legszélesebb körben használt közvetítőnyelve 

vitathatatlanul az angol. Idegen nyelvként ezt tanulják a legtöbben, 

hasznosságához nem férhet kétség. Felmerülhet a kérdés, hogyan sikerült 

ezt a pozíciót elérnie az angol nyelvnek. Sok olyan tényező segítette ezt, ami 

egyetlen más nyelv esetében sem volt jelen ilyen komplex módon. 

 A 19. században még alig-alig tanultak angolul, de a 20. században, 

főként akkor, amikor úgy tűnt, hogy a két világrend nemzetközi szervezetei 

két közvetítő nyelv köré fognak majd szerveződni: a nyugati országok 

számára az angol, a szovjet érdekövezethez tartozók számára pedig az 

orosz nyelv dominanciája tűnt az egyetlen lehetséges választásnak. Amint 

az előző fejezetből kitűnt, az orosz nyelv is eltűnt a hatalomváltással együtt 

ugyanúgy, ahogy Franciaország meggyengülésekor a francia, amit a német 

váltott fel Európában, majd a Német Birodalom megszűnése után a német 

élettere is beszűkült – az így keletkezett teret pedig lassan elkezdte 

kitölteni az angol.  

Az angol nyelv eredetileg két országhoz, két nagyhatalomhoz 

kötődött: a kiterjedt ázsiai gyarmatbirodalommal rendelkező Nagy-

Britanniához és a modern tudományos és technikai fejlődést képviselő, az 

új kulturális ideát filmekkel, zenével terjesztő Amerikai Egyesült 

Államokhoz. Harmadikként Ausztrália, negyedikként pedig Kanada neve 

fémjelzi az angol nyelv hazáját. A korábban már idézett Ethnologue 

adatbázis 2022. évi kiadása szerint körülbelül 373 millió ember beszéli 

anyanyelveként az angolt, az összes beszélő száma pedig 1.452 000 000 

főre tehető.46 

A valamikori angol gyarmatokon még ma is működik a fishmani 

diglosszia: igen magas presztízse van az angol nyelvnek, sok helyen ez 

maradt az oktatás központi nyelve is – ami egyben a helyi lingua franca 

szerepét is betölti a sok száz különféle nyelvet és nyelvváltozatot beszélő 

lakosság számára.  

Amerika, később Ausztrália és Kanada pedig a jobb élet, a korlátlan 

lehetőségek, a szabadság, a demokrácia jelképe lett, így amikor az orosz 

helyett idegen nyelvet kellett választani az iskolákban, a kelet-közép-

európai országokban vagy azonnal, vagy néhány éven belül az első helyre 

 

46 What are the top 200 most spoken languages? | Ethnologue 

https://www.ethnologue.com/guides/ethnologue200
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került, legyőzve a térségben sokáig vezető, történelmi hagyományokkal 

rendelkező német nyelvet. A franciához hasonlóan, mielőtt a mai 

ismertségét elérte volna, az angolnak is volt egy sajátos területe, a polgári 

repülés, ahol mind a mai napig ez a munkanyelv. Chaerles K. Ogden 

munkája nyomán létrejött az ún. Basic English is 47 , amely egy nagyon 

egyszerű nyelvtannal és egy 850 alapszóból álló szókinccsel rendelkező 

mesterséges nyelvváltozat. A Basic Englishtől sokan azt remélték a 30-as, 

40-es években, hogy az emberiség közös nyelve lesz majd, de az 

eszperantóhoz hasonlóan ez sem tudta betölteni ezt a szerepet. 

Az angol ma a nemzetközi szervezeteknek (pl. ENSZ, Európai Unió, 

NATO) az egyik hivatalos nyelve, az űrhajózás egyetlen közös nyelve – bár 

2009-től az űrhajósok oroszul is megtanulnak. Emellett vezető szerepet tölt 

be a gazdaság élet különböző területein, a kereskedelemben, a 

pénzvilágban és az oktatásban is, és éppen a globális hasznossága miatt 

számos nem angol nyelvterületen működő egyetem hirdet angol nyelven 

képzéseket, kurzusokat. Az ide beiratkozók olyan tudást és diplomát 

remélnek, amit nyelvterülettől függetlenül tudnak használni – s e 

tekintetben igen közel kerülnek sok évszázaddal korábbi peregrinus 

társaikhoz, akik latinul szerezték meg és alkalmazták később bárhol 

Európában az ismereteiket. 

A kérdés az, hogy a nyelv szerkezete mennyire teszi könnyen 

tanulhatóvá az angolt? Mivel indoeurópai, azon belül germán nyelv, 

szókincse jelentős része francia eredetű, a nyelvcsalád tagjai számára 

könnyű megtanulni. Sőt, mivel már viszonylag egyszerű grammatikai 

szerkezeteket használva is lehet kommunikálni, a más nyelvcsaládokba 

tartozók számára is könnyűek az első lépések. Ráadásul sok kiegészítő 

eszköz is rendelkezésre áll, így a professzionális nyelvtanító-ipar által 

kifejlesztett tananyagoktól kezdve, fontos motivációs eszköz a könnyűzene, 

a filmipar, sőt az internet kínálta sokféle direkt és indirekt nyelvtanulási 

lehetőség is.  

Ha megpróbálnánk megfejteni, hogy a sok százmillió nyelvtanuló 

milyen angolt beszél, erőteljes kiejtésbeli, szóhasználati eltéréseket 

találunk attól függően, hogy brit, amerikai vagy ausztrál változatot tanul-e. 

Emellett megjelennek az anyanyelvi eredetű kontaktusjelenségek szóban 

és írásban ugyanúgy, ahogy ez a latin esetében is történt, sőt már az újabb, 

nem a gyarmatokhoz kötődő angol-kreol/pidzsin változatok is kezdenek 

kialakulni. Közhely, hogy két nem angol anyanyelvű könnyebben 

 

47 Ogden's Basic English (basic-english.org) 

http://ogden.basic-english.org/
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kommunikál egymással angolul, mintha az egyikük anyanyelvű lenne. 

Denis Cunningham ausztrál kutató szerint „az ’angol nyelvek’ olyan 

változatos sokasága alakult ki, hogy Crystal joggal állapítja meg: ’az angol 

már senkié’48. Mivel a hangsúly-időzítésű angol világszerte folyamatosan 

konfrontálódik az inkább szótag-időzítésű nyelvekkel, valószínűsíthető, 

hogy a következő évtizedekben még több változata alakul majd ki. Már 

most is hallani olyan változatokról, mint például a „Chiglish” /kínai angol/, 

„Singlish” /szingapúri angol alapú kreol nyelv/ stb. Előfordulhat, hogy ezek 

és más változatok – például a Strine nevű ausztrál angol – beszélői nem 

értik meg egymást”49.  

 Jelenleg ez a számos változatban létező angol nyelv egy olyan széles 

körű lingua franca szerepet tölt be, amilyet eddig egy elődjének sem 

sikerült: ez a nyelv nem maradt meg Európán belül, nemcsak 

műveltségközvetítő szerepe lett, hanem használati köre minden szóbeli és 

írásbeli kommunikációs területre kiterjedt, presztízse magas, és társadalmi 

helyzettől, iskolázottságtól függetlenül, bárki számára elérhető. A nyelv 

regisztereire azonban jelentős szóródás a jellemző: a túlélő szintű 

kommunikációtól a tudományos igényességű tanulmányokig igen sokféle 

változatban használatos. 

Kérdésként merül fel sokszor, különösen azokban az országokban, 

ahol a nemzeti nyelv értéke kiemelkedően magas, hogy ez a mindenre jól 

használható nemzetközi közvetítő nyelv jelent-e valamiféle veszélyt a 

nemzeti nyelvekre. Maga a nyelv természetesen nem jelent veszélyt. A 

nyelvek nem az angol megjelenése miatt tűnnek el, hanem azért, mert a 

beszélőközösség számára értéktelenné, haszontalanná válnak, ha nem 

tudnak változni, nincs belső vitalitásuk, és nem töltik be azt a 

kommunikációs szerepet, amire hivatottak. Az ilyen veszélyeztetett 

nyelveket azonban az angolon kívül más nyelvek is körbezárhatják, így 

egyebek között a spanyol, az arab, a kínai, az orosz. Ezekben az esetekben 

nem az angol, hanem ezek a nyelvek jelenthetik a nyelvcsere folyamatának 

végét. 
 

 

48 Crystal, David 1999. English as a Global Language and Endangered Languages. Seminar 
in Melbourne. (Idézi Cunningham 2008) 

49 Cunningham, Denis 2008. Nyelvi felsőbbrendűség és fenntarthatóság – a magyar nyelv 
példája. Modern Nyelvoktatás 4: 3–15.  
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Összegzés 
 

A kelet-közép-európai régióban a legátfogóbb, legkiterjedtebb közvetítő 

nyelv évszázadokon át a latin volt, napjainkban pedig az angol tölti be ezt a 

szerepet. Időlegesen és korlátozottan a német, majd az orosz is lingua 

francaként működött, legszűkebb körben, elsősorban a diplomáciában 

pedig a francia is. Ezeknek a nyelveknek a szerepét a szociolingvisztika 

diglosszia fogalmának két értelmezése szerint tekintettük át, a Ferguson 

féle egy nyelv változataira, valamint Fishman eltérő nyelvekre vonatkozó 

meghatározása mentén.  

A fentiek alapján megállapítható, hogy a latin és a francia 

nemzetközi közvetítő nyelvek elsőlegesen a magas presztízsű kategóriába 

tartoztak, középutat jelentett a német mint Kelet-Közép-Európában széles 

körben tanított idegen nyelv, sőt időleges államnyelv az Osztrák–Magyar 

Monarchiában. Az orosz a politikai és gazdasági szövetség, valamint a 

kötelezően tanított idegennyelvi státusa ellenére csak a nemzetközi 

politikai, gazdasági és katonai kapcsolatokban játszott szerepet. A legújabb 

közvetítőnyelv, az angol, amely kétségtelenül jogosult a világnyelv 

megnevezésre, az előbbiekkel szemben a legszélesebb beszélői kört fedi le: 

mind szóban, mind írásban, a társadalmi és egyéni interakciók területén és 

szintjén használatos, a legtöbb nyelvtanulóval és másodnyelvi beszélővel 

rendelkező nyelv, amelynek számos kontaktusváltozata alakul ki a 

használat során. 

 

Kérdések 
 

Milyen kapcsolatok (hasonlóságok és különbségek) mutathatók ki a latin és 

az angol közvetítőnyelv funkciói között?  

A politikai kötődés és a szláv nyelvek túlsúlya ellenére miért nem tölthetett 

be az orosz a némethez vagy az angolhoz hasonló szerepet a kelet-közép-

európai régióban? 

Miért nem tudják betölteni a mesterséges nyelvek a népnyelvek feletti 

közvetítőnyelv feladatát? 
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A téma feldolgozásához javasolt szakirodalom 
Cunningham, Denis 2008. Nyelvi felsőbbrendűség és fenntarthatóság – a 

magyar nyelv példája. Modern Nyelvoktatás 4: 3–15. 

Gecső Tamás szerk. 2003. Természetes nyelvek – mesterséges nyelvek. Tinta 

Könyvkiadó, Budapest. 

Stroh, Wilfried 2011. Meghalt a latin, éljen a latin! Egy nagy nyelv rövid 

története. Typotex, Budapest. 

 

Forráselemzés  
 

Az alábbi két részlet Charles A. Ferguson (1959) és Lanstyák István (1994) 

diglossziát tárgyaló tanulmányaiból származik. Figyelje meg a két 

értelmezés közötti hasonlóságokat és különbségeket! Gyűjtsön példákat a 

kelet-közép-európai diglosszia, az emelkedett (E) és a köznapi (K) változat 

régi és mai megjelenési formáira a fejezetben tanultakból és a két 

tanulmányból kiindulva! 

 

Charles Ferguson: 

„Számos nyelvközösségben előfordul, hogy a beszélők bizonyos része 

ugyanannak a nyelvnek két vagy több változatát használja, különböző 

föltételek mellett. Talán a legközismertebb példa erre a sztenderd 

nyelvnek és regionális nyelvjárásnak az a fajta használata, amely olasz 

vagy perzsa nyelvterületen ismert, ahol sokan otthon, a család és az 

ugyanarról a nyelvjárási területről való barátok körében a helyi 

nyelvjárást beszélik, de nagy nyilvánosság előtt, vagy ha más 

nyelvjárásúakkal érintkeznek, a sztenderd nyelvet használják. Vannak 

azonban egészen más példák is arra, hogy miképpen használja 

ugyanaz a nyelvközösség egy nyelv két változatát. Bagdadban például 

a keresztény arabok egymás között az úgynevezett „keresztény arab” 

nyelvjárást használják, de „kevert” csoportokban az általánosan 

használt bagdadi nyelven, a „mohamedán arab” nyelvjáráson 

beszélgetnek. Az utóbbi években újra érdeklődés mutatkozik a 

sztenderdizalt nyelvek kialakulásának és jellegzetességeinek 

tanulmányozása iránt /…/ Jelen tanulmány is ezt az érdeklődési 

vonalat követve igyekszik megvizsgálni a sztenderdizáció olyan 

sajátos fajtáját, amelyben egy nyelv két változata egymás mellett 

létezik az egész közösséget átfogóan, és mindkettő meghatározott, 

külön funkciót tölt be. A francia diglossie szó mintájára, amelyet már 
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korábban is használtak ennek a szituációnak a leírására, a diglosszia 

szakkifejezést fogjuk alkalmazni, mivel, úgy tűnik, az angolban erre 

nincs használható szó. Más európai nyelvek általában a 

„kétnyelvűség”-et (bilingvizmus) használják ebben a sajátos 

értelemben is. (A „nyelv”, „nyelvjárás” és „nyelvváltozat” terminusokat 

pontos meghatározás nélkül használjuk.” /…/ 

„A diglosszia egyik legfontosabb jellemzője az E és а К funkcióinak 

elkülönülése. A szituációk egyik sorában csak az E változat megfelelő, 

míg a másikban csak a K. Átfedést csak igen kis mértékben találunk. 

Ennek szemléltetésére álljon itt a lehetséges szituációk minta jellegű 

felsorolása, megjelölve, hogy az illető szituációban rendesen melyik 

változat használatos: 

Szentbeszéd templomban vagy mecsetben   E 

Utasítás szolgáknak, pincéreknek, munkásoknak vagy 

hivatalnokoknak       K 

Személyes levél        K 

Parlamenti vagy egyéb politikai jellegű beszéd    E 

Egyetemi előadás       E 

Társalgás a családban, barátok és kollégák körében   K 

Hírek a rádióban       E 

/…/ 

Egy adott szituációban a helyes változat használatának a jelentősége 

igen nagy. Egy idegen, aki, miután megtanulta folyékonyan és helyesen 

beszélni a K-t, ha ünnepélyes vagy hivatalos alkalomkor az E helyett 

használja, nevetség tárgya lesz. A nyelvközösségnek az a tagja, aki E-t 

használja mindennapi társalgási szituációban, vagy olyan nem 

hivatalos, nem formális tevékenység során, amilyen például a vásárlás, 

szintén nevetségessé válik. A példanyelvek mindegyikén tipikus 

viselkedés, hogy valaki felolvastatja az újságot, amely E nyelven van 

írva, majd megtárgyalja annak tartalmát — К nyelven. Valamennyi 

tárgyalt nyelvben jellegzetes az is, hogy valaki végighallgat egy 

hivatalos vagy ünnepélyes beszédet, amely E-n hangzik el, azután 

pedig K-n vitatja meg, gyakran magával a szónokkal. 

(Az iskolai oktatásban a helyzet gyakran még ennél is bonyolultabb. Az 

arab világban például az egyetemi elő- adások nyelve E, de a 

gyakorlatok, magyarázatok és szemináriumi órák javarészt К nyelven 

folynak, különösen érvényes ez a természettudományok területén, 

míg a bölcsészeknél valamivel kevésbé. Bár néhány arab országban 

megtiltják a tanároknak, hogy а К változatot használják a 

középiskolákban, a tanár idejének tekintélyes részét mégis általában 
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az emészti fel, hogy K-n elmagyarázza annak a tananyagnak az 

értelmét, amelyet a tankönyvek vagy előadások a diákok elé tártak.) 

Forrás: Ferguson, Charles 1959/1974. Diglosszia. Ford. Iványi Tamás. 

In: Szépe György – Pap Mária szerk. Társadalom és nyelv. Gondolat, 

Budapest, 291. és 296. 

 

Lanstyák István: 

„Ami a kódok eredetét illeti, a magyarországi E a diglossziahelyzetek 

két kategóriájának egyikébe sem tartozik bele: sem nem egy másik 

közösség standardja, sem nem „régies" kód: a magyar (írott) standard 

nem mint régies áll szemben az újabb szubstandarddal, bár számos 

régies vonást találunk benne. Régies-új szembenállásáról nemcsak 

azért nem beszélhetünk, mert a standard a szubstandardhoz képest 

bizonyos újitásokat is tartalmaz, hanem azért sem, mert az időbeli 

távolsg az egymással szembeállitott változatok között viszonylag 

csekély. Azt a tényt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az E es a K 

közötti ilyen jellegű különbségek nemegyszer a megjelenési formából 

(írott : beszélt) következő eltérések: bizonyos részük már évszázadok 

óta kettősségként él, csak éppen nyelvemlékeink a beszélt nyelvi 

(például hasonulásos, kieséses) alakokat nem vagy csak ritkábban 

rögzítettek. Bár a kisebbségi K-k kontaktusjelenségeik révén meg 

inkább „ modern" nyelvállapotot képviselnek, régies–új 

szembenállásról a kisebbségi E-K viszony esetében sem nagyon 

beszélhetünk. Ehhez ugyanis a meglevő különbségek nem elég 

számottevőek.  Az E es K között semmikepp sem beszélhetünk 

fejlődésbeli diszkontinuitásról, ami valódi diglossziahelyzetekben az E 

régiességének egyik fontos forrása. A standard magyar nyelvváltozat 

nemcsak hogy viszonylag kései kialakulású, hanem az is jellemző rá, 

hogy fejlődése során eléggé rugalmasan igazodott a beszélt nyelvben, 

illetve a „mérvadó" nyelvjárásokban bekövetkezett változásokhoz (ha 

nem is minden területen). 

A magyar kisebbségi E-K viszony ilyen tekintetben Ferguson 

példanyelvei közül a svájcira, illetve más tekintetben a haiti kreolra 

hasonlít. Mindkettővel összeköti, hogy E-kent egy másik ország 

standard nyelvváltozata használatos; a svájcihoz abban hasonlít 

jobban, hogy egy egységes nyelvterület leszakadt (leszakított) részéről 

van szó; a haiti kreolhoz pedig abban, hogy a K mind a kreol, mind a 

kisebbségi magyar eseteben kontaktus változat. 

A saját E meg a Kárpát-medencei magyar politikai egység korszakában 

alakult ki, tehát az utódállamok létrejötte előtt. A K funkcióban 
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használt változatok részben az azóta eltelt évtizedekben vég bement 

különfejlődés eredményei: olyan kontaktus változatok, melyeknek 

egyes jelenségei a többségi nyelv hatását tükrözik, mások pedig 

nyelvjárási szubsztrátumként értékelhetők (gyakran ezek is 

kontaktusjelensegek). Az utódállamok többségi lakosságának nyelvet, 

mely egyben az illető országok hivatalos nyelve, adminisztratív úton 

(nemegyszer különféle kényszerítő eszközök alkalmazásával) 

terjesztettek el a magyar beszélők körében (kivéve a peremkerületek 

és a nyelvszigetek lakosságát), eredetileg elsősorban E funkcióban, 

kiszorítva onnan a magyar nyelv E kódját. A kisebbségi és többségi 

lakosság érintkezésének, keveredésének erőteljesebbe válásával a 

beszélőknek egyre szélesebb rétege számára lesz a másod nyelv K 

funkcióban is használatossá, s szorítja ezáltal a magyar nyelvet mind 

szűkebb és szűkebb területre.” 

Forrás: Lanstyák István 1994/1998. A magyar-magyar diglosszia 

néhány kérdéséről. In: Kontra Miklós – Saly Noémi szerk. 

Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar 

nyelvhasználatról. Osiris, Budapest, 178–180.  
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A NÉPNYELVEKTŐL A NEMZETI NYELVEKIG 

 
A népnyelvektől a nemzeti nyelvig és a nyelvi 

identitásig vezető út jellemzői és feltételei. 

Az anyanyelvi oktatás és az írásbeliség helye 

és szerepe a nyelvtervezési folyamatban  

 

Bevezetés: a nyelv társadalmi szerepe 
 

A nyelv számos változatban létezik, és mint a gondolatközlés, a 

kommunikáció eszköze mindig közösséghez, nyelvi szempontból 

nyelvközösséghez kötődik, amely kisebb, egymástól eltérő változatokat 

beszélő körökből, beszélőközösségekből tevődik össze. A nyelvközösségek 

rendelkezhetnek önálló társadalmi identitással, ha a saját államukban 

többséget alkotva, vagy más ország elismert, szervezett kisebbségeként 

élhetnek, de a nyelvek több ezres és az országok százas számát összevetve, 

sokkal inkább meghatározónak tűnik a lokális vagy a vallási identitás, 

amelynek természetes kifejezőeszközei között szerepel a közös nyelv is. Ez 

utóbbi csoportokhoz tartozhatnak például a törzsi nyelvek, vagy a több 

országban honos diaszpóra-nyelvek is, amilyen például a jiddis vagy a 

romani. Az egyes kontinenseken beszélt nyelvek és beszélőik számát 

figyelembe véve ugyanakkor természetesnek vehető, hogy ahol több ezer 

nyelv és nyelvváltozat jelenik meg, amelyeknek legtöbbször nincs is 

kodifikált státuszuk, a lokális identitás lehet a meghatározó. Főként, ha azt 

a tényt is számításba vesszük, hogy Ázsia és Afrika számos országában még 

mindig a valamikori gyarmatosítók nyelve a hivatalos (vagy az egyik 

hivatalos) nyelv, ami mindenki számára idegen, tanult nyelv, nem az 

elsődleges szocializációt meghatározó eszköz. Kelet-Közép-Európában 

ugyanakkor kiemelt szerepe van a nyelvi és nemzeti identitás 

összefonódásának – részben azért, mert a nemzetté válás története során 

fontos szerep jutott a környező nyelvektől való elhatárolódásnak is. Ez 

különösen a konfliktusoktól sem mentes nyelvi tervezési folyamatokban 
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érhető tetten (pl. a cseh és a szlovák, a szerb és a horvát nyelv esetében).50 

Puskás Tünde tanulmányában erről a következő gondolatok olvashatók:  

„A 19. századtól Európában a nyelvnek megkülönböztetett 

szociokulturális és politikai szerepe van. Eric Hobsbawm 

szerint a nyelv 1880 és 1914 közt vált olyan tényezővé, mely az 

identitástudat formálásának nélkülözhetetlen eszköze lett. A 

vallási különbségek ebben az időszakban háttérbe szorultak, és 

a legtöbb nemzeti mozgalom, amely ebben az időszakban 

bontakozott ki, a nyelvi különbségeket ruházta fel politikai 

jelentőséggel. (15) A felfogás, hogy a közösség, mely egy közös 

nyelven beszél, nemzetet alkot, és a nemzetnek egy homogén 

kultúrájú, egynyelvű államot kell létrehoznia, szintén 19. 

századi örökségünk. 

Az állam, nemzet és nyelv összefonódása a nyelvi 

nacionalizmus ideológiájában bontakozott ki, amely azt a célt 

tűzte ki, hogy a különböző kultúrájú és más nyelvet beszélő 

etnolingvisztikai közösségeket egyetlen közösségben egyesítse, 

mert az értelmiségi elit csak a teljes nyelvi homogenizáció 

elérése által érezte biztosítva az állam egységét. Azokban az 

országokban azonban, ahol a nemzetépítés a nyelvi 

különbségek különlegesen fontosságúvá válása után kezdődött, 

a nyelv az etnikai határok fenntartásának legfontosabb 

eszközeként nyert megkülönböztetett figyelmet. A nyelv 

identitásformáló, identitástudat-megőrző szerepe különösen 

Közép-Kelet-Európában vált kiemelkedővé, ahol az állam 

intézményi keretei nem voltak sem elég erősek, sem elég hosszú 

 

50 A témáról számos kötet és tanulmány készült. Egyebek között: Csernicskó István 2008. 
Nyelv és azonosságtudat összefüggései a kárpátaljai magyar közösségben. In: Fedinec 
Csilla szerk. Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban. MTA Magyar Tudományosság 
Külföldön Elnöki Bizottság, Budapest, 153-170.  Kiss Jenő 2017. Identitás és anyanyelv a 
magyarság történetében. Magyar Tudomány 7. Magyar Tudomány • 2017 7 • Kiss Jenő 
(iif.hu); Lanstyák István 2009. Nyelvi ideológiák és filozófiák. Fórum 
Társadalomtudományi Szemle 1: 27–44.; Nádor Orsolya 2019. Nyelv – identitások – nyelvi 
identitás. In: Misad Katalin – Csehy Zoltán szerk. Nova Posoniensia IX. Szenczi Molnár 
Albert Egyesület, Pozsony, 7–29.; Puskás Tünde 2000. Nyelv, identitás és nyelvpolitika 
Európában. Fórum Társadalomtudományi Szemle 1. Szemle archív – Fórum 
Társadalomtudományi Szemle (forumszemle.eu); Tolcsvai Nagy Gábor 2004. Nyelv, érték, 
közösség. Gondolat Kiadó, Budapest.  

http://www.matud.iif.hu/2017/07/08.htm
http://www.matud.iif.hu/2017/07/08.htm
https://forumszemle.eu/szemle-archiv/?szemle=2000-1#tab-2000-1
https://forumszemle.eu/szemle-archiv/?szemle=2000-1#tab-2000-1
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életűek ahhoz, hogy az állam keretein belüli nyelvi 

különbségeket megszüntessék.”51 

 

A nyelvi hovatartozás mint identitásformáló tényező a 18–19. század 

folyamán kezdett megjelenni Európában. Tehát nem minden történelmi 

korszakban beszélhetünk nemzeti nyelvről, mivel ez a jelző a „nemzet” 

fogalmat is magában foglalja, aminek viszont csak az 1789-es francia 

forradalom idején született meg a mai tartalma. Addig inkább 

népnyelvekről (lingua vernacula) érdemes beszélni. A társadalmi színtéren 

megjelenő nyelvi identitást a népnyelvek nemzeti nyelvvé válása, 

szimbolikus értékének megkérdőjelezhetetlensége, a formális helyzetekre 

is kiterjedő használata, oktatása, a latin lingua franca visszaszorulása, 

valamint az állami ideológiákkal együtt változó nyelvideológiák minősége 

befolyásolja. A különféle etnikumok által közösen birtokolt területek 

azonban e téren is további kérdéseket vethetnek fel, például azt, hogy egy 

két- és többnyelvű környezetben, családban csak egy nyelvi identitása 

lehet-e az egyénnek, van-e kettős identitás, illetve az ilyen helyzetekben 

hogyan alakul az egyéni és a közösségi önazonosság meghatározása. 

Fogadjuk el azt, hogy az egy nyelvhez kötődő identitás a homogén nyelvi 

környezetre jellemző – ilyen például Magyarország magyar etnikumú 

népességének önazonossága, de többnyelvű környezetben az identitás 

meghatározása már lényegesen összetettebb feladat. A funkcionális 

kétnyelvűséget alapul véve célszerű a dominanciákat is figyelembe venni, 

ezért inkább többes nyelvi identitásról beszélni.    

 

A „népnyelv” és a „nemzeti nyelv” fogalma 
 

A nemzeti nyelv fogalma sokkal szűkebb értelmezési tartománnyal 

rendelkezik, mint a jelző nélküli nyelv tartalma, és történeti, ideológiai 

szempontból eltér a népnyelv fogalmától is. Minden olyan kommunikációs 

eszközt nyelvnek nevezünk, amely az emberek érzelmeinek, gondolatainak 

a kifejezését, valamint az egymás közötti interakciót szolgálja. Keszler 

 

51  Puskás Tünde 2000. Nyelv, identitás és nyelvpolitika Európában. Fórum 
Társadalomtudományi Szemle 2000. 1: 69–84. Szemle archív – Fórum 
Társadalomtudományi Szemle (forumszemle.eu) A benne szereplő (15.) hivatkozás: Eric 
Hobsbawm: The Rise of Ethno-Linguistic Nationalisms. In: John Hutchinson and Anthony 
D. Smith (szerk.): Nationalism. Oxford, Oxford University Press, 1994, 178–181. 

 

https://forumszemle.eu/szemle-archiv/?szemle=2000-1#tab-2000-1
https://forumszemle.eu/szemle-archiv/?szemle=2000-1#tab-2000-1
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Borbála és Lengyel Klára a Kis magyar grammatikában így határozzák meg 

a nyelv fogalmát52: 

„A nyelv jelrendszer; jelekből és jelek létrehozására alkalmas 

elemekből, illetve ezek használati szabályaiból álló rendszer. A 

nyelv a beszédtevékenység alapja. Társadalmi jelenség, azaz 

elemeit és szabályait a nyelvhasználók mindegyikének ismernie 

kell, hogy a nyelvhasználat hatékony legyen, tehát létrejöjjön az 

emberi kommunikáció. A nyelv közösségi-társadalmi jellege 

alapján válik közösségi-társadalmi jellegűvé maga a beszéd is.” 

Az azonos gyökerű nyelvek számos változatban léteznek: vannak olyanok, 

amelyeket önálló nyelvként tartunk számon (pl. neolatin nyelvek 

csoportjában a spanyol, portugál, francia), mások pedig dialektusként 

léteznek (pl. az olasz nyelv számos változata, egyebek között a napoletano, 

a siciliano). Az átmenet azonban ma is tart, erre jó példa olasz 

nyelvterületen a friuli önállósulása53. Az egyes nyelveken belüli változatok 

leginkább nyelvföldrajzi szempontból különíthetők el kiejtésbeli eltéréseik, 

morfológiai és/vagy szókincsbeli különbségeik alapján, és beszélőik is egy-

egy tájegységgel, településnévvel különítik el a saját változatukat a 

többiekétől. Ezeket a földrajzi nyelvváltozatokat nevezzük dialektusnak 

(magyarul: nyelvjárásnak). A népnyelv, amit vernakuláris nyelvként is meg 

lehet találni a szakirodalmakban, még nem rendelkezik jogi státussal, még 

nem kapcsolódik hozzá a nemzetfogalom, ezért inkább egy közösség 

természetes nyelvhasználatára utaló, semleges jelentéstartalma van. A 

nemzeti nyelv terminus viszont azt a kiemelt presztízsű nyelvváltozatot 

jelöli, amely általában a különféle nyelvjárások ötvözeteként, esetenként 

egy-egy dialektus kiemelésével, tudatos nyelvalakítás eredményeként jött 

létre; jogi és ideológiai szempontból is értelmezhető, a legtöbb esetben azt 

is tudni lehet, hogy kik tartoztak a nyelvtervezők körébe. Beszélőinek saját 

országuk (vagy anyaországuk) is van, és számukra a nemzeti nyelv  

identitásteremtő funkcióval rendelkezik: ez a nyelvközösség 

összetartozásának a jelképe.  

Európában a nemzeti nyelvek – néhány kivételtől eltekintve – a 16–

17. századtól kezdve, a nemzetté válás hosszú folyamatában alakultak ki, 

de csak a 19. században vált általánossá az a tudatos nyelvtervezés, 

 

52 Keszler Borbála – Lengyel Klára 2002. Kis magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest, 19. 

53  Kollár Andrea 2003. Nyelvi kisebbségek és nyelvhasználat Friuliban. In: Szekszárdi 
Alkalmazott Nyelvészeti Füzetek 2. 115–119. 
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amelynek eredményeként létrejöttek azok az identitást meghatározó, 

konszenzuson alapuló, kodifikált változatok, amelyeket ma európai, kelet-

közép-európai nemzeti nyelvekként tartunk számon.   

 

 

A nemzeti nyelv létrejöttének feltételei 
 

 

Mindenekelőtt egy olyan erős államszervezetre van szükség, amelyiknek 

működnie kell szóban és írásban, a megalkotott törvényeit, rendeleteit 

pedig el kell juttatnia az alattvalóihoz. A középkori Európa államai még nem 

foglalták törvénybe a saját nyelvük és a latin hivatalos viszonyát, a két nyelv 

eltérő funkcióit, mivel nem volt rá szükség. A történeti források közül 

viszont sok utal arra, hogy az államigazgatás és a törvénykezés 

(ítélethirdetés) helyi népnyelven működött, de ezek dokumentációja, 

elfogadott írott változata a latin volt. Felmerülhet a kérdés, hogy a feudális 

állam egyik legfőbb tartóoszlopa, az egyház milyen nyelvet vagy nyelveket 

használt, és ha többet, akkor volt-e köztük a világihoz hasonló 

funkciómegosztás? Kijelenthetjük, hogy volt: a formális szertartásnyelv, a 

misekönyvek nyelve a latin volt, de az imádságokat és a prédikációkat a nép 

nyelvén mondták. Ez utóbbi arra is lehetőséget adott, hogy esetenként a 

mindenkit érintő törvényeket, intelmeket is belefoglalják a prédikáció 

szövegébe.  

Az előző fejezetben már szó esett arról, hogy a dokumentumok 

(oklevelek, adománylevelek, alapítólevelek stb.) tanúsága szerint a 

törvényhozó hatalom írásbelisége latin lett Európa nyugati és középső 

részein, ott, ahol a latinnak és nem a görögnek volt hagyománya. A kelet-

közép-európai országokban, ahol a nemzeti nyelvek kodifikált változatát a 

18–19. század folyamán alakították ki a nyelvtervezők, egészen a 19. század 

közepéig a latin látta el a hivatalos, jogi, közigazgatási, diplomáciai és 

tudományos nyelv feladatait. Kelet-Európában viszont – bizánci hatásra – 

főként a görög, kisebb mértékben a latin töltötte be ezt a szerepet. 

Ugyanakkor számos utalást találunk arra, hogy a hivatalos szóbeliségben 

nem a latint, illetve a görögöt, hanem az országban éppen uralkodó többség 

nyelvét használták.  

A népnyelvek (területi nyelvváltozatok) helyéről, szerepéről, a 

népnyelv és a műveltségnyelv funkcionális elkülönítéséről szóló 

gondolatok először Dante műveiben jelentek meg, aki nemcsak a La 
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Commedia nyelvéül választotta szülőföldje dialektusát, hanem önálló – 

latinul írt – könyvet is szentelt a nyelv kérdéseinek A nép nyelvén való 

ékesszólásról (De vulgari eloquentia kb. 1306) címmel. Ebben elkülönítette 

egymástól a természetes, szabályozatlan, utánzással elsajátítható 

népnyelvet és a hosszú évek alatt megtanulható, szabályozott latint. A 

népnyelv fejlesztésével nem kisebb célt tűzött maga elé, mint az olasz 

irodalmi nyelv megteremtését, ami – Dante nyelvtervezői elképzelése 

szerint – egy későbbi, egységes és nem kis fejedelemségekre tagolt itáliai 

birodalom közös nyelve is lehet valamikor. Umberto Eco A tökéletes nyelv 

keresése című könyvében úgy véli, hogy „Dante /…/ a tökéletes nyelv 

helyreállítójának szerepét osztja magára, s e nagyratörő elképzeléséből 

fakadóan ahelyett, hogy nehezményezné a nyelvek sokféleségét, dicséri 

szinte elemi erejüket, megújhodási, átváltozási képességüket. Éppen a 

nyelvek e sokat hangoztatott kreativitásának köszönhetően vállalkozhat 

Dante arra, hogy letűnt példák felkutatása helyett egy korszerű és 

természetes nyelv kimunkálását tűzze ki célul”54. 

Dante elképzelései a saját korában ismeretlenek maradtak, majd csak 

a két évszázaddal később, 1582-ben Firenzében alapított és ma is működő 

Accademia della Crusca 55  szótárkészítő és nyelvtervező tevékenysége 

nyomán valósultak meg. 

 

3. kép: Az Accademia della Crusca 1623-ban kiadott szótárának címlapja 

 

 

54 Eco, Umberto 1998. A tökéletes nyelv keresése. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest. 57. 

55 Az Accademia della Crusca honlapja: http://www.accademiadellacrusca.it/it/copertina 
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Európa ma leginkább beszélt nyelv, az angol szintén hosszú utat járt be. Az 

óangol nyelv első nyelvemléke a 6. századból származik, az állam 

működéséhez kötődő első népnyelvi dokumentuma viszont a 7. századból 

való, és Ethelbert (Æthelberht) király törvénykönyveként tartjuk számon. 

Az ő uralkodásához köthető a kereszténység felvétele, de a latin térhódítása 

és areális hatása az angol nyelvre csak jóval később jelenik meg. Az egyik 

legbecsesebb népnyelven írott irodalmi emlék az óangol korszakból a 

Beowulf című hősi eposz, amely valamikor a 8. és 11. század között 

keletkezett.  

 

4. kép: A Beowulf hősi ének első lapja 

 

A nép nyelve az oktatásban 
 

Az oktatás rendszerének és tartalmának igazodnia kellett a középkorban 

létrejött államok igényeihez – ugyanúgy, ahogy ez azóta is minden 

történelmi korszakban történik. Egészen a nemzeti nyelvű iskolarendszer 

létrejöttéig, tehát a 18. század elejéig megőrizték a klasszikus görög – latin 

hagyományokat, és változatlanul Priscianus, valamint Donatus klasszikus 

grammatikáiból, illetve az ezek alapján készült tankönyvekből tanítottak az 

iskolákban. Ez biztosította, hogy a latin írott nyelv szerkezete, stílusa 

egységes legyen, és betöltse a nemzetközi írásbeliségben a közvetítőnyelv 

szerepét.  

A latinnal éppen csak ismerkedő diákok hatékonyabb tanítása 

érdekében azonban kezdettől megjelent az anyanyelvű kiegészítés, 
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szójegyzék és magyarázat is, ami először a népnyelvekről latinul írt és 

később, a népnyelvről nem latinul írt grammatikák alapja lett. 56 

Az egyik első mű, az angliai Aelfric Priscianus nyomán készített latin 

nyelvtani és társalgási kézikönyve (kb. 1000), amelybe a tanító-szerző 

nemcsak a diákok anyanyelvén illesztett be példákat, hanem kiegészítette 

egy latin – óangol szójegyzékkel is. Ez a szerkezet volt a jellemző a többi 

14–16. századi nyelvtanra is – annak ellenére, hogy a szerzők egyáltalán 

nem, vagy alig ismerték egymás műveit. Balázs János értékelése szerint 

Aelfric „…műve az első ránk maradt nyelvtan Európában, amely vulgáris 

nyelven tolmácsolja a latin nyelvtan egész rendszerét, meghatározásait, 

példáit, s ezzel lehetővé teszi két nyelvnek, a klasszikus latinnak és az 

óangolnak nyelvtani szempontból való egybevetését. Aelfric nyelvtana 

arról tanúskodik, hogy az alapfokú oktatásban a latin nyelvet és a latin 

nyelvtant is az anyanyelv, tehát a vulgáris nyelv segítségével tanították, s 

ezért – bár csak közvetett formában – tekintetbe vették az anyanyelv 

nyelvtani rendszerét is. Aelfric óangol nyelvtani műszó-kísérletei, mint az 

első ilynemű ismert vulgáris nyelvű alkotások Európában, jellemzően 

mutatják azt a módszert, amellyel a fordítók a nemzeti nyelvű nyelvtani 

műszavakat – rendszerint tükörfordítással – megalkotják.”57  

A nyelvi tudatosság, az anyanyelvű kommunikáció írásbeli 

rögzítésére való alkalmasság és igény a feltétele annak, hogy az oktatásban 

is helyet kapjon a „nép” nyelve – természetesen először csak a latin mellett, 

segítségként. A következő lépés az, amikor megjelennek a népnyelvi 

ábécéskönyvek, később pedig a szaknyelvi terminológia fejlődésével 

párhuzamosan, más tankönyvek is. Erre Európában a 16. század során 

került sor az európai reformáció térhódításának és egyik legfontosabb 

hozadékának, a népnyelvi Biblia-fordításoknak, valamint az anyanyelvűség 

egyházi bevezetésének köszönhetően. A Biblia átültetése nem szent 

nyelvekre Szent Jeromos Vulgata fordítását követően vált lehetővé, aki a 

tartalmat és nem a szó szerinti megoldást részesítette előnyben. Ez a 

feladat olyan bonyolult lexikai, szövegtani és stilisztikai megoldásokat 

igényel, amelyek közvetett módon hozzájárulnak az „irodalmi” nyelv, 

illetve később a sztenderd létrejöttéhez. A későbbi századokban majd 

 

56 A témáról több nyelven is elérhető R. H. Robins 1999. A nyelvészet rövid története /A 
Short History of Linguistics c. könyve, amelynek 4. fejezete a középkori angol, ír, provanszál 
és izlandi nyelvleírási próbálkozásokat mutatja be. Ford. Siptár Péter. Osiris, Budapest, 
79–106. 

57 Balázs János 1988. A nemzeti nyelvek nyelvtanirodalmának kialakulása. In: Balázs János 
szerk. Nyelvi rendszer és nyelvhasználat. Tankönyvkiadó, Budapest. 23–35. (24.) 
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nemzeti nyelvként funkcionáló európai nyelvek mindegyikéről ekkortól 

jelentek meg az első, egyelőre még latin nyelvű nyelvleírások, két és több, 

akár 5–10 nyelvű szótárak készültek, amelyeket kiválóan tudtak használni 

a több országban is megforduló vándordiákok, akik egyetemeken tanultak, 

vagy külföldi mestereknél sajátították el a könyvnyomtatást, betűmetszést, 

építészetet, ötvösművészetet.   

 

A korai grammatikák szerepe az európai nemzeti nyelvek 
alakításában  
 

A korai grammatikák fontos szerepet töltenek be az európai nemzeti 

nyelvek alakításában és a nyelvi tudatosság fejlődésében, hiszen a latinon 

és görögön kívül más európai grammatikai minták nem voltak, a nép 

nyelvének pedig kezdetben alacsony volt a presztízse, így csak óvatosan, 

lépésről lépésre kaphatott szerepet egy nyelvtani tárgyú műben58.  

A későbbiekben azonban megjelent az igény arra, hogy önállóan is 

próbálják leírni ezeket a nyelveket. Ahhoz, hogy az írásrendszert és a 

helyesírást – a latinhoz igazítva – ki lehessen dolgozni, szükség volt a 

népnyelv szerkezetének latin nyelvi keretbe foglalt ismeretére. A mintát 

ehhez az oktatásban már bevált latin grammatikák szerkezete és az egyes 

témák tárgyalásának a módja adta. Ezekhez igazodva jelentek meg először 

csak a példák, kiegészítések, majd az önálló, csak az adott népnyelvben 

előforduló szófajokat, jelenségeket tárgyaló fejezetek, és készültek a 

főnevek eseteit, az igeragozást rendszerszerűen összefoglaló táblázatok is. 

Minél közelebb volt a tárgyalt népnyelv szerkezete a latinhoz, annál 

pontosabban lehetett követni az ott szereplő szabályleírásokat és nyelvi 

mintát, de a nem indoeurópai eredetű magyar esetében például ez sok 

gondot okozott. A latinból hiányzó névelővel – mint szófajjal – sokáig nem 

tudtak mit kezdeni, nem tudták besorolni, a grammatikai nem hiányával is 

meg kellett küzdeniük a szerzőknek, és az esetrendszer tárgyalása is több 

kivételt tartalmazott, mint amennyit az ismert hat latin eset megengedett59.  

 

58 Hangsúlyoznunk kell, hogy itt csak az európai grammatikákról beszélünk, és nem térünk 
ki a korai arab, indiai és kínai nyelvleírásokra.  

59  A téma legrészletesebb feldolgozásai: Balázs János 1988. A nemzeti nyelvek 
nyelvtanirodalmának kialakulása. In: Balázs János szerk. Nyelvi rendszer és nyelvhasználat. 
Tankönyvkiadó, Budapest, 23–35. és Szathmári István 1968. Régi nyelvtanaink és 
egységesülő irodalmi nyelvünk. Akadémiai Kiadó, Budapest. Az újabb szakirodalomból 
pedig C. Vladár Zsuzsa 2016. A korai magyar grammatikák című kötete (Tinta Könyvkiadó, 
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A nyelvtervezés folyamata  
 

A nyelvi tervezés, egyben a nyelvhez való tudatos viszonyulás, 

megismerésének igénye a korpusztervezés folyamatával kezdődik. Érdemes 

elkülöníteni azt a szakaszt, amikor még csak óvatos tapogatózás jellemzi a 

tankönyvszerzőket: megpróbálják az általuk ismert és Európában a nyugati 

keresztény kultúrkörben használt latin betűs írásmóddal becsempészni a 

népnyelvi példákat – szavakat, mondatokat a grammatikai szabályok 

magyarázatába. Vagy említhetjük azokat a szerzeteseket, papokat is, akik 

egy-egy népnyelvi imádságot, temetési szöveget, prédikációt jegyeznek le. 

A kelet-közép-európai népek többsége a latin kultúrkörhöz tartozik, 

írásrendszerük is erre épül, és közös vonásuk, hogy a megjelenítendő 

hangkészletük gazdagabb, mint a latiné: például vannak kemény és lágy 

mássalhangzópárok, hosszú-rövid magánhangzópárok, több nyelvben 

megjelenik az ö, ü stb. Az írás tervezésénél az egyedi sajátosságokat is 

figyelembe kell venni. Ez a folyamat a Jan Hus (Husz János) nevéhez köthető 

mellékjeles és betűkapcsolatokra épülő grafémákkal kezdődött el, és több 

évszázadig tartott, mire az írás a mai formáját elnyerte – erre a 

későbbiekben részletesebben is kitérünk.  

A másik természetes igény a szójegyzékek készítése lehetett, 

legalábbis erről tanúskodnak a latin szövegek lapszéleire írt népnyelvi 

megfeleltetések és az első, ránk maradt szójegyzékek.  

A belső tervezés következő fázisa a nyelv leírása. Itt nyilvánvalóan 

az indoeurópai eredetű nyelvek voltak könnyebb helyzetben, mert a 

rendszerük, kategóriáik megfeleltethetők a kötelező mintául szolgáló latin 

grammatikák rendszerével. A finnugor magyarnak azonban nehezebb volt 

a feladata, talán ezért is találkozunk olyan sok kivétellel, vagy még a 19. 

századi grammatikák többségében is azzal, hogy például a hat esetbe bele 

nem tartozó ragokat a ragozási táblázat alatt sorolják fel. Ha egy 

népnyelvnek már lett nyelvtana, összegyűjtötték és szótárba rendezték a 

szókincsét, és nemcsak a grafémákat, hanem a helyesírás alapelveit is 

rögzítették, azt jelenti, hogy létrejött a nyelvjárások feletti, kiegyenlített, a 

tervezők egyetértésén alapuló, úgynevezett sztenderd változat. Itt 

kezdődhetett az újabb fázis, a társadalom minden szintjére és rétegére 

kiterjedő státusztervezés szakasza. Ennek a kulcskérdése az általános 

 
Budapest) tárgyalja azokat a korai nyelvtanokat, amelyek a 17. században keletkeztek, és 
amelyek egy részét tankönyvként is használták az iskolákban.  
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elfogadás (a beszélőközösség konszenzusa) mellett az, hogy a 

sztenderdizált változat a belső és a külső társadalmi interakciók mely 

területein fog megjelenni és elterjedni, milyen szerepet tölt be nyilvános 

színtereken, mindenekelőtt az oktatásban, a tudományban, a 

szépirodalomban, a jogi rendszerben és az államigazgatásban.  

Mind a belső, mind a külső tervezés jellemzője a vita, az érdekek 

folyamatos ütközése. Mivel a tervezési folyamat meghatározott 

személyekhez, konkrét csoportokhoz, ezek filozófiáihoz és 

érdekérvényesítő erejükhöz kapcsolódik, egyik kelet-közép-európai nyelv 

esetében sem lehet azt állítani, hogy viták nélküli lett volna, ráadásul nem 

is zárultak le, hiszen a nyelvek folyamatos változásban, átalakulásban 

vannak60. A belső viták sem hagyhatók figyelmen kívül – a továbbiakban 

erre is láthatunk példákat, a státusztervezéssel összefüggő viták azonban 

kezdettől már a nyelven túli etnikai és politikai dimenziók mentén jelennek 

meg. Ezek a viták ma elsősorban az idegen szavak átvételével és a 

szaknyelvi nyelvhasználattal kapcsolatosak.  

A tervezési folyamatok gyorsaságát, sikerét elősegítheti, vagy akár 

hátráltathatja is a dialektuskontinuum létezése. Roland Marti61 egy olyan 

rendszert dolgozott ki a sztenderdizálás problémáinak bemutatására, ami 

segítheti akár a cseh és a szlovák, akár a szerb és a horvát, a ruszin és ukrán 

nyelvtervezési folyamatok megértését, azt, hogy az azonos dialektusokból, 

pontosabban ezek egymáshoz nagyon közeli változataiból kifejlődő 

irodalmi nyelvek miért tekinthetők ma már külön nyelveknek. Fontos 

szempont, hogy a nyelvek kiterjedése és a meghúzott országhatárok a 

legtöbbször nem esnek egybe, így például vannak szlovák beszélők 

 

60  A nyelvtervezés nemzetközi klasszikusainak (Haugen, Fishman, Haarman stb.) 
alapismereteket tartalmazó tanulmányai a Tolcsvai Nagy Gábor szerkesztésében 1998-
ban megjelent Nyelvi tervezés (Universitas Kiadó, Budapest) című kötetben olvashatók. A 
nyelvtervezés mint szervezett nyelvmenedzselés egyik legutóbbi összefoglaló kötete 
pedig: Lanstyák István 2018. Nyelvalakítás – nyelvi problémák. Fórum Kisebbségkutató 
Intézet – Gramma Nyelvi Iroda, Somorja. 

61 A szláv nyelvekkel kapcsolatosan l. pl. Marti, Roland 1993. Slovakisch und Cechisch vs. 
Cechslovakisch, Serbokroatisch vs. Kroatisch und Serbisch. In: K. Gutschmidt – H. Keipert 
– H. Rothe (eds.) Slavistische Studien zum XI. internationalen Slavistenkongress in 
Pressburg/Bratislava. Köln-Weimar-Wien: Böhlau Verlag, 289–315. Marti 1998. 
Sprachenpolitik im slavischsprachigen Raum. Das Verhältnis ‘‘großer’’ und ‘‘kleiner’’ 
slavischer Standardsprachen. Zeitschrift für Slavische Philologie 57, 353–370. A legújabb 
áttekintés, amelyik egyebek között az orosz és az ukrán között kialakult „átmeneti 
nyelvvel”, a szurzsikkal is foglalkozik, Csernicskó István 2020. A szláv nyelvváltozatok 
kategorizálásának kérdése Kárpátalján. In: Bárány Erzsébet szerk. Baleczky Emil – 
nyelvész, költő, tanár. Tanulmánykötet. II. RF KMF – „RIK-U” Kft. Beregszász–Ungvár, 183–
222.  
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Lengyelországban, románok Magyarországon, magyarok Horvátországban 

a határok mentén. Nyelvészeti oldalról az egymással szomszédos nyelvek 

vagy egyértelműen elkülönülnek egymástól, mint például a német és a 

lengyel, vagy egy olyan nyelvi átmenetet mutatnak, amikor a dialektusok 

közel vannak egymáshoz, és dialektuskontinuum jön létre. A sztenderd 

alapja a dialektus, ami épülhet akár egy domináns nyelvjárásra, de akár 

több változatból is létrejöhet. Eszerint Trudgill 62  és mások nyomán két 

nagy csoport különíthető el: az Abstand (különálló) és az Ausbau (beépült) 

nyelvek. „Az Abstand nyelvek nyelvi státusa vitathatatlan, mert a nyelvi 

távolság mértéke az ilyen nyelvek és más nyelvek között olyannyira 

jelentős, hogy nem lehet őket „összetéveszteni” más nyelvekkel. A magyar 

például ilyen Abstand nyelv: területi nyelvjárásai egymáshoz hasonlóak, 

ugyanakkor hangtani, nyelvtani és szókészlettani szempontból sem a 

szomszédos nyelvekhez, sem a magyar legközelebbi rokon nyelveihez nem 

állnak közel. /…/ Az Ausbau nyelveket ettől eltérően nem nyelvi (vagyis 

nem hangtani, nyelvtani és szókészlettani) tulajdonságaik, hanem sokkal 

inkább történeti, kulturális és politikai tényezők miatt tekintik önálló 

nyelvnek. Például a bizonyos fokig kölcsönösen érthető dánt és norvégot, 

vagy a svédet és a dánt nem azért tartják számon önálló nyelvekként, mert 

nyelvi szempontból jelentősen különböznek egymástól, hanem mert 

független államokhoz kapcsolódnak, és a beszélőközösségek ma 

ragaszkodnak ahhoz, hogy nyelvük önálló nyelv.”63 Ez a kettősség Kelet-

Közép-Európa nyelvei esetében mind nyelvtervezési, mind nyelvpolitikai 

szempontból meghatározó jegy, egyben jellemző konfliktusforrás is, mivel 

meghatározhatja a sztenderdizálási folyamatot – amint azt a szlovák nyelv 

példája, vagy a volt Jugoszlávia nyelveinek státusváltozása is igazolja. 

 

  

 

62 Trudgill, Peter 2001. Bevezetés a nyelv és társadalom tanulmányozásába. Ford. Sándor 
Klára. JGYTF Kiadó, Szeged, 12. (beépült nyelv) és 46. (különálló nyelv). 

63 Csernicskó István 2020. i.m. 189. 
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A saját nyelvnek megfelelő írásrendszer kidolgozása 
 

A nyugati kereszténységhez tartozó és a latint egyházi írásbeliségként 

használó országokban egységesen 64  a latin ábécé lett a népnyelvi 

írásbeliség formája65, bár az egyes hangok jelölése nem kis gondot okozott 

a különféle szláv, germán és finnugor csoport tagjainak. Itt most csak két 

példát mutatunk be a magyar, illetve a szláv írásbeliség történetéből. 

Az első ismert magyar szövegemlék, a Halotti beszéd és könyörgés 

(12. század) szavait latin betűkészlettel írták, ezért nem is lehet egészen 

pontosan rekonstruálni egy-egy betű (graféma) akkori helyes ejtését. A Jan 

Hus (magyarosan: Husz János) 15. századi cseh tudós nevéhez fűződő 

huszita írásmód a latin betűk mellé tett ún. mellékjelek, valamint 

betűkapcsolatok alkalmazásával próbált megoldást találni, és például 

jelezte a kemény és lágy párok (n – ny, t – ty) különbségét. A korabeli 

magyar nyelvemlékekben („Huszita Biblia”) is látható, hogy a huszita 

módszer közelebb állt a magyar hangrendszer jelöléséhez, mint a latin.66 A 

mellékjeles megoldás megfelelt a cseh mellett a többi, ugyancsak a római 

keresztény kultúrkörhöz tartozó nyugati és déli szláv nyelvnek is 

olyannyira, hogy az írásrendszereik – kisebb eltérésekkel – ma is ezen 

alapulnak.                                          

 

 

64  Egyedüli kivétel Litvánia volt, ugyanis a 14. században, amikor felvették a 
kereszténységet, már a főként keleti szláv lakosság túlsúlya jellemezte, és az általuk 
használt „keleti szláv népnyelvi eredetű óukrán és ófehérorosz (röviden: nyugatorosz) 
nyelven íródtak a nagyfejedelmi kancellária által kibocsátott oklevelek, a törvények, a 
bírósági határozatok, és ehhez próbálták igazodni a helyi közigazgatásánál működő 
írnokok is”. Zoltán András 2010. Ukrajna nyelvi helyzete. Kisebbségkutatás 2010. 4. 
http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_2010_04/cikk.php?id=1888  

65  A bizánci rítushoz tartozó keleti és déli szláv népek pedig kezdetben csak az ószláv 
írásrendszert, majd a Cirill és Metód által létrehozott, és a helyi nyelveknek jobban 
megfelelő cirill betűs írást használták. 

66 A nyelvemlékről lásd az Országos Széchényi Könyvtár Nyelvemlékek című összeállítását: 
http://nyelvemlekek.oszk.hu/ism/becsi_kodex 

 

http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_2010_04/cikk.php?id=1888
http://nyelvemlekek.oszk.hu/ism/becsi_kodex
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5. kép: Husz János portréja  

6. kép: A „Huszita Biblia” (Müncheni kódex, 1466) egy lapja 

 

A szépirodalom szerepe a nemzeti nyelvek kialakulásában 
 

A népnyelvek egy része lassan, több évszázad alatt nemzeti nyelvvé alakult 

– ezt a tudati változásokon, a társadalmi és oktatási-tudományos 

szempontokon és igényeken kívül még egy tényező segítette: az 

anyanyelvű irodalom írásos műfajainak megjelenése.  

A népköltészet szóbeli műfajai, a varázslóénekek, siratók, ringatók, 

mesék, hősi énekek, mondák stb. az ősidőktől kezdve, folyamatosan 

léteztek, de a római keresztény ideológiában a szerepük alárendelt volt, 

sokszor üldözték is ezeket a hagyományokat, mivel a kereszténység előtti 

kultúra eszmeiségét hordozták. Az írott, elsősorban egyházi témákról szóló 

szépirodalom (szentek élete, legendái), valamint az államiság létét igazoló 

történeti munkák (krónikák, geszták) nyelve kezdetben ugyanúgy a latin 

volt, mint ahogy a tudomány, az oktatás és a jog nyelve is.  

Minthogy azonban a latin nyelvű egyházi kultúrával párhuzamosan a 

különféle társadalmi rétegek, a nemességtől, a polgárokon, iparosokon át a 

parasztokig a saját nyelvükön is igényelték a szórakozást, az érzelmek 

kifejezését versekben, énekekben, de szükségük volt a hősi eposzok 

példamutatására is, meg kellett jelennie a népköltészet mellett az 

anyanyelvű szépirodalomnak is.  

Francia nyelvterületen például már a 11. században megtalálhatók a 

hősi énekek (pl. a Roland-ének), a lovagi eposzok – később a lovagregények 

is, a déli országrészeken pedig nem a francia, hanem a provanszál nyelvű 

trubadúrköltészet virágzott. A vándor énekeseknek köszönhetően lassan 
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egész Európában elterjedt ez a költészet: helyi követőkre talált, akik saját 

anyanyelvükön írtak szerelmes énekeket, a bor élvezetét, a vidámságot 

hirdető verseket, a piactereken pedig vásári komédiások szórakoztatták 

színműveikkel a nézőket. 

Dante Alighieri a nemzeti nyelv szerepének első tudatos 

megfogalmazója, a népnyelvű világirodalomnak is kiemelkedő jelentőségű 

alkotója. Világhírű műve (La Commedia) az Isteni színjáték témája sokkal 

inkább a magas – tehát latin nyelvű – irodalomhoz kötődött volna, ő 

azonban a saját, toszkán dialektusában írta meg. A tudatos választás nem 

utólagos belemagyarázás, különösen Dante egyéb, elméleti műveinek 

ismeretében. Kortársa, Giovanni Boccaccio a szintén olaszul írt 

Decameronnal, Francesco Petrarca pedig a Canzoniere szonettjeivel írta be 

a nevét a világirodalom nagyjai közé. A 14. század végén az angol Geoffrey 

Chaucer a Canterbury mesékkel megteremtette az angol nyelvű novella 

műfaját, a korai német nyelvű irodalom egyik kiemelkedő alkotója volt a 

trubadúr Walter von der Vogelweide, a franciák közül pedig François Villon 

nevét említsük meg, akinek köszönhetően az irodalmi mellett a korabeli 

tolvajnyelvbe is betekintést nyerhet az utókor. Az említett szépírók 

számára anyanyelvük volt a művészi érzések és gondolatok elsődleges és 

természetes kifejezője.                                   

  

Néhány példa a kelet-közép-európai az anyanyelvű írásbeliség korai 

szakaszából 

 

Kelet-Közép-Európa 13. századi történetét a tatár hódítók írták, és 

feltehetően elpusztult minden írott dokumentum is, ami az útjukba került, 

nemcsak a települések, amelyeken átvonultak. Ez hosszú időre 

visszavetette a térség anyanyelvű irodalmának a fejlődését, de hogy 

létezett, arról néhány véletlenül megmaradt nyelvemlék, így például a 

magyar nyelvű Ómagyar Mária-siralom (1310) tanúskodik, amely 

túlságosan is tökéletes ahhoz, hogy az első legyen a saját műfajában.  

 A régió szláv nemzeti irodalomtörténeteinek rövid összefoglalóját 

áttekintve67 az látszik, hogy az első anyanyelvű irodalmi emlékek a cseh, 

horvát, lengyel, szlovák, ukrán nyelvterületről a 14. századból származnak, 

a szlovén Freisingi nyelvemlékek pedig a 10-11. században keletkeztek. 

Vannak köztük imádságok, prédikációk – ezek többnyire fordítások, de 

vannak világi témájú, eredeti nyelvű alkotások is, mint pl. a latinbetűs, 
 

67 http://szlavintezet.elte.hu/szlavtsz/slav_civil/main.html 

http://szlavintezet.elte.hu/szlavtsz/slav_civil/main.html
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ócseh nyelvű cseh Dalimilova Kronika (14. század eleje), vagy a Pisnja pro 

Bajdu című ukrán hősi ének. A korai szláv nyelvemlékeket többnyire az 

ószláv nyelv és írásrendszer szerint írták, kivéve az említett szlovén 

szakrális szöveget, amit latinbetűs írással rögzítettek.  

 

7. kép: A Dalimilova Kronika egy lapja 

 

A népnyelvtől a nemzeti nyelvig: amikor a nyelv 
identitástényezővé válik 
 

A középkori állam működése – ahol a szóbeliség szintjén mindig szerepe 

volt az anyanyelvnek is –, az oktatás és az irodalom együttesen teremtették 

meg a nemzeti nyelvek kialakulásának feltételeit és az ehhez szükséges 

társadalmi igényt, viszont a csoporthoz tartozás (identitás) tudatát a 18. 

század végéig nem a nyelv, hanem a lokális és a felekezeti kötődés határozta 

meg.  

 Az egyetemi annalesek tanúsága szerint a középkori egyetemeken 

tanuló magyarországi peregrinus diákok országuk vagy szülőföldjük 

szerint regisztráltatták magukat – így például Janus Pannonius, Johannes 

Cassoviensis, Stephanus Posoniensis. A neves személyiségek életrajzából 

elég pontosan lehet tudni, de a legtöbb „hungarus”-név viselőjével 

kapcsolatban csak találgathatunk, hogy milyen nemzetiséghez 

tartozhattak, mi lehetett az anyanyelvük. A latin nyelvű tudományosság 

korában azonban ez lényegtelen szempont volt. Választott nevükből 
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általában csak arra következtethetünk, honnan érkeztek Göttingen, 

Krakkó, Prága, Utrecht, Bologna vagy éppen Oxford, Cambridge, Aberdeen 

egyetemeire. Az országhoz, a szülőföldhöz való tartozás mellett sokak 

számára talán a legfontosabb kötődést az a falu vagy város jelentette, ahol 

éltek – ezt nevezzük lokális identitásnak, később, a reformáció megjelenését 

követően már a vallási hovatartozás is megosztó jellegű identitásformáló 

erővé vált, tehát a nyelvi identitás előtt még számolnunk kell a vallási 

identitással is.  

 

Egy példa a nyelvi identitást megelőző korszakra: a 
„hungarus” gondolkodás és identitás 
 

A középkori európai migrációs folyamatok a kelet-közép-európai 

térségben is etnikai, nyelvi és kulturális sokszínűséget eredményeztek. A 

jövevények beilleszkedtek az új országban, létrehozták saját településeiket, 

vagy egy más etnikum mellé költöztek, és ettől kezdve ezt a falut, várost 

tekintették szűkebb hazájuknak, és a fennmaradt dokumentumok szerint 

egymás nyelvét is megismerték.  

 A középkori Magyarország vonatkozásában így alakult ki az ún. 

„hungarus” gondolkodás, ami elsősorban az értelmiséget, valamint a 

nemesség írástudó rétegét jellemezte. Ez elsősorban lokális-kulturális 

kötődés volt, nem pedig nyelvi vagy származási. A horvát területen, magyar 

édesanyától született Janus Pannoniust (1434–1472) vagy horvát 

változatban Ivan Česmičkit mind a magyar, mind a horvát irodalomtörténet 

a magáénak érzi, ugyanakkor a régió közös történelmi múltjának is a része, 

ő viszont – élete és művei tanúsága szerint – elsősorban a szülőföldjét is 

magában foglaló magyar királysághoz, az országhoz tartozott68.  

 A kölcsönös megismerésre, a műveltségre mint értékre épülő 

hungarus ideológia még a 18. században is meghatározó volt a művelt 

nemesi értelmiség és a formálódó polgárság körében. Például a felső-

magyarországi, több nyelvben is otthonos polihisztort, Bél Mátyást a 

magyar művelődéstörténet az egyik első hungarológus tudósként tartja 

 

68 Žmegać, Viktor et al. Povijest svjetske književnosti. Knj. 5, Književnosti njemačkog jezičnog 
izraza, skandinavske književnosti, nizozemska i flamanska književnost; književnost na jidišu 
i madžarska književnost. Mladost, Zagreb, 1974.; és Marianna D. Birnbaum: Janus 
Pannonius - poet and politician. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb. 
1981.; Fried, István: From ’Hungarus’ Patriotism to Linguistic Nationalism. In: Kamusella 
et al. (eds.) 2016. The Palgrave Handbook of Slavic Languages. Identities and Borders. 
Palgrave Macmillan, New York, 245–260. 
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számon, de ugyanő Matej Bel néven a szlovák tudományosság egyik 

előfutára is69. Bél, akinek a munkássága a Kárpát-medencei régió közös 

szellemi értéke, magyar nyelvkönyvet írt németül beszélők számára, német 

nyelvkönyvet a németül tanulóknak, a szláv nyelvek történetét, értékeit is 

felvázoló előszót írt Doležal cseh-szláv nyelvtanához, legnagyobb 

munkáját, a Notitia Hungariae-t (1735–1742) pedig latinul írta.  

 

 

8. kép: Bél Mátyás arcképe 

  

A többnyelvűség és az általános európai tájékozottság mellett az együtt élő 

népek kultúrájának ismerete és szolgálata a hungarus szemlélet 

meghatározó jegye70. 

 Ez a hungarus-identitás a 19. századi nyelvi-nemzeti mozgalmak 

idején háttérbe szorult ugyan, de nem tűnt el végleg, viszont eltávolodott 

az eredeti tartalomtól, és a lokális identitás felé mozdult el. Leginkább az 

irodalomban él tovább a közös kötődés, Svetozar Hurban-Vajanský, 

 

69  Bél Mátyásról magyarul – a művekből származó részletekkel: Tarnai Andor (szerk.) 
1984. Bél Mátyás: Hungariából Magyarország felé. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest; 
szlovák nyelven pl.: Kollai, István 2008. Rozštiepená minulosť. Kapitoly z histórie Slovákov 
a Maďarov. Terra Recognita, Budapešť. (A Bél Mátyásra vonatkozó részlet itt olvasható: 
http://madari.sk/publikacie/multikulturny-uhorsky-narod-priklady-z-18-storocia-2-
cast). 

70  A hungarus téma legutóbbi feldolgozása: Miskolczy Ambrus: A „Hungarus-tudat” a 
polgári-nemzeti átalakulás sodrában. In: Miskolczy Ambrus 2014. A múlt megszelidítése. 
Eszmetörténet és historiográfia határán. Gondolat Kiadó, Budapest, 9–36. 

http://www.zachej.sk/produkt/3862/rozstiepena-minulost/
http://madari.sk/publikacie/multikulturny-uhorsky-narod-priklady-z-18-storocia-2-cast
http://madari.sk/publikacie/multikulturny-uhorsky-narod-priklady-z-18-storocia-2-cast
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Octavian Goga, Mikszáth Kálmán, Ljudevit Gaj, Михаило Витковић 

/Vitkovics Mihály és mások munkáiban. Fried István, a kelet-közép-európai 

szellemi kapcsolatok jeles kutatója írja a nemzettudat változásáról71:  

„Az 1830-as évek látványosan jelzik a nemzetfogalomban beállt 

változásokat.1832-ben megjelent Ján Kollár eposzának, a Slávy 

dcerának (A dicsőség lányának) harciasabb, bővített változata, 

1833-ban jelentetei meg a szlovák Samuel Hoič már címével 

sokat mondó, a vélt és a valóságos nemzetiségi sérelmeket, 

egyben új nemzetelképzeléseket hangoztató röpiratát: Sollen 

wir Magyaren werden? (Magyarokká kell-e lennünk?). 1838-ban 

adja ki a horvát Janko Drašković nemzeti tetteket, 

nemzetieskedést, nyelvi tudatot sürgető brossúráját Ein Wort 

an Illyriens hochherzige Töchter über die ältere Geschichte und 

neueste Regeneration ihres Vaterlandes (Egy szó Illíria szebb 

keblű hölgyeihez a régi történelemről és a haza újabb 

regenerációjáról) címmel, 1836-ban kezdik kiadni a cseh 

történész, František Palacký cseh történetének (Geschichte von 

Böhmen – Csehország története) német nyelvű változatát, 

amelyben szintén körvonalazódik az új, nyelvi alapozású 

nemzetfogalom, az 1830-as évek elején sorra napvilágot látnak 

a Kritikai Lapok című folyóiratban Bajza József és Toldy Ferenc 

polémiái, itt számolnak le (vagy kísérlik meg a leszámolást) 

magyar szerzők hungarus elképzeléseivel. Mindezekben a 

művekben a nemzeti karakterisztikum hangsúlyozása a cél, és 

ezáltal ama népegyéniségnek körvonalazása, amelynek be kell 

töltenie hivatását a történelemben olyképpen, hogy a 

lehetőségig kifejleszti önmagát. A differenciálódás, a nemzetté 

válás ideológiáját fogalmazzák meg szerzőink.”     

A 19. és 20. század fordulóján, amikor az első külföldi egyetemi magyar 

oktatóhelyek alakultak, újra fontos szerepet játszott a nem magyar 

anyanyelvű értelmiség körében az ország területén használatos nyelvek 

ismerete, az együtt élő kultúrák tisztelete, sőt, a magyar kultúra 

megismertetésének szándéka a külföldiekkel. A hungarus tudat eredeti 

formája és tartalma végleg eltűnt, de megmaradt belőle egy lényeges 

összetevő: azok az értelmiségiek, akik vegyes nemzetiségű családból 

származtak, vagy etnikailag vegyes területen nőttek fel, több nyelvben és 

 

71 Fried István 1986. Kelet- és Közép-Európa között. Irodalmi párhuzamok és szembesítések 
a kelet-közép-európai irodalmak köréből. Gondolat, Budapest, 78–79. 
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kultúrában is otthon voltak, öntudatukat pedig a lokális kötődés határozta 

meg, jelentősen hozzájárultak a magyar kultúra külföldi 

megismertetéséhez. 

 A következő fejezetben ennek az átalakulásnak az okait vizsgáljuk 

meg, de a címben feltett kérdésre már eddig is biztos választ kaphattunk: 

nem lehet egyenlőségjelet tenni a lokális jellegű hungarustudat (így, 

egybeírva, jelezve a fogalom egyediségét) és a nyelvi alapú magyarságtudat 

közé.    

 

Az ellenpélda: a nemzeti nyelv létrejötte Franciaországban  
 

A nyelvközpontú identitás kialakulása és térhódítása a francia forradalom 

idejére (1789) tehető, mert ettől kezdve Európa társadalmi rendszerét, 

ideológiáját és kultúráját már nem a középkori viszonyok határozták meg, 

hanem egy új, polgári értékrend.  

 Nem véletlen, hogy éppen Franciaországból terjedt el a nyelvi 

alapokra épülő identitás eszméje, mivel az ország egységesítési 

törekvéseinek az egyik legfontosabb eszköze éppen a nyelv volt. Mihalovics 

Árpád a folyamat kezdetét a 14. századra teszi: „A 13. század végéig a 

francia nyelv még igen erőteljes nyelvjárási tagozódást mutat, a 14. 

században viszont a Párizs környékén beszélt francien nyelvjárásra 

alapuló, erőteljesen formálódó francia irodalmi nyelv lesz 

egyeduralkodóvá a királyság területén. Ehhez hozzájárult a központi 

hatalom megerősödése, a Párizsban központosuló különböző hatalmi és 

igazságszolgáltatási szervek írásos gyakorlata és nem utolsó sorban a 

párizsi egyetem kisugárzó ereje. Meg kell jegyezni, hogy ebben az 

időszakban a francia nyelv írásos használatának legfontosabb területe a 

szépirodalom volt, a tudományok (teológia, filozófia) nyelve viszont 

továbbra is a latin maradt. A 13. század végétől kezdve azonban a francia 

nyelv behatol a királyi kancellária írásos gyakorlatába is. A 14. és a 15. 

század lesz a mélyreható nyelvszerkezeti változások kora; ekkor alakult át 

az ófrancia egy új „modern” nyelvvé. A 16. században kibontakozó 

reneszánsz kultúra hatására válik a francia a közigazgatás és a jog, s mind 

szélesebb körben a tudományok nyelvévé.”72 

 Már a 16. században, 1539-ben hoztak olyan törvényeket Párizsban, 

amelyek a hivatalos nyelvhasználat egységesítésére vonatkoztak, és a 

 
72 Mihalovics Árpád 2004. A francia a társadalmi érintkezés, a diplomácia és a nemzetközi 

kommunikáció nyelve. Élő Jászkunság 1: 77–88. 
http://epa.oszk.hu/00100/00187/00001/pdf/009.pdf  (77.) 

http://epa.oszk.hu/00100/00187/00001/pdf/009.pdf
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királyi dinasztia által is beszélt dialektus, a francia (francien) nyelv 

elsődlegességét biztosították a másik nagy létszámú beszélőközösséggel 

rendelkező nyelvvel, az okszitánnal szemben, amelynek – az országokat 

járó provanszál trubadúroknak köszönhetően – szintén kialakult az írásbeli 

kultúrája és a népszerű művészek miatt magas volt az értéke is.  

 A nyelv kidolgozottsága a 17. század folyamán olyan magas 

színvonalat ért el, hogy példát adhatott más nyelvek hasonló nyelvtervezési 

feladatainak teljesítéséhez, ugyanakkor a francia nyelvterület sokkal kisebb 

volt, mint maga az ország – még az 1789-es forradalom idején is jellemző 

volt, hogy az ország lakóinak 25%-a nem beszélte a franciát, ami minden 

bizonnyal megnehezítette a Párizsból szétáramló új eszmék megértését, 

elfogadását. Ahhoz, hogy a nyelv ismertsége az egész ország területén 

magasabb legyen, a legcélszerűbb módszert választották: minden 

községben francia tannyelvű iskolát nyitottak73. 

 Francia földön is létrejött a nyelv és a kultúra központi intézménye, 

a Francia Akadémia (Academie française, 1634), amelynek az itáliai rokon 

intézményhez (Accademia della Crusca) hasonlóan a szótárkészítés és a 

francia nyelv védelme lett a fő feladata. 

 

 

9. kép: A Francia Akadémia épülete 

Kialakult egy olyan társadalmi modell, amely a szabadság – egyenlőség – 

testvériség ideáját összekapcsolta a ezek legtermészetesebb 

közvetítőjének, az anyanyelvnek az intézményes fejlesztésével. Mivel a 

latin nyelv sok évszázad írásbeliségét meghatározó korszaka leáldozott, a 

formálódó nemzetek pedig a saját nyelvükön akarták intézni állami és 

 

73 Bárdosi Vilmos 2010. Globalizáció, Európa és nyelv. A francia példa. Magyar Nyelvőr 1: 
1–15. (7.) 
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kulturális ügyeiket, a 18. század végétől a korábban magasabb rendűnek 

tekintett nemzetközi közvetítőnyelv helyett a nemzeti nyelvek fejlesztése 

(korpusztervezés) és jogaiba helyezése (státusztervezés) került előtérbe 

Európa, ezen belül Kelet-Közép-Európa országaiban is. Ezzel 

párhuzamosan, a latin nemzetközi szerepének visszaszorulásával egy 

időben elkezdődött az európai államok közötti kommunikációban 

használatos új élőnyelvek, a francia és a német mint közvetítőnyelv 

térfoglalása. A francia presztízse a társadalmi hierarchia magasabb 

szintjein jelentősen megnőtt: az orosz és a román nemesség elsőnyelvként 

használta, de az osztrák uralkodók közül például Mária Terézia, sőt a 

magyar arisztokrácia tagjai, így II. Rákóczi Ferenc is ezen a nyelven írt. A 

Bécsben szolgáló magyar testőrgárda számára is nélkülözhetetlen volt a 

francia nyelvtudás.  

 A francia nemzetállami és nyelvi alapokra épített identitás modell a 

művelt nemesség, az értelmiség, a nyitott szellemiségű írástudók 

közvetítésével terjedt el a kontinens középső és keleti részein – sok esetben 

Bécsen keresztül, német közvetítéssel. A francia minta a nemzeti nyelvek 

fejlődése és politikai helyének megtervezése szempontjából kétségtelenül 

követendő példa volt, ugyanakkor az a tény, hogy a kisebbségi nyelvek 

hasonló törekvéseire nem voltak nyitottak a többségi nemzetek – 

ugyanúgy, ahogy a franciák maguk mögé utasították országuk többi 

nyelvét, a kelet-közép-európai térségben a későbbiekben 

visszafordíthatatlan konfliktusokhoz vezetett.         

 

Összegzés 
 

Az európai népnyelvek számára hosszú volt a nemzeti nyelvhez vezető út. 

A nyugati keresztény kultúrkörhöz való tartozás évszázadokon át a latinnal 

való szimbiózist jelentette a köznapi nyelvhasználattól eltérő színtereken, 

így az államigazgatásban, az oktatásban és a tudományban. Ez azonban 

nem jelentett gátló tényezőt, hanem megalapozta azokat a módszereket, 

amelyek eredményeképpen a latin mintájára létrejöhettek a nemzeti 

nyelvű grammatikák, a szótárak, és már a 15. század elején az írásrendszer 

is kezdett a népnyelvek beszédhangjaihoz igazodni. Ehhez a latin 

betűformák mellékjelekkel való kiegészítésére, betűkapcsolatok 

létrehozására volt szükség. Bepillantva az európai nyelvtervezési folyamat 

néhány állomásába, nemcsak a népnyelvek leírására a szótárak, 

grammatikák létrehozására és a szépirodalom kulcsszerepére látunk 
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példát, hanem arra is, hogy ezeket a tevékenységeket irányítani kell, a 

normatív változat elterjesztésével is foglalkozni kell, ezért olasz és francia 

nyelvterületen létrejöttek az első akadémiák, az első nyelvtudományi és 

nyelvpolitikai intézmények. A nyelvtervezés azonban soha nem csak nyelvi 

kérdés, hanem közösségi, társadalmi is, egyben a 18–19. századi 

identitásváltás legfontosabb eleme lett. A térségben továbbra is jelen volt a 

vallási és a lokális identitás, de a nyelvalakítás részeként megjelent a 

legújabb, a mai napig meghatározó identitás, a nyelvi hovatartozástudat.  

 

Kérdések 
 

Indokolt-e a népnyelv és a nemzeti nyelv megkülönböztetése? Milyen 

társadalmi és nyelvi háttér jellemzi e két megnevezést? 

Milyen szerepet játszott a dialektuskontinuum a kelet-közép-európai 

nyelvek sztenderd változatának létrejöttében?  

Milyen párhuzamokat lát a fejezetben példaként bemutatott francia 

sztenderd kialakulása és az ön által ismert nyelv normatív változatának 

formálódásában? 

 

A téma feldolgozásához javasolt szakirodalom 

 

Balázs János 1988. A nemzeti nyelvek nyelvtanirodalmának kialakulása. In: 
Balázs János szerk. Nyelvi rendszer és nyelvhasználat. Tankönyvkiadó, 
Budapest. 23–35. 

Bárdosi Vilmos 2010. Globalizáció, Európa és nyelv. A francia példa. Magyar 
Nyelvőr 1: 1–15. 

Lanstyák István 2018. Nyelvalakítás – nyelvi problémák. Fórum 
Kisebbségkutató Intéztet – Gramma Nyelvi Iroda, Somorja. 

 

 

Forráselemzés 

 
Milyen új információkat talál a korai nyelvtervezéssel kapcsolatban Robert 

Henry Robins elemzésében? 
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„Itáliában Dante, akit a későbbi reneszánsz prófétájának is 

szokás tekinteni, szorgalmazta a beszélt újlatin nyelvjárások 

vizsgálatát az írott latinnal szemben, és műveinek nagy része 

volt abban, hogy a beszélt olasznak az a változata, amelyen írta 

őket, az egész félsziget irodalmi és később hivatalos nyelvévé 

vált. De a reneszánsz ideje volt az, amikor az európai nyelvek 

közül soknak az első nyelvtana megíródott, s ezzel megnyílt a 

nyelvtudomány alkalmazásának egy olyan területe, amely azóta 

is töretlenül fejlődik. 

Az első ismert spanyol és olasz nyelvtanok a tizenötödik 

században jelentek meg, az első francia nyelvtanok pedig a 

tizenhatodik elején. Ugyanebben az időszakban lengyel és 

óegyházi szláv nyelvtant is kiadtak. Az angol nyelv első 

nyomatott nyelvtana 1586-ból való. 

Azok a feltételek, amelyek között ezeket a nyelvtanokat 

megírták és tanulmányozták, nagyon mások voltak, mint a 

korábbi időkben. A nemzetállamok kialakulása és bennük egy 

kereskedő középosztály megjelenése, a hazafias érzés 

megszületése és a központi kormányzás megerősödése mind 

abban az irányban hatott, hogy a területi nyelvváltozatok egyike 

kiemelkedjék, mint az állam hivatalos nyelve; az  emberek 

kötelességüknek érezték, hogy saját nemzeti nyelvük 

használatát és művelését elősegítsék. A tizenötödik század 

végétől kezdve így kezelték például Spanyolországban a 

kasztíliai spanyolt, és V. Károly szakított az univerzalista latin 

hagyománnyal, amikor a pápához intézett beszédét spanyolul 

mondta el. /…/ 

Általában a művelt osztályok írott nyelvhasználata volt a 

nyelvtani leírás tárgya. De az írott nyelvek beszélt nyelvek is 

voltak, és rendszerint azért írták a szövegeket, hogy fel is 

olvassák őket. A középkori latin kiejtése viszonylag érdektelen 

volt és a beszélő anyanyelve szerint más és más; a nyelvtanok 

gépiesen ismételgették Priscianus és a többi klasszikus 

nyelvtaníró nem túl tudományos hangtani megállapításait. A 

modern nyelvek új nyelvtanai viszont nagy figyelmet szenteltek 

a nyomtatás miatt frissen sztenderdizált helyesírás és a kiejtés 

közötti összefüggéseknek. A helyesírás és az írásreform kérdései 
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új jelentőségre tettek szert, s bár a betű és a hang zavaró 

összekeverése tovább folytatódott, a létező írásrendszerekben 

meglévő fonémikus balfogásokat észrevették és rosszallólag 

megjegyezték. /…/ 

Az újlatin nyelvek komoly tanulmányozása, azt 

mondhatjuk, Dante De vulgari eloquentia című írásával 

kezdődött a tizennegyedik század elején. Ebben a szerző a korai 

gyermekkorban öntudatlanul megtanult beszélt nyelvek 

érdemeit ecsetelte és szembeállította őket az iskolában, 

nyelvtani szabályok alapján, második nyelvként tudatosan 

elsajátított írott latinnal. Egy híres bekezdésben Dante 

szorgalmazta egy közös olasz nemzeti nyelv kiművelését, amely 

az itáliai félszigetet ugyanúgy egyesíteni lenne képes, mint más 

népek esetében a központosított királyi udvarok 

nyelvhasználata.” 

 

Forrás: Robins, Robert Henry 1999. A nyelvészet rövid története. 

A reneszánsz és utána. Ford. Siptár Péter. Osiris, Budapest, 112–

113. 
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ANYAORSZÁG NÉLKÜLI, TERÜLETFÜGGETLEN 
NYELVEK 

 

 

Bevezetés: a területfüggetlenség ellentmondásai 
 

A területiség és a nyelv kapcsolata kisebbség- és nyelvpolitikai kérdéseket 

vet fel, amelyek kezdetben, a nyelv politikai tényezővé válása idején csak a 

nyelvországgal rendelkező nyelvekre terjedtek ki. Ugyanakkor több olyan 

nyelv és annak számos változata is létezik a térségben, amelyeket csak egy 

etnikai csoport használt, amelyik vándorló életmódot folytatott. Ilyenek a 

cigány nyelvek és a jiddis. A fontosabb kérdések, amelyeket minden nyelv 

politikai státusával, életképességével kapcsolatban meg kell vizsgálni, az 

alábbiak: 

• Milyen státusa van egy adott etnikumnak és nyelvnek egy adott 

országban? 

• Van-e olyan ország, ahol az adott közösség nyelve állam- vagy 

hivatalos nyelv? 

• Ha egy adott etnikum kisebbségi közösséget alkot egy országban, 

vannak-e kisebbségi, ezen belül nyelvi jogai? 

• Volt-e része üldözöttségben, kirekesztettségben, nyelvének 

megbélyegzésében? 

• Milyen területi elhelyezkedés jellemez egy nyelvközösséget – van-e 

nyelvországa? 

• Hány országban van jelen, és ott milyen státusa van? 

• Mennyire kidolgozott a nyelve? Van-e írásbelisége, szépirodalma, a 

közösség által elfogadott sztenderdje, ami lehetővé teszi az 

oktatásban (szaknyelv, tankönyvek, pedagógusképzés) és más 

nyilvános, formális tereken való használatát? 

• A kisebbségi közösség által használt nyelv hány változata ismert? 

Ezek mennyire vannak közel földrajzilag, és az egyes dialektusok 

érthetőek-e kölcsönösen a beszélőközösségek számára? 

• Ezek a népcsoportok feltételezhetően két- vagy többnyelvűek. A 

kérdés a nyelvi dominanciájuk szintje és minősége, a belső nyelvi 

vitalitásuk – és ezzel együtt az identitásuk milyensége. 
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Az Európai Parlament 2013-ban adott ki egy összefoglalót, amely a 

veszélyeztetett nyelvekkel és a nyelvi diverzitással foglalkozik74. Ebben a 

szerző, Meirion Prys Jones a kisebbségi nyelvi jogi charta lapján négy fő 

kategóriára osztja a regionális és kisebbségi nyelveket: az autochton, 

őshonos, de csak egy országban beszélt (welsh), az országhatáron átnyúló 

őshonos nyelvet (baszk), azokat az őshonos nyelveket, amelyek egyik 

országban hivatalosak, de egy vagy több másikban kisebbségi státusuk van 

(szlovák, horvát, magyar, román, ukrán, szerb, lengyel), valamint Az egy-egy 

országhoz nem kizárólagosan köthető, csak kisebbségi 

beszélőközösségekben jellemző nyelveket, amilyen a romani és a jiddis.75 

A saját területtel, nyelvországgal rendelkező nyelveket nemzeti nyelveknek 

neveztük, jellemzőjük, hogy van sztenderdizált, minden formális funkciót is 

magában foglaló, kidolgozott és kodifikált nyelvváltozatuk. Az 

évszázadokon át tartó belső európai migráció, valamint a világháborúkat 

lezáró határrendezések miatt Kelet-Közép-Európa népei nemcsak a saját 

államukban, többséget alkotva, hanem kisebbségi nyelvközösségként is 

élnek a térség több országában.  

Vannak azonban olyan etnikai és nyelvi közösségek is, amelyeknek 

nincs anyaországuk, nincsen nyelvországuk, viszont számos országban 

éltek hosszabb-rövidebb ideje. Történelmük során sokszor kényszerültek 

elhagyni azt a területet, amelyen letelepedtek, nem egyszer néztek szembe 

a genocídiummal is. Jellemző ezekre a népcsoportokra az is, hogy nem egy 

célterületre költöznek, hanem több helyen is megpróbálnak gyökeret verni, 

és ha nem sikerül, szétszóródnak a világban. Az ideiglenesség, a 

széttagoltság, a kiszolgáltatottság veszélyezteti az ilyen kisebbségek 

nyelvét és kultúráját: az alacsony társadalmi presztízs, a többségi állam 

részéről tapasztalható integrálódási elvárásoknak való megfelelés, a 

nyelvhasználati színtér beszűkülése elindítja a nyelvcserét, ami végső 

soron asszimilációhoz vezethet. Ezeknek a közösségeknek a nyelvét a 

szakirodalom területfüggetlennek (non-territorial) nevezi, amit ebben az 

esetben csak korlátozottan fogadhatunk el. A rövidebb vagy hosszabb időre 

történő   letelepedés együtt jár a területen élő domináns etnikum által 

használt nyelv megismerésével, a funkcionális kétnyelvűséggel, a 

kontaktusjelenségek számának fokozatos gyarapodásával az elsőnyelvben, 

sőt a kapcsolat kreolizációhoz is vezethet: például a spanyol területen élt 

 

74  Jones, Meirion Prys 2013. Endangered Languages and Linguistic Diversity in The 
European Union. ENDANGERED LANGUAGES AND LINGUISTIC DIVERSITY IN THE 
EUROPEAN UNION (europa.eu) 

75 Jones 2013. i.m. 26–27. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/495851/IPOL-CULT_NT%282013%29495851_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/495851/IPOL-CULT_NT%282013%29495851_EN.pdf
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zsidó népcsoport a ladinot beszéli, a német nyelvterületen pedig létrejött a 

jiddis. A fejezetben tárgyalt másik népcsoport, a cigányság nyelve sem 

független a területtől, ahol élnek, mivel mindenhol eljutnak a kétnyelvűség 

valamely fokára. Mind területi, mind nyelvi szempontból a sokféleség, a 

diaszpórajelleg és a kisebb vagy nagyobb intenzitású, folyamatos 

szétvándorlás jellemző ezekre a közösségekre.  

 A fejezetben a Kelet-Közép-Európában honos, valódi védőernyővel 

nem rendelkező, sőt történetük folyamán sok esetben megbélyegzett 

kisebbségek közül kettőt, a területileg és nyelvileg is erősen széttagolt 

cigány népesség, valamint a német alapú, de számos egyéb nyelvi 

kontaktust magába olvasztó jiddist beszélő zsidó közösség nyelvi jellemzőit 

ismertetjük. 

 

 

A cigány közösségek nyelvei 
 

A cím nem véletlenül szerepel többesszámban, mivel egyetlen cigány nyelv 

nem létezik, csak számos területi és kontaktusváltozatban élő cigány 

nyelvek. A cigány népcsoportok is sokfélék. Az etnikai eredetükre 

vonatkozó történelmi és nyelvészeti kutatások alapján a tudomány Indiát 

tartja a sokfelé szétszóródott nép kibocsátó földjének. Fodor István az újind 

nyelvek csoportjába sorolja a cigányok által beszélt nyelveket, de 

megjegyzi, hogy a cigányságként ismert nép ősei töredékes csoportokban, 

különböző időkben vándoroltak el India területéről, a nyelvük már akkor 

sem volt egységes. A cigányság, amelyet bőrszíne és vándorútja alapján 

néhol egyiptomi eredetűnek tartottak és gipsy-nek neveztek, másutt az 

embert, férfit jelentő „rom” szó alapján romának neveztek el, vagy éppen 

cigány/zigeuner elnevezés 76  terjedt el „nem nyelvileg vagy etnikailag 

tartozott össze, hanem különböző etnikai eredetű, társadalomból 

kitaszított elemeket egyesített” 77 . Ma nemcsak Európában, hanem más 

kontinenseken is élnek, így Észak-Amerikában az Egyesült Államokban és 

 

76  Cigány népcsoport elnevezéseinek etimológiájáról l. Grétsy Zsombor 2011. Cigány? 
Roma? Dzsipszi? Melyik a píszí? Nyelv és Tudomány- Főoldal - Cigány? Roma? Dzsipszi? 
Melyik a píszí? (nyest.hu) 

77 Fodor István 1999. „cigány”. In: A világ nyelvei. Akadémiai Kiadó, Budapest, 216–219. 
Vannak kutatók, így pl. a fentebb idézett Grétsy Zsombor, aki nem osztja a cigányok 
„érinthetetlenségéről” szóló elképzeléseket, mivel vannak olyan források, amelyek a görög 
sereg katonáiként ismerik őket. Ugyanakkor a történetük, az üldöztetéseik mégis inkább a 
hagyományos, kitaszítottságra utalnak.  

https://www.nyest.hu/hirek/cigany-roma-dzsipszi-melyik-a-piszi?force_desktop
https://www.nyest.hu/hirek/cigany-roma-dzsipszi-melyik-a-piszi?force_desktop
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Kanadában is, de az ókor óta változatlanul a társadalmi ranglétra alján 

helyezkednek el. Ennek a társadalmi, kulturális és nyelvi másság együttes 

hatása lehet az oka. Az európaitól jelentősen eltérő közösségi 

hagyományok (vándorlás, saját törvények) nehezítik vagy akadályozzák a 

többségi társadalmak által elvárt integrációt. Az írásbeliség presztízse 

messze elmarad a szóbeli kultúrától, ami az iskolai teljesítményt 

befolyásolja, ezt pedig még fokozza az, hogy az oktatás nem az általuk 

legjobban ismert és a közösségükben általánosan használt nyelvváltozaton 

történik, hanem a lakóhelyük szerinti ország sztenderdjén, amit csak 

korlátozottan ismernek78. 

Létszámukat csak becsülni lehet, pontos adatok nem állnak 

rendelkezésre. Ebben nem különböznek a többi nyelvi és etnikai 

kisebbségtől, mivel a népszámlálási statisztikák alapja az önbevallás, és 

sokan a hivatalosan feltett kérdésre inkább a befogadó társadalomhoz 

tartozónak vallják magukat. Orsós Anna adatai szerint 7–8,5 millióra tehető 

az európai országokban élő cigányság létszáma, ebből 6 millióan a kelet-

közép-európai országokban laknak. Számuk Romániában közel két és fél 

millió, de jellemzően a becsült és a hivatalos adatok elég nagy eltéréseket 

mutatnak. Például Orsós 400-600 ezerre becsüli a magyarországi cigány 

népcsoportok összlétszámát 79 , a Központi Statisztikai Hivatal adatai 

szerint viszont 2011-ben csak 315 ezren vallották magukat cigánynak, 

Ukrajnában80 pedig a hivatalos 47.500-as számmal szemben egy 200 ezer 

körüli becslés áll. Társadalmi szempontból közös vonás, hogy a 

legszegényebb rétegekhez tartoznak, iskolázottságuk is elmarad az európai 

országok átlagától.  

A következő térkép a cigány népcsoportok létszámát és arányát 

mutatja az európai országokban: 

 

 

78 A problémát a magyarországi cigányok oktatási hátrányainak áttekintésével, a közösség 
homogenizálásának állami koncepciójával világítja meg Kontra Miklós tanulmánya: 
Cigányaink, nyelveik és jogaik. In: Bartha Csilla szerk. 2007. Cigány nyelvek és közösségek 
a Kárpát-medencében. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 147–151.  

79  Orsós Anna 2012. A beás nyelv megőrzésének lehetőségeiről. PTE BTK Oktatáskutató 
Központ, Virágmandula Kft., Pécs, 14–15. 

80 Braun László–Csernicskó István–Molnár József 2010. Merre visz a „cigány út”? Magyar 
anyanyelvű cigányok Kárpátalján. Regio 1: 44–95. Regio - 21. évf. (2010.) 1. sz. (oszk.hu) 

https://epa.oszk.hu/00000/00036/00077/pdf/Regio_2010_01_044-095.pdf
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2. térkép: A cigány népesség Európa országaiban 

 

A fejezet elején feltett kérdések alapján a cigány nyelvekről elmondható, 

hogy sehol sem tartozik a hivatalos nyelvek közé, néhány ország, így 

Magyarország, Románia, Finnország, Svédország, Ausztria, Szerbia, 

Szlovákia, Szlovénia és Macedónia azonban elismeri kisebbségi nyelvként, 

és több országban megjelenik választható, tanított nyelvként is az 

iskolákban. A jogok azonban de jure és de facto eltérnek, az államok nyelvi 

és kulturális integráció címén inkább az asszimilációt szorgalmazzák. 

Ugyancsak általános jellemző a kétnyelvűség valamilyen foka és minősége, 

valamint a felcserélő kétnyelvűség és a nyelvi asszimiláció. Tipikusnak 

tekinthető a befogadó ország nyelvéből, különösképpen a szókincsből 

származó és kisebb mértékben a morfológiai kölcsönelemek átvétele. Ezek 

alapján szűkebb csoportok jönnek létre, például a német nyelvterületen a 

szintó, vagy az egyre több magyar elemet tartalmazó romungró.  

 A cigány népcsoportok számos országban élnek. Sem földrajzi, sem 

történelmi-politikai szempontból nem lehet pontosan meghatározni az 

életterüket, létszámukat részben azért, mert sok országban még ma is 

vándorló életmódot folytatnak, a népszámláláskor pedig nem biztos, hogy 
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a saját közösségüket jelölik meg a nemzetiségi és nyelvi hovatartozást 

firtató kérdésre adott válaszukban. 

Nyelvük kidolgozottságának fontos jellemzője, hogy számos 

kontaktusváltozatban létezik, és nincs közös sztenderd változata. Ez utóbbi 

tény nem jelenti azt, hogy ne lennének a normatív változat létrehozását 

szorgalmazó kezdeményezések, de a sztenderd nyelvváltozat létezésének, 

működésének az alapja a nyelvközösség egyetértése, valamint egy ezzel 

megbízott csoport által kompromisszumok árán létrehozott, nyelvjárások 

feletti változat elfogadása. Ez a széleskörű elfogadás hiányzik, ugyanakkor 

a sokféleség miatt felvetődik a kérdés, hogy nem inkább a többközpontú 

nyelvek – például a német – példáját kellene követni és a nyelvhasználati 

változatosságnak megfelelő, több normatív változatot is megalkotni. 

 Az Európában honos cigány nyelvek beszélői elsődlegesen a romani 

dialektuscsoporthoz tartoznak, amely tovább tagolható négy nagyobb 

(balkáni, vlah, centrális, északi) és számos kisebb csoportra. Mindegyiket 

más-más hatás érte hosszabb időn keresztül: a balkánira a görög és a török, 

a vlahra a román, a centrálisra a nyugati szláv nyelvek, a német és magyar, 

az északira a keleti szláv, a német és a finn hatott. Kelet-Közép-Európa 

országaiban a vlah csoportból a lovári és a kelderás, a centrális kelet- és 

nyugat-szlovák romani, a vend és burgenlandi romani, valamint a 

Magyarországon használt, romungró terjedt el81. A térségben ezek mellett 

a hosszas együttélés következtében erős archaikus román hatás alatt álló, 

és a romanitól elkülönülő beás nyelv van jelen, amit lényegesen kevesebben 

beszélnek, mint a romani változatait.82. 

A közösség nyelvismeretének szempontjából fontos tény, hogy a 

kelet-közép-európai, dominánsan egynyelvű többségi társadalmakkal 

szemben a cigány népcsoportok két- vagy többnyelvűek, nyelvváltozatuk 

korlátozott kódrendszere annak az országnak a többségi nyelvéhez idomul, 

amelyikben élnek, ezen próbálnak boldogulni a hivatalokban, oktatásban. 

A többség által beszélt romani változatok diglossziájával kapcsolatosan 

Szalai Andrea egy bonyolultabb rendszert feltételez, mivel a közösség 

nyelvében a köznapi mellett létezik egy saját emelkedett változat is, amit a 

 

81  Az egyes nyelvjárási csoportokat részletesen ismerteti Szalai Andrea: Egység? 
Változatosság? A cigány kisebbség és a nyelvi sokféleség című tanulmánya (2007), 
amelyben a téma elismert nemzetközi kutatója, Yaron Matras (2003, 2005) dialektológiai 
áttekintésére támaszkodik. 

82 A beás nyelvről l. Pálmainé Orsós Anna: A beás nyelv Magyarországon c. tanulmányát 
(2007), valamint a doktori értekezéséből készült kötetet: A beás nyelv megőrzésének 
lehetőségeiről (2012). 
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társadalmi események, rítusok alkalmával használnak, és van egy másik 

ilyen funkciót betöltő változat is, ez a többségi nyelv 83 . Heltai János a 

kritikai szociolingvisztika képviselőjeként a beszélés sokféle tényezőjét 

(idő, tér, szituáció) emeli ki mint a beszédet komplex módon meghatározó 

jegyeket, és a heteroglosszia, a nyelvi szuperdiverzitás és a transzlingválás 

fogalmi hármasságát tartja a legalkalmasabbnak annak a helyzetnek a 

megnevezésére, amelyik a cigány népek nyelvi helyzetére, 

nyelvhasználatára jellemző. „Ez az erőtér, a több dimenzióhoz 

hozzárendelhető tényezők folyamatos összjátéka az, ami a modellt 

különösen vonzóvá teszi a kritikai szociolingvisztika számára. Ez képes 

ugyanis egyesíteni két jellemzőt: a dinamizmust és a sokféleséget. Előbbit 

nemcsak úgy értelmezi, hogy a nyelv világa gyors változások terepe, utóbbit 

nemcsak úgy, hogy a sokféleség minden pontja összefüggésben van annak 

más pontjaival, hanem mindezt valamiféle lüktető, pulzáló feszültségben is 

láttatja. A nyelv a heteroglosszia koncepciója szerint többdimenziós, 

komplex módon értelmezhető jelenség tehát, ami több és más, mint az, amit 

„többnyelvűségnek” szokás nevezni. Minden beszélő beszédmódjaira 

érvényes leírási lehetőség ez, függetlenül attól, hogy az adott beszélő egy-, 

két- vagy többnyelvű beszélőként értelmeződik az adott társadalmi 

konstellációban.”84 

Az elsődleges szocializáció a családban történik, ahol a közösség 

által használt változattal ismerkedik a gyermek, és ahol a kétnyelvűsége 

megalapozódik. Azonban a másodlagos szocializáció már az állam hivatalos 

nyelvén keresztül megy végbe, ami azt jelenti, hogy a nyelvek közötti 

egyenlőtlenség, a presztízskülönbség elég hamar, már az óvodában 

megjelenik – hacsak nincs a közösségnek saját nyelvű oktatási intézménye. 

Ezzel a formával kapcsolatban azonban gyorsan előkerül a szegregáció 

vádja – miközben más nemzetiség esetében az államok támogatják saját 

nyelvük fejlesztését, az elsőnyelvi kultúra megismerését. Igaz, ott 

rendelkezésre áll a nyelvországuk (anyaországuk) sztenderdizált és 

kodifikált nyelvváltozatán készült tananyag az oktatás minden szintjén, 

ami az írásbeliség kidolgozásával birkózó cigányságnak még hiányzik, 

emellett a tantárgyak sikeres tanításához szükséges szaknyelvi szókincs is 

hiányos.   

 

83 Szalai Andrea 2007: 22–23. A témáról l. még: Marushiakova, Elena – Popv, Vesselin2016. 
Identity and Language of the Roma (Gypsies) in Central and Eastern Europe.In Kamusella 
et al. eds. 2016: 26–54. 

84 Heltai János 2020. Transzlingválás – elmélet és gyakorlat. Gondolat Kiadó, Budapest, 38. 
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A könyv harmadik részében a nemzeti nyelvek sztenderdizált és 

kodifikált változatának létrehozásával foglalkozunk majd, és sokszor 

utalunk arra, hogy egyik nyelv tervezési folyamata sem volt mentes az 

érdekellentétektől, viszont ezekhez képest a területfüggetlen nyelvek 

kidolgozása – ha van rá igénye a közösségnek – jóval nagyobb kihívást 

jelent. A kelet-közép-európai nemzeti nyelvek normatív változata akkor 

jött létre, amikor megvolt az esély a nemzetté válásra – ennek az egyik 

legfontosabb jelképe lett a saját nyelv, a saját írásrendszer, az írott nyelv 

fokozatos és folyamatos fejlesztése, tökéletesítése. Az írás alapját alkotó 

grafémákat és a beszédhangokat ugyanazokkal a módszerekkel hangolják 

össze a kelet-közép-európai és dél-európai cigány nyelvek tervezői, mint 

ahogy ez évszázadokkal korábban a nemzeti nyelveknél is történt: a 

hehezetesen ejtett hangokat h-t tartalmazó betűkapcsolatok (kh, ph, th), az 

s, cs, zs, dzs, valamint a palatalizált hangokat az állam nyelvében 

meghonosodott írásjelek szerint vagy diakritikus, tehát mellékjeles betűk 

jelzik, vagy betűkapcsolatok. Kérdés azonban az, hogy az egy országon 

belül letelepedett, saját írásbeliséggel nem rendelkező nyelvi csoportok 

hogyan juthatnak az írásbeliséghez: egy mindenki számára idegen 

(állam)nyelven, vagy egy olyan nyelvváltozat módosításai, kidolgozása 

révén, amit az egy területen élők többsége használ. 

A romani esetében célszerű elfogadni, hogy egy ideig még nem lesz 

egyetlen normatív változat, noha nem lehetetlen. A sztenderdet képviselő 

központ (nemzetállam) és a közösség egészét oda vonzó motiváció és 

hasznosság hiányában azonban hagyományos módon nem tud 

megvalósulni 85 . Yaron Matras transznacionális alapokra építve, a 

regionalitásból, a sokféle kodifikációs kezdeményezésből kiindulva, azok 

eredményeit elismerve a nyelvi pluralizmusra építő nyelvtervezést 

szorgalmaz.  

„Jó volna, ha az írott romani nyelv használói magukévá tudnák 

tenni azt a gondolatot, hogy különböző kontextusokban a nyelv 

különböző formái használhatóak, valamint, hogy a kodifikáció 

nem merev, nem egy bizonyos standardhoz való lojalitást 

jelképez, hanem rugalmas is lehet és elsősorban a gyakorlati 

kommunikáció céljait szolgálhat. A kollektív nyelvi tulajdonjog 

fogalmába így nemcsak egyetlen nyelvi változat, hanem a 

nyelvváltozatok hálózata is bele fog férni. Ez a hozzáállás 

megfelel a romanit beszélők sajátos helyzetének, hiszen egy 

 

85 Heltai János 2020. i.m. 71. 
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olyan transznacionális kisebbségről van szó, amely szétszórtan 

él a különböző országokban, így kulturális léte és közélete is 

regionális szintű és központú.”86  

A tanulmányban szorgalmazott nyitottságot, a sokféleség elfogadását 

maguk az egyes államokban élő népcsoportok saját törekvései az 

alátámasztani látszanak, de nem valószínű, hogy minden nyelvi csoportnak 

van olyan belső igénye, hogy megteremtse a saját írásbeliségét.  Hegyi 

Ildikó két magyarországi, általános iskolásoknak írott romani nyelvű 

tankönyvet elemző kritikája kapcsán egy másik út lehetősége rajzolódik ki, 

ami sok tekintetben megfelel a nyelvi térség hagyományainak. 87 

Hangsúlyozza, hogy egyelőre, a közös sztenderd hiányában mindenkinek a 

saját nyelvváltozata a legértékesebb, még ha nem a leginkább kidolgozott 

is. Véleménye szerint a magyarországi romani cigányság számára a vlah 

csoportba tartozó lovári lehetne a közös nyelvi norma, mivel több 

értelmiséginek ez az anyanyelvváltozata, emellett a romani érettségi vizsga 

és a nyelvvizsga nyelve is ez a változat88. Voltaképpen a lovári mint írott, 

kodifikált változat, létezik is. Megfontolandó ez az érvelés, még ha a 

közösség fenntartásokkal fogadná is, hiszen minden nyelv normatív 

változata a nyelvjárásokból nőtt ki, amelyekhez a beszélők érthető okokból 

ragaszkodnak, de éppen a nyelven belüli változatosság, sokféleség miatt 

nem valószínű, hogy olyan sztenderd fog létrejönni, mint a nemzeti nyelvek 

esetében a 19. században. A sokféleség miatt érdemes megemlíteni a cigány 

közösségek egy másik, kevésbé elterjedt, nem ind, hanem latin eredetű 

nyelvét, a beást (más elnevezéssel oláh, román cigány), amelynek az 

írásbeliségét az 1990-es évektől kezdték el fejleszteni. Jóval kevesebben 

beszélik, mint a romani változatait, a nyelvcsere is jellemző a közösségre, 

mégis nekik sikerült először gimnáziumot alapítaniuk, ami jelentős erőt 

adott a saját értelmiség létrehozásához még akkor is, ha a sztenderdizálás 

és az oktatási anyagok hiányosságaival is szembe kellett nézniük 89 . A 

magyar kutatók közül egyebek között a közösség jövőjéről elég pesszimista 
 

86 Matras, Yaron 2007. A romani jövője: a nyelvi pluralizmus politikája felé. Ford. Kuti 
Judit. In: Bartha Csilla szerk. 2007. Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében. 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 128–146. 

87  Hegyi Ildikó 2012. A nyelvi norma kérdése és az oktatás nyelve: összefüggések és 
dilemmák. Iskolakultúra 2012. 10: 117–121.  

88  A lováriról mint vizsganyelvről l. Baló András Márton 2015. Könnyű-e lováriból 
lenyelvvizsgázni? Nyelv és Tudomány- Főoldal - Könnyű-e lováriból lenyelvvizsgázni? 
(nyest.hu) 

89 Orsós Anna „Mi hoztuk létre a beás írásbeliséget” (beszélgetés). „Mi hoztuk létre a beás 
írásbeliséget” – beszélgetés Orsós Annával - Goethe-Institut Ungarn 

https://m.nyest.hu/hirek/konnyu-e-lovaribol-lenyelvvizsgazni
https://m.nyest.hu/hirek/konnyu-e-lovaribol-lenyelvvizsgazni
https://www.goethe.de/ins/hu/hu/kul/sup/rom/20832166.html
https://www.goethe.de/ins/hu/hu/kul/sup/rom/20832166.html


79 

 

véleményt megfogalmazó Gadó Szilvia, a szótárt és nyelvkönyvet is 

összeállító Orsós Anna. újabban pedig Rosenberg Mátyás több tanulmánya 

is foglalkozik a beások felemás nyelvi helyzetével 90. Rosenberg a beások 

nyelvi besorolhatóságáról a következőket írja: „Ezek a közösségek 

nyelvtipológiai szempontból a román nyelv több, korábbi területi 

dialektusára visszavezethető tranzicionális nyelvjárásait beszélik. /…/ A 

magyarországi beásokra különösen jellemző, hogy a közösségek román 

nyelvterülettel való kapcsolata hosszú ideje megszakadt, nyelvváltozataik 

a román nyelvterületen beszélt mai köznyelvi változatoktól eltérő módon, 

délszláv és magyar nyelvi kontaktushatások között zajlott, illetve zajlik.”91 

Egy más nyelvi megoldást, a nyelvi sokféleség gyakorlatát képviseli a 

fentebb említett transzlingváló módszer, amely nem a diglossziára, hanem 

a Bahtyin nyomán heteroglossziának elnevezett kommunikációs attitűdre 

épül.  

„Bahtyin a beszédmódok szociális sokféleségét három 

dimenzióban írta le: a multidiszkurzivitás (multidiscursivity 

– a fogalmak angol megfelelője Busch 2014 alapján) a 

körülmények perspektíváját jelenti: a beszédmódok a 

közvetlen környezet szociális, politikai és gazdasági hatásai 

által meghatározottak. A sokszólamúság (multivoicedness) a 

beszélőhöz kapcsolódó perspektíva.  Itt a nyelvi források, 

például egyes szavak individuális használatának sokfélesége 

kerül a figyelem középpontjába. A lényeg az, hogy a beszélők 

a használt nyelvi forrásokat hogyan veszik át egymástól 

beszélés közben, és eközben hogyan stilizálják azokat. A 

harmadik dimenzió, a nyelvi diverzitás (linguistic diversity) 

magát a nyelvi forrást állítja középpontba. A 

gondolkodásunkban nyelvekbe és változatokba tömörülő 

nyelvi források folyamatos kölcsönhatása központi 

jelentőségű gondolata ennek a perspektívának is: az egyes 

nyelvek és változatok nem létező entitások, hanem egymással 

ellentétes erők feszültségében értelmezendők: centripetális, 

a standardizáció irányába ható, és centrifugális, a 

destandardizációt segítő erők folyamatos összjátékában 

ragadhatók meg. E három összetevő egyéni értelmezői 

 

90  Gadó Szilvia 2000. Magyarul mondd, anyu! A beás nyelv nyelvszociológiai és 
nyelvökológiai helyzetéről. Iskolakultúra 12: 34–48. 

91  Rosenberg Mátyás 2022. A beás helységnevek sztenderdizáció előtt. Hungarológiai 
Közlemények 3: 51–68. 
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lenyomata az appercepciós mező, amely a diskurzusban részt 

vevő felek közötti számvetést jelenti a diskurzus kapcsán 

egymással felmerülő kulturális előismeretek meglétéről.”  

  – írja az erre az elméleti alapra felépített nemzetközi kutatás 

honlapja.92 

Az elmúlt három évtizedben jelentősen megnőtt a témával foglalkozó 

kutatások és publikációk száma93. A nyelvtervezők felelőssége nagy, hiszen 

az utóbbi évtizedekben jelentősen megnőtt az írásbeli kifejezés iránt is az 

igény: szépirodalmi alkotások, műfordítások, nyelvkönyvek, szótárak, 

honlapok ösztönzik a beszélőket arra, hogy nyelvük írásbeli változatát is 

megismerjék, használják.   

  

 

A jiddis 
 

A kelet-közép-európai nyelvi térség másik, nagy hagyományokkal 

rendelkező és ma már a veszélyeztetett nyelvek közé sorolt 

területfüggetlen nyelve, a jiddis. Ez a nyelv a germán nyelvcsalád nyugati 

ágához tartozik, és a középkor folyamán a felnémet egy 

dialektusváltozataként jött létre. Eredetileg az askenázi, német zsidóság 

egy része beszélte, innen terjedt el a szétvándorlás során Európa középső 

és keleti területein, később Amerikában is. Már a kezdetekben is jellemző 

volt, hogy több nyelvből, így a héberből, pontosabban a héber-arámi szent 

nyelvből és az ófranciából is tartalmazott elemeket 94 , az együttélés 

azonban természetesen a német elemek dominanciáját jelentette – 

 

92 Transzlingvális kommunikáció Tiszavasváriban. Kulcsfogalmak – Pál száko tetővo sáj 
dikhen o khám (translangedu.hu); A téma legteljesebb kidolgozása: Heltai János Imre 
2020. Transzlingválás – elmélet és gyakorlat. Gondolat. Budapest. 

93 A bibliográfiákon keresztül jól nyomon lehet követni egy tudományterület alakulását. A 
romani esetében ezt a munkát két szerző, a már idézett Yaron Matras és Peter Bakker 
végezte el 2003-ban. A kiadó honlapján található ismertető szerint 1900 és 2003 között 
több mint 30 nyelven, több mint 2500 tételt találtak.  Bibliography of Modern Romani 
Linguistics: Including a guide to Romani linguistics | Compiled by Peter Bakker and Yaron 
Matras (benjamins.com)  

94  Szécsi József 2018. A jiddis nyelv. In: Szécsi József: A héber nyelv revitalizációja. 
L’Harmattan Kiadó – Magyar Nyelvstratégiai Intézet, Budapest, 123–131. és Mihály 
Botond 2010. Az európai zsidók letűnt nyelve: a jiddis. Nyelv és Tudomány- Főoldal - Az 
európai zsidók letűnt nyelve: a jiddis (nyest.hu); Nádasdy Ádám online előadása 2021: 
Jiddis – az ismeretlen ismerős. Elérhető:  A diaszpóra nyelve – Nádasdy Ádám a jiddisről | 
Litera – az irodalmi portál (a videó a szövegbe ágyazottan tekinthető meg). 

https://translangedu.hu/kulcsfogalmak/
https://translangedu.hu/kulcsfogalmak/
https://benjamins.com/catalog/lisl.28
https://benjamins.com/catalog/lisl.28
https://benjamins.com/catalog/lisl.28
https://m.nyest.hu/hirek/az-europai-zsidok-letunt-nyelve-a-jiddis
https://m.nyest.hu/hirek/az-europai-zsidok-letunt-nyelve-a-jiddis
https://litera.hu/magazin/tudositas/a-diaszpora-nyelve-nadasdy-adam-a-jiddisrol.html
https://litera.hu/magazin/tudositas/a-diaszpora-nyelve-nadasdy-adam-a-jiddisrol.html
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olyannyira, hogy voltak, akik az önálló nyelv létét is kétségbe vonták. 

Három nagyobb történeti korszakot lehet megkülönböztetni a jiddis nyelv 

történetében: az első a német területeken (héber nyelven: Askenáz) való 

letelepedéstől tehát a kezdetektől a 14. századig tart, a második, az ó-jiddis 

szakasz a 17. század végéig, a harmadik pedig az új-jiddis, amely a 18. 

században kezdődött. Ez utóbbi szakaszt a népcsoport folyamatos 

költözése, vándorlása Európán belül, és az újabb nyelvekkel való 

kontaktusa jellemezte. A középkori keresztesháborúk velejárója volt a 

zsidóüldözés, aminek következtében ez a meglehetősen zárt vallási és 

kulturális közösség lassan kelet felé húzódott, és a német nyelvi tér helyett 

is egyre inkább a szláv lett a meghatározó. A 19. századtól kezdve 

letelepedtek, így nyelvük Kelet-Közép-Európában is meghonosodott, de a 

nyelvi változásokat már a sokféleség jellemezte. Többek között a mai 

Lengyelország, Litvánia, Belorusz, Ukrajna, Magyarország, Románia 

területén találtak új otthonra. Voltak olyan, a szláv városok, ahol 

nagyszámú, többnyire két- vagy többnyelvű jiddis beszélő élt a 20. század 

negyvenes éveiig (Kijev, Lemberg, Odessza, Vilnius, Varsó, Prága), voltak 

akik románok lakta vidéken, mások a történeti Magyarországon telepedtek 

le pl. Pesten és Munkács környékén, és itt váltak többnyelvűekké. Saját 

nyelvű irodalmuk, újságírásuk jött létre, Vilniusban közel ezerhétszáz, a 

volt Szovjetunió területén pedig több mint hétezer kiadvány jelent meg 

ebben az időszakban. 95  Az új központ a 20. századi kivándorlások 

következtében a biztonságosabbnak vélt Újvilágban, néhány amerikai 

nagyvárosban (pl. New York, Chicago, Los Angeles) jött létre. A II. 

világháború idején még 11 millióan beszélték, ebből körülbelül 6,7 millióan 

Kelet- és Közép-Európa országaiban éltek, 3 millióan pedig az Egyesült 

Államokban 96 . A holokauszt, valamint az újabb menekülés és a gyors 

asszimiláció következtében azonban mára már mindössze egymillió körüli, 

az ortodox vallást követő jiddis beszélő maradt szerte a világban. 

Érdekességként érdemes megemlíteni, hogy a volt Szovjetunió területén, 

távol keleten hozták létre 1934-ben a Birobidzsáni Zsidó Autonóm 

Területet, ahol az orosz mellett második hivatalos nyelv lett a jiddis. Ez nem 

tartozott a természetesen választott lakóhelyek közé. Ma körülbelül 

százötvenezer ember lakja ezt a nagyon szegény és nagyon távoli területet, 

 

95 Szécsi József 2018. i.m. 124. 

96  Basic Facts about Yiddish 2014. Microsoft Word - Basic Facts About Yiddish 
2014_web.docx (yivo.org) 

https://www.yivo.org/cimages/basic_facts_about_yiddish_2014.pdf
https://www.yivo.org/cimages/basic_facts_about_yiddish_2014.pdf
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amit Sztálin jelölt ki a zsidó lakosok számára.97 A 2010. évi népszámlálás 

szerint 98  az itt élők 92,74%-a orosz, 2,82%-a ukrán és 4,4%-a „egyéb” 

nemzetiségű. Ennek alapján szinte lehetetlen megmondani, hogy hányan is 

élnek itt az eredeti autonóm terület zsidó lakóinak leszármazottai.  

 

 

3. térkép: Birobidzsani Zsidó Autonóm Terület elhelyezkedése 

 

 

97 „Jewish Autonomous Region, Russian Yevreyskaya Avtonomnaya Oblast, also 
called Birobidzhan, autonomous oblast (region), far eastern Russia, in the basin of the 
middle Amur River. Most of the oblast consists of level plain, with extensive swamps, 
patches of swampy forest, and grassland on fertile soils, now largely plowed up. In the 
north and northwest are the hills of the Bureya Range and the Lesser Khingan, clothed in 
dense forest of spruce, pine, fir, and larch. Winters are dry and severely cold, summers hot 
and moist. Although established in 1934 theoretically as a home for Jews in the Soviet 
Union, no mass Jewish migration developed, and Russian and Ukrainian settlers heavily 
outnumber the Jews. Most of the population live along the two main lines of 
communication, the Trans-Siberian Railroad and the navigable Amur. Timber working is 
well developed at centres on the railway, and tin is mined at Khingansk. Iron ore has not 
been exploited. Agriculture—chiefly the cultivation of wheat, rye, oats, soybeans, 
sunflowers, and vegetables—is concentrated in the Amur plain; fishing, especially for 
salmon, is important on the rivers. Birobidzhan is the administrative centre. Area 13,900 
square miles (36,000 square km). Pop. (2008 est.) 185,535. In: Britannica, The Editors of 
Encyclopaedia. "Jewish Autonomous Region". Encyclopedia Britannica, 10 Jul. 2019, 
https://www.britannica.com/place/Jewish-Autonomous-Region. Accessed 31 August 
2022. 

98 Russia's federal constituent entities | Federation Council of the Federal Assembly of the 
Russian Federation 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/autonomous
https://www.britannica.com/place/Russia
https://www.britannica.com/place/Amur-River
https://www.britannica.com/topic/Jew-people
https://www.britannica.com/place/Soviet-Union
https://www.britannica.com/place/Soviet-Union
https://www.britannica.com/topic/Trans-Siberian-Railroad
https://www.britannica.com/dictionary/exploited
https://www.britannica.com/place/Birobidzhan
http://council.gov.ru/en/structure/regions/YEV/
http://council.gov.ru/en/structure/regions/YEV/
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A két- és többnyelvűség, a beszélt népnyelv és az írott szent nyelv 

funkcionális elkülönülése nyomán kialakult diglosszia, a két funkció 

közeledése és bizonyos fokú, a közösség érdekeit szolgáló keveredése, 

valamint a vándorlások és diszkrimináció velejárójaként a nyelvcsere, az 

asszimiláció végigkísérik a jiddis beszélőinek történetét. Joshua A. Fishman 

szerint 99  összetett nyelvkészlet jellemezte a közösséget: a jiddis mellett 

szűkebb kört alkottak, akik a szent nyelvben is járatosak voltak, de a 

környezet nyelve is szerepet kapott valamilyen mértékben, és 

mindegyiknek megvolt a maga funkciója a közösség befelé vagy kifelé 

irányuló kommunikációjában. Nyilván az idegen nyelvű városokba való 

beköltözés felerősítette a környezetnyelv megtanulásának az igényét, 

emellett persze a jiddis sem maradt változatlan: új lexikai elemek épültek 

be az orosz, román, lengyel, magyar stb. nyelvekből.  

Chava Turniansky100 felhívja a figyelmet arra, hogy a diglosszia másik 

tagja, a héber a közvélekedéssel ellentétben nem volt holt nyelv, hiszen az 

oktatásban és a szakrális nyelvhasználatban nemcsak megvolt a szerepe, 

de változások, sőt változatok is jellemezték, amit egy holt nyelvről nem 

lehet elmondani. A jiddis azonban nemcsak beszélt nyelvként létezett és 

létezik ma is, hanem írott formája is kialakult, ami segített abban, hogy a 

hébert nem értők is megismerhessék azokat az alkotásokat, amelyeket a 

közösség vezetői fontosnak ítéltek – egyebek között a Szentírás és a Tóra 

magyarázata is hozzáférhetővé vált jiddis nyelven. Az írásbeliség eszköze 

azonban nem a latinbetű vagy a cirill volt, hanem következetesen a héber 

ábécé grafémáit alkalmazták. „Kifejezett didaktikai szándék érvényesül a 

jiddis nyelvű alkotások kiválogatásában, melyeket arra szántak, hogy az 

egész csoport viselkedését (például erkölcsi könyvek, 

szokásgyűjtemények) vagy csak a csoport egy részének a viselkedését (a 

nők részére receptkönyvek) irányítsák, és ezért fordulnak a népi 

műfajokhoz: elbeszélésekhez és mesékhez, közmondásokhoz, konkrét 

példákhoz és utalásokhoz.”101 

A fejezetet bevezető kérdések közül már az első néhányra is nehéz 

válaszolni. A jiddis csak Oroszországban, a Birobidzsáni Autonóm 

Területen jelenik meg második hivatalos nyelvként, viszont 

Svédországban, Hollandiában és Moldovában is elismert kisebbségi nyelv, 

 

99  Fishman, Joshua A. 2003. A jiddis szociológiája. In: Szitás Erzsébet et al. szerk. Az 
askenázi kultúra ezer éve. Kalligram, Pozsony, 406–413. 

100 Turniansky, Chava 2003. A zsidó nyelvek a hagyományos askenázi világban. In: Szitás 
Erzsébet et al. szerk. Az askenázi kultúra ezer éve. Kalligram, Pozsony, 399–405. 

101 Turniansky 2003. i.m. 403. 
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ami korlátozott nyelvi jogokat jelent. Izraelben azonban bonyolultabb a 

helyzete, mivel ott egy szűkebb, ortodox közösségek őrzik még, viszont az 

állam beszélt nyelvként egy másikat, a sémi nyelvek családjába tartozó, a 

héber alapján sztenderdizált, ezért „újhébernek” is nevezett ivritet 

támogatja. Az identitás és a nyelv kapcsolata is bonyolultabb, mint a kelet-

közép-európai népek esetében láthattuk. A nyelv és az identitás kapcsolata 

korántsem egyértelmű: Fishman szerint „a jiddis mint saját nyelv nem 

elengedhetetlen feltétele a zsidó identitás és alkotókészség 

vállalásának” 102 , de a tanulmány folytatásában számos példát hoz arra, 

hogy milyen fontos szerepet tölt be New Yorkban, ahol reklámokat 

készítenek ezen a nyelven, vagy a közösség által látogatott kórházban a 

betegjogi tájékoztatás is jiddisül történik. A jiddis nyelv számára a 

társadalmi környezet hatása részben a környezeti nyelv térhódításában, 

részben a közösség eredeti nyelvének visszaszorulásában mutatkozik meg. 

Az, hogy a jiddis veszélyeztetett nyelv, nem kétséges, ugyanakkor a 

kihalástól messze van. Bár beszélőinek többsége a II. világháború alatt 

genocídium áldozata lett, ma szinte csak az ortodox csoportok használják, 

viszont számukra ez identitás-tényező is egyben. Izrael állam viszont nem 

ezt a változatot támogatja hanem az ivritet, aminek kilencmillió körüli 

beszélője van, és ami nem sorolható a területfüggetlen nyelvek közé.  

A nyelvtervezés, a sztenderdizációs és kodifikációs folyamat a jiddis 

esetében is megtörtént: a kezdetben csak népnyelvként használt jiddis 

közvetítőnyelvként helyet kapott a szakrális nyelvhasználatban, a Tóra 

magyarázatában és az oktatás szélesebb területein is. Az írás azonban 

összekapcsolja a két eltérő funkcióban használt nyelvet, a jiddist és a 

hébert, mivel a fonetikus alapokon nyugvó jiddis írásbeliség a héber 

karaktereket használja. Nádasdy Ádám az előadásában103 „a héber-német-

szláv keveredést egy Sholem-Aleykhemtől vett idézeten mutatja be. A 

„megettük a szombati vacsorát” jiddisül így hangzik: Mir hobn opgegesn di 

shabesdike vetshere, ahol a shabes, vetshere (bár sábeszként, 

vecsernyeként nekünk is ismerősek) héber és szláv adalékok, a németes 

alap mégis kiérezhető. A német verzióhoz képest (Wir haben das Samstags-

Nachtmal gegessen) a különbség az átvett szavak (Wir-Mir, habes-hobn, 

gegessen-opgegesn) írásmódjában is kitűnik, ezek a módosulások egyrészt 

a fonetikus átiratból, másrészt a nyelvi eredet sokféleségéből következnek. 

A jiddis nem csak a mai német szókészletből, de réges-régi germán 
 

102 Fishman 2003. i.m. 411. 

103 Hordós Boldizsár 2021. A diaszpóra nyelve – Nádasdy Ádám a jiddisről. Litera 2021. 
március 2. A diaszpóra nyelve – Nádasdy Ádám a jiddisről | Litera – az irodalmi portál 

https://litera.hu/magazin/tudositas/a-diaszpora-nyelve-nadasdy-adam-a-jiddisrol.html
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emlékekből is őriz valamennyit. A szlávos hatás olykor a németre nem 

jellemző toldalékokban (gegessen helyett opgegesn), a szórend 

változásában is tetten érhető.”  

Max Weinreich, aki a 20. század első felében a jiddis kultúratörténeti 

és filológiai gyökereit kutatta, a diglossziával kapcsolatban az alábbi 

következtetésre jut: „A két, funkcióikban megkülönböztetett nyelv 

együttélését nemcsak elkerülhetetlennek, hanem természetesnek is 

tartották. Csak az egyik nyelv – a beszélt – változott, de lényegében ugyanaz 

volt a helyzet, mint a talmudi időkben a héber és az arámi együttélésével. 

/…/ Ha a két nyelvet egyenlő mértékben ismerték volna, a funkciók ideális 

megoszlásához szigorúan ragaszkodhattak volna. De, amint kiderült, a 

valóságban létrejött viszonynak ez csak archetípusa lehetett. Át- és 

áthatoltak egymáson, és míg a hébernek nem nagyon volt esélye arra, hogy 

beszélt nyelvvé válhasson/…/ a jiddis mélyre hatolt, s egyre mélyebbre a 

századok folyamán.” 104  Érdekes párhuzam lehet, hogy a jiddist sokan 

„elrontott németnek” tartották, és ma az orosz és az ukrán nyelv 

átszövődésével létrejött szurzsikról ugyanígy vélekednek a két átadó nyelv 

beszélői105. 

A nyelvi tervezés egy kiemelkedő eseménye volt az 1908-ben 

megrendezett czernowitzi (a mai Ukrajna területén) konferencia, amelyen 

a résztvevők elismerték, hogy a jiddis nemcsak önálló nyelv, de olyan nyelv 

is, amely fejlődő népcsoport kultúráját hordozza – ebben pedig a nyelv és 

az identitás egyértelmű kapcsolatát mondják ki: „Kijelentették, hogy a 

jiddis nyelv magát a zsidó népet jelenti. Tehát csak a nyelv megmentése 

mentheti meg a zsidókat is, mint népet az asszimilációtól. A konferencia a 

történelemben először deklarálta a jiddist a ’zsidó nép nemzeti 

nyelvének’.”106  

Történeti szempontból tehát tény az, hogy egy német nyelvterületen 

letelepedett vallási közösség felnémet alapú nyelve volt a jiddis. Elnevezése 

a zsidó népcsoport német nevére utal. A jiddis azonban csak egyike a zsidó 

nép szétvándorlása során létrejött számos nyelvnek. Szécsi József négy 

nagy csoportba osztja ezeket a nyelvcsaládok szerint, így vannak afroázsai, 

indoeurópai – ide tartozik a jiddis –, türk és egyéb (grúz) diaszpóranyelvek. 

Ezek ugyanahhoz a vallási közösséghez kötődnek, de a vándorlás a 

 

104 Weinreich, Max 1975. A jiddis kialakulása és változása az askenázi zsidóság körében. 
Ford. Bollobás Enikő. In: Papp Mária – Szépe György szerk. Társadalom és nyelv. 
Szociolingvisztikai írások. Gondolat, Budapest, 209–250. (48–249).  

105 Csernicskó István 2020. 185–186. 

106 Szécsi József 2018. i.m. 130. 
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letelepedés helyétől függően számos kontaktusváltozatot, sőt önálló 

nyelvet is eredményezett, így a bemutatott jiddist, vagy a spanyol 

nyelvterületen kialakult ladinót. A jiddis különleges abból a szempontból, 

hogy kialakulása ugyan egy meghatározott területhez kötődik, de a 

történelmi helyzet, a keresztes háborúk óta tartó folyamatos üldöztetés 

számos egyéb területre szórta szét a jiddis beszélőközösségét, ami a nyelv 

változataira is kihatott, és sok keverék elemet tartalmaz. Az európai 

területeken számos nyelvvel kontaktusba került jiddist szakrális célokra, 

szent szövegek magyarázatára is használták a német, a szláv, a román és a 

magyar területeken egyaránt. 

A jiddis tárgyalásakor hangsúlyos szerepet kapott a nyelvközösség 

története, amit a kereszténnyé váló Európában a vándorlás, a hosszabb-

rövidebb ideig tartó letelepedés, majd a pogromok előli menekülés és a 

genocídium, végül az asszimiláció mint a túlélés biztosítéka egyaránt 

jellemez. A területhez nem köthető nyelvek egyike, a jiddis léte, 

fennmaradása – még ha a veszélyeztetett nyelvek közé tartozik is – 

ugyanakkor azt igazolja, hogy minden nyelv számára adott a lehetőség arra, 

hogy a népnyelvi funkciókon túl más feladatokat is ellásson, akár 

identitásszervező szerepe is legyen. A fentiek alapján kirajzolódó kép 

árnyalja a diglosszia fogalmát, hiszen az eredeti, vitathatatlanul magas 

presztízsű szakrális nyelv, a héber mellett mindig ott volt néhány másik 

beszélt nyelv – kezdetben az arámi, később pedig ilyen lett a jiddis. Ezek a 

nyelvek nem teljesen különültek el, sokkal inkább jellemző a nyelvközösség 

gyakorlatias szempontjainak érvényesülése.  

 

Összegzés 
 

A fejezet két hányatott sorsú népnyelvvel vagy inkább népnyelv-csoporttal 

foglalkozott, a cigány nyelvekkel és a jiddissel. Ezek a nyelvek önmagukon 

belül sem egységesek, annyiféle nyelvváltozattal és beszélőközösséggel 

rendelkeznek, ahány helyen letelepedtek, és ahány nyelvvel kapcsolatba 

kerültek. Ország nélküli, területfüggetlen nyelvnek neveztük őket, mert a 

történelmük nem tette lehetővé, hogy saját országuk legyen szemben az 

előző fejezetben tárgyalt nyelvekkel – viszont annyi változatuk alakult ki az 

évszázadok során, ahány helyen letelepedtek a vándorlások során. 

Bizonyos elemeiben – de történeti áttere miatt nem teljesen – ide tartozik 

a ruszin is, amelyről az ukrán nyelvi fejezetben már volt szó.  

Ezeknek a népeknek, népcsoportoknak a történetét megismerve, azt 

lehet feltételezni, hogy a folyamatos kényszervándorlás, a kirekesztettség, 
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a genocídium miatt nem tud létrejönni a térséget meghatározó nyelvi 

identitás, és inkább az etnikai vagy a vallási identitás, emellett a nyelv 

sokféle kontaktusváltozata lesz a meghatározó. A fentiek azonban 

rávilágítottak arra, hogy mind a cigány nyelvek mind a jiddis esetében 

voltak, vannak a sztenderdizálást és a nyelvi presztízs emelését szolgáló 

törekvések, készültek nyelvtanok, szótárak, iskolai tankönyvek, jelen van a 

szépirodalom, a publicisztika sőt a műfordítás is. A kérdés az, hogy ezeknek 

a nyelveknek a beszélőközösségei rendelkeznek-e olyan belső vitalitással, 

hogy visszafordítsák, de legalább lassítsák a nyelvi asszimilációt.      

  

Kérdések 
 

Hányféle nyelvváltozatot beszélnek a szlovákiai roma népcsoportok?  

Milyen nyelvekhez kapcsolódó kontaktusjelenségeket lehet felfedezni a 

nyelvükben? 

Mi az oka, hogy Izrael a jiddis ellenében az ivritet támogatja?  
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