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Bevezető a jegyzet elé 
 

A jegyzet három témakört foglal magában, amelyek megalapozzák a kelet-

közép-európai nyelvi térség tanulmányozását: a földrajzi, történelmi és 

nyelvészeti szakirodalom áttekintésével vezeti be az olvasót a szövevényes 

kelet-közép-európai térség tanulmányozásába. 

A középiskolai földrajzi tanulmányokra visszagondolva először 

egyértelműnek látszik, hogy mit jelent Európa fogalma, hol helyezkedik el 

Közép-Európa, és létezik olyan elnevezés is, hogy „Kelet-Közép-Európa”. A 

kérdés csak az, hogy mindenki ugyanazt a tartalmat kapcsolja-e az egyes 

megnevezésekhez. Ez már a földrajzi szakirodalom olvasásakor is 

kétségeket ébreszt, de a történelmi szempontok bevonása még inkább 

felerősíti az óvatosságra, az árnyaltabb megfogalmazásra intő 

gondolatokat. Több szerző művében látható, hogy szinonimaként 

használja, cserélgeti a Kelet-Közép szórendet a Közép-Kelettel, ami 

azonban számos ponton ellentétes a régió népeinek hagyományaival és 

hovatartozás tudatával. A tények és a sokféle álláspont megismerése már 

ebben a bevezető szakaszban is hozzásegíti az olvasót, hogy kialakítsa a 

saját álláspontját.  

Mivel a „Népek és nyelvek Kelet-Közép-Európában” kurzus – amint a neve is 

mutatja, nem kizárólag a geopolitikai és történelmi szempontokra épül, 

hanem a térbeli, időbeli és társadalmi kapcsolódások nyelvi vetületeit, a 

nyelvtervezés folyamatait helyezi a középpontba, a bevezető jegyzet nem 

nélkülözheti az ide kapcsolható nyelvtudományi szakterületek 

bemutatását sem. Ezek között van néhány, ami már más tárgyak kereteiben 

is megjelent, így például a kontaktológia, a két- és többnyelvűség, a 

nyelvpolitika, de érdemes megismerkedni a nyelvtipológiával és az areális 

nyelvészettel is. Ez utóbbi nagyon fontos lesz a nyelvi kapcsolódások,  

hatások, a közvetítőnyelvek működésének megértéséhez. 

Az egyes fejezetek végén néhány kérdés és forráselemzési feladat is 

található, amelyek elsősorban a tanultak áttekintését, összegzését segítik, 

de reményeim szerint órai vitákra és további szakirodalmak elolvasására 

is ösztönözhetik a kurzus hallgatóit. 
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1. 

EURÓPA – KÖZÉP-EURÓPA – KELET-KÖZÉP-

EURÓPA: FÖLDRAJZI MEGKÖZELÍTÉS 
 

Miről tanúskodnak a térképek? Mely országok 

tartoznak Közép-Európába, és melyek Kelet-Közép-

Európába? Hol húzódnak a természetes határok – ha 

vannak? 

 

 

1. térkép: Európa országai 

 

Európa és Közép-Európa 
 

Ahhoz, hogy a címben megjelölt térségről átfogó képet alkothassunk, 

többféle tudományterület eredményeit is meg kell ismernünk. Az előző 

fejezetek a nyelvtudományi hátteret világították meg, most pedig a téma 

interdisziplináris, több tudomány eredményeit is felhasználó 
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természetéhez igazodva, a geopolitika – a geográfia és a politikatudomány 

kapcsolódási pontjait keressük1.  

Amikor az „Európa” szót halljuk, az iskolában tanult földrajzi, 

történelmi és művelődéstörténeti ismeretek kavarognak a fejünkben. 

Tudjuk, értjük, érezzük, mit jelent, bizonyos fokú hovatartozástudat is 

kapcsolódik hozzá, amit európaiságnak szoktunk nevezni. Ha a térségről 

eddig készült könyvtárnyi szakirodalmon végigtekintünk, joggal merülhet 

fel a kérdés: miért írnak ilyen sokat, hiszen olyan egyszerű – vagy legalábbis 

annak tűnik a kontinens földrajza, történelme. De ha pontosan meg kellene 

határoznunk Európa és még inkább Közép-Európa fogalmát, olyan 

problémákkal és ellentmondásokkal szembesülünk, amelyek évszázadok 

óta foglalkoztatják, vitákra késztetik a filozófusokat, történészeket, az 

irodalom, a nyelv, a kultúra tipikus európai vonásaira választ kereső 

kutatókat.  

 

 

Európa határai a térképen 
 

Földrajzi értelemben Európa a hat kontinens egyike, amelynek keleti 

határát az Ural – Kaszpi-tenger – Kaukázus vonala, a délit a Földközi-

tenger, a nyugatit az Atlanti-óceán, az északit pedig a Jeges-tenger jelöli ki. 

Elfogadjuk az önálló földrészként való meghatározást annak ellenére, hogy 

vannak más elképzelések is, például, hogy nincs is önálló „Európa” 

kontinens, csak „Eurázsia” létezik, és ennek nyugati részét nevezzük 

Európának.  

 

 

1 A geopolitika alapfogalmairól: Bárdos-Féltoronyi Miklós 2006. Bevezetés a geopolitikába. 
L’Harmattan Kiadó, Budapest, 27–35. 



9 

 

 

 

2. térkép: Európa földrajzi határai 

 

A terület meghatározása földrajzi értelemben sem egységes. Az ókorban, 

amikor a görög mitológiai királylány, Európé nevét az égei-tengeri és kis-

ázsiai területek elkülönítésére kezdték használni, még sokkal szűkebb 

területet értettek rajta. Csak a kereskedelmi kapcsolatoknak köszönhetően 

terjesztették ki a szárazföld nyugati, majd északi részei felé, a hasonló 

vidékekre. Az ókorban tehát még korántsem beszélhetünk Európa mint 

„kontinens” megnevezéséről – legalábbis a mai fogalmaink szerint biztosan 

nem. Az ókori és kora középkori Európa két meghatározó nagyhatalma, a 

Római Birodalom, majd a Frank Birodalom idején alakult ki a földrész 

nyugati, északi és déli határvonala, a keleti viszont csak sokkal később jött 

létre2.  

A következő térkép a nagy európai régiókat mutatja. Az észak-európai 

országok csoportját Dánia, Svédország, Norvégia, Izland és Finnország 

alkotja, Nyugat-Európához Hollandia, Belgium, Németország, 

Franciaország, Luxemburg, Nagy-Britannia és Írország tartozik. Az olasz és 

a spanyol határtól kezdődik Dél-Európa, majd az Adriai-tenger 

 

2 Koller Boglárka 2000. A sokarcú földrész. Az Európa – fogalom földrajzi és történelmi 
alakváltozatai. Európai Utas, 11. évf., 1: 30–38.; Varannai Zoltán 2000. Közép-, Kelet- vagy 
Kárpát-Európa, esetleg Eurázsia? In: Bán D. András szerk. A híd túlsó oldalán. 
Tanulmányok Kelet-Közép-Európáról. Osiris, Budapest, 157–216. 
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középvonalától északkeletre jelöli ki a térkép a délkelet-európai országokat, 

ahová Törökország kisebb része tartozik, a kelet-európai választóvonal 

pedig Oroszország, Fehéroroszország és Ukrajna nyugati határaihoz közel 

húzódik. A térképről az is leolvasható, hogy a Baltikum Közép-Európa 

része. A közép-európai régió nyugati határait Németország, Luxemburg, 

Svájc, déli határát Horvátország, az északkeletit Észtország, Lettország és 

Litvánia keleti határa, keletit pedig Ukrajnában és Romániában nem az 

államhatár, hanem a Kárpátok hegysége alkotja. A déli határ tekintetében 

ugyanakkor célszerű különbséget tenni még földrajzi szempontból is az 

északabbra található, minden szempontból közép-európai jegyeket mutató 

országrészek és a mediterrán, tengermelléki területek között.  

 

 

3. térkép: Az európai országok elhelyezkedése 

 

Közép-Európa és Kelet-Közép-Európa mint földrajzi 

fogalom 

 
Sokan vitatják, hogy érdemes-e ezt a két fogalmat használni ahelyett, hogy 

egyszerűen Európának neveznénk a térséget, hiszen földrajzi és kulturális 

értelemben legfőbb jellemzőiket tekintve összetartoznak a térképen 
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feltüntetett országok. Ugyanakkor vannak olyan – a többi régiótól eltérő – 

közös jegyek, amelyek a Kelet-Közép-Európához sorolható országokat 

történeti-kulturális szempontból jellemzik, de nem jellemzik sem Kelet-, 

sem Észak-, sem Dél-Európát, ezért indokolt a külön megnevezés, sőt a 

kisebb régiók, így pl. a több országot is magában foglaló Kárpát-medence 

elkülönítése is.  

 

4. térkép: Kelet-Közép-Európa országai a 10. osztályos földrajzkönyv szerint 

Az első ismert meghatározás Közép-Európáról Albrecht Penck német 

földrajztudós nevéhez fűződik (1887), aki az óceáni jellegű nyugati térség 

fokozatos átmenetéről beszél a kontinentális, keleti jelleg felé és az északi 

és déli tájak között is hasonló fokozatosságot figyel meg. Az így kirajzolódó 

változások nyomán Közép-Európát négy zónára osztja, „ezek: az Alpok és 

Kárpátok előtere (Alpen/Karpaten-Vorland), a két délnémet medence, a 

középnémet hegyvidék és az északnémet síkság. A Német Birodalmon kívül 

végül is Ausztria–Magyarország, Svájc, továbbá Hollandia és Belgium 

tartozna a régióhoz”3. A szemléletét a német élettérből való kiindulás 

határozza meg. 

 
3 Idézi Lendvai L. Ferenc 2005. Közép-Európa mibenlétének problémája. In: Módos Péter 
és Tischler János szerk. Közép-európai olvasókönyv. Osiris – Közép-európai Kulturális 
Intézet, Budapest, 17. 
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5. térkép: Mitteleuropa 

 

Lendvay L. Ferenc4, aki számos tanulmányt és könyvet szentelt a térség 

természetének, földrajzi szempontból is tisztázatlannak tartja Közép-

Európa külső határainak és belső régióinak meghatározását, mivel a 19–20. 

századi koncepciók mindegyikét áthatja a birodalmi, leginkább a Német 

Birodalomnak megfelelő szemlélet, aminek még akár az egyes tájegységek 

is alárendelődnek.5 A térséget leginkább az átmenetiség jellemzi mind 

éghajlati, mind gazdasági, mind társadalmi szempontból, akár északról 

délre, akár nyugatról keletre nézzük a térképet. Végül megállapítja, hogy 

„Minden, viszonylagosan állandónak tekinthető földrajzi különbség 

ellenére ugyanis a történelemben találjuk meg azt az alapvető tényezőt, 

amely Közép- és Kelet-Európát végül is a fejlődésnek más, a kontinens 

nyugati területeitől eltérő útjára vezette. Közép- és Kelet-Európa éppen 

ezért számunkra elsősorban történeti fogalom, tartalmát mindenekelőtt a 

történeti-gazdasági fejlődés sajátos útja adja meg.”6 

Közép-Európa véget ér a magyar kultúra keleti határánál, így Ukrajna 

a Kárpátok vonulatától mint természetes határvonaltól nyugatra eső része, 

 
4 Lendvai i.m. 13–26. 
5 Lendvai i.m. 17–19. 
6 Lendvai i.m. 21. 
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Kárpátalja még ide tartozik, valamint Románia középső, székelyföldi 

területe is, ezektől keletre viszont egy más kultúrkör kezdődik, amit Kelet-

Európának nevezünk.  

A Kelet-Közép-Európa terminust következetesen, ebben a 

sorrendben (kelet >> közép) célszerű használni, amikor az európai, nyugati 

keresztény kultúrkör keleti felén található, de a „nyugattól” évtizedekre 

elzárt országokról beszélünk. Közép-Európa keleti részéről, nem Kelet-

Európa középső részéről van szó. Megállapítható, hogy az ebbe a 

kategóriába való tartozás nem földrajzi, hanem eszmei, kulturális 

dimenziók mentén értelmezhető. A történelmi és művelődéstörténeti 

összetartozás alapjait a következő fejezet tárgyalja, előtte azonban 

szűkítsük a kört tovább, a Kárpát-medencére. 

 

 

Kelet-Közép-Európa és a Kárpát-medence 
 

A Kárpát-medence Kelet-Közép-Európa területének egy sajátos régiója, az 

őskor óta lakott, kontinentális éghajlata egészen a legutóbbi évtizedekig jól 

elkülöníthető négy évszakra osztotta az évet. Alföldi és dombsági 

területeinek, folyóvizeinek köszönhetően kiválóan alkalmas a 

mezőgazdasági művelésre és az állattartásra egyaránt. Földrajzilag 

pontosan körülhatárolható egység, ovális alakját a valamikori Pannon-

tenger helyén kialakult medencét körülölelő hegylánc, a Kárpátok vonulata 

jelöli ki (lásd a 6. térképet). A földrajztudományi írásokban inkább a 

földtörténeti szempontok alapján kialakított Pannon-medence 

elnevezéssel találkozunk7. Északról délkeletre haladva ez a hegység 

természetes határvonalat képez, ami megegyezik Közép-Európa keleti 

határával. Nyugat felől a Kárpát-medencét az Alpok, délről a Dinári-

hegység határolja. Legnagyobb folyója a Duna, amely nem kizárólag 

földrajzi elem, hanem több annál, a vízgyűjtő területén élő különféle 

etnikumok számára szimbolikus jelentésű is: összeköti a különféle népeket 

és kultúrákat. Az elnevezés Kiss Lajos földrajzi nevek eredetét tartalmazó 

 
7 Vö. Bada Gábor–Horváth Ferenc 1998. A Pannon-medence jelenkori tektonikája. A 
Pannon-medence jelenkori tektonikája (termvil.hu) 

https://www.termvil.hu/archiv/kulonsz/k982/pannon.html
https://www.termvil.hu/archiv/kulonsz/k982/pannon.html
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szótára szerint8 valószínűleg szkíta eredetű, (*danu = folyó), ami két 

formában élt tovább, a latinos Danuvius és az iráni, majd gót gyökerekre 

visszavezethető *Dōnavi >> Dunaj alakban. Ez utóbbit használják a szláv 

nyelvek és a magyar is. Érdekesség még, hogy a Vaskaputól délre található 

alsó szakasz elnevezése ettől eltérő volt: Histernek nevezték. Ha minden 

olyan országot számításba veszünk, amelyik a Duna vízgyűjtő területéhez 

sorolható, akkor összesen tizenhét ország tartozik ide, közülük nyolc, 

Csehország, Szlovákia, Magyarország, Ukrajna, Szerbia, Horvátország, 

Szlovénia és Románia részben vagy egészében kelet-közép-európai ország, 

háromnak a fővárosa, Pozsony, Budapest és Belgrád pedig a folyó partján 

található.  

 

 

 
6. térkép: A Kárpát-medence domborzata 

 

  

 

8 Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978, 395. 
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Összegzés 
 

A fejezet Európa, Közép-Európa, Kelet-Közép-Európa, végül a Kárpát-

medence geográfiájának néhány lényeges pontját mutatta be, a kontinens 

égtájak és ezen belül országok szerint való besorolását és ezek főbb 

jellemzőit. Látható, hogy a rendelkezésre álló szakirodalom még ezen a jól 

meghatározhatónak látszó területen sem egységes. A természeti környezet 

kevésbé fontos, viszont megjelennek a társadalmi, egyebek között a 

birodalmi gondolkodáson alapuló geopolitikai szempontok, különösen a 

múlt századi német tudományosságban, ami Közép-Európában 

meghatározó jelentőségű volt.    

A továbbiakban Európa egészével nem, csak Közép- és Kelet-Közép-

Európával foglalkozunk történeti és művelődéstörténeti szempontok 

mentén. Végigtekintve azoknak az országoknak a névsorán, amelyek 

kisebb vagy nagyobb részben osztoznak ezen a területen (Ausztria, 

Bosznia-Hercegovina, Csehország, Magyarország, Horvátország, Románia, 

Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna), látható, hogy földrajzi adottságaik 

eltérőek, emiatt gazdasági jellemzőik, települési viszonyaik is másként 

alakultak, de ezeket részletesen nem tárgyaljuk, csak az alapvető 

ismeretekre szorítkozunk. A hegyek és folyók alkotta természetes 

határokat sokszor felülírták a háborúk és a békekötések – ez azonban már 

a következő fejezet témája. 

 

 

Kérdések: 
Nézzen utána, honnan származik Európa elnevezése! 

Egyetért azzal az állítással, hogy földrajzi szempontból is használható a 

Kelet-Közép-Európa megnevezés? Indokolja a válaszát a fejezetben 

található szakirodalmak felhasználásával! 

Mi a véleménye arról, hogy a Kárpát-medence nemcsak földrajzi 

egységként, hanem geopolitikai térségként is értelmezhető? 
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Lendvai L. Ferenc 2005. Közép-Európa mibenlétének problémája. In: 
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Közép-európai Kulturális Intézet, Budapest, 13–26. 

Varannai Zoltán: Közép-, Kelet- vagy Kárpát-Európa, esetleg Eurázsia? In: 
Bán D. András szerk. A híd túlsó oldalán. Tanulmányok Kelet-Közép-
Európáról. Osiris, Budapest, 157–216. 
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2. 

EURÓPA – KÖZÉP-EURÓPA – 

KELET-KÖZÉP-EURÓPA:  

TÖRTÉNELMI ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI 

MEGKÖZELÍTÉS 
 

A térség egésze és részei a történészek szerint. 

Önvédelem és dominancia – ellentétes 

törekvések és konfliktusforrások. A 

konföderációs elképzelések sikertelensége. A 

szláv népek közeledése. Kelet-Közép vagy 

Közép-Kelet Európa? Egy terminológiai 

probléma háttere 

 

A történészeket régóta foglalkoztatja, hogy mit jelent Európa és az 

európaiság általában, mi a szerepe nagy birodalmaknak abban, ahogy és 

amilyen formában Kelet-Közép-Európa mint történelmi 

meghatározottságú térség, létrejött. A második témakörben az e 

tárgykörben készült kötetek, tanulmányok felhasználásával próbálunk 

választ keresni arra, miért indokolt ennek a megnevezésnek a használata. 

A térséggel foglalkozó tanulmányok szinte mindegyike alapműként 

említi Friedrich Naumann Mitteleuropa (1915) című könyvét. Naumann a 

régió határait a Benelux államok és a Boszporusz (Törökország) között 

jelölte ki, de megkülönböztette a vezetésre hivatott centrumot 

(Németország, Ausztria-Magyarország) és a lehetséges csatlakozókat a 

Balti államoktól egészen az Adriai tengerig. Penck (1915) földrajzi 

szempontból is jogosnak és elfogadhatónak tartotta a Mitteleuropa-

fogalmat, de újat is javasolt, a Zwischeneuropa terminust, ami a magyar 

nyelvű szakirodalomban „Köztes-Európa” formában jelenik meg, 

érzékeltetve a térség kelet és nyugat kulturális egysége között elfoglalt, 
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egyértelműen nehezen meghatározható helyét. Köztes-Európa nyugat-

keleti irányban az Atlanti óceántól az orosz nyelvhatárig, észak-déli 

irányban pedig az észak-európai országoktól a Baltikumon át a 

Boszporuszig húzódó területként jelent meg, és Penck elképzelései szerint 

egy ugyancsak német irányítású államszövetséget jelentett9.    

Ezek az elnevezési javaslatok nem terjedtek el, a regionális 

összetartozás formálisan nem valósulhatott meg, „Mitteleuropa” vagy 

„Zwischeneuropa” néven államszövetség nem jött létre – főként a fentebb 

vázolt tervekben megjelenő német és Habsburg vezető szereppel való 

szembenállás miatt.  

Ormos Mária szerint10 a közép-európai térséget a történelem 

folyamán két ellentétes attitűd határozta meg: az egyik az önvédelemre, a 

másik a dominanciára való törekvés. Az önvédelem támadót feltételez, és a 

térségben soha nem volt igazán sikeres, mivel a politikai erőviszonyokat 

hosszú időre befolyásolta, sőt meghatározta az osztrák, a német, később az 

orosz/szovjet birodalmakhoz való kapcsolódás. Nem mondhatjuk, hogy a 

térségben élő etnikumok egyformán viselkedtek volna az egyes 

birodalmakkal szemben: hol a német-osztrák dominancia elfogadása, hol 

ennek ellentételezéseként, a szláv nemzettudat formálódásával 

párhuzamosan, az összetartozást jelképező pánszláv eszme hódított, vagy 

éppen a magyar dominanciára való törekvés határozta meg a területen 

együtt élő népek viszonyát. Ez utóbbi nem terjedt ki Közép-Európa 

egészére, csak a történeti Magyarországra, és valójában csak a 19. század 

utolsó harmadában volt jellemző. 

„Az első hatalom, amely törekvéseit eszmei, ideológiai elemmel 

is alátámasztotta, az orosz cárizmus volt, amely nyugati 

menetelését olykor összekötötte a pánszláv eszmével, amely 

eredetileg lengyel körökből származott. Mivel az egyébként 

meghatározhatatlan Közép-Európa északi és déli peremén 

szinte kizárólag szláv nemzetek találhatók, a pánszláv gondolat, 

 
9 Mező Ferenc 2001. Közép-Európa fogalmi változása térben és időben. Tér és Társadalom 
3–4: 81–103 (85.) Hasonló felosztást találunk Magocsi 2002. Historical Atlas of Central 
Europe c. munkájában, valamint Kamusella 2021. Words in Space and Time. Historical Atlas 
of Language Politics in Modern Central Europe című munkájában. 
10 Ormos Mária 2007. Közép-Európa. Volt? Van? Lesz? A fogalom változásai a 19-20. 
században. Napvilág Kiadó, Budapest, 11–12. 
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amelynek több változata alakult ki, eléggé egyértelműen 

elárulta a célját. Akár válasznak is tekinthetjük a német 

Mitteleuropa fogalmának megjelenését a 19. század első 

felében, amennyiben ugyanarra az övezetre irányult, és mintegy 

kifejezte a német-orosz birkózást részben a török hagyatékért, 

részben azon túl.”11 

Az összetartozást és az összefogást a térségben kialakult, de soha meg 

nem valósult konföderációs elképzelések szemléltetik – ezekről a 

későbbiekben még lesz szó. Az ok részben az, hogy a 19. század folyamán 

formálódó nemzetállamok egyikének sem volt ez az érdeke, részben pedig 

az, hogy amelyik ország (birodalom) megpróbálkozott a szervezéssel, saját 

politikai súlyának, a térségben betöltött dominanciájának 

hangsúlyozásával tette ezt, ami alá- és fölérendeltséghez vezetett volna a 

föderációt alkotó államok egyenlősége helyett.  

Romsics Ignác önálló monográfiát szentelt a közép-, illetve kelet-

közép-európai térség történetének, kiterjesztve a vizsgálatot a sok szállal 

ide köthető délkelet-európai államokra is.12 A hangsúlyt a soknemzetiségű 

térség diszharmóniájára helyezi, és rámutat arra, hogy az etnikai és 

politikai rendezetlenség, a vélt vagy valós sérelmek folyamatos ébren 

tartása destabilizációs tényezőként jelenik meg. Erre az 1990-es évek 

közepén a szerbek, horvátok, bosnyákok közötti délszláv háború 

szolgáltatta az egyik legutóbbi bizonyítékot, a jelen tankönyv írásának 

idején pedig az ukrán–orosz háború, amelynek nem az egyetlen, de az egyik 

fontos tényezője, ürügye a nyelvhasználati szabadság korlátozása. Fontos 

összetartó erő a szülőföldhöz, nyelvhez, hagyományokhoz, jelképekhez 

való kötődésben megnyilvánuló nacionalizmus, ami jelentősen 

megkülönbözteti a térséget Nyugat-Európától: „szokás a nacionalizmus 

megkülönböztetése is egy Nyugat-Európára jellemző racionálisabb és az 

egyéni szabadságjogokat, illetve a királytól vagy bármely más központi 

hatalomtól való polgári függetlenséget hangsúlyozó változata 

(állampolgári vagy területi nacionalizmus) s egy inkább Kelet-Európában 

gyakori misztikusabb és organikusabb, az egyéni szabadságjogok helyett a 

nemzeti kollektívum szabadságát és az etnikailag-kulturálisan idegen 

 
11 Ormos i.m. 12. 
12 Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és 
20. században. Helikon, Budapest, 2000. 
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politikai hatalomtól való függetlenedését előtérbe állító válfaja (etnikai 

nacionalizmus) szerint.”13 Ez a fajta nacionalizmus azonban nemcsak a 

történelmi és politikai eseményekben érhető tetten, hanem a nyelvhez – 

különösen a más etnikumok nyelvéhez mint lehetséges veszélyforráshoz 

való viszonyulásban is. A térség etnikai összetételére ugyanakkor a 

többszöri és jelentős migráció miatt nem az etnikai homogenitás, hanem a 

sokféleség lett a jellemző. A török kort követő betelepítések és a belső 

migráció következtében vegyes lakosságú területek jöttek létre, ahol 

ismerték egymás kultúráját, sőt természetessé vált a két- és többnyelvűség 

is a hétköznapi interakciókban. Az államigazgatás szintjén ugyanakkor a 

19. század óta az erős nemzetállami koncepció érvényesül, aminek az egyes 

államok a kisebbségeiket érintő, korlátozó típusú közigazgatási, oktatási és 

nyelvhasználati törvényekkel igyekeznek érvényt szerezni. A 

nagyhatalmakkal, a szövetségi rendszerekkel szemben kialakult 

ellentmondásos viszonyt, a saját nemzetállam építését, valamint az ezzel 

szorosan összekapcsolódó etnikai és nyelvi diszkriminációt történeti 

szempontból a közép-európaiság meghatározó jegyeinek tekinthetjük. 

Az Európa középső és keleti tájain élő népek mentalitása, történelmi 

hagyományai, identitásának megnyilvánulásai nagy mértékben eltérnek az 

északi és a nyugati részek népei körében az államról, nyelvről, más 

etnikumokról kialakult elképzelésektől. Paul R. Magocsi és Byron 

Moldovsky Historical Atlas of Central Europe (Washington, 2002) című 

munkájukban Közép-Európát három nagyobb régióra osztják (l. a 7.sz. 

térképet). Az első a Balti-tengertől a Prut és a Dnyeper folyóig tartó északi 

rész, a második az Alpok és a Kárpát-medence országait magában foglaló 

középső terület, a harmadik pedig a Törökország európai részét is 

tartalmazó balkáni régió, amit kevéssé tudományosan Délkelet-Európának 

nevezünk. A felosztás a kelet-közép-európai régió bonyolult és sokrétű 

sajátosságainak figyelembevételével készült, ugyanakkor számos további 

kérdést vet fel politikatörténeti, nemzetiségtörténeti és nyelvi 

szempontból. Az egyik fontos témakört ezen belül a szövetségkeresés 

alkotja. A következő fejezetben erről lesz szó. 

 

 

13 Romsics i.m. 15. 
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7. térkép: Közép-Európa három zónája: az északi, az Alpok-Kárpátok és a 

Balkán zóna 

 

Konföderációs elképzelések 14 

Már az 1800-as évek közepén, a modern, nyelvi alapokra épülő 

nemzeteszme térhódításakor felmerültek konföderációs elképzelések. 

Ezek kezdetben a Habsburg Birodalom stabilizálását, később pedig az 

önállóvá vált Magyarország érdekeit szolgálták volna, és megalkotóik 

ennek a fő célnak megfelelően képzelték el a kelet-közép-európai térség 

soknemzetiségű területeinek irányítását. Kossuth Lajos például, aki ugyan 

„nemzeti szerencsétlenségnek” tartotta a föderalizmust, végül mégis ebben 

látta az ország területi integritásának biztosítékát15. Mások, így többek 

között a cseh František Palacký, a szlovák Ján Kollár, a horvát Ljudevit Gaj 

a szláv népeket egyesítő pánszláv ideológiában látták azt az összefogó erőt, 

ami a szláv nyelvű országok együttműködését jelentette volna. Az 

 

14 A témáról részletes történettudományi elemzések olvashatók: Romsics Ignác szerk. 
Integrációs törekvések Közép- és Kelet-Európában a 19. és 20. században. Teleki László 
Alapítvány, Budapest, 1997. 

15 Szarka László: Duna-táji dilemmák. Nemzeti Kisebbségek – kisebbségi politika a 20. 
századi Kelet-Közép-Európában. Ister, Budapest, 1998: 22. 
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együttműködés vezető szerepére azonban több jelentkező is lett volna, az 

oroszok, horvátok, szerbek, szlovákok a saját érdekeinek megfelelően 

képzelték el ezt a szellemi közösséget. Az orosz pánszlávisták szerint 

például ennek mindenképpen orosz vezetéssel kellett volna létrejönnie, 

mivel ez hangsúlyozta a szláv népek szembenállását a Habsburgokkal és a 

magyarokkal egyaránt16. Ezek a 19. századi, szláv összetartozást 

hangsúlyozó elképzelések többször is előkerültek a 20. századi 

határmódosításokkal, illetve az ún. közös szláv folyosó, az ún. korridor 

megvalósításával kapcsolatban. Popély Árpád szerint: a „korridor” 

szerepét ebben az államszövetségben nem csupán egy keskeny folyosó, 

hanem az északnyugati és déli területei mellett Kárpátaljától és Erdély egy 

részétől is megfosztott maradék magyar állam töltötte volna be, amelynek 

feladata az északi és a déli szlávok közötti összeköttetés biztosítása lett 

volna.17 

Közép-Európa észak- és délkeleti felében már a 18. század utolsó 

évtizedeitől kezdve erős volt a nemzeti nyelvekhez, a saját történelmi 

múlthoz, érdemekhez való ragaszkodás. Az érintett, dominanciára törekvő 

nemzetek valójában semmiféle soknemzetiségű, föderatív alapokon 

nyugvó államszervezet létrehozásában nem voltak érdekeltek, sokkal 

inkább saját, lehetőleg nyelvileg is homogén nemzetállamuk 

megteremtésére törekedtek. Az egynyelvűséget ugyanakkor szinte 

lehetetlen volt elérni, mivel Európának ezt a részét sokféle etnikum lakta, 

és ezek a népek a saját nyelvük számos változatát beszélték. A korszak 

térség-meghatározásai birodalmi központúak (Habsburg Birodalom, Orosz 

Birodalom), a később kulcsszerepet játszó, sokféle értelmezéssel 

rendelkező Közép-Európa-fogalom az európai identitás egy következő 

állomását jelenti. Ugyanakkor ezek a meghatározási kísérletek sem 

 

16 A pánszláv gondolatról, kulturális és nyelvi vonatkozásairól írt összefoglaló tanulmányt 
Gogolák Lajos: A pánszlávizmus címmel. In: Szekfű Gyula szerk. A magyarság és a szlávok. 
Franklin, Budapest, 1944. Új kiadás: Lucidus Kiadó, Budapest, 2000: 123–136. Letöltés: A 
magyarság és a szlávok (mtda.hu). A szlovák nyelvű magyar nemesség és a pánszláv 
ideológia történetét tárgyalja Demmel József: Pánszlávok a kastélyban. Justh József és a 
szlovák nyelvű magyar nemesség elfeledett története című könyve (Kalligram, Pozsony, 
2014). 

17 Popély Árpád: „Szégyentelen és igazolhatatlan”. Adalékok a szláv korridor történetéhez. 
Fórum Társadalomtudományi Szemle 2020. 4. 4–5. Fórum Társadalomtudományi Szemle - 
22. évf., 2020/4. szám (oszk.hu) 

http://mtda.hu/books/szekfu_gyula_a_magyarsag_es_a_szlavok_Optimized.pdf
http://mtda.hu/books/szekfu_gyula_a_magyarsag_es_a_szlavok_Optimized.pdf
https://epa.oszk.hu/00000/00033/00086/pdf/EPA00033_forum_2020_04_003-030.pdf
https://epa.oszk.hu/00000/00033/00086/pdf/EPA00033_forum_2020_04_003-030.pdf
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mentesek attól, hogy megnevezzék az ideális vezető szerepet betöltő 

országot. A dominanciára való törekvést jelölte meg a térség egyik jellemző 

vonásaként Ormos Mária is a fentebb idézett Közép-Európa-

monográfiájában.   

Azonban nemcsak a szláv népek között fogalmazódott meg az 

összefogás igénye.  

Kossuth Lajos 1862-ben foglalta össze a föderáció szükségességével 

kapcsolatos tapasztalatait18. Hitt abban, hogy a térség országainak érdeke 

egy szövetségi állam létrehozása. Az így létrejövő állam segíthetett volna a 

korábbi vitás ügyek békés rendezésében. Kifelé a tagállamok külügyi, 

kereskedelmi, pénz- és vámügyei közös irányítással és képviselettel 

működtek volna, viszont belül, a törvényhozásban a szövetségben részt 

vevő népek arányos képviselete mellett érvelt Kossuth. A mi 

szempontunkból a nyelvhasználattal kapcsolatos gondolatai kiemelten 

fontosak, mivel tükrözik azokat a tapasztalatokat, amelyek a magyar nyelv 

hivatalossá tételének folyamatában ellenállást váltottak ki a  nem magyar 

népesség körében: 

 

„a) Minden község maga határoz hivatalos nyelve fölött. E 
nyelven fognak folyni szóbeli tanácskozásai; készülni 
jelentései és levelei a megyefőnökhöz, kérvényei a 
kormányhoz és a diétához. Minden község maga szabja meg 
azt is, iskoláiban melyik legyen a tannyelv. 

b) Minden megye szótöbbséggel dönti el, hogy a 
közigazgatásban melyik nyelv használtassék. E nyelven fognak 
folyni a szóbeli tárgyalások, szerkesztetni a jegyzőkönyvek s a 
levelezések a kormánnyal. A kormány viszont szintén e 
nyelven válaszol, s fogalmazza minden rendeletét. 

c) A parlamenti tárgyalásoknál minden képviselő tetszés 
szerint használhatja az országban divó nyelvek bármelyikét. 

d) A törvények a megyékben és községekben otthonos 
valamennyi nyelven fognak közzététetni.” 

 

 

18 Kossuth Lajos: A „Dunai Szövetség” tervezete. 1862. május 1. Elektronikus formában 

elérhető: Kossuth Lajos üzenetei (niif.hu) 

http://mek.niif.hu/04800/04882/html/szabadku0178.html
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Ezek a gondolatok akkor fogalmazódtak meg, amikor a kelet-közép-európai 

– vagy Kossuth és követői megnevezésével a „dunamenti” – népek nyelvi 

tervezése eljutott a státustervezés szakaszába, a korábbi lokális 

hovatartozástudat helyébe a nyelvi identitás lépett. Ezt tekintetbe véve 

még hangsúlyosabb szerepet kap az ebben a tervezetben indirekt módon 

jelen lévő kollektív jog, a különféle etnikumok egyenrangúsága. Sajnos a 

történelmi helyzet nem kedvezett a tervezett dunai konföderáció 

megvalósulásának, az 1867-es kiegyezés csak részben tudta teljesíteni a 

Kossuth által megfogalmazott alapelveket. 

A későbbiekben, a 20. század első felében több „köztes-európai” 

politikus is felvetette egy szövetségi állam gondolatát, így például Jászi 

Oszkár (A Monarchia jövője 1918/1988), aki Kossuth Lajos tervei alapján, 

egy föderatív alapokra épített Duna-menti államszövetségben látta a térség 

nemzetiségi szempontból is elfogadható átalakításának módját. Jászi 

kiemelt szerepet szánt a térség közepén elhelyezkedő Magyarországnak – 

ebben a tekintetben ő is azon európai gondolkodók sorába illik, akik 

valamelyik meglévő birodalom, nép vezetésével képzelték el az 

együttműködést: 

 

„Magyarország volna az uj szövetség természetes geográfiai 

központjai. Ő volna az összes tagállamok szerves és 

nélkülözhetetlen összekapcsolója. Nélküle gazdasági és 

kulturális integráció az egyes államok között alig képzelhető el. 

Ezért látjuk egész történelmi fejlődésünk folyamán, hogy 

Magyarországgal minduntalan szervesebb kapcsolatba jutottak 

a szomszédos államok: Lengyelország éppúgy, mint Dalmácia, 

Szerbia éppúgy, mint a Havasalföld. Igaz, hogy ez a kapcsolat 

laza, feudális kapcsolat volt, de azért lehetetlen észre nem venni 

a reálisabb, mélyebb érdekszolidaritást a pusztán fegyveres, 

dinasztikus összeköttetések mögött. Magyarország mindig a 
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nyugati – természetesen elsősorban német – kultúra közvetítő 

szerepét vitte Kelet és Dél felé”19.  

Más nemzetek gondolkodói, így a cseh Eduard Beneš, aki a kelet-közép-

európai Szabad Népek Szövetsége létrehozását kezdeményezte 1941-ben, 

Tomáš Garrigue Masaryk, az első Csehszlovák Köztársaság államelnöke és 

a szlovák Milan Hodža a két világháború közötti években olyan közép-

európai szövetséget képzeltek el, amelynek központi eleme egy lengyel-

csehszlovák összefogás lett volna, de a történelmi helyzet ezeknek a 

terveknek sem kedvezett20.   

A kelet-közép-európai térségről, a dunai államszövetség létrejöttét 

megakadályozó külső és belső tényezőkről alapos áttekintést ad Bibó 

István A kelet-európai kisállamok nyomorúsága (1946) című esszéjében21. 

Bibó az együttműködést akadályozó tényezők gyökerét abban látja, hogy a 

térségben a nyelv- és az országhatárok nem estek egybe, és az itt élő népek 

kizárólag a nyelvi alapon szerveződő nemzetállam létrehozásában látták a 

biztos jövőjüket, a minden országra jellemző nyelvi nacionalizmus pedig 

kizárja a szövetséget. Bibó hangsúlyozza, hogy északról és nyugatról 

egyaránt értetlenül néznek a közép- és kelet-európai „nyelvi háborúkra”22, 

noha ott sem ismeretlen a nyelvhasználati vita.  

„A nyugat- és észak-európai nyelvi vitákban olyan ellenfelek 

állnak egymással szemben, akiknek a számára a demokrácia 

meglévő és jól értékelt szerzemény, a nyelvi vita viszont nem 

létkérdés. /…/ A közép- és kelet-európai nyelvi háborúkat 

azonban – szemben a nyugat- és észak-európaiakkal – olyan 

népek vívják, melyek az állami és nemzeti lét 

bizonytalanságában s az ebből származó félelemben élnek több 

 

19 Jászi Oszkár: A Monarchia jövője. A dualizmus bukása és a Dunai Egyesült Államok Uj 
Magyarország Részvénytársaság, Budapest, 1918: 69. Reprint: ÁKV-MAECENAS, 
Budapest, 1988. 

20 Bán D. András 1997. Föderációs és konföderációs tervek Kelet-Közép- és Délkelet-
Európáról 1939–1947. In: Romsics Ignác szerk. Integrációs törekvések Közép- és Kelet-
Európában a 19. és 20. században. Teleki László Alapítvány, Budapest, 115–158; Gulyás 
László – Tóth István 2006. Milan Hodža első Közép-Európa tervének magyarországi 
fogadtatása. AETAS 1. 109–119. 

21 Bibó István 1946. http://mek.oszk.hu/02000/02043/html/194.html 

22 Bibó István 1946/1986. i.m. 228. 

http://mek.oszk.hu/02000/02043/html/194.html


26 

 

 

nemzedék óta. E népek állami életük jövőjét az egynyelvű 

emberek összetartozására akarják alapozni, a nyelvi háborúk 

kimenetelétől függ meglévő vagy vágyaikban kívánt állami 

keretük léte vagy nem léte, s a nyelvi statisztika eredményeitől 

várják határaik vagy határigényeik eldőltét.”23 

Noha a második világháború után kialakult új szövetségi rendszer a „keleti 

blokkba” tartozó országok számára kényszerű együttműködés volt, 

nyugatról nézve a szovjet érdekszféra egységesen „keletnek” tűnt, ezzel 

együtt Közép-Európa és Kelet-Közép-Európa tartalma, érdekessége 

kiürülni látszott, de legalábbis háttérbe szorult néhány évtizedre. Talán 

1968, a Prágai Tavasz idején került az európai társadalmi érdeklődés 

középpontjába, majd amikor a nyolcvanas években a megkezdődött a 

szocialista-kommunista rendszer szétesése, akkor került elő és vált 

népszerűvé ismét ez a téma és maga a terminus is a régió változásaira 

érzékeny társadalomtudósok írásaiban.    

A cseh származású Milan Kundera, aki a 20. század végi demokratikus 

átalakítások emblematikus alakja lett, az akkor még a szovjet 

érdekövezetbe tartozó országok „másként gondolkodó”, tehát a 

rendszertől elhatárolódó értelmiségi csoportjának tagjaként a közös 

kulturális örökségre hívta fel a figyelmet The Tragedy of Central Europe 

(1984) című esszéjében. A második világháború után Európa középső 

részét a politika elzárta a Nyugattól, amelyhez szellemi-kulturális 

hagyománya, társadalmi fejlődése, művészettörténete alapján tartozik, és 

beszorította egy tőle idegen, keleti kultúrába. Az írás megjelenése után tíz 

évvel azok az országok, amelyekre Kundera utalt, így Magyarország is – 

amely igen sok példával szerepel az írásban – ismét a Nyugat részévé 

váltak. A szovjet birodalom államszövetsége szétesett, vezető szerepe 

megszűnt, majd a szovjet ideológia is gyorsan eltűnt a térségből, és a 

korábbi kelet-közép-európai szövetségesek ismét oda csatlakozhattak, 

ahova valójában mindig tartoztak: Európához. Ez azonban nem jelentette 

egyben azt is, hogy létrejött volna az egységes Európa: a politikai 

rendszerek közeledtek ugyan egymáshoz, a kulturális elzártság megszűnt, 

de gazdasági téren, az életszínvonal, valamint az egymásról való 

gondolkodás tekintetében megmaradt a nyugat – keleti különbség, sőt újra 

 

23 Bibó István 1946/1986. i.m. 228–229. 
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felerősödtek a nyelvi viták, amelyek a diszkriminációs rendeletek miatt 

helyenként nyelvi háborúsággá erősödtek (pl. szlovák–magyar, szerb–

horvát, orosz–ukrán viszonylatban).  

Hanák Péter (1988) Közép-Európa keresi önmagát című írásában24 a 

birodalmak közötti peremhelyzetet, az átmenetiséget, a kultúrák 

találkozását nevezi meg a térség meghatározó vonásaként:  

„Európa e közbülső régiója, történeti helyéből következően, 

mindig is határterület volt: tájak, népek, kultúrák peremén 

helyezkedett el. E régióban vált szét a nyugati kereszténység a 

keleti ortodoxiától, s nagyjából eddig ért a reneszánsz, a 

protestantizmus, majd a liberalizmus térhódítása. Ebben a 

régióban találkozott össze a felvilágosult, asszimilált zsidóság az 

etnikai és vallási tradíciót szigorúan őrző keleti zsidósággal, s a 

mozgalommá szervezett szociáldemokrácia az állammá 

szervezett bolsevizmussal. Nemcsak népek, de társadalmi 

formák, politikai eszmék és kultúráramlatok határmezsgyéje e 

régió. Történeti helyéből következik tehát nehezen definiálható 

ismérveinek a relativitással rokon vonása: a marginalitása.”  

Visszatekintve a „rendszerváltás” éveire, kirajzolódik a térség átmeneti 

jellege, változékonysága25. A demokratikus átalakulás folyamata rövid 

időre háttérbe szorította az etnikai és nyelvi-nyelvpolitikai konfliktusokat, 

de az első szabad választásokat követően mindenhol gyorsan új erőre 

kapott a nacionalizmus. Különösen jellemző volt ez azokban az 

országokban, amelyek az első szabad évtized végére alkotóelemeikre estek 

(Jugoszlávia, Csehszlovákia, a Szovjetunió), mivel a valamikor szilárdnak 

hitt status quo is megrendült a térségben, egyben ismét teret adott a 

nemzetállami koncepcióknak. Ismét célkeresztbe kerültek a kisebbségek, 

 

24 Hanák Péter 1988. Európa keresi önmagát. Ligetműhely. 
http://ligetmuhely.com/kozep-europa-keresi-onmagat/ 

25 A rendszerváltás idején, 1989-ben jelent meg a Századvég folyóirat különszáma Kell-e 
nekünk Közép-Európa? címmel. Ebben Kende Péter a térség föderációs esélyeit áttekintve 
arra a következtetésre jut, hogy „ideje hogy a kelet-közép-európai föderáció szép, de 
tartalmatlan ábrándképét a történelmileg idejétmúlt fogalmak szertárába rakjuk vissza” 
(Kende Péter 1989: 19.) Hogy mennyire volt tartalmatlan, az vitatható, de hogy csak 
elképzelés maradhatott, az tény. 

http://ligetmuhely.com/kozep-europa-keresi-onmagat/
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akik a demokrácia jegyében nyelvi, oktatási és politikai támogatást vártak 

az új államalakulattól, ehelyett megszorító törvényekkel kellett 

szembenézniük. A 19. századi nemzetépítési hagyományokat felélesztő 

attitűd és a nyelvi homogenizációra való törekvés a 20. század végi stabil 

nyugat- és észak-európai demokráciákra egyáltalán nem volt jellemző, de a 

szovjet „nagy testvér” nemzetekfelettiséget hirdető ideológiája alól 

felszabadult országok mindegyikében előbb-utóbb megjelent a 

nacionalizmus, és hosszú távú konfliktusforrás maradt az együtt élő népek 

számára.  

A politikai és a gazdasági szempontok előbb-utóbb elkerülhetetlenné 

teszik az együttműködést. A térségünket a második világháborút követően 

egy kényszerű szövetség, a szovjet blokkhoz való tartozás határozta meg. 

Ez teljes politikai függést jelentett „Moszkvától”. Ennek szolgálatába 

állította a rendszer a térség gazdasági erősítését szolgáló szervezetét, a 

Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsát (1949–1991) – közismert 

rövidítéssel: a KGST-t, majd létrejött a katonai szövetség, a Varsói 

Szerződés (1955–1991) is.26 Az 1990-91-től kezdődő rendszerváltások és 

a Szovjetunió meggyengülése, később szétesése gyorsan megmutatta, mit 

és egy kikényszerített szövetség. 

Napjainkban újabb szövetségi rendszerek mentén szerveződhetnek a 

régió országai. A legjelentősebb, legátfogóbb szövetségi rendszer az 

Európai Unió, amelynek a közép- és kelet-európai országok többsége már 

a tagja, vagy a csatlakozás követelményeinek teljesítésén dolgozik. Itt 

azonban nem konföderációról van szó, hanem a független államok között 

létrejött, meglehetősen bonyolult szövetségi rendszerről, amelyben az 

érdekérvényesítés lehetősége korántsem kiegyensúlyozott. A kelet-közép-

európai államok természetesen csatlakozni akartak mihamarabb a náluk 

fejlettebb gazdasági és társadalmi mutatókkal rendelkező országokhoz. 

Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Magyarország és Szlovénia 2004-től, 

Románia 2007-től, Horvátország 2013-tól tagja az Uniónak, Szlovákia 

(2009) és Szlovénia (2007) az euró övezetnek is tagja, ennek 2023-tól 

 

26 A témáról könyvtárnyi szakirodalom áll rendelkezésre. Itt csak két cikket ajánlok 
további tájékozódásra:  a KGST-ről: 55 éve alakult a KGST » Múlt-kor történelmi magazin 
» Hírek (mult-kor.hu); a Varsói Szerződésről: Tarján M. Tamás: Megszűnik a Varsói 
Szerződés katonai szervezete: 1991. március 31. | Megszűnik a Varsói Szerződés katonai 
szervezete (rubicon.hu) 

https://mult-kor.hu/20040108_55_eve_alakult_a_kgst
https://mult-kor.hu/20040108_55_eve_alakult_a_kgst
https://rubicon.hu/kalendarium/1991-marcius-31-megszunik-a-varsoi-szerzodes-katonai-szervezete?gc_id=14734383555&h_ad_id=547570060264&gclid=Cj0KCQjwl92XBhC7ARIsAHLl9amyDFSSFGoG7p3DG3nzUHo39udOfUnQDYKmkD8zQPIAggw2JL36X-4aArJ1EALw_wcB
https://rubicon.hu/kalendarium/1991-marcius-31-megszunik-a-varsoi-szerzodes-katonai-szervezete?gc_id=14734383555&h_ad_id=547570060264&gclid=Cj0KCQjwl92XBhC7ARIsAHLl9amyDFSSFGoG7p3DG3nzUHo39udOfUnQDYKmkD8zQPIAggw2JL36X-4aArJ1EALw_wcB
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Horvátország is része. Ugyancsak az Unió mint szövetségi rendszer 

kulcsfogalma a „schengeni övezethez” való tartozás, ami teljes 

mozgásszabadságot biztosít. Magyarország és Lengyelország, részben 

Szlovénia határországként vannak jelen, de Horvátország és Románia 

csatlakozásával megnő majd ez a térség is. Visszautalva Kossuth 

nyelvpolitikai elképzeléseire, az Unió is hasonlóképpen működik: minden 

ország nyelve hivatalos – ha kéri, hogy az legyen. Jelenleg 24 hivatalos 

nyelven működik a szervezet.27 

Regionális szempontból fontos kezdeményezés volt a csak néhány 

közép-európai országot magában foglaló csoport, az ún. „Visegrádi 

négyek”, röviden „V4”. A rendszerváltásokat követően 1991-ben hozták 

létre a volt kelet blokk kelet-közép-európai országai ezt a szervezetet, 

amelynek Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Magyarország a tagja. 

Az együttműködés eredeti célja az volt, hogy a három (akkor még 

Csehszlovákia), majd négy – hasonló problémákkal küzdő – ország segítse 

egymást az európai integráció folyamatában, valamint a korábbi társadalmi 

rendszer helyett egy új, demokratikus államberendezkedés 

létrehozásában28.  

A regionális szerveződés működőképesnek bizonyult az elmúlt két 

évtizedben, és részben Európai Unió, részben a határ menti, regionális 

jellegű szövetségek kereteiben valósult meg az a fajta együttműködés, amit 

a térségről gondolkodó tudósok a 19. századtól kezdve szorgalmaztak. 

Ugyanakkor látható, hogy a keleti és nyugati kultúrák közötti eltérések, az 

egyes országok közötti érdekellentétek még mindig jelen vannak, és ma 

sem lehet elkerülni azt, hogy egyes államok vezető szerepre törekedjenek 

akár a nemzetközi szervezetekben, akár a regionális kapcsolatokban.  

  

 

27 Nyelvek (europa.eu) 

28 Visegrádi Alap http://www.visegradgroup.eu/ 

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/languages_hu
http://www.visegradgroup.eu/
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Kelet-Közép vagy Közép-Kelet: csak terminológiai 

bizonytalanság vagy a megértéshez nélkülözhetetlen 

kulcsprobléma  
 

A Kelet-Közép-Európa fogalom – amint arra már a földrajzi szempontú 

áttekintés is rámutatott – még a Közép-Európa terminushoz képest is 

erősen vitatott. Az ide sorolható országok összetartozása azonban 

világosan látható. A megkülönböztető elnevezést történelmi, geopolitikai 

okok indokolják: a 20. század közepén mindegyik a „keleti blokk” része lett, 

miközben társadalmi berendezkedésük német és osztrák mintán alapult, 

kultúrájuk a korai feudalizmus óta európai kultúra volt, és lakói magukat 

azóta is a „középhez” vagy a „nyugathoz” tartozónak tekintik. Már a 

megelőző fejezet is utalt arra, hogy a „kelet” és a „közép” jelző helyének 

fontos szerepe van, de tegyük még világosabbá, hogy mi ennek az oka.  

Ha Közép-Kelet-Európa formában szerepel, akkor Kelet-Európa 

középső részét értjük alatta, tehát Romániát, Bulgáriát és Szerbiát – ezen 

országok esetében pedig elsődlegesen a keleti és a déli jellemzők 

találkoznak. Ha pedig Kelet-Közép-Európaként használjuk a terminust, 

akkor Közép-Európa keleti részét jelenti. Ideológiai és társadalomtörténeti 

szempontból ide sorolható Csehország, Magyarország, Szlovákia, a volt 

Német Demokratikus Köztársaság (NDK/DDR), Lengyelország, 

Horvátország, Szlovénia, valamint a balti államok: Észtország, Lettország, 

Litvánia, viszont meg kell jegyeznünk, hogy a Kárpát-medencei országok 

kivételével mindegyik hordoz a kelet-közép-európai mellett nyugati, déli 

vagy észak-európai vonásokat is. Az utóbbi három baltikumi ország 

esetében nem a kelet-közép-európai, hanem egy közös balti jelleg a 

meghatározó, ezért indokoltabb a „balti államok” terminus használata.29     

A térséggel foglalkozó kutatók, mindenekelőtt a történészek számára 

világos, hogy a „Nyugattól” évtizedekre elzárt terület országai kulturális és 

államszervezési hagyományaikat tekintve egyszerűen csak Közép-Európa 

 

29 A térségre vonatkozóan figyelemre méltó egyebek között Bojtár Endre 1997. Bevezetés 
a baltisztikába (Osiris, Budapest) című monográfiája, valamint a The Association for the 
Advancement of Baltic Studies (AABS) kiadásában megjelenő Journal of Baltic Studies: 
http://aabs-balticstudies.org/journal-of-baltic-studies. 

http://aabs-balticstudies.org/journal-of-baltic-studies
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keleti részét jelentik, ugyanakkor vannak olyan, a nyugati keresztény 

hagyományokból táplálkozó nyelvi, kulturális, ideológiai és 

nemzetfelfogási sajátosságaik, amelyek indokolják külön megnevezést és a 

térség elkülönítését a Bizánc örökségét hordozó Kelet-Európától.   

 

8. térkép: Európa térségei 

 A térkép készítőjének magyarázata szerint a sárga szín jelzi a kelet-közép-

európai országokat. Látható, hogy Ukrajna, Románia, Szerbia és 

Horvátország csak kis része tartozik egyértelműen ide. Azonban, 

ismereteink alapján ez utóbbi ország teljes egészében a térség része, még 

akkor is, ha a történelmi múltját tekintve Dubrovnikot, a valamikori 

Raguzát és környékét dél-európai, itáliai jegyek határozzák meg mind 

nyelvi, mind kulturális szempontból. A másik három ország esetében 

Ukrajna nyugati határsávja (Kárpátalja), Románia Kárpátokon inneni 

területe sorolható ebbe a régióba, Szerbia azonban – noha keleti 

keresztény, ortodox hagyományokat képvisel, elsősorban az egykori 

Jugoszláviában betöltött szerepe miatt ide tartozik, és ugyanilyen okokból 

indokolt lehet a három vallást és kultúrát képviselő, meglehetősen ingatag 

állam, Bosznia-Hercegovina besorolása ehhez a régióhoz. 



32 

 

 

Oscar Halecki a Nyugat peremvidékének tekintette Kelet-Közép-

Európát. 1952-ben megjelent monográfiájának bevezetőjében olvashatók 

az alábbi gondolatok a térség elnevezéséről30: 

„E térség, amely népeinek megannyi közös élménye ellenére 

sosem alkotott történelmi egységet, földrajzilag sem egységes, 

és az összes többi történelmi régióhoz hasonlóan a határai sem 

voltak állandók. 

 Ebből adódik mindjárt az első nehézség: milyen valóban találó 

névvel illessük Európa ezen részét. A nehézséget csak fokozza, 

hogy a kontinens bizonyos számú régióra való szokványos 

felosztása mind mesterséges. Ha csak kettőt különböztetünk 

meg, Nyugat-, illetve Kelet-Európát, képtelenség megfelelő 

helyet találni egy olyan térségnek, amely teljes egészében egyik 

részhez sem tartozik. Ha ezt kiegészítjük egy Közép-Európa-

koncepcióval is, tüstént le kell szögeznünk, hogy ennek a 

központi régiónak lényege a kettősség. Nyugati, egyöntetűen 

német 

szárnyától eltekintve csak a keleti részét azonosíthatjuk durván 

azzal az „új” vagy „ismeretlen” kutatási területtel, amelyet most 

be kívánunk illeszteni az európai történelem általános keretei 

és mintái közé. Ennél az oknál fogva a Kelet-Közép-Európa 

elnevezés látszik a legmegfelelőbbnek.” 

 

Ha felsoroljuk a Közép-Európához tartozó országokat, és 

visszatekintünk az általuk bejárt történelmi útra, kitűnik a hasonlóságuk. 

Németország és Ausztria mellett a volt Csehszlovákia, Magyarország, 

Románia nyugati része, Ukrajna nyugati része, Lengyelország, esetleg a 

balti államok, Észtország, Lettország, Litvánia, valamint a volt Jugoszlávia 

északi és nyugati területei sorolhatók ide. Az első kettő kivételével tehát 

azok az országok, amelyek évtizedeken keresztül a volt Szovjetunió 

érdekövezetébe tartoztak, és a második világháború végétől a 

rendszerváltások időszakáig a társadalmi berendezkedésük, hivatalos 

ideológiájuk sok tekintetben azonos lett a kommunista nagyhataloméval. 

 

30 Halecki, Oscar 1995. A nyugati civilizáció peremén. Kelet-Közép-Európa története. Ford. 
Szilágyi Tibor. Osiris–Századvég–2000, Budapest, 12. 
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Vannak olyan sajátosságok is, amelyek ettől az ideológiától függetlenül – 

sőt talán azzal szemben léteztek, így a nyelvi–etnikai hovatartozás 

fontossága, a többségi akarat érvényesítése a kisebbségek 

nyelvhasználatában, oktatási és közéleti jogaik szabályozásában, valamint 

az önálló, lehetőleg etnikailag homogén nemzetállamok megteremtésének 

határozott szándéka. A Szovjetunió által évtizedeken át szorgalmazott, de a 

lakosság által igazán talán soha el nem fogadott internacionalizmus és a 

térséget a 19. század óta meghatározó és az előbbivel szemben a 

hétköznapokban, az interetnikus kapcsolatokban és a nyelvideológiákban 

is gyökeret verő nacionalizmus ütközött a kelet-közép-európai országok 

gyakorlatában.   

A nyelv mint nemzetformáló eszköz a 18. század végétől 

folyamatosan kiemelt szerepet játszik a nemzeti törekvések 

érvényesítésében. Mivel Kelet-Közép-Európa etnikai szempontból erősen 

kevert régió, a 19–20. századi problémák pedig még a 21. század elején sem 

oldódtak meg, ma sem mindenütt megnyugtató a többség és kisebbség 

nyelvideológiai és az államok által vezérelt nyelvpolitikai viszonya. Bárdos-

Féltoronyi geopolitikai monográfiájában erről a nemzetformáló és 

konfliktusgerjesztő eszközről írja: „A 19. század elején Európa nagy 

területein hiányzott még az újkori államkeret, elsősorban a középső és 

keleti térségekben, ha az akkor fennálló birodalmakat nem vesszük 

számításba. Hiányzott a társadalmi közösségek egyesítésének alapja. A 

politika olyan új tartalmakat keresett, amelyek a széles társadalom 

számára jobban elfoghatónak bizonyulhattak. így a nyelv, a vallás és a 

kultúra talaján kialakulhatott a „kultúrnemzet” fogalma, amely az újkori 

nemzetállam kialakulásához vezető út fontos állomása. A nyelv, a vallás és 

a kultúra manipulálhatóak és ideológiailag értelmezhetőek, s akár „a nép 

ópiumává” is válhatnak. Az ezek által táplált gondolkodás tehát elsősorban 

a történelmet tartja fontosnak, s emiatt a „tiszta” eszmeáramlatoknál 

jobban függ a történelmi helyzettől.”31 A történelmi gondolkodás, a múlt 

nemzetközpontú magyarázata, az események traumaként való megélése, 

továbbvitele generációkon keresztül, a párbeszéd, az együttműködés 

korlátozott volta Kelet-Közép-Európa népeinek általános jellemzője. 

 

31 Bárdos-Féltoronyi 2006. i.m. 67. 
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A nyelvi nemzettudat erősségét mutatja az a tény is, hogy az 1990-es 

évek elején, a rendszerváltások időszaka után szinte minden országban 

születtek olyan törvények, amelyek a területükön élő, nem a többségi 

etnikumhoz és nyelvközösséghez tartozó csoportok nyelvhasználati 

jogaira, főként azok korlátozására vonatkoztak, mivel ezek az országok 

nemzetállamként határozták meg magukat. Éppen ezért az első 

intézkedések többnyire korlátozó, a többség nyelvét a kisebbségével 

szemben védelmező rendelkezések voltak.  

 

Összegzés 
 

A fentiek alapján leszögezhetjük, hogy Kelet-Közép-Európa mint történeti 

régió, létezik. Az ide sorolható országok Európa részei, amelyek számára a 

nyugati kereszténység, az ahhoz kapcsolódó feudális, majd polgári 

rendszerek jelentették a követendő példát. Jellemző a Közép-Európához 

viszonyított periférikus szerep, ami a kelet-közép-európai népeket az 

egymással való szövetségkeresésre ösztönözte, valamint a birodalmaknak 

való alárendelt szerep, a török, majd a Habsburg Birodalom, rövid ideig a 

Német Birodalom, végül a szovjet érdekövezet alá tartoztak ennek a 

területnek az országai. Az itt élő népek, de leginkább később, az országaik 

között lévő viszony meghatározó jegye a 18-19. század fordulójától kezdve 

a nacionalizmus, ami a népből nemzetté válás időszakában pozitívnak 

értékelhető, majd fokozatosan negatívvá vált, amikor egymás ellenében 

igyekeztek érvényt szerezni saját hatalmuknak – egyebek között a többiek 

nyilvános nyelvhasználatát korlátozó törvényekkel, rendeletekkel. A 

szövetségek, főként a dunai konföderációs elképzelések bármennyire 

indokoltak lettek volna is külső szemszögből, vagy a 21. századból 

visszatekintve, a belső érdekellentétek megakadályozták a létrejöttét. 

Jelenleg az ide tartozó országok szövetségei ugyancsak több szálúak, de az 

Európához való tartozás ennek is meghatározó jegye, hiszen már tagjai, 

vagy tagjelöltjei az Európai Uniónak, emellett regionális, ezen belül 

jellemzően gazdasági és kulturális együttműködéseket is létrehoznak. 
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Kérdések: 
Olvassa el Ormos Mária könyvének ide vonatkozó részeit, és hozzon 

érveket arra, hogy az önvédelem és a dominanciára való törekvés a régió 

népeinek meghatározó magatartásformája! 

Olvassa el Popély Árpád pánszlávizmusról szóló tanulmányát, és vitassák 

meg csoportfeladatként ennek az eszmének az északon és a délen élő szláv 

népekre gyakorolt a hatásait.  

Milyen elemeket tart meghatározónak a térségen osztozó népek 

egymáshoz való viszonyának alakulásában Bibó István: A kelet-közép-

európai kisállamok nyomorúsága című tanulmánya? 

 

Forráselemzés: kelet-közép-európai konföderációs 

elképzelések  
 

1. Részlet a szabadságharc emigrációs csoportjának konföderációs 

elképzeléséről, amit Kossuth Lajos egy kisebb körben vitatott meg és 

hagyott jóvá – ezért az ő nevével jegyezzük (1862). Az írásmód a korabeli 

helyesírást tükrözi. 

Milyen alapon szerveződne A Dunai Szövetség?  

Hogyan működne az államigazgatás? 

A nyelvhasználat tekintetében milyen alapelveket követ a tervezet?  

 

„Dunai Szövetség 

Azon országok mindenkép sajátlagos viszonyai, melyek a Kárpátok és a Duna, a 

Fekete és az Adriai tenger közt feküsznek, nagyon megnehezitvén egy egységes 

állam alakulását, kivánatos, hogy az e tájakon elterülő régi történeti államok 

egymással szövetségre lépjenek, melyet »Dunai Szövetség« -nek lehetne 

elnevezni. A közösen érdeklő tárgyakon kivül, miket a szövetségi hatóság intézne, 

minden állam törvényhozása, igazságszolgáltatása és közigazgatása teljesen 

független lenne. A lehető széles körü decentralisatio és az által, hogy minden 
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községnek és tartománynak bő szabadság engedtetnék, a szövetség összes lakói 

akadálytalanul fejlődhetnének s minden egyes nép elfoglalhatná az emberiség 

nagy családjában őt illető helyét. 

Az uj közjogi rend alapja a dunai tartományokban az egyes népek szabad 

beleegyezése volna, akár egy törvényalkotó gyülés, akár az általános szavazat 

alakjában. /…/ 

Az esetre, ha a keleti kérdés a keresztyén népek függetlenségével találna 

megoldatni, kivánatos, hogy Szerbia s a többi délszláv országok szintén belépjenek 

a Dunai Szövetségbe, mely esetben a Kárpátoktól a Balkánig terjeszkednék s 

állana: Magyarországból, Erdélyből, Romániából, Horvátországból s a netán 

Szerbiához csatlolandott tartományokból, stb. [Az eredeti francia nyelvű 

kéziratban egy jegyzet arra utal, hogy e „tartományok”, illetve Dalmácia 

csatlakozását külön népszavazás döntse el.] 

Oly kényes kérdések megoldására, melyekre nézve a népek megegyezni nem 

tudnának, a barátságos hatalmak közvetitését vagy itéletét is ki lehetne kérni. 

A szövetségi szerződést egy törvényalkotó gyülekezet készitené, alapul véve 

bizonyos elveket, mik közül néhányat megjelölök. 

1. Közösen érdeklő ügyek lennének: a szövetségi terület oltalma, a külpolitika, a 

külképviselet, a kereskedelmi rendszer, oda értve a kereskedelmi törvényhozást, 

a vám, a fő közlekedési vonalak, a pénz, a súlyok és a mértékek. 

2. Mindent, a mi a szárazföldi és tengeri haderőre, a várakra s a hadi kikötőkre 

vonatkozik, a szövetségi hatóság fogná szabályozni. 

3. A szövetség egyes államainak a küludvaroknál nem volnának külön képviselőik, 

a szövetségi diplomatia egy és közös lesz. 

4. Közös lesz a vámügy, melynek jövedelme az egyes államok közt akként fog 

fölosztatni, miként a törvényalkotó gyülekezet megszabni fogja. Közös lesz a 

kereskedelmi törvényhozás. Egy a pénz, egy a súly, egy a mérték az egész 

szövetségben. 

5. A törvényalkotó gyülés fogja eldönteni azt is, vajjon a szövetségi gyülekezet 

(parlament), mely a végrehajtó [helyesen: törvényhozó] hatalmat gyakorolja, 

csupán egy kamarából álljon-e avagy kettőből, mint az amerikai Egyesült 

Államokban. Utóbbi esetben a képviselőház választatni fog, az egyes államok 
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népességi aránya szerint. A senatusban a nagy és kis államok egyenlő számú tagok 

által lesznek képviselve, a miben a kisebb államokra nézve kitünő garantia rejlik. 

6. A végrehajtó hatalmat egy szövetségi tanács gyakorolja, melyet, ha egy kamara 

lesz: ez, ha kettő: ezek választják. Ő fog irányt adni a külpolitikának is, a 

törvényhozás ellenőrzése mellett. 

7. A szövetség hivatalos nyelve fölött a törvényalkotó gyülés fog határozni. – A 

végrehajtó, úgy a törvényhozó hatalom gyakorlatában minden tag saját 

anyanyelvét használhatja. 

8. A szövetségi hatóság székhelye váltakozva majd Pesten, majd Bukarestben, 

egyszer Zágrábban, másszor Belgrádban lesz. 

9. Azon államnak, ahol a szövetségi hatóság a fönnebbi sorrend szerint 

tartózkodni fog – feje lesz egyidejüleg a szövetségi tanácsnak és a szövetségnek is 

ideiglenes elnöke. 

10. Minden egyes állam otthon oly alkotmányt ad magának, a minő érdekeivel 

leginkább megegyezik, természetesen azon föltétellel, hogy ez alkotmány elvei a 

szövetség által szentesitett elvekkel ne ellenkezzenek. /…/ 

Nevezetesen: 

a) Minden község maga határoz hivatalos nyelve fölött. E nyelven fognak folyni 

szóbeli tanácskozásai; készülni jelentései és levelei a megyefőnökhöz, kérvényei a 

kormányhoz és a diétához. Minden község maga szabja meg azt is, iskoláiban 

melyik legyen a tannyelv? 

b) Minden megye szótöbbséggel dönti el, hogy a közigazgatásban melyik nyelv 

használtassék? E nyelven fognak folyni a szóbeli tárgyalások, szerkesztetni a 

jegyzőkönyvek s a levelezések a kormánnyal. A kormány viszont szintén e nyelven 

válaszol, s fogalmazza minden rendeletét. 

c) A parlamenti tárgyalásoknál minden képviselő tetszés szerint használhatja az 

országban divó nyelvek bármelyikét. 

d) A törvények a megyékben és községekben otthonos valamennyi nyelven fognak 

közzététetni. 

e) Az ország lakói szabadon egyesülhetnek, nemzetiségük érdekében nagy 

nemzeti egyletekké (consortii), szervezkedhetnek kényük-kedvük szerint, s 

tarthatnak kisebb-nagyobb gyüléseket és időhöz kötött értekezleteket vallási 



38 

 

 

ügyeik elintézése végett. Egyszersmind választhatnak maguknak nemzetiségi 

főnököt, akit vojvodának, hospodárnak vagy más effélének nevezhetnek. 

f) Templomaik és iskoláik fölött intézkedni a nemzetiségi egyletekre bizhatják, 

szabadon választva főpapjaikat s czimezve ezeket patriarchának, metropolitának 

vagy más effélének. 

g) Statutumokat hozhatnak szervezetük s nemzetiségi és vallási érdekeikre 

vonatkozólag. 

h) Az állam csupán egyet követel tőlük, azt, hogy határozataik és tetteik 

nyilvánosságra hozassanak.” 

******** 

2. Hasonlítsa össze a fentieket – főként a megvalósulás szempontjából – 

Kende Péter több mint száz évvel később (1987/1989) leírt elemzésével! 

(A kiemelések a szövegben is így szerepelnek.)  

Volt-e valaha is esélye egy kelet-közép-európai államföderációnak? Erre 

természetesen tudományosan nem lehet válaszolni, lévén hogy a történelem nem 

kockajáték, ahol a dobások egy bizonyos száma után valószínűségi következtetést 

lehet levonni. A történelemben, mint ismeretes, soha nem adódik akár csak 

kétszer is pontosan ugyanaz a helyzet, így pl. a magyar szabadságharcnak 1849-

ben, a tényleges variáns mellett, nem volt olyan változata, amelyben Kossuthék a 

horvátoknak, szerbeknek, románoknak fölajánlották volna a történelmi 

Magyarország föderációs alapon való átszervezését. 1918/19-ben a valóságos 

Masaryk és Beneš mellett nem volt egy árnyék-Masaryk-Beneš garnitúra is, amely 

megszívlelte volna előbb az ifjú Károly császár, majd valamivel később Károlyi és 

Jászi föderációs ajánlatát. És így tovább ... Szigorúan tényfeltáró alapon csak annyit 

állapíthatunk meg, hogy a múlt század közepétől napjainkig a vonatkozó térségben 

csupán két föderációs terv valósult meg: a csehszlovák és a délszláv (szerb-horvát-

szlovén), mindkettő alapjában véve nemzetállami elképzelések szolgálatában. 

Vagy talán mégis volt ennél több? A megszépítő messzeségben sokak számára 

maga a Monarchia tűnik „föderációnak”. Ebből annyi igaz, hogy a Habsburg 

Monarchia államkeretei között úgyszólván mindazok a népek együtt éltek, akikre 

a későbbi föderációs tervek vonatkoztak. A probléma akkor nem a határok 

elválasztó jellege volt, mint azóta, hanem az adott államkeretekkel való 

elégedetlenség (elsősorban a délszlávok és a románok részéről), illetve a nemzeti 

probléma megoldatlansága (a lengyelek és csehek esetében). Ami viszont 
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Ausztriát és Magyarországot illeti, az 1867. évi kiegyezés némi írói szabadsággal 

úgy is leképezhető, mint e két „nemzet” (az idézőjelet Ausztria miatt alkalmazom) 

szabadon kötött házassági szerződése egyfajta föderatív államkeretben. Ha ezt az 

interpretációt fogadjuk el, akkor a kérdés nem úgy merül fel, hogy miért nem volt 

föderáció, sem úgy, hogy volt-e ilyesminek esélye, hanem hogy a meglévő 

föderativ keret miért bomlott föl (ami ismert történet), illetőleg hogy ez a keret 

miért nem tudott valami jobban megalapozott szövetséggé átalakulni? 

Természetesen én is tudom, hogy a Monarchia nem volt a dunavölgyi népek 

szabad föderációja. Sem felépítésében, sem kiterjedésében. Felépítésében azért 

nem, mert az érintett népek egy része - hogy mekkora része, az vitatható - nem 

rendelkezett belső autonómiával. Kiterjedésében pedig azért nem, mert határai a 

térség több nemzetét földarabolták. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ezek a 

nemzetek - például a lengyelek vagy az olaszok - teljes egészükben a 

Monarchiához akartak tartozni; ellenkezőleg, többnyire kifelé gravitáltak. A 

földrajzi problémát azonban nem kerülhetjük meg. Ha ui. azt kérdezzük: „milyen 

esélye volt a Monarchiának arra, hogy a térség népeinek szabad föderációjává 

alakuljon át?”, mindenekelőtt újra kell rajzolnunk a térképet oly módon, hogy a 

kettészakított népeknek (olaszok, lengyelek, szerbek, románok) gondolatban 

módot adunk az ön- rendelkezésre. Ezzel már benne is vagyunk a korabeli 

dilemmák kellős közepében. 

Területileg ahhoz, hogy a Monarchia Dunavölgyi Föderációvá alakuljon át, olyan 

csodáknak kellett volna bekövetkezniök, mint a szerb vagy az óromán királyság 

csatlakozása, amire sem hajlandóság nem volt az érdekeltek részéről, sem 

lehetőség az adott európai öthatalmi konstellációban. (A lengyel kérdést már nem 

is említem.) Államszervezetileg ahhoz, hogy a Monarchia föderalizálódjék, 

egyrészt a dualista konstrukciót kellett volna föladni, illetőleg egy multilaterális - 

de legalábbis trialista - államjogi megállapodással fölváltani, másrészt 

kikerülhetetlenné vált volna a magyar korona területi integritásának 

felülvizsgálása, de legalábbis Horvátország és Erdély önállósítása. Mint tudjuk, 

ilyen törekvések és javaslatok voltak is, de 1867-től egészen az összeomlásig a 

magyar politikai vezető osztály legmerevebb ellenállásába ütköztek. A magyar 

vezető réteg nem egészen alaptalanul attól tartott, hogyha az osztrák-magyar 

államépítmény újabb elemekkel egészül ki (ez a cseh királysággal kapcsolatban 

már röviddel a kiegyezés után fölvetődött), akkor ez Magyarország viszonylagos 

befolyását fogja csökkenteni, s voltaképpen az uralkodó játékterét szélesíti ki. 

Politikailag nézve a föderációs gondolat térhódításának tehát semmi realitása nem 

volt 1914-ig, holott alkotmányjogilag a trializmus elképzelhető volt, sőt (ez elég 

általános vélemény) a cseh igényeket ez a képlet akkor ki is elégítette volna. /…/ 
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Ebből a rendkívül vázlatos és nyilvánvalóan hézagos áttekintésből a következő 

általánosabb megállapítás szűrhető le: a kelet-közép-európai föderációnak nincsen 

története, legalábbis ha „történelmen" valóságos folyamatokat értünk: igaz. voltak 

erre vonatkozó tervek és javaslatok, de sohasem potens tényezők részéről, vagy 

pedig ha mégis az ö részükről vagy az ő egyetértésükkel, akkor olyan pillanatban, 

amikor ezek a tényezők nem voltak potens helyzetben. 

Ezt a következtetést, ha szabad, még néhány példával fogom alátámasztani. A 

dunai államok szövetségére vonatkozó egyik első államférfiúi terv magyar részről 

Kossuth Lajos nevéhez fűződik, de nem abból az időből, amikor Kossuth még 

hatalmon volt, hanem már az emigráció idejéből. Ezenfelül, mint tudjuk, 

Kossuthnak ez a terve olyan felzúdulással találkozott a korabeli magyar politikai 

közvéleményben, hogy Kossuth maga sem hozakodott vele többé elő. Amikor 

Kossuth még kormányon volt, kereste ugyan a románokkal és szerbekkel való 

egyességet, de nem tudott nekik olyat javasolni, amely a magyarsággal szembeni 

panaszaikat orvosolta volna. Jászi és Károlyi tulajdonképpen sohasem kerültek 

döntő pozícióba: ezzel nem szándékaikat akarom minősíteni, hanem helyzetüket. 

Ugyancsak az ő korszakukban, vagyis a század elején volt egy román fantaszta - 

Aurel Popovici -, aki gondolatban olyan államszövetséggé alakította át a 

Monarchiát, amelyben az osztrákok és a magyarok mellett a lengyelek, a csehek és 

a délszlávok is egyenrangú szerephez jutottak volna, sőt - Erdély önállósítása 

révén - a románok is. Popovicinak, akire Ferenc Ferdinánd is fölfigyelt, az volt az 

álma, hogy az erdélyi románság emancipációjával a Monarchia mint megújult 

dunai államszövetség Románia felé is kiterjeszthetővé válik. Ennek a tervnek 

voltak variánsai is: az egyik, hajói emlékszem, 15 autonóm területi egységből 

alakította ki - gondolatban - a térség közjogi szerkezetét. E tervezgetéseknek, 

sajnos, ugyanaz volt a szépséghibája, mint 40-50 évvel később a Dimitrovénak: 

nem számolt a térségben uralkodó erőviszonyokkal. /…/ 

Egy adott földrajzi térség – a Dunavölgye vagy akármilyen más kontinens ill. 

birodalom – föderatív alapon való újjászervezése tetszetős gondolat, hiszen az 

emberi elme természetszerűen hajlik az etikailag és szervezetileg tökéletesnek 

tűnő megoldásokra. Talán ez is magyarázza, hogy értelmiségi körökben a dunai 

államszövetség tervének többször volt divatja. Azt is látni kell azonban, hogy ez a 

terv sohasem támaszkodott számottevő néphangulatra, s még az ún. gazdasági 

„érdekekhez” (a törekvés szó találóbb volna) is csak nagyon halványan 

kapcsolódott. /…/ Az a körülmény, hogy a hatalmon lévő politikai személyzet 

sohasem vette komolyan fontolóra a föderáció tervét, persze magyarázható önös 

érdekekkel, szűklátókörűséggel stb. – alapjában véve azonban azzal függ össze, 
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hogy a politikus mesterségénél fogva helyzeti adottságokban gondolkodik, 

márpedig ilyenek a dunai szövetkezéshez nem voltak.” 

Forrás: Kende Péter 1989. Van-e még esélye és értelme egy közép-európai 

államföderációnak? Századvég különszám: Kell-e nekünk Közép-Európa? 7–20. 

(8–10.) 

 

 

 

A téma feldolgozásához ajánlott néhány szakirodalom: 
Bán D. András 1997. Föderációs és konföderációs tervek Kelet-Közép- és 

Délkelet-Európáról 1939–1947. In: Romsics Ignác (szerk.): Integrációs 
törekvések Közép- és Kelet-Európában a 19. és 20. században. Teleki László 
Alapítvány, Budapest, 115–158 

Bibó István 1946. A kelet-európai kisállamok nyomorúsága.  
http://mek.oszk.hu/02000/02043/html/194.html 

Halecki, Oscar 1995. A nyugati civilizáció peremén. Kelet-Közép-Európa története. 

Ford. Szilágyi Tibor. Osiris–Századvég–2000, Budapest. 

Hanák Péter 1988. Európa keresi önmagát. Ligetműhely. 

http://ligetmuhely.com/kozep-europa-keresi-onmagat/ 
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3. 

EURÓPA – KÖZÉP-EURÓPA –  

KELET-KÖZÉP-EURÓPA:  

NYELVTUDOMÁNYI MEGKÖZELÍTÉS 
 

Nyelvtudományi alapozás a térség nyelveinek 

bemutatása elé. Területi – areális – 

szempontok, nyelvtípusok, a nyelvek közötti 

kapcsolatok a kontaktológia, a két-és 

többnyelvűség és a nyelvpolitika kutatási 

eredményei szerint  

 

 

A Földön használatos nyelvek közül alig van olyan, sőt talán nincs is, 

amelyiknek a beszélői ne kerülnének kapcsolatba más nyelvekkel. A több 

ezer nyelvhez azonban csak néhányszáz önálló állam kapcsolódik, ami 

egyebek között azt is jelenti, hogy több nyelv történeti, szociolingvisztikai, 

dialektológiai, nyelvtervezési folyamatát együttesen kell ismerni ahhoz, 

hogy egy nyelvi térség természetéről, működéséről véleményt 

alkothassunk. Ebben a fejezetben azokat a nyelvtudományi területeket 

tekintjük át, amelyek több nyelv összevetésére, társadalmi szerepének 

vizsgálatára is kiterjednek, és elég átfogó jellegű tudást adnak a térség 

nyelvi viszonyainak megértéséhez32. 

Az első csoportot a nyelvtipológia, az areális nyelvészet szerepének 

áttekintése alkotja. Erre építve következik a kontaktológia, valamint a 

 

32 A fejezet – némi eltérésekkel – megjelent a Hungarológiai Évkönyv 22. számában (2021): 
Bevezetés a Kárpát-medencei nyelvi térség nyelvtudományi szempontú vizsgálatához. 
Hungarológiai Évkönyv 2021. 22-46. 
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térségre jellemző két- és többnyelvűség összefoglalója, amit ez az alfejezet 

nyelvpolitikai és szociolingvisztikai szempontok középpontba állításával 

tárgyal. A nyelvtervezéssel itt külön nem foglalkozunk, mert a továbbiakban 

minden fejezet keretét ez adja. 

Természetesen a nyelvészet minden területe hozzá tud tenni valamit 

a kelet-közép-európai népek nyelveinek történeti, fonetikai, morfológiai, 

szintaktikai rendszerének áttekintéséhez, dialektológiai és 

szociolingvisztikai jellemzőinek feltárásához, ezeket tételesen nem 

tárgyaljuk ebben a fejezetben, mert szétfeszítené a könyv és a tantárgy 

kereteit, de az egyes nyelvek nyelvtervezési folyamataihoz kapcsolódva 

érintjük majd ezeket is.   

 

A nyelvtipológia  
 

Amióta a 19. században elterjedt a nyelv történeti-összehasonlító 

szemlélete és módszere, a nyelveket genetikus és tipológiai szempontok 

alapján sorolják csoportokba. A genetikus osztályozás azt jelenti, hogy a 

kutatók logikai úton kikövetkeztetnek egy alapnyelvet, amelyre fonetikai, 

morfológiai jellemzőik, alapszókincsük alapján, összehasonlító módszerrel 

visszavezethetők az egy nyelvcsaládba tartozó nyelvek. Ezt a „nyelvet” – 

például a proto-indoeurópait vagy a proto-urálit senki sem használta a 

kikövetkeztethető, steril formában, hanem a számos közös grammatikai és 

lexikai elem mellett a sokféleség jellemezte. A nyelvrokonság 

megállapítása, a régmúlt nyelvállapotainak, változásainak elemzése, az 

összevetések nyomán kialakult eredmény annál biztosabb, minél több írott 

forrás áll a kutatók rendelkezésére. A nyelvtörténeti kutatások alapján 

állítható, hogy az európai nyelvek többsége indoeurópai, de vannak 

finnugor (pl. finn, észt, magyar), kaukázusi és altáji nyelvek is – utóbbiak 

Oroszország és Grúzia területén honosak. Az egyes rokonnyelvek 

hasonlóságát tekintve persze meglehetősen nagy különbségeket lehet 

tapasztalni attól függően, hogy az évszázadok során milyen távolra 

kerültek egymástól, illetve milyen egyéb, nem rokonnyelvi hatások érték 

őket.33 A mi elődeink és rokonaink több ezer éve távolodtak el egymástól, a 

 

33 A magyar nyelv finnugor rokonságával kapcsolatosan is számos szakmai (és 
szakmaiatlan, ideákra támaszkodó) vita folyt az elmúlt évszázadokban, és folyik ma is. 
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finneket, az észteket és a magyarokat más-más nyelvi és kulturális hatások 

érték, ezért nyelvük rokonsága a hétköznapi ember számára nem is 

magától értetődő. Ezzel szemben a szláv nyelvek késői szétválása, a keleti, 

déli, nyugati szláv nyelvek szoros kapcsolata nemcsak a kutatók, és az 

érintett etnikumok számára is világos, hanem még a nyelvtanulók dolgát is 

megkönnyíti – legalábbis az elején – a grammatikai és a lexikai hasonlóság. 

A tipológiai osztályozás alapja a nyelv formai rendszere, így a hangok 

típusai (pl. használnak-e csettintőket, diftongusokat), a szóalakot létrehozó 

morfológiai jegyek, valamint a szórend. Eszerint – Adam Smith, Friedrich 

Schlegel, Franz Bopp rendszerezése alapján – agglutináló (affixáló), flektáló 

(szintetikus), izoláló (analitikus) és Wilhelm von Humboldt kiegészítése 

nyomán inkorporáló (mai elnevezéssel: poliszintetikus) nyelveket 

különböztetünk meg. Általában nem csak egy csoport grammatikai 

tulajdonságait hordozzák az egyes nyelvek: például a magyar döntően 

agglutináló, de esetenként kimutathatók a szótő megváltozása miatti 

flektáló (pl. a tesz-vesz-csoport alakváltozataiban), sőt az egyeztetésnél az 

inkorporáló tulajdonságok is (vettem egy kényelmes nyári cipő+t).  

Emellett érdemes az areális kapcsolatokra is figyelmet fordítani az 

egymás mellett élő, nem azonos családba tartozó, sőt tipológiai 

szempontból is máshova sorolt nyelvek esetében, mivel az együttélés és az 

annak következtében kialakuló kétnyelvűség hatására akár a grammatikai 

rendszerek is közeledhetnek egymáshoz. A török nyelvrokonság kérdése 

például többször is felmerült a nyelvtudomány története során, miközben 

itt minden bizonnyal az azonos területen való intenzív együttélés jelenti a 

magyarázatot a magyar nyelv török eredetű elemeire34. Sándor Klára az e 

témakört tárgyaló, problémafelvető tanulmányában rámutat arra, hogy a 

nagyszámú lexikai átvétel mellett igazolhatók az areális, tehát a nyelvi 

rendszert ért török hatások is, így például az ö fonémává válása, az igeneves 

 
Ezekről tájékoztatnak egyebek között Sándor Klára 2011. Nyelvrokonság és 
hunhagyomány. Rénszarvas vagy csodaszarvas? Nyelvtörténet és művelődéstörténet. 
Typotex, Budapest; Honti László 2012. Anyanyelvünk atyafiságáról és a nyelvrokonság 
ismérveiről. Tények és vágyak. Tinta Könyvkiadó, Budapest; Bakró-Nagy Marianne szerk. 
2018. Okok és okozat. A magyar nyelv eredetéről történeti, szociálpszichológiai és filozófiai 
megközelítésben. Gondolat, Budapest. 

34 A vitáról l. pl. Pusztay János 1977. Az „ugor–török háború” után. Fejezetek a magyar 
nyelvhasonlítás történetéből. Magvető Kiadó, Budapest, 92–107.; Sinkovics Balázs: 
Vámbéry és a magyar–török rokonság. historica_112_089-098.pdf (u-szeged.hu)  

http://acta.bibl.u-szeged.hu/2892/1/historica_112_089-098.pdf
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alárendelés, az igeidők differenciálódása. Tehát kijelenthetjük, hogy a 

történeti szempontból bizonyított együttélés a honfoglalást megelőző 

időszakban sok egyéb kölcsönhatás mellett az areális nyelvészet 

érdeklődésére számot tartó jelenségeket is hozott.35  

A nyelvtipológia története sem mentes a tévedésektől és a 

túlzásoktól, de ez a formálódó és egyre differenciáltabbá váló 

nyelvtudományi megközelítések esetében ugyanúgy természetes, mint 

más tudományok esetében. August Schleicher például Hegel filozófiájának 

hatására először úgy vélte, hogy az izolálás jelenti a tézist, ahol a szó 

egységet alkot, de a grammatikai funkció nem látható, az agglutinálás 

képviseli az antitézist, mivel ott a grammatika kifejeződik, de ezzel a szó 

egységessége is megszűnik, részekre bomlik, a flektálást pedig 

szintézisként értékelte, mert ebben az esetben megmutatkozik mind a szó 

egysége, mind annak grammatikai funkciói. Ez a rendszerezés egyben a 

nyelvek feltételezett fejlettségét is mutatta. A későbbiekben tovább 

vizsgálta a morfológia szerepét, és megállapította, hogy ez nem elégséges a 

nyelvrokonság megállapításához, de a típusba soroláshoz alapvető.36 

Morfológiai szempontból a legegyszerűbb az izoláló nyelvek 

csoportja, mivel az ide tartozó nyelvek nem toldalékokkal, hanem a 

mondatok szórendjével és a szavak intonációjával fejezik ki a grammatikai 

viszonyokat. Ezek a nyelvek jellemzően Kelet-Ázsiában (pl. Vietnam) 

fordulnak elő.  

Az indoeurópai nyelvek alapvetően a flektáló típushoz tartoznak. 

Ebben a csoportban jellemző a szótő megváltozása, ugyanakkor jelen 

vannak prefixumok és szuffixumok is (pl. a horvát nyelvben: Zágrábban = u 

Zagrebu; Zágrábba = u Zagreb), amelyek több funkciót is elláthatnak a 

grammatikai esetekkel együtt; a formát viszont a három grammatikai nem 

is befolyásolja. 

 

35 Sándor Klára 2021. A török‒magyar nyelvi kapcsolatok újraértelmezésének lehetőségei. 
In: Klima László – Türk Attila szerk. Párhuzamos történetek. Interdiszciplináris őstörténeti 
konferencia a PPKE Régészettudományi Intézetének szervezésében.  Budapest, 2020. 
november 11–13. Budapest, PPKE, BTK - MŐK, Martin Opitz Kiadó, 94−96.  

36 Havas Ferenc 2020. A klasszikus nyelvtipológia története. In: Havas Ferenc szerk. A 
nyelvtipológia klasszikusai. Szemelvények a XVIII. század közepétől a XX. század elejéig. 
Tinta Könyvkiadó, Budapest, 9–42. 
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Az agglutináló nyelveket (amilyen a magyar is) a tő- és 

toldalékmorfémák jól elkülöníthető rendszere határozza meg. Egy 

szótőhöz – megfelelő sorrendben – akár több képző és jel is társulhat 

(olvas+hat+ó+ság+á+hoz). 

A poliszintetikus – Humboldt elnevezése nyomán inkorporáló – 

nyelvekre jellemzőek a hosszú, összetett szerkezetű szavak, amelyek 

főként agglutináló, de flektáló tulajdonságokat is hordoznak, ezért 

kétséges, hogy ez önálló típusnak tekinthető-e. 

A nyelvek csoportokba való sorolását azonban nemcsak morfológiai 

alapon lehet elvégezni, hanem a mondatok felépítése – ezen belül az ige 

szerepe, tranzitivitása és kiegészítései szerint is, illetve annak alapján, hogy 

a stilisztikai szempontból semleges, kijelentő mondatokban mi a szórend 

alapja az alany (S), a cselekvés (V) és a cselekvés tárgya (O) hármas 

egységében. Újabban pedig a cselekvőt már nem is tekintik fontosnak, 

inkább csak a cselekvés és annak tárgya közötti sorrendiség alapján 

határozzák meg, mely típusba tartozik egy nyelv. A nyelvtipológia kutatói 

folyamatosan finomítják a besorolási szempontokat, így egyre pontosabb 

képet kaphatnak a nyelvek areális hatásokra történt változásairól is. Havas 

Ferenc, a nyelvtipológiát bemutató áttekintésében37 a szórend kapcsán 

1228 nyelv szórendjének összevetésével készült arányokat is közöl: 

eszerint a vizsgált nyelvek 40%-a az SOV (a magyar is ilyen), 37%-a az SVO, 

7%-a a VSO, 2%-a pedig a VOS típusba sorolható.  

Az azonos nyelvtípushoz sorolt nyelvek nem feltétlenül rokonai 

egymásnak, de a kelet-közép-európai régióra jellemző a szláv, illetve a 

tágabb, indoeurópai rokonság is, valamint az agglutináló és flektáló 

típushoz való tartozás. Amint fentebb említettük, a magyart döntően az 

agglutinálás jellemzi, és sem a szláv, sem a germán, sem a neolatin 

nyelvcsaládhoz nem tartozik, hanem az uráli nyelvek a közelebbi és 

távolabbi rokonai akkor is, ha a rokonság egyre kevésbé nyilvánvaló a 

laikusok számára. 

 

 

37 Havas Ferenc 2011. Nyelvtipológia. In: Balázs Géza szerk. Nyelvészetről mindenkinek. 77 
nyelvészeti összefoglaló. Inter, Budapest, 257–262. 
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Az areális nyelvészet szerepe a kelet-közép-európai 

térségben  
 

A nyelvek határai soha nem húzhatók meg vonalzóval. Sokkal inkább 

jellemző, hogy átnyúlnak egymás területére, beszélőik révén kölcsönösen 

hatnak egymásra, szavakat, morfológiai, szintaktikai szerkezeteket 

kölcsönöznek egymástól. Tehát ha valóban meg akarjuk ismerni a nyelvek 

természetét, működését, a szűkebb és tágabb beszélőközösségben betöltött 

helyét, akkor érdemes a működés földrajzi és kulturális 

kapcsolatrendszerét is megvizsgálni az areális nyelvészet szemszögéből. 

Az area latin eredetű szó, az elsődleges jelentése: ’udvar, terület’. A 

nyelvtudomány szempontjából ez a szó egy szélesebb területet (régiót) 

jelent, ahol egymással több évszázada, folyamatosan élnek együtt a 

különféle nyelveket beszélő közösségek. Ezek a közösségek sok szálon 

kapcsolódhatnak össze, lehetnek egyenrangú etnikumok, amelyek 

nyelvileg is egyenlők, és kapcsolataikat a mindennapok határozzák meg, 

vagy akár egy másik, mindegyik kisebbségi csoport feletti etnikum és nyelv 

fennhatósága alatt is élhetnek, ilyenkor lehetnek szűkebb, két nép közötti 

és tágabb, a többségi – kisebbségi viszonnyal jellemezhető kapcsolatok. 

Az areális nyelvészeti vizsgálatok célja, hogy az egy meghatározott 

területen (például a Kárpát-medencében) élő, egymással szomszédos, de 

nem rokon nyelvek között az együttélés hatására létrejött egyezéseket, 

hasonlóságokat, kölcsönhatásokat vizsgálja. A kutatónak a nyelvek közötti 

(interlingvális) kapcsolatok hasonlóságait és különbségeit kell kutatnia, 

ehhez pedig ismernie kell legalább két-három szomszédos nyelvet. Balázs 

János szerint a módszernek egybevetőnek (konfrontatívnak) kell lennie: 

„ha feladatunknak az egyezések kimutatását tekintjük, akkor módszerünk 

összehasonlító (komparatív) lesz. Ha viszont a különbségeket keressük, a 

szembeállító (kontrasztív) módszerhez kell folyamodnunk. Ennek 

megfelelőleg egyetemes érvényűnek az egybevető (konfrontatív) módszer 

fog bizonyulni, amelynek egyik válfaja az összehasonlító (komparatív), a 

másik pedig a szembeállító (kontrasztív)”38 Ha tovább visszük ezt a 

 

38 Balázs János 1983. Az areális nyelvészeti kutatások története, módszerei és főbb 
eredményei. In: Balázs János szerk. Areális nyelvészeti tanulmányok. Tankönyvkiadó, 
Budapest, 7–8. 



48 

 

 

gondolatmenetet, akkor eljutunk egy meglehetősen vitatható ponthoz, a 

nyelvszövetség kérdéséhez. A kutatók arra keresik a választ, hogy 

eredményezett-e a nem rokon nyelvek nyelvi együttélése közösen 

létrehozott grammatikai elemeket. Az elmélet erősen vitatható, amint 

egyebek között Fejes László és Fodor István írásaiban39 is olvasható. 

Az areális kapcsolatok annál mélyebbek, minél hosszabb ideig és 

minél közelebb él két népcsoport együtt úgy, hogy egymással folyamatos 

kommunikációt folytatnak a társadalmi élet különféle színterein. 

Természetesen az egymáshoz tipológiai szempontból is közelebb álló, 

kisebb, szorosabb kört alkotó nyelvek között (cseh – szlovák; horvát – 

szerb) sokkal több hasonlóság mutatható ki morfológiai szempontból is, 

mint például a szerb és a román között, ahol a szókincs jelenti a domináns 

kapcsolódási pontot. Befolyásolhatja a kapcsolatok minőségét az is, hogy az 

érintett népek között milyen hatalmi viszony vagy presztízskülönbség van, 

így például megjelenhet egy regionálisan hivatalos nyelv (pl. a magyar) 

helyesírása egy teljesen más nyelvtípushoz tartozó szláv nyelv (észak-

horvát) írásrendszerében – természetesen akkor, amikor annak még nem 

létezett kész, elfogadott és elterjedt saját helyesírása. A jövevényszavak 

esetében egyértelmű, hogy az átvevő nyelvből korábban hiányzott az a 

tartalom (településrész, lakókörnyezet, mesterségek, vallás stb. szókincse), 

amelyet átvettek, majd beillesztettek a saját fonetikai és morfológiai 

rendszerükbe (pl. a magyarba átkerült szláv, latin és német szavak 

szókezdő mássalhangzó torlódását egy szóeleji magánhangzó oldja fel, de 

ettől a szó eredete még felismerhető).  

A nyelvi area összetartozásának legjellemzőbb bizonyítékait 

honfoglalást követően a magyar és a vele szomszédos nyelvek között 

szerkezeti szinten a morfológia (pl. a –nok/-nök szláv eredetű képző 

megjelenése a magyarban pl. bojnik >> bajnok), a szintaxis (a latin és a 

német nyelv hatása az összetett mondatok szerkesztésére), lexikai 

területen pedig a szókészlet (jövevényszavak) és a frazeológia hordozza. A 

honfoglalás előtti korszakból pedig a nyelvtipológia jellemzőinél már 

 

39 Fejes László 2012. Dunamenti nyelvtársaság. Nyelv és Tudomány 2012. nov. 5. Nyelv és 
Tudomány- Főoldal - Dunamenti nyelvtársaság (nyest.hu); Fodor István 1984. Van-e a 
Dunatájnak nyelvi alkata? Magyar Nyelv 80. 1: 36–47. és 2: 177–186. 

https://m.nyest.hu/hirek/dunamenti-nyelvtarsasag
https://m.nyest.hu/hirek/dunamenti-nyelvtarsasag
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utaltunk a török nyelvek hatására a történetileg bizonyítható együttéléssel 

összefüggésben.40  

A rendelkezésre álló tanulmányok többsége nyelvtörténeti oldalról 

közelíti meg a témát41, de vannak átfogó igényű, az egy areához tartozó 

nyelvek szoros összefonódása révén létrejövő, ún. nyelvszövetség 

lehetőségét is vizsgáló írások, sőt megjelent a kétnyelvűség és a történeti 

szociolingvisztika szempontjait figyelembe vevő kontaktológia is a területi 

kapcsolatban álló kelet-közép-európai nyelvek vizsgálatában, amit külön 

fejezet mutat be röviden. A legutóbbi kutatási irányok közül még ide 

sorolható a magyar nyelvterületen, magyar kutató által alig művelt 

eurolingvisztika, amely az összehasonlító nyelvészet új kutatási irányaként 

Európa nyelvi sajátosságait (mondatfajták, szórend) vizsgálja úgy, hogy 

épít a történeti nyelvészet, a nyelvtipológia, az areális nyelvészet és a 

kontrasztív nyelvészet eredményeire, módszereire: a nyelvi korpuszok 

felhasználásával keresi azokat a konvergenciajelenségeket, amelyek az 

egymással nem rokon európai nyelvekben megfigyelhetők.42 

Az utóbbi évtizedekben, a kognitív szemlélet meggyökeresedésével 

összefüggésben az areális vizsgálatok egy további új szemponttal, a nyelvi 

világkép feltárását célzó, összevető jellegű nyelvvizsgálatokkal bővültek. A 

kutatások célja az, hogy feltárják a nyelv – a gondolkodás és a kulturális 

kapcsolatok közös vonásainak gyökereit, kategorizálják az emberi világkép 

alapelemeinek tágabban és szorosabban összetartozó egységek szerint – pl. 

vizsgálják az ember, a haza, a család, az élet, a halál, a munka, a pénz fogalmi 

mezőit, az ezekkel kapcsolatos szemantikai egységeket, 

frazeologizmusokat többnyire az együtt élő népek és nyelvek 

szempontjából. Ezeknek a kutatásoknak van egy általános, elméleti síkja, 

amellyel itt nem foglalkozunk43, és van egy olyan síkja is, amely segíthet az 

 

40 Sándor Klára 2021. i.m. 77–102. 

41 Balázs János szerk 1989. Nyelvünk a Duna-tájon. Tankönyvkiadó, Budapest. 

42 Az eurolingvisztika és egy magyar részvétellel folyt, az alapvető mondatfajtákat, főként 
a kérdőmondatot vizsgáló, kilenc nyelvre kiterjedő nemzetközi kutatás rövid, közérthető 
bemutatása olvasható az Élet és Tudomány c. lapban: Péteri Attila 2013. Nyelvi 
egységesülés Európában? Eurolingvisztika. ÉT 2013. 47: 1478–1480. 

43 A nyelvi világkép vizsgálatával foglalkozik egyebek között Janusz Bańczerowski 2008. A 
világ nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és a nyelvhasználatban. 
Tinta Könyvkiadó, Budapest; Szilágyi N. Sándor 2000. Világunk, a nyelv. Osiris Kiadó; 
Bárdosi Vilmos szerk. 2010. Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban. Tinta Könyvkiadó; 
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egy területen élő, különböző nyelvi és kulturális háttérrel rendelkező 

etnikumok gondolkodásának megértésében. Ez egy lehetséges új kutatási 

irányt, sőt társas nyelvészeti szemléletváltást is hozhat majd az eddig 

leginkább összevetésekre, dialektológiai vizsgálatokra támaszkodó areális 

nyelvészetben.  

AZ AREÁLIS NYELVÉSZETI KUTATÁSOK KEZDETEI KELET -

KÖZÉP-EURÓPÁBAN  

Ahol több, nem egy időben érkezett és nem is ugyanahhoz a nyelvcsaládhoz 

tartozó nép, nyelv és kultúra osztozik ugyanazon a területen, majd az 

államszervezet létrejöttét követően néhány változékony határú országon, 

a közösen eltöltött sok évszázad alatt számos nyelvi elemmel is gazdagítja 

a környezetét és gazdagodik a többiektől tanultakkal, természetes módon 

kínálja az areális szempontú kutatás lehetőségét. Pusztay János szerint „egy 

nagyobb földrajzi area nyelvi változásainak elemzéséhez szinte ideális az 

ilyen összetétel” 44. 

A térségben először Jernej Kopitar szlovén nyelvész végzett areális, 

tehát a nyelvek földrajzi elhelyezkedésével és a köztük kialakult 

kapcsolatokkal foglalkozó vizsgálatokat 1829-ben, de nem a szűkebb 

környezetében használatos német, szlovén, horvát, magyar nyelvi areát 

vizsgálta, hanem a délkelet-európai nyelveket. Megállapította, hogy a 

román, a bolgár és az albán nyelv csak a felszínen (nyelvi anyagában, tehát 

főként szókincsében) különbözik egymástól, de köztük alapvető szerkezeti, 

formai egyezések vannak45. Ez az első ismert areális szempontú 

balkanológiai nyelvészeti kutatás, amit a 19. század közepétől kezdve 

számos másik követett, többek között a német August Schleicher nevéhez 

fűződik, aki a történeti nyelvészet kimagasló egyénisége volt. Itt érdemes 

megjegyezni, hogy az ő egyetemi munkásságának magyar vonatkozása is 

van: neki – és persze az összehasonlító történeti nyelvészet számára kitűnő 

forrásnak bizonyuló magyar nyelvnek – köszönhető, hogy létrejött 

Prágában 1853-ban a ma is működő tanszék őse, ahol az első, hivatalos 

 
Magyari Sára 2015. A nyelvi világkép a magyar és a román nyelvben. Partium Kiadó – 
Erdélyi Múzeum Egyesület, Nagyvárad – Kolozsvár. 

44 Pusztay János 2003. Közép-Európa: nyelvi konvergenciatáj. Szombathely, (Dissertationes 
Savarienses, 30.), 30. 

45 Balázs János i.m. 10. 
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pályázat keretében kiküldött magyarországi vendégtanár, Riedl Szende 

dolgozott. Schleicher nyelvtipológiai vizsgálatai során felfigyelt arra, hogy 

vannak olyan nyelvek, amelyek nem tekinthetők rokonoknak, de 

szomszédok, és nemcsak szókincsükben, hanem fonetikai rendszerükben 

is mutatnak hasonlóságokat. Példaként pedig a kaukázusi és – Kopitarhoz 

hasonlóan – szintén a balkáni nyelveket említette. Ő azonban ezt nem a 

közös terület társadalmi és kulturális sajátosságaira, hanem a természet- 

és a nyelvtudomány szoros összefüggéseit hangsúlyozó irányzat 

képviselőjeként – tévesen – a Balkán éghajlati jellemzőire vezette vissza46. 

Az addigiaknál sokkal több konkrét areális nyelvi vonatkozást 

tartalmaznak a szlovén szlavista, Kopitar tanítványa, Franc Miklošič47 

összehasonlító nyelvészeti kutatásai. Miklošič elsősorban négykötetes, 10 

szláv nyelvet összehasonlító nyelvtanáról ismert48, de foglalkozott a román 

és a magyar nyelvben megtalálható szláv-, illetve a dél- és kelet-európai 

nyelvekben található török elemekkel is. A Balkán vizsgálata során 

érdeklődése a szerb és az újgörög nyelvekre is kiterjedt, és feltételezte, 

hogy a hasonlóságokban jelentős szerepet tölthetett be két eltűnt nyelv, a 

trák és az illír – tehát ezek areális szempontú szerepét is vizsgálta, ami 

indokolja, hogy ne csak az összehasonlító szláv nyelvtudomány, hanem az 

areális nyelvészet, sőt a balkanológia is egyik elődjeként tekintsen rá. 

Balázs János szerint49 mivel ő eseteket, nyelvtani szerkezeteket vetett 

össze, például ő írta le először a jövő idő ’akar’ jelentésű igével történő 

képzését mint közös vonást, a genitívusz és a datívusz megegyezését, 

elindította a balkáni nyelvek összehasonlító kutatását, amelyek azóta 

kiterjedtek többek között a fonológiára, az esetragok leépülésére, 

elöljárókkal történő helyettesítésére, a számnevek kifejezésére – és 

természetesen a szókincs tükörelemeinek a vizsgálatára is.  

A kelet-közép-európai areális nyelvi kapcsolatok áttekintése során 

nemcsak az eredetileg ide tartozó grammatikai hatásokat vesszük 

figyelembe, hanem azt is, hogy a magasabb presztízsű nyelvek teljes egésze 

 

46 Balázs János i.m. 12. 

47 Horálek, Karel 1967. Miklosich és kora. In: Bevezetés a szláv nyelvtudományba. 
Tankönyvkiadó, Budapest, 400–403.  

48 Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen I–IV. 1852-1875. új kiadás: Cambridge 
University Press 2015. 

49 Balázs János i.m. 12. 
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hatott a többire. Még a holtnak nyilvánított latin is számtalan változatban 

létezett, beszélték is ezt a nyelvet – valószínűleg sok-sok anyanyelvi 

kontaktuselemmel tűzdelve. Tehát inkább egy korlátozott használatú, 

nyelvenként eltérő változatosság jellemezte, és a legnagyobb befolyása 

minden bizonnyal a kulturális szókincsre, valamint az írásbeliségre volt. A 

következő részben azokat a nyelveket és hatásaikat tekintjük át röviden, 

amelyek a Kárpát-medence népeinek a köznapi és emelkedett 

nyelvhasználatát meghatározták. Nyelvtudományi szempontból a történeti 

szociolingvisztika az a szemlélet, amely segít az évszázadok alatt több 

változáson is átesett népnyelvek és presztízsnyelvek viszonyának 

megértésében. 

 

A KÁRPÁT-MEDENCEI RÉGIÓ AREÁLIS SZEREPET BETÖLT Ő  

NYELVEI 

A Kárpát-medencei régió nyelvi-etnikai szempontból a 18. század óta igen 

tarka képet mutat. Az itt élő népek egy része már a 10–12. század óta együtt 

él, bár vannak olyanok is, amelyek kihaltak, beolvadtak (pl. avarok, 

besenyők, jászok, kunok), és vannak később érkezett népek is (örmények, 

görögök, bolgárok, cigányok). Számukra a közös terület, a hosszú 

együttélés nyelvi és kulturális szempontból is számos hasonló jegyet 

eredményezett. A betelepülő magyarok is gazdagították az itt élők 

kultúráját, és ők is tanultak, főként a kora középkorban már itt élő szláv 

népektől, a 14–15. századtól azonban már sok nyelvi elemet adtak át vagy 

éppen vissza a környező népeknek, az átvételhez képest megváltozott 

tartalommal. A magyar állam megalapítása után a szláv hatás mellett 

döntően a közös európai kultúrát hordozó közép- és kora újkori latin, majd 

az újkor vége felé a kelet-közép-európai közvetítő nyelvvé vált német 

alakította a terület nyelvi arculatát. 

A Kárpát-medencei areális nyelvi kapcsolatok értelmezésének az 

alapja az, hogy az egész kultúrkört meghatározó, magas presztízsű nyelvek 

– a latin és a német – hogyan hatottak a nyelvi kultúrára, valamint az, hogy 

a régióban természetes módon együtt élő nyelvek és kultúrák 

kapcsolatrendszerének alakulása az egyes történelmi és 

művelődéstörténeti korszakokban milyen főbb jegyekkel jellemezhető. Az 

említett két nyelv Európa sok népnyelvére hatással volt, részben úgy mint 
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Európa meghatározó és magasfokú kidolgozottsággal rendelkező 

nemzetközi közvetítőnyelvei, részben úgy, hogy közvetlenül is hatottak a 

magyarok és a velük élő többi nép szókincsére, nyelvük írásbeliségének 

alakulására is.  

 

A LATIN AREÁLIS SZEREPE  

A latin nyelv areális kapcsolatai átszövik az egész nyugati keresztény 

kultúrkört, és jelen vannak a nyelv egyes részrendszereiben – a 

grafémáktól a frazeologizmusokon és a szaknyelveken át a stílusig. A latin 

ma is fontos része az orvosi szaknyelvnek, a jogászok is latin 

szövegszerkesztési minták alapján fogalmazzák az átlagember számára alig 

érthető szövegeket. Megjelenik a latin írásbeli kultúra hatása a 

frazeológiában (pl. a latin verba volant, scripta manent horvátul: riječi lete, 

zapisano ostaje; csehül: slova uletí, napsané zůstává; szlovákul: slovo odletí, 

kým písmo zostáva; románul: vorbele zboară, scrisul rămăne, magyarul: a 

szó elszáll, az írás megmarad), vagy az egyik leggyakoribb köszönésünkben 

is. A servus humillinus (’alázatos szolgája’) latin köszönési forma nemcsak a 

magyarban (szervusz), hanem a cseh, a szlovák, lengyel, román, horvát, 

szerb, szlovén, ukrán és az ausztriai német nyelvben is létezik informális 

üdvözlési formaként. 

A latin szövegkörnyezetben előforduló korai nyelvemlékekben, 

különösen az oklevelekben és a szerzetesek számára készített 

rendtartásokban már a 10–12. században is megjelennek anyanyelvi 

szavak, sőt egész szerkezetek is, amelyek részben a latin és a népnyelv 

fonetikai eltéréseire világítanak rá, részben arra, hogy a latin nyelvtudás 

hiányosságait milyen ügyesen pótolta a középkori szerző. Természetesen a 

tulajdonnevek tichon (Tihany), Horuat (Horvát), Morodic (Maradék) 

szerepeltetésének más oka volt: az oklevelekben, adománylevelekben 

pontosan meg kellett nevezni az érintett helyeket (település, dűlő, tó, 

folyó), valamint a személyeket is. Az egyik legelső magyar szórványemlék, 

a Tihanyi Alapítólevél (1055) egyik sorában: „feheruuaru rea meneh hodu 

utu rea” (’Fehérvárra menő hadútig’ /más olvasatban ’hadútra) látható egy 

helységnév a hozzá tartozó, de még külön jelölt névutóval (később ebből – 

rea - lett a –ra/-re rag), és az is, hogy a latin betűkészlet nem felelt meg 

teljes egészében a magyar nyelv fonetikai rendszerének. A kelet-közép-
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európai latin betűs nyelvemlékek olvasása azért okoz nehézséget ma is, 

mert nem minden hangnak volt megfelelő betűjelölője a latin ábécében, 

emiatt nem tudjuk biztosan, hogyan hangozhatott a 13. vagy a 14. 

században egy-egy leírt szöveg. A latin grafémák megmaradtak 

alapkészletként a latin betűs írást választó nyelvekben, de kiegészültek a 

lágy mássalhangzókkal, fokozatosan elkülönült egymástól a c és a k, az s – 

sz –z -zs írása, valamint azokban a nyelvekben, amelyekben hosszú – rövid 

magánhangzópárok vannak, megjelentek a mellékjelek (pontok, vesszők) 

is.50 

A magyarban, és a többi kelet-közép-európai nyelvben is számos latin 

jövevényszó, sőt más nyelvek közvetítésével sok nemzetközi műveltségszó 

honosodott meg az oktatási rendszernek és írásbeliségnek köszönhetően, 

ráadásul a mód, ahogyan az egyes nyelvek beépítették ezeket, hasonlóak, 

bár nem egyforma ideig őrizték meg az átvételeket. Leginkább főnevekkel 

gazdagodtak (modus – mód), de vannak igék is (cantare – kántál, dirigere – 

dirigál), és az egyik leggyakrabban használt szó, a persze is latin eredetű 

(per se – egyedül, magától). 

A 16. századtól már olyan anyanyelvi terminusok is megjelennek, 

amelyek latin tudományos szavak tükörfordításaként honosodtak meg. A 

matematikában a nominatur a törtszám nevezőjét jelenti, amit a németek 

Nenner, a csehek jmenovatel’, a horvátok nazivnik alakban használnak – 

mindegyik a „név” szó képzett formája (név > nevez > nevező; Name > 

nennen > Nenner; jméno > jmenovati > jmenovatel). A grammatikából pedig 

az „eset” szót emeljük ki, amelynek eredetije a latin casus, de a Fall, padež 

megfelelők is az eséssel kapcsolatos szóból származnak51. 

Ugyancsak a latin areális jelentőségét támasztja alá a korai 

szótárirodalom, ahol a latin mindig szerepet kapott – először az első helyen, 

majd később a népnyelvi szótárak megfeleltetési nyelveként is. 

Ha 17–18. századi magyar nyelvű szépirodalmi vagy szakirodalmi 

szövegek olvasásával próbálkozunk, sokszor érezzük úgy, hogy magyarul 

olvasunk, de mintha mégsem magyar szöveget tartanánk a kezünkben: 

 

50 Az írásrendszerről és a helyesírás történetéről l. Korompay Klára 2018. Helyesírás-
történet. In: Kiss Jenő – Pusztai Ferenc szerk. A magyar nyelvtörténet kézikönyve. Tinta 
Könyvkiadó, Budapest, 83–98. 

51 Balázs János 1989. A latin a Duna-tájon. In: Balázs János szerk. Nyelvünk a Duna-tájon. 
Tankönyvkiadó, Budapest, 132. 
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csikorognak a mondatok, olyan igealakokat és szószerkezeteket találunk, 

amelyekről joggal feltételezhetjük, hogy csak írásban jelentek meg, magyar 

ember soha úgy nem beszélt. Ennek részben a latin, részben a német 

tükörfordítás – illetve e kettőnek az összefonódása az oka, és a 

nyelvalakításnak arra a szakaszára utal, amikor meg kellett teremteni a 

szaknyelveket, valamint ki kellett dolgozni a szövegek stilisztikai 

megformálását is. 

A latin – ha eltérő mértékben is – az egész kelet-közép-európai 

régióra hatással volt mind a hozzá tipológiailag közelebb álló indoeurópai 

nyelvekre, mind a tőle távolabb lévőkre, mint amilyen a magyar is. Azok a 

népek, amelyek a nyugati kereszténységet választották, a latin 

írásrendszert követték, okleveleiket ezen a nyelven írták, és lassan a saját 

nyelvükhöz igazították a latint. Ez megmutatkozott a betűkészlet 

kialakításában éppúgy, mint a jövevényszavak átvételében és a 

szövegszerkesztési, stilisztikai szabályok alkalmazásában.  

 

 

 

A NÉMET NYELV HELYE ÉS AREÁLIS SZEREPE  

Közép-Európa másik magas presztízsű és nagyhatású nyelve, a német, 

amely a holt latinnal szemben országokhoz, birodalmakhoz is köthető 

élőnyelv volt, többször is megpróbálta átvenni annak a helyét, és mivel 

valós hatalom volt mögötte, ez időről időre sikerült is. A középkori német 

hatás részben a társadalom legfelső rétegének dinasztikus kapcsolatai 

révén, részben a német iparosok, parasztok bevándorlása révén az alsóbb 

társadalmi csoportokban érvényesült, majd a reformáció korában sokszor 

éppen a latinnal szemben vált új közvetítőnyelvvé a régió egyes 

országaiban. A 18. század végi német nyelvi terjeszkedés idején azonban 

már új nemzeti és nyelvi ideológiák jellemezték Európát, emiatt csak 

korlátozottan és konfliktusokkal terhelve tudta betölteni birodalmi szintű 

hivatalos nyelvi szerepét. Az ellenállás így sokkal határozottabban 

fogalmazódott meg vele szemben, hiszen nemcsak egy európai 

műveltségnyelvet testesített meg, hanem a Habsburg Birodalmat is, 

amelynek német nyelvét nemcsak a kancelláriával való kapcsolattartásban, 
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hanem az oktatás szintjein is törvények írták elő a birodalom népei 

számára.  

A német nyelv areális hatása két irányban rajzolódik ki: az egyik a 

Kárpát-medencében honos német dialektusok valamelyikének közvetlen 

hatása volt a magyar és más népnyelvekre és viszont (kiejtés, 

szókölcsönzés- és átalakítás, szerkezetek, összetett szavak képzése). A 

másik az irányított, a hivatalos kommunikációhoz kapcsolódó hatás, ami a 

nyelvhasználat emelkedett színterein, főként írásban, a jog, a közigazgatás 

és a tudományok szaknyelvében, stilisztikájában jelentkezik.  

A latinnal szinte egy időben jelent meg a német nyelv a Kárpát-

medencében, de a presztízse a latintól elmaradt: Magyarországon az első 

térítő papok, az első királyné, a bajor származású Gizella udvartartása 

jelentette az első kapcsolatot, de szinte minden kelet-közép-európai 

országban megtalálhatók voltak a német származású királyi vagy főnemesi 

házastársak. Ezt követően a betelepedés szinte folyamatos volt, 

mesteremberek érkeztek, céheket, városokat alapítottak, ahol 

anyanyelvükön beszéltek. Néhány kiemelt történelmi időszakban, például 

a 13. században a tatárjárás után, illetve a 17. században a török kor 

befejeződése után összefüggő német etnikai tömbök jöttek létre a történeti 

Magyarország számos tájegységén. 

A német nyelv hatása megjelenik a legkorábbi latin írásbeliségben is, 

mivel német anyanyelvű szerzetesek végezték először az oklevélírás, 

kódexmásolás feladatát, ezért a német dialektusok hatása egyértelműen 

kimutatható a kancelláriai helyesírás gyakorlatában, és a 19. században is 

még használt gótbetűs írásmód szintén nekik köszönhetően terjedt el. A 

német hatás megjelenik a betűk elnevezésében is (r = err; ábécé), ami eltér 

a latin betűzéstől. Mivel a német szerzetesrendek (pl. a ciszterciek) 

iskolákat is működtettek, kiejtésük, írásmódjuk a latin írásbeliség 

különböző szintjein is megjelent és fokozatosan terjedt. Azonban 

„egységes” német nyelvi hatásról sem a latin, sem a többi nyelv kapcsán 

nem beszélhetünk, mivel három nagy, egymástól jelentős mértékben eltérő 

nyelvjárási területről (alnémet, közép-német, felnémet) érkeztek az 

írástudók, a kolostorokat működtető szerzetesek, és dialektusuk 

természetes módon megjelent az általuk írott anyagokban is. 

A betelepülők között nemcsak a felső társadalmi rétegekhez tartozó 

nemesek voltak jelen, hanem iparosok és parasztok is, akik mesterségeket 
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(kasznár, bognár), technikákat (hám, prés), ételneveket (perec) stb. 

honosítottak meg a legalsóbb néprétegek nyelvében is. Az átvett 

jövevényszavak jelentős része a mai magyar nyelvben is megtalálható, egy 

részük azonban eltűnt a hozzájuk tartozó tárggyal, fogalommal együtt, vagy 

kiszorította a nyelvújítás idején javasolt magyar szó.  

A német eredetű jövevényszavak nemcsak a magyarban, hanem a 

Kárpát-medence több nyelvében is megjelentek, így például északon, a 

Szepességben letelepült német iparosok, bányászok a magyar mellett a 

szlovák szókincset is gazdagították, az erdélyi szászok pedig a román 

szókincsre hatottak, igaz elég kis mértékben. A német többségű 

településeken már a 14. század második felében megjelent az anyanyelvű 

hivatalos írásbeliség, amit folyamatosan használtak a városi 

közigazgatásban, sőt még akkor is, amikor 1844-ben a magyar lett a 

hivatalos nyelv. Megjelentek a német településnevek, amelyek sokszor a 

hagyományosan használt elnevezések tükörfordításai voltak, így pl. a szláv 

eredetű Pest (’sütni’) német neve Ofen (’kemence’) lett, az öt templomról 

elnevezett Pécs pedig Fünfkirchen52.  

A különféle korokban és területeken (nemesi megnevezések – gróf, 

herceg; ételnevek – pástétom, cukor; katonai szókincs – harc, ostrom, 

blokád) természetesen nem ugyanolyan intenzitással jelennek meg a 

jövevényszavak53. Például az 1526-ig tartó ómagyar korban még 

lényegesen magasabb a szláv nyelvekből származó közszavak száma, 

viszont Magyarország három részre szakadása után viszont, amikor a 

Magyar Királyság az osztrák uralkodóház fennhatósága alá került, a 

mindennapok nagyobb arányú bevándorlása mellett a német hivatalos 

nyelv használata is felerősödött, sőt a katonaság számára ez lett a 

vezényleti nyelv, ami az ország lakosságára − anyanyelvétől függetlenül − 

meglehetősen széles körre hatott. Megnőtt a jelentősége az osztrák 

fővárosnak és a németek által lakott több (közeli) városnak, így 

Pozsonynak (Preßburg), Sopronnak (Öfen) is, ez pedig a társadalmi élet 

minden szintjére, így a nyelvhasználatra, a mindennapok a nyelvi 

 

52 Mollay Károly 1989. A német–magyar nyelvi érintkezések. In: Balázs János szerk. 
Nyelvünk a Duna-tájon. Budapest, 236. 

53 Gerstner Károly 2018. Szókészlettörténet. A német jövevényszavak. In: Kiss Jenő – 
Pusztai Ferenc szerk. Magyar nyelvtörténeti kézikönyv. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 255–
256. 
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érintkezésére is hatással volt. Az etnikailag vegyes lakosságú településeken 

a mindennapokban is hasznos kétnyelvűség lehetett a jellemző, aminek 

sokféle foka és szintje lehetett. A német nyelv is vett át szavakat a 

magyarból és máshonnan is, így a Paprikahuhn (paprikáscsirke), a 

Mulatschag (mulatság), Kutsche (kocsi), Csardas (csárdás), amelyek 

nemcsak a németben, hanem más, távolabbi európai nyelvekbe is 

átkerültek mint „magyar eredetű vándorszavak”54.    

Az areális nyelvi hatások magasabb minősége jelent meg a 

szövegszerkesztésben, a stílusban, a szakszókincs átvételében, amikor a 

reformáció idején a peregrinus diákok német (Göttingen, Wittenberg, 

Heidelberg stb.) és németalföldi egyetemeken tanulták a különféle 

társadalom- és természettudományokat. A német a tudományok területén 

is presztízsnyelvvé vált, a műszaki tudományokat például az osztrák és 

magyar hatalmi viszonyok alakulása szerint időszakonként hol németül, 

hol magyarul oktatták. Hasonló, a nyelv és a társadalom minden rétegére 

kiható kapcsolat a cseh és a német areális viszonyában figyelhető meg. 

Részben a protestáns egyházban, részben az egyetemi oktatásban kiemelt 

szerepe volt a német nyelvnek, sőt a 19. század közepén úgy látszott, hogy 

a cseh nyelv sorsa az emelkedett nyelvhasználat, a tudományos nyelv 

területén a nyelvváltás lesz, és végleg kiszorítja a német.  

A jövevényszavak a hangrendszeri igazodásukat követően nem csak 

egyszerűen beépültek a magyar nyelv szókincsébe, hanem ösztönzőleg is 

hatottak rá, és viszonylag korán, már a 16. század közepén megjelentek a 

tükörszavak, például Geleji Katona István nevéhez fűződik a ’földrengés’ 

szó, amelynek eredeti alakja ’Erdbiden’. A német mintát követő 

tükörszóalkotás mint anyanyelvi szókincsteremtő módszer a 18. század 

második felétől a 19. század végéig tartó nyelvtervezési szakaszban 

teljesedik ki.  

Létezik egy igen elterjedt magyar nyelvi babona is az átvételekkel 

kapcsolatban: a létige +határozói igeneves szerkezetet (pl. a ruhád oda van 

készítve az ágyadra) sokan germanizmusnak tartják, és mint ilyet, nem 

javasolják az alkalmazását. Szepesy Gyula, aki egy egész könyvet szentelt a 

19. század vége óta létező, és több esetben az areális kapcsolatokra 

 

54 Fazakas Emese 2007. Bevezetés a magyar nyelvtörténetbe. Egyetemi Műhely Kiadó, 
Kolozsvár, 196. 
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visszavezethető nyelvi babonáknak55, több fejezetben is foglalkozik ezzel a 

tévhittel. Sok példával mutatja be, hogy nem azonos a német és a magyar 

igeneves szerkezet: ’Az ellátás biztosítva van’ (pl. egy külföldi utazáson) – a 

németben nem határozói igenév, hanem befejezett melléknévi igenév 

szerepel a szerkezetben: ’Die Versorgnung ist gesichert’. (= biztosított), és 

nem lehet sem latin, sem német átvétel, mert a legközelebbi 

nyelvrokonaink, az osztjákok grammatikai készletében is ugyanígy, a –mán 

határozói igenévképzővel fejezik ki ezt a tartalmat.  

 

A SZLÁV NYELVEK AREÁLIS SZEREPE  

A szláv nyelvek areális hatásának egyik iránya a magyarral való 

kapcsolataik jellemzőinek feltárása, a másik pedig a szláv nyelvek 

egymásra gyakorolt hatása. Ez utóbbit részletesebben tárgyaljuk majd a 

cseh és szlovák, valamint a szerb és a horvát irodalmi nyelvi norma 

kialakulásáról szóló fejezetekben, és kitérünk olyan hosszú távú kelet-

közép-európai areális hatásokra is, mint például a cseh husziták 

mellékjeles írásmódjának az elterjedése a szláv nyelvekben és a 

magyarban. A némethez hasonlóan itt is több nyelvi szinten jelennek meg 

az areális kapcsolatok, de legnagyobb számban a szókincs területén 

mutatható ki a kölcsönhatás. 

A szláv nyelvek már jelen voltak a Kárpát-medencében, amikor a 

magyar törzsek megérkeztek, de a 9. században még nem önálló nyelvek, 

hanem az akkor még nem differenciált, hanem sok dialektusból álló ősszláv 

nyelv került kapcsolatba a magyarral56. Ezért így, általánosságban szláv – és 

nem korai horvát, szlovák stb. jövevényszavakként szerepelnek a 

nyelvtörténetben az együttélés első korszakában átvett lexikai elemek, 

annak ellenére, hogy magukat a szláv népcsoportokat is más-más hatások 

érték északon, keleten, délen és nyugaton, tehát valószínűleg kisebb-

nagyobb mértékben eltérő fonetikai változatokban közvetítették a 

területükön honos szókincset. A magyar etnikum 9. század végi 

 

55 Szepesy Gyula 1986. Nyelvi babonák. Gondolat Könyvkiadó, Budapest. 
http://mek.oszk.hu/01600/01688/01688.htm 

56 Zoltán András 2014. A magyar–szláv nyelvi kapcsolatok. In: Sudár Balázs et al. szerk. 
Magyar őstörténet. Tudomány és hagyományőrzés. MTA Bölcsészettudományi 
Kutatóközpont Budapest, 205–210. 

http://mek.oszk.hu/01600/01688/01688.htm
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letelepedésétől kezdve a 12–13. századig az areális kapcsolatokat a szláv 

átadó és a magyar átvevő attitűd jellemezte, a 14. századtól azonban 

megfordult a folyamat, és megkezdődött a sokszor szláv eredetű, korábban 

átvett, de közben megváltozott jelentéstartalmú magyar szavak 

visszaáramlása. 

Az első szláv jövevényszavak az új életmóddal kapcsolatosan kerültek 

a magyarba, és főként az egyházi (kereszt, barát), az állami (pecsét, király) 

és a gazdasági élet (káposzta, széna, molnár) területéről, valamint a 

műveltség új elemeinek megnevezésére (konyha, ebéd, család) szolgáltak. 

Az átvétel idejére többnyire csak következtetni lehet, de például a nazálisok 

(-om, -on, -em, -en – pl. a gomba, rend) megléte arra utal, hogy a 12. század 

előtt történt a szó átvétele, mert ezt követően a magyarral érintkező 

nyelvekből eltűnt az –ę /-ǫ.57 Kniezsa István szerint a legnagyobb változást 

a lakóhely fogalmával összefüggésben élte meg a 9–10. századi magyarság. 

„A magyarság átmentette a régi korból a ház (eredetileg kunyhó, l. finn 

kota), ajtó, küszöb, tető és fal szavakat, míg a többit a szlávból vette át: 

eszterha (strěcha), szelemen (slěme), gerenda (greda), ablak (oblok), szoba 

(istƄba), kamra (komora) pitvar (pitvor), pince (pivnica), udvar (dvor). A 

régi magyar lakás legfőbb berendezési tárgya a szőnyeg volt, amely ágyul is 

szolgált. Ehhez jött most az asztal (stol), lóca (lavica), polc (polica)”58. 

Az areális kapcsolatok azonban azt feltételezik, hogy nemcsak egyik 

nyelv hat a másikra, hanem kialakul az együttélés során valamilyen 

kölcsönhatás is. A szláv – magyar areális kapcsolatok jellemzője az, hogy 

míg kezdetben döntően a szláv átadás és magyar átvétel határozza meg a 

fő irányt, attól kezdve, hogy 1102-ben, Kálmán horvát királlyá 

koronázásával létrejött a horvát–magyar perszonálunió, egyre több, az 

államigazgatással és a jogrendszerrel kapcsolatos szó, kifejezés kerül át a 

horvátba, emellett a szlovák és a román nyelvekbe is. A Zágrábban alapított 

püspökség (1093) nemcsak egyházi, hanem areális nyelvi kapcsolatokat is 

eredményezett, így például Kniezsa István a magyar államiság hatásait 

vizsgálva megállapítja, hogy „a zágrábvidéki horvát nyelvben a magyar 

 

57 Bárczi Géza 1985. A magyar nyelv életrajza. Szláv jövevényszavak. Gondolat, Budapest, 
115–120. 

58 Kniezsa István 1942/2000. Magyar–szláv nyelvi érintkezések. In: Szekfű Gyula szerk. A 
magyarság és a szlávok. Franklin, Budapest. Reprint: Lucidus Kiadó, Budapest, 137–153. 
(141.) 
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hatás mindenekelőtt az állami és egyházi szervezetre, közigazgatásra és 

bíráskodásra terjedt ki. Így magyar eredetű az orsag (ország) szó s az 

országos méltóságok nevei közül a naderšpan (nádorispán), kinčtarto 

(kincstartó), lovasmešter (lovászmester) /…/ A közigazgatás területén a 

megyei rendszert szintén a magyarból vették át, amit a varmedja 

(vármegye) és a špan (ispán) szavak is igazolnak. A horvátban a szó 

eredetileg župan volt, a špan már magán viseli a magyarból való 

visszakölcsönzés bélyegét.” Egy szélesebb areát átfogó szó, a város szó 

elterjedéséről írja, hogy „ez a szó egyébként az egész Balkánon el van 

terjedve és a szerben és horváton kívül megvan a románban (oras) és az 

albánban is” 59. Az északi, tehát a magyar nyelvterülethez közelebb eső 

tájakon nemcsak a lexikai átvételek, hanem a Ljudovit Gaj-féle 

nyelvtervezési és helyesírási reformig a helyesírásban is szerepet kapott a 

magyar mint átadó nyelv, így a horvát nyelvű dokumentumokban 

megjelennek a magyar kettősbetűk (gy, sz, cz, ch). Hasonló tartalmi és 

formai jegyek jellemezték a magyar nyelv areális hatását a nyelvújítás előtti 

szlovén, szerb, ruszin és szlovák nyelv viszonylatában is, bár az utóbbiaknál 

jelentős a nyelvjárási átvételek és a tükörfordítások szerepe is. 

A Kárpát-medencei nyelvek lexikájában és szintaktikájában alig, vagy 

egyáltalán nem jelenik meg az orosz, kivéve az ukránt, ahol a szovjet-orosz 

egységesítő politika a nyelv fejlődésébe is beavatkozott. Csernicskó István 

a mai Kárpátalja területén honos nyelvek nyelvpolitika-történetének 

áttekintése során60 írja erről a ráhatásról: „Ez az erőszakos beavatkozás a 

nyelv valamennyi szintjét érintette: a szókészletet, a terminológiát, a 

grammatikát, de még a helyesírást is. A szókészletben a szovjet nyelvi 

tervezés azokat a szavakat, újításokat támogatta, amelyek közelebb álltak 

az orosz nyelvi ekvivalensekhez, és fokozatosan szorította vissza a 

sajátosan ukrán elemeket”61. Az orosz esetében tehát nem lehet térben és 

időben kiterjedt areális hatásokról beszélni. A magyarban is megjelentek az 

orosz novellák, regények, drámák közvetítésével azok a nemzetközivé vált 

műveltségszavak, amelyek eredeti formájukban és jelentésükkel 

 

59 Kniezsa István i.m. 145–146. 

60 Csernicskó István 2013. Államok, nyelvek, államnyelvek. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja 
területén. Gondolat Kiadó, Budapest, 206–208.  

61 Csernicskó István i.m. 206. 



62 

 

 

illeszkedtek be a nyelvbe (trojka, szamovár, matrjoska, pirog, vodka), majd 

a II. világháború idején a tükörfordításként vagy reáliaként átvett szovjet 

politikai terminusok (sovjet – tanács; zabrat’ – zabrálni = elvenni vkitől 

valamit; malenkij robot – meghatározatlan idejű kényszermunka). A 

legutóbbi idők legnépszerűbb orosz eredetű nemzetközi szava, amely 

nemcsak ebben a régióban terjedt el, hanem az egész világ megismerte: a 

glasznoszty. 

 

ÖSSZEGEZVE A FENTIEKET  

A szláv nyelvek szétválása viszonylag későn, a 11-12. században történt 

meg. A magyar nyelv szempontjából fontos, hogy kezdetben a szláv nyelvek 

differenciálás nélkül szerepeltek mint egy új kultúra átadói, később, a 16–

17. században viszont már pontosan meghatározható az átadó nyelv. De 

nemcsak a magyarra, hanem egymásra is hatással voltak – így a cseh és a 

szlovák, a szerb és a horvát dialektusok közvetlenül és folyamatosan, a 

nyugati és a déli szláv nyelvek pedig a belső vándorlásokkal, szakaszos 

areális jegyeket mutatnak. Ez utóbbi jellemzi a magyar nyelv felől kiinduló 

hatásokat is: kezdetben átvevő, a Magyar Királyság terjeszkedésével átadó 

szerepet is betöltött.  

Ezeknek az areális kapcsolatoknak az intenzív szakasza a térség 

nyelveinek sztenderdizálásáig, tehát az normatív (irodalmi) változatok 

létrejöttéig tartott, majd a 20. században, az új államok megalakulásával 

kezdődött újra, amikor a kisebbségi – többségi viszony mentén új 

értelmezést kapott. Ezzel a szakasszal viszont már a kétnyelvűség-kutatás 

és a kontaktológia foglalkozik.  

 

 

A kontaktológia szerepe a nyelvi viszonyok feltárásában 
 

A különféle nyelveket beszélő etnikumok egymás mellett élése, keveredése 

nyilvánvalóan nemcsak etnikai, politikai és kulturális, hanem 

megkerülhetetlen nyelvi kérdéseket is felvet. Amint az a fenti fejezetekből 

látható volt, először az areális szemléletű nyelvészet keresett válaszokat 

arra, hogy az egy területen osztozó nyelvek milyen hatással lehetnek 
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egymásra. Azzal viszont már nem foglalkoztak, hogy ezek a nyelvek milyen 

hierarchikus viszonyban voltak egymással, milyen nyelvközösséggel és 

beszélőközösségekkel rendelkeztek, milyen volt az egyes dialektusok 

presztízse, használati köre, hogyan ismerték meg egymás nyelvét az eltérő 

etnikumok tagjai, természetes módon vagy külső, politikai ráhatásra lettek-

e két-, sőt többnyelvűek – tehát összegezve: milyen társadalmi 

körülmények hozhatták létre a kimutatható areális jegyeket. Ahhoz, hogy a 

nyelvtudomány ezekre a kérdésekre is választ tudjon adni, újabb 

szemléletváltásra volt szükség, nevezetesen a társasnyelvészet 

megjelenésére, amely nemcsak a nyelvek jelenében, hanem a múltjában is 

kutat, vizsgálódik az egy nyelven belüli nyelvváltozatok körében éppúgy, 

mint az egymástól különböző nyelvek egymásra hatásának 

következményeiben. Sándor Klára megfogalmazásában62: „A 

társasnyelvészet a társas jelentést nem esetleges tulajdonságnak tartja, 

hanem a nyelv belső természetéhez tartozónak és funkcionálisnak, azaz 

olyasminek, amely minden természetes emberi nyelvet jellemez, és a nyelv 

megfelelő működése elképzelhetetlen nélküle. Ennek megfelelően a 

nyelvet annak társas – kulturális és társadalmi – beágyazottságában 

vizsgálja, a társas jelentést a nyelvleírás elhagyhatatlan részének tekinti.”   

A jelen fejezet nyelvtudományi alapjait a társas szemlélet határozza 

meg, mivel ez az a megközelítés, amire szükség van ahhoz, hogy a kelet-

közép-európai nyelvek alkotta hálózat természetét feltárjuk. Ennek a 

szemléletnek a segítségével válik igazán érthetővé az az iskolában tanult 

meghatározás, amely szerint a nyelv és a nyelvek egymáshoz való viszonya 

társadalmi jelenség. Az együtt élő nyelveket lehet – a hangsúlytól és 

kérdésfeltevéstől függően – szociolingvisztikai vagy nyelvszociológiai, 

dialektológiai, kontrasztív nyelvészeti, nyelvérintkezési szempontból 

vizsgálni, vagy akár a kulturális egymásra hatást előtérbe helyezve, 

antropológiai, kulturális nyelvészeti válaszokat keresni, vagy éppen a 

pszicholingvisztika módszereit is bevonva feltárni az egy-, két- vagy 

többnyelvű beszélő nyelvválasztásának, kódváltásainak, nyelvcseréjének 

az okát is. A nyelvek összefonódásának, átszövődésének okaira, szintjeire 

és módjaira az egyén és a közösség szintjén azonban csak komplex, 

 

62 Sándor Klára 2016. Nyelv és társadalom. Krónika Nova, Budapest, 19. 
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interdiszciplináris, több tudományterület egyidejű alkalmazására épülő 

kutatások adhatnak valódi válaszokat. 

A magyarországi kutatók közül az 1980-as években elsőként két 

szociolingvista, Bartha Csilla63 és Kontra Miklós64 foglalkozott 

társasnyelvészeti alapokra épülő kontaktológiai jellegű kutatásokkal: 

mindketten az amerikai magyar diaszpóra kétnyelvűségét kutatták 

Detroitban (1987), illetve South Bendben (1980–1981), és rögzítették 

ennek a generációs eltéréseket mutató beszélőközösségnek a 

nyelvhasználati sajátosságait, különösen a kódváltásokat, a 

kevertnyelvűség jelenségét, valamint ezeket keresztül mutatták be a 

nyelvcserét, a nyelvi asszimiláció folyamatát. Kontra Miklós a kétnyelvű 

környezetben élők első és második nyelvének jellemzői kapcsán megemlíti 

a köztesnyelv (interlanguage) fogalmát is, ami a térségünkben élő, két- 

vagy többnyelvű, az első nyelvet elsajátító, a második tanuló közösségekre 

is alkalmazható: „A köztes nyelvek eltérnek az L1 és L2 normájától: a felnőtt 

korban Amerikába vándorolt magyar magyar nyelvhasználata a 

nyelvvesztés következtében tér el az itthoni magyartól, angolja pedig a nem 

tökéletes nyelvelsajátítás következtében az amerikai angoljától. Selinker65 

szerint a nyelvelsajátítás vizsgálatakor háromféle adatot kell figyelembe 

venni: az anyanyelvi és a célnyelvi normát, valamint a tanuló célnyelvi 

megnyilatkozásait. A köztes nyelvek (viszonylag) önálló rendszerek. A 

tanulók második vagy idegen nyelve Selinker szavával fosszilizálódik, 

vagyis megreked, stabilizálódik bizonyos szinten. A kétnyelvűek L1 és L2 

tudása olyan szintre fejlődik, amilyen szint a mindennapi 

kommunikációjukhoz szükséges.”66  

A diaszpórában élők nyelvei esetében elég nehéz meghatározni, hogy 

beszélőjük számára melyik az első, illetve a másodnyelv, sőt, hol van a 

harmadik, negyedik nyelv helye a kommunikációs színtéren. A 19. század 

óta tart Kelet-Közép- és Dél-Európából a folyamatos kivándorlás, tehát a 

 

63 Bartha Csilla 1989. Adalékok a detroiti magyar közösség nyelvállapotához. Magyar Nyelv 
2: 230–235. 

64 Kontra Miklós 1990. Fejezetek a South Bend-i magyar nyelvhasználatból. MTA 
Nyelvtudományi Intézete, Linguistica. Series A, Studia et Dissertationes 5. Budapest. 

65 Selinker, Larry 1972. „Interlanguage”. International Review of Applied Linguistics 10: 
209–231. 

66 Kontra Miklós i.m. 28. 
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nyelvek egymásra hatásának a jelensége része a térség általános nyelvi 

jellemzőinek.67 Azonos vonás minden esetben az, hogy a kivándorlók 

számára nagyon erős motiváció a befogadó ország nyelvének minél 

magasabb szintű ismerete. Nyilvánvalóan az első tömeges kivándorlók, 

akik ráadásul sok esetben analfabéták voltak, és csak néhány hónapra 

tervezték távollétüket, kevésbé voltak motiváltak, de a mindennapok 

lexikai kontaktusait ők sem tudták elkerülni. Az új, idegen fogalmak az új 

nyelvből épültek be a szlovák, román, lengyel stb. nyelv valamely 

dialektusát beszélő egyén nyelvhasználatába. A politikai okból kivándorlók 

a későbbiekben jóval motiváltabbak voltak, hiszen számukra a visszatérés 

reménye csekély volt. Viszont igyekeztek megtartani az otthoni 

életszínvonalukat, ehhez pedig elengedhetetlen feltétel lett a nyelvtudás. A 

legújabb nemzedék, a 21. századi gazdasági kivándorlók már felkészülten, 

jó, a célországnak megfelelő idegennyelvi alapokkal vágnak neki a 

kalandnak, aminek az időtartamát az első nemzedékhez hasonlóan ők sem 

látják előre. A felnőttek számára természetes az idegennyelvi 

munkavégzés, gyermekeiket pedig a befogadó ország oktatási rendszere 

fogadja be. Ugyanakkor azok a családok, amelyek nyitva akarják hagyni a 

visszatérés lehetőségét is, megpróbálnak anyanyelvi foglalkozásokat, 

hétvégi iskolákat is szervezni gyermekeik számára.   

A kivándorolt egyének és közösségek életmódját, beilleszkedését és 

ezek nyelvi vonatkozásait először a szociolingvisták kutatták. A 

nyelvtervezés egyik klasszikusa, Einar Haugen az amerikai norvég 

kétnyelvű közösségek nyelvhasználatának egy egész könyvet szentelt 

1953-ban68. Az oktatás és annak közvetítő nyelve a diaszpóraközösségek 

számára is kulcskérdés volt. Kezdetben az ideiglenesség miatt 

természetesnek tűnt, hogy az anyanyelvet beszélő pap, tiszteletes 

anyanyelvi oktatást szervezzen a gyermekeknek, azonban gyorsan 

kiderült, hogy nem egyszerű a visszatérés sem, a gyerekek nem akartak 

 

67 Több szépirodalmi alkotás is foglalkozik a témával, így egyebek között Oravecz Imre: A 
rög gyermekei című, szociográfiai regénytrilógiájának 2. kötete, a Kaliforniai fürj (Magvető, 
Budapest, 2020), amely egy kivándorolt család egymást követő nemzedékeinek fokozatos 
nyelvváltását is végigkíséri.   

68 Haugen, Einar 1953. The Norwegian Language in America, a Study in Bilingual Behavior, 
Volume 1: The Norwegian Language in America, a Study in Bilingual Behavior, Volume 1: The 
Bilingual Community; Volume 2: The American Dialects of Norwegian. University of 
Pennsylvania Press. 
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csak a saját közösségükön belül maradni, a jobb munkához viszont 

nyelvtudásra volt szükség, és az újabb nemzedékek számára fokozatosan a 

másodnyelv vette át az elsőnyelv funkcióit. A kivándorló közösségek a 

túlélés érdekében kompromisszumra kényszerültek: a gyerekek a 

befogadó ország iskoláiba jártak, hétvégén pedig az anyanyelvet és a saját 

kultúrát ápoló hétvégi iskolák foglalkozásain vettek részt. Az értelmiség 

igyekezett összegyűjteni és megosztani a tapasztalatokat. A pedagógia 

(írás, olvasás az első és másodnyelven, motiváció fenntartása, 

oktatásszervezés), később a nyelvpedagógia, még később a 

pszicholingvisztika két- és többnyelvűséggel foglalkozó ága is kutatni 

kezdte az anyanyelv – származásnyelv – nyelvcsere kérdéseit. Előbb a 

kontaktusjelenségek feltárása állt a középpontban, később, Selinker 

kutatásai nyomán a köztesnyelv működésének kérdései már nemcsak az 

idegennyelv-tanulás, hanem a származásnyelv vonatkozásában is 

felmerültek. Maróti Orsolya nyelvpedagógiai és pszicholingvisztikai 

szempontok figyelembevételével köztesnyelvi keretben vizsgálja a 

származásnyelv jellemzőit. Noha a kutatás a magyar nyelvre vonatkozik, 

bármelyik, hasonló utat bejárt nyelv esetére is igaz a szerző megállapítása: 

„A magyar származásnyelvre is jellemző, hogy nemcsak a magyar nyelvből, 

illetve a környezet nyelvéből tartalmaz elemeket, de azoktól független 

jelenségeket is megfigyelhetünk a használatában. Öt olyan 

pszicholingvisztikai folyamattal áll összefüggésben, amelyek hatással 

vannak rá: kommunikációs stratégiák, tanulási stratégiák, tanítási 

környezet, transzfer más nyelvekből és a túláltalánosítás. Ezekből legalább 

kettő szorosan összefügg a tanítás módjával, ezért érdemes ezekre 

kiemelten is figyelmet fordítanunk.”69   

A két nyelv között megfigyelhető nyelvérintkezés köztesnyelvi 

jellemzője azonban nemcsak a diaszpóra helyzetre igaz, hanem 

alkalmazható a kelet-közép-európai népek és nyelvek kapcsolataira is – így 

például arra a helyzetre, amikor egy nyelvi kisebbség a többség nyelvét 

tanulja (valamely magyar dialektus beszélő szlovákiai magyarok szlovák 

nyelvet tanulnak). Egy másik példa: a magyarországi román nemzeti 

kisebbség által használt nyelvváltozat jelentősen eltér a romániai 

 

69 Maróti Orsolya 2018. A köztesnyelv és a származásnyelv viszonyáról. Származásnyelvi 
szemlélettel a közösségi oktatás hatékonyságának javításáért. THL2 1–2: 36–65. THL2 1-2. 
sz. (2018.) (oszk.hu)  

http://epa.oszk.hu/01400/01467/00016/pdf/EPA01467_thl2_2018_01-02_036-065.pdf
http://epa.oszk.hu/01400/01467/00016/pdf/EPA01467_thl2_2018_01-02_036-065.pdf
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sztenderdtől, magyar nyelvváltozatuk pedig a magyar sztenderdtől, bár ez 

utóbbihoz éppen a nyelvcsere folyamata miatt közelebb van. Borbély Anna 

a kétegyházi román közösségben végzett kutatásai során tapasztalta, hogy 

a korábbi, méhkeréki származású, a helyi nyelvváltozatot ismerő, beszélő 

papot romániai pap váltotta fel. Ezzel kapcsolatban a következőket állapítja 

meg: „Nagyon jelentős a román nyelvhasználat szempontjából ez a 

változás, hiszen a pap – a kétnyelvű közösségbe kerülésekor – csak a 

romániai sztenderd román nyelvet beszélte, tehát nem ismerte a 

kétegyházi román nyelvjárást, továbbá nem tudott magyarul sem, így 

Kétegyházán kezdte el mindkettőt tanulni. Ez azért érdemel említést, mert 

azok a román ortodoxok, akik már nem beszélik a román nyelvet, nem 

tudnak a saját vallásuk szerinti papjukkal kommunikálni. Továbbá azok 

sem beszélnek a pappal románul, akikben a saját nyelvjárásukról kialakult 

az a sztereotípia, amely szerint saját román nyelvváltozatuk kevésbé 

helyes.”70 A fentebb bemutatott élőnyelvi példák után következzék a 

nyelvérintkezésekkel foglalkozó társasnyelvészeti terület, a kontaktológia 

főbb jellemzőinek és interdiszciplináris kapcsolatainak bemutatása. 

Az eddigiekből is kirajzolódott a kontaktológia legfontosabb 

jellemzője: nevezetesen, hogy a nyelvérintkezések okaival, jelenségeivel és 

következményeivel foglalkozó, döntően nyelvtudományi hangsúlyú, de a 

társadalomtudományokhoz (szociológia, kisebbségtudomány, politológia, 

antropológia, néprajz) is tartozó kutatási terület, amely arra kíváncsi, miért 

és hogyan jelenik meg egy nyelv hatása a másikban. A magyar nyelv 

kapcsolati hálójából két területet mutattak be a fenti példák, az egyik 

esetében az eredeti nyelvközösségtől eltávolodott, diaszpórában élő, egy 

másik, magas presztízsű nyelv, az angol hatása alá került beszélőközösség 

köztes nyelvi vonásait, valamint egy őshonos, a saját sztenderdjétől távol 

eső kisebbségi anyanyelvváltozat visszaszorulását és nyelvcseréjének 

folyamatát egyetlen népcsoport, a magyarországi ortodox román vallási 

közösség példáján. Mivel Kelet-Közép-Európa minden országára jellemző a 

kivándorlás, a magyar nyelv példája kiterjeszthető bármelyikre, akár az 

angol, akár a német, akár a spanyol nyelvi kölcsönhatás vizsgálatával.  

 

70 Borbély Anna 2014. Kétnyelvűség. Variabilitás és változás magyarországi közösségekben. 
L’Harmattan, Budapest, 163. 
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A kontaktológia elméleti kereteit, tipológiáját és alapfogalmait, így a 

direkt és indirekt átvételt, a kódváltást, kódkeverést és ezek szlovák és 

román nyelvi vonatkozásait részben Lanstyák István 1992-ben publikált 

alapozó tanulmányából71, majd annak egy kontaktuspárt kifejtő, későbbi 

változatából72, részben Benő Attila 2008-as egyetemi tankönyvéből73 

ismerhetjük meg részletesen, a szlovákiai magyar gyakorlatot pedig Misad 

Katalin könyvéből74. Kiss Jenő a térségre jellemző regionális 

nyelvhasználatra terjeszti ki a kapcsolati problémák kutatását75, és kiemeli, 

hogy a néhány évtizeddel korábbi állapotokhoz képest határozott változási 

tendenciák mutathatók ki a köznyelvi és a regionális nyelvhasználatban: 

visszaszorulnak, illetve módosulnak a korábban leírt nyelvjárások mind 

szerkezetükben, mind kiterjedésükben, és változik a két nyelvváltozat 

közötti határvonal is a regionális köznyelv nyelvközösségi jellemzői miatt. 

Misad Katalin 2019-ben megjelent tanulmánykötetében76 a szlovák – 

magyar nyelvi kapcsolatok nyelvpolitikai, szociolingvisztikai, pedagógiai 

nyelvészeti, lexikográfiai és fordítástudományi kérdéseivel foglalkozik: a 

tankönyvi- és szakszövegek, a tulajdonnevek használatának, írásmódjának 

vizsgálatával járul hozzá a két nyelv közötti kontaktusok feltárásához. 

Az említett szerzők kutatásai bizonyítják, hogy a hatások a 

nyelvhasználat bármely területén megjelenhetnek – akár a hanglejtésben, 

bizonyos hangok ejtésében, de akár a grammatikai rendszerben is – egyes 

 

71 Lanstyák István 2002. A nyelvérintkezés szakszókincséről. Száz fogalom a kontaktológia 
tárgyköréből. In: Gyurgyík László – Kocsis Aranka szerk. Társadalom – tudomány. 
Tanulmányok a Mercurius Társadalomtudományi Kutatócsoport műhelyéből. Kalligram 
Könyvkiadó, Pozsony, 73–95. 

72 Lanstyák István 2016. Abszolút és relatív kontaktushatás. In: É. Kiss Katalin- Hegedűs 
Attila – Pintér Lilla szerk. Nyelvelmélet és kontaktológia 3. Szent István Társulat, Budapest 
– Piliscsaba, 46–65. 

73 Benő Attila 2008. Kontaktológia. A nyelvi kapcsolatok alapfogalmai. Egyetemi Műhely 
Kiadó. Bolyai Társaság, Kolozsvár. 

74 Misad Katalin 2009. Nyelvi kontaktusok. Szlovákiai magyar vonatkozású alkalmazott 
nyelvészeti tanulmányok. Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 11–91. 

75 Kiss Jenő 2013. A regionális nyelvhasználat és a nyelvi kontaktusok. Problémavázlat. In: 
Agyagási Klára–Hegedűs Attila–É.Kiss Katalin szerk. Nyelvelmélet és dialektológia 2. PPKE 
BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba, 80–94.  

76 Misad Katalin 2019. Nyelvhasználat kétnyelvű környezetben. Tanulmányok a magyar–
szlovák nyelvi kapcsolódások köréből. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Gramma Nyelvi 
Iroda, Somorja. 
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képzők átvételében, a vonzatok használatában, a szórend 

megváltozásában, és természetesen a szókölcsönzésben is. Ez utóbbi 

területtel, a szókincs idegen elemeinek, jövevényszavainak, nemzetközi 

vándorszavainak és tükörfordításainak vizsgálatával kezdődött el a nyelvi 

kontaktusok feltárása a nyelvtörténet kereteiben, jóval megelőzve a 

szociolingvisztikát. 

 

A két- és többnyelvűségről röviden 
 

A kontaktológia alapfogalmai között ott található az egy- és kétnyelvűség, 

valamint a nem egynyelvű beszélőket inkább jellemző többnyelvűség 

leírása. Az egynyelvűség fogalmát nem szükséges magyarázni, a két- és 

többnyelvűség azonban magyarázatra szorul, noha e kötet olvasói 

tapasztalatból is ismerik a jelenséget. Nem véletlen, hogy már könyvtárnyi 

irodalma van, sőt önállósult, a 20−21. század fordulójára pedig már kiemelt 

kutatási terület lett a nyelvtudományon belül, holott kezdetben csak a 

szociolingvisztika egy részterülete volt.  

A Föld lakosságának többsége legalább két nyelven képes 

kommunikálni – nem is lehet ez másként, ha figyelembe vesszük, hogy a 

több mint hétezer nyelv számára alig 200 ország áll rendelkezésre 77. Az 

pedig, hogy minden nyelv egyenlő, legfeljebb csak papíron létezik, a 

gyakorlatban nem, és sok esetben éppen a nyilvános térben történő 

nyelvhasználat igénye és annak korlátozása miatt robbannak ki etnikai 

konfliktusok.  

A kétnyelvűségnek is számos lépcsőfoka és minőségi változata van 

aszerint, hogy milyen társadalmi környezetben alakul ki, ott milyen 

szerepet töltenek be a beszélő által ismert nyelvek, végül fontos szempont 

az is, hogy milyen nyelvi kompetenciák jellemzik ezeknek a használatát. 

Ennek megfelelően sokféle meghatározást találunk a szakirodalomban. 

Vannak olyan – túlságosan is megengedő – elképzelések, amelyek szerint 

kétnyelvűségnek tekinthető már az is, ha valaki a másik nyelvet, akár 

 

77 Ez a szám nagyon nehezen meghatározható. Fellegi Tamás 2021-ben írt elemzésében az 
„önálló ország” kategóriáját elég bizonytalannak tartja. Az ENSZ tagállamok száma 
elfogadható lenne, de nem kötelező a tagság. Az elemzés linkje: Hány ország is van 
tulajdonképpen a világon? (novekedes.hu)  

https://novekedes.hu/elemzesek/hany-orszag-is-van-tulajdonkeppen-a-vilagon
https://novekedes.hu/elemzesek/hany-orszag-is-van-tulajdonkeppen-a-vilagon
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szóban, akár írásban passzívan megérti, ide tartozik többek között Diebold 

és McNamara meghatározása78. A középutat, egyben a leginkább elfogadott 

változatot François Grosjean 1992-ben megfogalmazott, a társadalmi 

interakciókra épülő funkcionalista meghatározása jelenti, amely szerint „A 

kétnyelvűség két (vagy több) nyelv rendszeres használata, kétnyelvűek 

pedig azok az emberek, akiknek mindennapi életük során szükségük van 

két (vagy több) nyelvre, és ezeket használják is.”79 Tehát olyan nyelvi 

kompetenciaszintre van szükség mindkét nyelven, amely egy nem 

egynyelvű környezetben a beszélő számára lehetővé teszi a 

beszédhelyzetnek megfelelő, szabad nyelvválasztást. A maximalista 

álláspont szerint pedig, amit főként Bloomfield képviselt, a kétnyelvűség 

két nyelv „anyanyelvi” szintű használatára való képességet jelent – bármit 

is jelentsen ebben az esetben az „anyanyelvi” szint. A fentieken kívül még 

számos átmeneti típus is létezik, attól függően, hogy a szóbeli és az írásbeli, 

ezeken belül az aktív és passzív nyelvi készségeket mennyire birtokolja az 

egyén vagy a közösség, de az is nagyon fontos szempont, hogy a többség 

milyen mértékben, hogyan, és milyen magas szinten biztosítja az állam 

hivatalos nyelvének megtanulási lehetőségét a kisebbségek számára.  

A magyar nyelvű szakirodalom egyik alapműve Göncz Lajos vajdasági 

magyar kutatótól származik80, aki elsősorban pszichológusként, de 

támaszkodva a nyelvtudományi szociológiai, szociolingvisztikai kutatási 

eredményekre, meghatározta az anyanyelv fogalmát önmagában és egy 

másik nyelvvel való összekapcsolódása szerint is. Négy alapelvre építette 

fel a modellt: az elsajátítás ideje, a nyelvi kompetencia, a nyelvi funkció és 

az azonosulás – azonosítás szerint vizsgálta az egyén egy- és 

kétnyelvűségét. Eszerint a kétnyelvű beszélőkhöz azokat a 

nyelvhasználókat sorolja, akik kezdettől két nyelvet használnak – akár 

eltérő nyelvi kompetenciákkal, a választást a saját döntése vagy a közösség 

elvárása határozza meg, emellett mind a külső személyek szerint  

kétnyelvűként azonosítható, ami megegyezik mind az egyén saját 

 

78 Bartha Csilla 1999. A kétnyelvűség alapkérdései. Beszélők és közösségek. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest, 36. 

79 Idézi Bartha Csilla i.m. 38. 
80 Göncz Lajos 2004. A kétnyelvűség pszichológiája. In: A vajdasági magyarság 

kétnyelvűsége. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka 15–61.  
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megítélésével is81. A társadalmi környezet oldaláról két csoportot 

különböztet meg, az elit kétnyelvűekét, akik szabad akaratukból válnak 

bilingvis beszélővé, valamint a nyelvi kisebbségekét, akik nem szabad 

választás útján érik el a szóbeli és írásbeli kétnyelvűségi kompetenciák 

valamely szintjét. „A nyelvi kisebbségek gyerekeire a környezet és a család 

is erős nyomást gyakorol, hogy kétnyelvűvé váljanak. A kudarc 

katasztrofális következményekkel jár: ha csak a család nyelvét sajátítják el 

(ami ritka esetben, tömbben élő és a szűkebb környezetben többséget 

képező kisebbségnél esetleg elképzelhető), tanulási, munkavállalási 

lehetőségeik köre erősen beszűkül; ha pedig csak a szélesebb környezet 

nyelvét tanulják meg, illetve abban válnak dominánssá (ami többnyire  az 

uralkodó csoport normáival és értékeivel való azonosulást is jelenti), 

gyakran a szülőkkel és szűkebb környezetükkel való kapcsolatok lazulnak 

fel, elidegenedést eredményezve. Ha egyik nyelvüket sem tanulják meg 

anyanyelvi szinten, az említett következmények kombinálódva, 

hatványozottan hatnak. Valójában tehát nincs választási lehetőség az 

egynyelvűség és a kétnyelvűség között, kényszerhelyzetben vannak.”82 

 

A KÉT-  ÉS TÖBBNYELVŰSÉG  MINT NYELVPOLITIKAI JELENSÉG 

 

A többséget alkotó nyelvközösség tagjai is lehetnek területi szempontból 

kétnyelvűek (pl. a finnek Finnországban a közoktatásban tanulják az 5% 

svéd kisebbség nyelvét), de ez nem általános jelenség, és nem elsősorban a 

kisebbségi nyelvek ismeretét jelenti, hanem valamely, a társadalmi 

mobilitás szempontjából hasznos nyelv megtanulását. Ugyanakkor meg 

kell jegyezni, hogy a kelet-közép-európai térségben is számos 

nyelviskolában, sőt egyetemi szakon is lehet tanulni a nyelvi kisebbségek 

nyelvét. A hatalmon lévő többséget a vegyes házasságok következtében 

kialakuló családi, vagy az adott társadalomtól idegen, de hasznos nyelvek 

tanulására fókuszáló, elit kétnyelvűség jellemzi. Ide sorolhatók azok a 

tudatos nyelvtanulók is, akik valamilyen széles körben ismert idegen 

nyelven (pl. angol, német, spanyol) tanulnak, dolgoznak, és ehhez megvan 

 

81 Göncz Lajos 2004. i.m. 29–32. 

82 Göncz Lajos 2004. i.m. 31. 
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a szükséges minőségű – funkcionális – nyelvi kompetenciájuk is. 

Hangsúlyozni kell azonban, hogy az ilyes esetekben mindig a nyelv tanulása 

mint tudatos és irányított folyamat a meghatározó, nem az elsajátítás.  

Annak ellenére, hogy a többezer nyelvre mindössze alig több mint 

kétszáz ország jut, kevés állam törekszik a törvényekkel is biztosított 

többnyelvűség megvalósítására. A multikulturális és multilingvális 

társadalmakban akár több államalkotó nemzet is lehet (pl. Svájcban a 

német, francia, olasz, ill. a valamikori Csehszlovákiában a cseh és a szlovák). 

Ilyen esetekben a nyelvek egyenrangúságát alkotmányos módon 

biztosítják – bár ez nem jelent automatikusan társadalmi két- vagy 

többnyelvűséget –, emellett ezekben az országokban is vannak olyan 

kisebbségek, például Svájcban a rétorománok, akiknek a nyelve elismert, 

viszont a társadalmi interakciókban de facto csak a saját szűk 

közösségükön belül tud érvényesülni.    

 

A KISEBBSÉGI TÁRSADALMI KÉTNYELVŰSÉG TÍPUSAI  

A társadalmi kétnyelvűség alkotóelemeihez (első – L1 és második nyelv – 

L2) való viszony, a beszélő attitűdje szempontjából két fő csoportot lehet 

elkülöníteni: a hozzáadó (additív) és a felcserélő (szubtraktív) 

kétnyelvűséget. Az elsőt az egyén és a közösség pozitívumként, a másikat 

negatívumként éli meg.  

A kisebbségi közösségek számára a hozzáadó típusú kétnyelvűség 

hosszú távon biztosítja az anyanyelv megtartását és a társadalmi 

színtereken való szabad használatát, emellett lehetőséget teremt arra, hogy 

a többségi társadalom színterein, a többségi nyelv magas szintű tudásának 

birtokában, nyelvi hátrányok nélkül megjelenjenek. Ez a kétnyelvűség 

stabil identitáselemként van jelen az egyén és a közösség életében. Ennek 

a típusnak a pluralista nyelvideológia az alapfeltétele, valamint a 

nemzetiségpolitikában a tolerancia, a támogató attitűd, ami egyebek között 

a többségi nyelv hatékony, környezetnyelvi jellegű oktatásában is 

megjelenik. 

A felcserélő kétnyelvűség ezzel szemben azt jelenti, hogy a többség 

hivatalos nyelve fokozatosan háttérbe szorítja a kisebbségi nyelvet, 

csökken a használati köre, ami értékvesztéshez, nyelvcseréhez, majd 
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nyelvvesztéshez vezet83. Sándor Klára a nyelvcsere folyamatáról azt írja, 

hogy három generáció alatt általában megtörténik a két nyelv közötti 

dominancia megváltozása, és míg az első nemzedék még az eredeti első 

nyelvet használja, a harmadik már a korábbi másodnyelvet részesíti 

előnyben a mindennapi beszédhelyzetekben. Természetesen ez nemcsak 

nyelvi kérdés, hanem társadalmi probléma is. Az oktatásban, a 

munkahelyeken, a hivatalokban a kisebbséget folyamatosan szembesítik 

anyanyelve haszontalanságával, és azzal, hogy a többség nyelvének 

ismerete mennyivel jobb társadalmi pozíciót eredményez, tehát nem 

érdemes fölösleges energiát pazarolni egy „haszontalan” nyelvre. A nyelvén 

keresztül a kisebbséget mint etnikumot is lenézik, megbélyegzik 

(stigmatizálják). Ez a gyakorlat a nacionalista, nyelvi homogenitásra 

törekvő nemzetállamok nyelvideológiájának a sajátossága. Az ilyen típusú 

többségi államok természetesnek veszik, hogy a kisebbség megtanulja 

(vagy inkább: eleve tudja valahonnan) az állam nyelvét anélkül, hogy ehhez 

különösebb segítséget kapna. Az ilyen ideológiát igazoló okok között 

többnyire szerepel az is, hogy a kisebbség – a többség szerint – 

veszélyeztetheti az állam területi integritását, holott az esetek nagy 

részében ez nem igaz, a kisebbségek legfeljebb autonómiát kérnek, nem 

akarnak kiválni. Ez a vád éri időről időre a nagyobb létszámban tömbben 

élő, és a nyelvi jogaikért kiálló kisebbségeket.  

A kisebbségek szándékát a saját nyelvük megtartására, illetve a 

többség nyelvének megtanulására nemcsak a többségi politika 

befolyásolja, hanem az is, hogy őshonos, vagy bevándorolt népcsoportként 

élnek egy adott országban. Őshonosnak általában a 100 éve ugyanazon a 

területen élőket tekintik, attól függetlenül, hogy eredetileg ők is 

bevándoroltak, a bevándorolt kisebbség pedig ennél rövidebb ideje él a 

befogadó országban (pl. a kínaiak Kelet-Közép-Európában). Fontos 

különbség a két csoport között, hogy ha vannak kisebbségi nyelvi jogok egy 

államban, akkor azok általában az őshonos csoportra vonatkoznak. Ezt a 

két kategóriát még tovább lehet bontani, hiszen nem mindegy, hogy van-e 

anyaországa egy kisebbségnek, vagy nincs (cigány népcsoportok), közel 

vagy távol élnek-e az anyaországtól, milyen kapcsolatot tartanak vagy 

tarthatnak az ott élőkkel, tömbben vagy szórványban élnek-e. Szarka 

 

83 Sándor Klára 2016. Nyelv és társadalom. Kronika Nova Kiadó, Budapest, 86–88. 
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László kisebbségtipológiai tanulmányában történeti (20. század előttiek), 

nemzeti, illetve kényszerkisebbségeket (20. századiak), őslakosokat és 

bevándorlókat különböztet meg, települési szempontból pedig 

transznacionális (roma és zsidó csoportok), regionális (szepességi 

cipszerek, moldvai csángók), diaszpóra- (magyarországi görögök, kanadai 

romák) és szórványkisebbségeket.84 

Az őshonos kisebbségeknek elsődlegesen lokális és nyelvi identitásuk 

van, és a társadalmi környezettől, annak elvárásaitól, a 

településviszonyaiktól, iskolázottságuk mértékétől, a nyelvük presztízsétől 

és hasznosságától függően alakul ki a nyelvi dominanciájuk, valamint 

hosszú távon a felcserélő, vagy hozzáadó típusú kétnyelvűségük. Ezzel 

szemben a diaszpórában élő bevándorlók számára létkérdés a gyors 

alkalmazkodás az új országhoz, nemcsak társadalmi, hanem nyelvi 

szempontból is. Ez azt jelenti, hogy ha hosszú távon, esetleg végleg tervezik 

a tartózkodásukat az új környezetben, a felcserélő kétnyelvűség lesz a 

jellemző, a befogadók nyelvét fogják átadni az újabb nemzedékeknek, és 

anélkül, hogy erre törvény kényszerítené őket, két-három generáció alatt 

lezajlik a teljes és önkéntes nyelvcsere. Más a helyzet azokkal az új 

kivándorlókkal, akik csak meghatározott ideig maradnak. Ők az 

idegennyelv-tanulást a saját szempontjaik miatt fontosnak tartják, 

ugyanakkor azt is, hogy a gyermekeik egy idegen nyelvet minél magasabb 

szinten tudjanak, és minél komplexebb készségekkel rendelkezzenek. Ezzel 

párhuzamosan arra törekszenek, hogy az anyanyelv teljes kompetenciája 

megmaradjon, folyamatosan fejlődjék, és ne alakuljon át korlátozott, 

származásnyelvi kompetenciává.   

 

A NYELVEK KÖZÖTTI EGYENSÚLY,  ILLETVE A NYELVI 

DOMINANCIA KÉRDÉSE  

A kiegyensúlyozott (balansz) egyéni kétnyelvűség ritkán fordul elő, és 

nagyon tudatos fejlesztést igényel a családtól. Akkor alakulhat ki, ha a 

szülők mindegyike kezdettől a saját nyelvén kommunikál a gyermekével, 

és egészen addig tart, amíg a külső környezet (játszótér, óvoda, iskola) 

 

84 Szarka László 2004. A közép-európai kisebbségek tipológiai besorolhatósága. In: Szarka 
László: Kisebbségi léthelyzetek, közösségi alternatívák. Lucidus Kiadó, Budapest, 114–115. 
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nyelvi hatása meg nem jelenik. Ha az első három évben elkezdődik a 

második nyelv elsajátítása, akkor a beszélők korai kétnyelvűek lesznek, 

később pedig ún. késői kétnyelvűséggel számolhatunk, ami nem függ az 

életkortól, a minőség, a nyelvi kompetencia azonban eltérő lehet az 

elsajátítás spontán jellege és környezete, valamint az irányított tanulás 

különbségei miatt. 

A makro- vagy a mikrotársadalmi környezet hatására, valamint a 

hatalmon lévők nyelvpolitikai döntései nyomán biztosan dominánssá válik 

valamelyik nyelv. Ez lesz az egyén számára a leghasznosabb nyelv (L1), 

ezen lesz korlátlan a nyelvi kompetenciája, a másodnyelv (L2) egy vagy több 

kompetenciaterülete nem éri el ezt a teljességet, például mert nem tanult 

ezen a nyelven az iskolában, csak otthon használta. Tehát a másodnyelv 

családi kétnyelvűségi helyzetben, vagy makrotársadalmi környezetben 

lehet akár az anyanyelv is. Éppen ezért célszerű az első- és másodnyelv 

terminust használni anyanyelv helyett. Az egyének kétnyelvűsége 

befolyásolja a közösség nyelvi dominanciáját is. Persze, mindez azokban a 

társadalmakban értelmezhető, amelyek rendelkeznek írásbeliséggel a 

beszélőközösség által használt nyelveken. A kelet-közép-európai országok 

ide tartoznak.  

Az összefüggő tömbökben élő, közeli anyaországgal rendelkező 

kisebbségeknek megvan az esélyük az anyanyelvi dominanciára, hacsak 

nem egy homogenizálásra törekvő, a kisebbségi nyelvek nyilvános 

használatát tiltó országban élnek. Az ugyancsak őshonos, de 

szórványkisebbségek viszont rövid idő alatt váltanak a többségi nyelvre, 

számukra ez lesz a meghatározó, tehát másodnyelv-dominanciás 

kétnyelvűekké válnak. A többségi nyelv lesz számukra az oktatás nyelve, és 

ez lesz majd a munkanyelvük is. Igaz, a legtöbb esetben ez nem választás 

kérdése, hanem kényszer: a szórványvidékeken nincsen kisebbségi 

tannyelvű iskola, legfeljebb a diaszpórához hasonló hétvégi nyelvápoló 

foglalkozások, a használati értéket pedig kétségkívül negatívan 

befolyásolja, ha nem lehet anyanyelven szakmát tanulni, munkát vállalni.  

A területhez nem köthető (non-territorial) ún. transznacionális 

kisebbségek és nyelvek, amelyeknek nincs anyaországuk, még a 

szórványkisebbségeknél is kiszolgáltatottabb helyzetben vannak. A 

Kárpát-medencében az asszimilációhoz közeli nyelvek, a jiddis és a romani 

tartoznak ide.  
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A Kárpát-medence kisebbségei mindhárom csoportban 

megtalálhatók. A nyelvi jogaikért küzdő szlovákiai, ukrajnai és romániai 

magyar kisebbség határ menti és székelyföldi része, amely tömb-

kisebbségként él, még anyanyelv-dominanciás kétnyelvű csoportot alkot, a 

kis létszámú horvátországi és ausztriai magyarokra, valamint a 

magyarországi szlovákokra, románokra főként a másodnyelv-dominancia 

jellemző, a térségben élő romák viszont a harmadik csoporthoz tartoznak.  

A 19. század elején a tömbben élő kisebbségek esetében az anyanyelvi 

dominancia volt a meghatározó, a magyar környezet nyelvén csak a 

legszükségesebb kommunikációra voltak képesek. Zárt közösségekben, 

kisebb településeken, főként falvakban éltek, ami segítette anyanyelvük 

megtartását, és számukra éppen az államnyelv bizonyult haszontalannak. 

Csak a század utolsó harmadában kezdődött meg a nagymértékű ipari 

fejlődés és városiasodás, amely megbontotta a homogén közösségeket, és 

elősegítette a természetes asszimilációt. A Kárpát-medence népeinek 

többsége az Osztrák-Magyar Monarchiában élt 1918-ig, ahol szintén ez a 

tendencia ment végbe, miközben a hatalmon lévők (a magyar 

országrészeken a magyarok) igyekeztek törvényekkel visszaszorítani a 

nemzetiségi nyelvekkel és a formálódó etnikai önállósággal kapcsolatos 

igényeket. A nemzetiségi sérelmeket okozó oktatási és közigazgatási 

intézkedések többsége hatástalan maradt. Annak ellenére, hogy 

megteremtették a közoktatásban a magyar mint környezeti és államnyelv 

oktatásának a szakmai-módszertani feltételeit, a nyelvoktatás 

eredménytelen maradt. A változást, a fokozatos nyelvcserét a kultúra 

átalakulása, a korábbi zárt településrendszer felbomlása hozta el a 

kétnyelvűség elterjedése tekintetében is, nem pedig a közel száz éven 

keresztül hozott törvények. 

A 20. századi, különösen az első világháború utáni országhatár-

változások a többségi – kisebbségi viszony átalakulásával jártak együtt: a 

korábban többségben élő magyarok a környező országok kisebbségei 

lettek, a kisebbségből pedig többséggé, államalkotó nemzetté váltak a 

románok, szlovákok, szerbek, horvátok, szlovének. A magyaroktól szinte 

azonnal elvárták az új államnyelv ismeretét, a hiányokat pedig 

szankciókkal (pl. a munkahely elvesztése) büntették. Ennek ellenére ebben 

az első kisebbségi időszakban a magyarok nagy része egynyelvű maradt, 

hiszen ideiglenesnek gondolták az anyaországtól való leválasztásukat, és 
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csak a harmincas évek közepétől kezdődik a kétnyelvűség anyanyelv-

dominanciás korszaka. 

Az államnyelvek és a kisebbségi nyelvek viszonya több mint egy 

évszázada nem rendeződött megnyugtató módon Kelet-Közép-Európában. 

Ezzel a témával a nyelvi jogok és a nyelvpolitika kutatói foglalkoznak. A fő 

témakörök a nyelvek nyilvános használati tereivel kapcsolatosak, így a 

joggal, a közélettel, az ügyintézés nyelvének jellemzőivel; az oktatással, 

ezen belül a tannyelv, a tankönyvek nyelvével és a többség nyelvének 

megtanulásával összefüggésben jelennek meg elemző tanulmányok. A 

következőkben a nyelvpolitikáról mint alkalmazott nyelvészeti kutatási 

területről – és nem utolsó sorban mint a kelet-közép-európai nyelvi régiót 

meghatározó állami tevékenységről lesz szó. 

 

 

Nyelvpolitika 
 

A nyelv politikai szerepével, a hatalomban elfoglalt helyével Kelet-Közép-

Európában is először a jogászok és a történészek foglalkoztak tudományos 

igénnyel85. A téma adott volt, hiszen a nemzeti nyelvek tervezési folyamata 

kiteljesedett, a nyelvközösség gondolkodása, nyelvideológiai attitűdje 

fokozatosan megváltozott, és a korábban jellemző lokális identitást 

felváltotta a nyelvi hovatartozás elsődlegessége. Ez részben azt jelentette, 

hogy a sokféle népcsoportot magukban foglaló országok kezdtek 

elhatárolódni a korábban csak formális, hivatalos és tudományos 

helyzetekben használt nemzetközi közvetítőnyelvektől, először a latintól, 

majd később a némettől is, ami abban is különbözött a mindenki számára 

idegen latintól, hogy az európai térség középső részét elfoglaló Osztrák-

Magyar Monarchia identitásteremtő, egyben nyelvi egyenlőtlenséget is 

szimbolizáló élőnyelve volt. A latinnak korábban egyformán alárendelt 

nyelvi helyzetben lévők viszonylagos egyenlősége megszűnt, elkezdődött 

 

85 A magyar nyelvű szakirodalomból egyebek között: Mikó Imre  1943. A magyar 
államnyelv kérdése a magyar országgyűlés előtt 1790–1825. Kolozsvár; Mocsáry Lajos 
1858. Nemzetiség. Ráth Mór kiadása, Pest; Szekfű Gyula 1926. Iratok a magyar államnyelv 
kérdésének történetéhez 1790–1848. Magyar Történeti Társulat, Budapest; Varga János 
1961. A nemzeti nyelv szerepe a polgári fejlődésben Magyarországon. Történelmi Szemle 
3: 284–304. 
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egy új nyelvtervezési szakasz, és megbillent a népnyelvek korábbi 

viszonylagos egyensúlya. Ez a régió szinte mindegyik kelet-közép-európai 

nyelvét érintette.   

A Monarchia társországának főnyelve, a magyar elkezdett 

kiemelkedni a többi népnyelv közül: a két közvetítőnyelv megszűnésével 

párhuzamosan haladt előre hivatalos nyelvként való elismertetése. Ez a 

folyamat 1790-től 1844-ig tartott, és ez alatt a latin nyelvű törvényírás 

először kétnyelvűvé, majd magyar egynyelvűvé vált, a közigazgatásban 

ugyanezt játszódott le, emellett több oktatáspolitikai törvényt is hoztak a 

magyar mint anyanyelv és mint államnyelv bevezetéséről az iskolákban.86 

Eközben azonban a szerb a horvát, a román és a szlovák nyelvtervezés is 

megvívta a maga belső harcait, eldőlt, hogy melyik dialektus vagy 

dialektusok adják majd a modernnek nevezett sztenderd alapját. 

Létrejöttek a kelet-közép-európai régió nemzeti nyelvei, amelyek számára 

a közösségek irányítói legalább regionális hivatalos nyelvi státust szerettek 

volna elérni. Ennek azonban nem kedvezett a 19. századi Magyarország 

nacionalista (nyelv)ideológiája és politikája, amit mindvégig az 

asszimilációs törvények, rendeletek szigora és azok gyakorlati 

megvalósulása közötti ellentét jellemzett. Az elszakadási törekvések 

ugyanakkor reális veszélyt jelentettek, hiszen a központi országrészektől 

távolabb eső vidékeken a nem magyar nyelvű etnikumok voltak 

többségben, akik hiába várták nyilvános nyelvhasználatuk jogi 

biztosítékait, ráadásul a 19. század utolsó harmadában inkább a meglévő 

jogi lehetőségek szűkítését tartalmazták a közigazgatási, oktatási 

rendeletek.87. Amikor az első világháború után megváltozott a térség 

hatalmi szerkezete és az országhatárok is módosultak, az újonnan létrejött 

államok az egyik első ténykedése az volt, hogy a korábbi államalkotó 

népcsoport – példánkban a magyar – nyelvhasználati és anyanyelv-oktatási 

jogait korlátozták. A nyilvános terekre vonatkozó nyelvhasználati 

megszorítások tehát a 19. század közepétől a nemzeti politika széles 

körben alkalmazott eszközei lettek, amit a területi integritásuk megőrzése 

érdekében használtak az államok a területükön élő nyelvi és etnikai 

 

86 Nádor Orsolya 2002. Nyelvpolitika. A magyar nyelv politikai státusváltozásai és oktatása 
a kezdetektől napjainkig. BIP, Budapest, 11–31; 58–79. 
https://mek.oszk.hu/21400/21442/21442.pdf  

87 Nádor Orsolya 2002. i.m. 94–125. 

https://mek.oszk.hu/21400/21442/21442.pdf
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kisebbségeikkel szemben. Erről az eszközről ma sem mondtak le, a 

rendszerváltásokat követően is számos esetben alkalmazták a kelet-közép-

európai, de a balti országok is88. 

A következőkben azokat a tudományos eredményeket tekintjük át, 

amelyek következtében a nyelvpolitika ma már mint interdiszciplináris 

kötődésű alkalmazott nyelvészeti tudományág jelenhet meg, és a jogászok, 

oktatáspolitikai szakemberek, szociológusok, történészek mellett a 

nyelvészek is hozzájárulhatnak a nyelv társadalmi szerepének, adott 

esetben mint támogató vagy éppen diszkrimináló eszközként való 

felhasználásának megértéséhez, ami témánk szempontjából 

kulcsfontosságú. 

A nyelvpolitika mint kutatási terület a következő kérdések 

megválaszolását tűzi ki célul egy-egy terület vagy népcsoport középpontba 

állításával: mennyire kidolgozott a vizsgált nyelv, milyen mértékben 

alkalmas a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatra, vannak-e korlátai, mi 

jellemzi ezeket, mi az oka, hogy léteznek? Milyen a nyelv társadalmi 

elfogadottsága? Hogyan viszonyulnak hozzá a dialektuskontinuum más 

csoportjai és a tőle teljesen eltérő nyelvek beszélői? Milyen szerepe van 

vagy lehet az oktatásban, a tudományban, az államigazgatásban és a 

nemzetközi kapcsolatokban a népnyelvnek és a diglosszia viszony 

emelkedett funkciójú nyelvének? Milyen viszonyok jellemzik az adott 

országban honos, eltérő etnikumhoz tartozókat? Mekkora esélye van egy 

nyelvnek a fennmaradásra? Mekkora a nyelvközösség belső ereje, meg 

akarja-e tartani a nyelvét, vagy inkább a nyelvcserét választja, ami néhány 

nemzedék múltán már visszafordíthatatlan?  

A nemzetközi és a hazai szakirodalom az angol nyelvű szakirodalmi 

példákat követve alakította ki a nyelvpolitika és a hozzá szorosan 

 

88 A témáról l. egyebek között Nádor Orsolya – Szarka László szerk. 2003. Nyelvi jogok, 
kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában. Akadémiai Kiadó, Budapest; Bartha 
Csilla – Nádor Orsolya – Péntek János szerk. 2011. Nyelv és oktatás kisebbségben. Kárpát-
medencei körkép. Tinta Könyvkiadó, Budapest; Horváth István – Tódor Erika Mária szerk. 
2009. Nemzetállamok, globalizáció és kétnyelvűség. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet – 
Kriterion, Kolozsvár; Csernicskó István 2012. Megtanulunk-e ukránul? A kárpátaljai 
magyarok és az ukrán nyelv. PoliPrint Kiadó, Ungvár; Mart Rannut 1999. Több mint 
nyelvpolitika: a Szovjetunió Észtország ellenében. In: Szépe György – Derényi András 
szerk. 1999. Nyelv, hatalom, egyenlőség. Nyelvpolitikai írások. Corvina, Budapest, 224–250. 
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kapcsolódó nyelvi tervezés fogalmát89. A 20. századtól kezdve az angol 

vette át a nemzetközi tudomány közvetítőnyelvi szerepét, így a 

szakirodalomban sok olyan szerzővel találkozunk, aki más nemzetiségű és 

elsőnyelvű, de angolul publikál. Az így megjelent tanulmányok hatása 

megkérdőjelezhetetlen, gyorsan bekerül a tudományok nemzetközi 

hitelességű eredményei közé – ezzel szemben a nemzeti nyelveken 

megjelenő írások csak egy szűk kört érnek el. 

A nyelvpolitikai terminológia abból indul ki, hogy az államhatalom 

szabályozza a nyelvhasználatot nyelven kívüli, politikai eszközökkel, pl. 

nyelvtörvényekkel és rendeletekkel; valamint abból, hogy ez a politikai és 

nyelvi tevékenység egyben a társadalmi igények nyelvészeti szempontú 

kielégítését is jelenti, tehát magában foglalja a nyelvművelést, nyelvi 

modernizációt, a nyelvek egyes változatainak tervezését egyaránt. A 

nyelvpolitika mint alkalmazott nyelvészeti szakterület szimbiózisban 

létezik az anyanyelv, a két- és többnyelvűség pszicho- és szociolingvisztikai 

természetét feltáró tudományterületekkel – és természetesen azokkal a 

társadalomtudományi ágakkal, amelyeknek az eredményeihez a maga 

eszközeivel, módszereivel tud hozzájárulni. 

A témára vonatkozó magyar és a nemzetközi nyelvészeti 

szakirodalom mennyisége a nyolcvanas évek közepétől ugrásszerűen 

megnőtt, és ma már nem lehet azt mondani, hogy a nyelvészek csak 

második vonalbeli eredményeket tudnak felmutatni a jogászok mögött. Ezt 

részben azok a nemzetközi szervezetek és közös kutatási projektek90 

segítik, amelyek például a veszélyeztetett nyelvekkel, a nyelvi 

kisebbségekkel, az oktatási és a nyilvános térben való nyelvhasználat 

kérdéseivel foglalkoznak, a következtetéseket pedig az egyes országok 

gyakorlatából vonják le és mutatják be a kisebb-nagyobb régiók, így Kelet-

 

89 Néhány ezek közül: Cobarrubias, Juan – Fishman, Joshua A. (eds.) 1983. Progress in 
language planning: International perspectives. (Contributions to the Sociology of Language, 
31.) Mouton, Berlin; Cooper, 1989; Fishman, J. (ed.) 1974. Advances in Language Planning. 
Mouton, The Hague; Haugen, 1966. Language Conflict and Language Planning. The Case of 
Modern Norwegian. Harvard University Press; szöveggyűjtemény: Szépe György – Derényi 
András szerk.1999. Nyelv, hatalom, egyenlőség. Nyelvpolitikai írások. Corvina, Budapest. 

90 Itt mindenképpen meg kell említeni a hollandiai Frízföldön működő Mercator European 
Research Centre tevékenységét, főként a számos kisebbségi nyelv és nyelvi szituáció, 
attitűd elemzését. Ezek angol nyelven megtalálhatók a központ honlapján: Publications: 
Mercator European Research Centre (mercator-research.eu) 

https://www.mercator-research.eu/en/knowledge-base/publications/
https://www.mercator-research.eu/en/knowledge-base/publications/
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Közép-Európa számára. A nyelvpolitika Európában egyben 

biztonságpolitika is mindaddig, amíg az identitás alapja a nyelvi 

hovatartozás. Más kontinenseken a vallás, a törzsi szövetség tűnik 

erőteljesebb identitástényezőnek, bár ezek mellett a nyelvi egyenrangúság 

kérdései jelen vannak: többnyire a volt gyarmatosítók még mindig magas 

presztízsű nyelve és a népnyelvi státusból kiemelkedni vágyó nyelvek 

között feszülő ellentétek adnak kutatási lehetőségeket a nyelvészek 

számára.  

A kilencvenes években született tanulmányokat alapvetően azok a 

nyelvpolitikai változások hívták életre, amik ebben az időszakban zárultak 

le, vagy éppen ekkor kezdődtek. A diszciplináris kérdések tisztázására, 

valamint a rendelkezésre álló nemzetközi szakirodalom áttekintésére 

vállalkozik többek között Normand Labrie91 és Klaus Bochmann92 .  

Labrie a nyelvi pluralizmusból és az ezzel együtt járó bizonytalansági 

tényezőkből indul ki. Eszerint a nyelvek kapcsolatrendszerét befolyásolja a 

földrajzi, társadalmi viszonyokra visszavezethető „változatosság”, az 

egymással érintkezésbe kerülő nyelvek szerkezetének átalakulása, a 

„változás”, valamint az egyes nyelvek funkcionális hasznossága és 

elfogadásának mértéke, az „elterjedtség”. A fenti három ún. 

„bizonytalansági tényező” egyes nyelvek fennmaradását, más nyelvek lassú 

presztízsvesztését, esetleg eltűnését eredményezi. Az itt létrejött 

feszültséget a szerző nyelvszabályozásnak nevezi, ami a társadalmi 

viszonyok függvényében vezethet nyelvi konszenzushoz, de konfliktushoz 

is. A nyelvszabályozás és a nyelvpolitika viszonyáról a következőket írja: „A 

nyelvszabályozással szemben a nyelvpolitika közvetlen, explicit, 

tudatosabb és nagyobb benne a szándékosság. A nyelvpolitika az irányítás, 

a beavatkozás, az igazgatás és a jogi szabályozás alárendeltje. Akárcsak a 

nyelvszabályozás, a nyelvpolitika sem semleges, és explicit törekvései 

gyakran implicit, akár nem tudatos szándékokat is rejthetnek.”93 Labrie 

kitér a nyelvpolitika terminológiai kérdéseire is, és az addigi tapasztalatok 

 

91 Labrie, Norman 1996/1999. Nyelvpolitika. In: Szépe György – Derényi András 
szerk.1999. Nyelv, hatalom, egyenlőség. Nyelvpolitikai írások. Corvina, Budapest, 15–24. 

92 Bochmann, Klaus 1993/1999. A nyelvpolitika elmélete, módszere és elemzése. In: Szépe 
György – Derényi András szerk.1999. Nyelv, hatalom, egyenlőség. Nyelvpolitikai írások. 
Corvina, Budapest, 25–69. 

93 Labrie, Norman 1996/1999. i.m. 17. 
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alapján megfogalmazza az egy nyelvpolitika (language policy), a 

nyelvpolitika (language politics) és a nyelvi ideológia meghatározását. Az 

első szakszó igazságügyi természetű, és egyes kormányok adminisztratív 

intézkedéseihez kötődik, a második, amely a nyelvekre irányuló emberi 

tevékenységként foglalható össze, leginkább a nyelvi tervezésre emlékeztet, 

de hangsúlyozza, hogy nem azonos a kettő, a harmadik fogalom pedig a 

mindenkori politikai ideológiával egyezik meg.  

Klaus Bochman tanulmánya részletesen elemzi azokat a társadalmi-

politikai tényezőket, amelyek befolyásolják a nyelvpolitika tartalmát. 

Kiemeli az értelmiség kulcsszerepét, valamint azt, hogy a nyelvi politikát 

mindig egy szűk réteg alakítja. Ez a kelet-közép-európai nyelvi régió 

nemzeti nyelvei esetére teljesen igaz, sőt meg is tudjuk nevezni a 

nyelvalakítókat. A nyelvpolitika részben az állami intézményekben, 

részben az emberi kapcsolatokban valósul meg, és jelentősen befolyásolja 

a tömegtájékoztatás is. Ez utóbbi a 20. század folyamán alakult ki, akkor 

váltak tömegesen médiafogyasztóvá az emberek, napjainkban pedig a 

közösségi média kereteiben kapcsolódik össze ez utóbbi két színtér. A 

politikai érdekek érvényesülése alapján Bochman három nagyobb területet 

különít el: a) a nyelvi konfliktusok megoldása, b) a nyelvi korpusztervezés, 

nyelvi kultúra, c) diskurzusszabályozás. A legmélyebben a nyelvi 

konfliktusokkal foglalkozik, hét csoportba rendezve mutatja be azokat a 

dimenziókat és funkciókat, amik konfliktushelyzetet eredményezhetnek. 

Nem mindegy például, hogy egy nyelvi rendszer mennyire autonóm, milyen 

fokon áll a sztenderdizálása, a nyelvet beszélők földrajzi elhelyezkedése 

milyen arányokat mutat, milyen mértékben azonosulnak a nyelvet 

beszélők az adott nyelvvel, az illető állam kereteiben milyen a presztízse, 

mennyire széles körűek a társadalomban betöltött funkciói, és milyen a 

nyelv jogi helyzete. Az államok gyakorlata a nyelvi konfliktushelyzetek 

megoldására alapvetően kétirányú: asszimilációs vagy egyenjogúsító. Az 

előbbi a nemzetállamokra jellemző: például Magyarországon a 19. század 

második felében, Romániában az 1970-es évek végén, illetve az 1990-es 

években Szlovákiában, és a 21. század első két évtizedében Ukrajnában az 

asszimilációra való törekvés jellemezte a politikai irányvonalat. Az 

egyenrangúság ugyanis olyan stabil belpolitikai és gazdasági helyzetet 

feltételez, ahol a kisebbségek külön jogainak biztosítása nem okoz 

nehézséget a többségnek. A fentiekhez szorosan kapcsolódik a második 
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csoport, ahol Bochman a nyelvi korpusztervezés és a nyelvi kultúra 

tartalmát elemzi. Itt alapvető ideológiai háttérként a hagyománytisztelet és 

a modernizmus szembenállását, valamint a saját forrásokra támaszkodó, és 

az önálló nemzeti identitás bizonyításából fakadó autocentrizmus (pl. a 

magyar nyelvújítás) és az idegen mintákat követő heterocentrizmus 

kettősségét jeleníti meg. Ezek valamelyikéhez kapcsolódnak a vizsgált 

nyelv tervezésénél alkalmazott stratégiák, amelyeket jellemezhet 

elhatárolódás, integráció, a diglosszia viszony megszüntetését szolgáló 

egységesítés, vagy a nemzeti ideológiáknak alárendelt, autocentrista 

purizmus (pl. a magyar személy- és földrajzi nevek nacionalizálása, tehát az 

államnyelv szerinti használata). A harmadik alapvető területként megjelölt 

diskurzusszabályozás, tehát a különböző nyelvi kódokhoz való hozzáférés 

lehetősége szintén fontos része a nyelvpolitikának, hiszen idetartozik 

többek között az iskolákban folyó írás- és olvasástanítás, a szaknyelv 

közérthetőségének kérdése. Az elmondottak értelmezhetők nemzeti 

keretben, de nemzetközi összefüggésekben is, hiszen a nyelvpolitika lehet 

a gazdasági vagy akár a kulturális gyarmatosítás egyik eszköze. Az első 

változatot, ami a helyi nyelvek és civilizációk elnyomására törekszik, 

Bochman nyelvi kolonializmusnak nevezi, a másodikat, ahol a nyelvi és 

kulturális propaganda kapcsolódik össze, nyelvi exportnak. A kelet-közép-

európai nyelvi térség nyelvpolitikai gyakorlata megfeleltethető az idézett 

szerző gondolatmenetének. 

Szépe György nyelvpolitikáról és nyelvi tervezésről írott 

tanulmányában94 közel tíz évvel Bochman tanulmányát követően 

megerősíti, valamint az európai gyakorlat alapján kiegészíti az abban 

foglaltakat, és felhívja a figyelmet arra, hogy „Egy tipikus európai államnak 

vagy nincs kifejtett (explicit) nyelvpolitikája, vagy ha van, akkor az 

megszorító, korlátozó jellegű. A korlátozó nyelvpolitika abban áll, hogy egy 

nyelvet a többi nyelv, s egy nyelvi változatot a többi nyelvi változat 

rovására fejlesztik. /…/ Egy ilyen (korlátozó) nyelvi politika 

következményeként egy nem hivatalos nyelvet anyanyelvként beszélő, 

vagy a hivatalos nyelvnek egy nem sztenderd változatát anyanyelvként 

beszélő, ténylegesen nincs birtokában a többséggel azonos társadalmi 

 

94 Szépe György 2002. Jegyzetek a nyelvi tervezésről és a nyelvpolitikáról. In: Nyelvpolitika: 
múlt és jövő. Iskolakultúra, Pécs, 11–42. 



84 

 

 

lehetőségeknek. Ez még akkor is így van, hogyha az illető kétnyelvű vagy 

diglossziás (vagyis azonos nyelven belül két eltérő változatot beszélő).”95  

A családi és nyilvános térben történő nyelvhasználat, a kétnyelvűség, 

valamint az elsőnyelvhez és a hivatalos másodnyelvhez, valamint az idegen 

nyelvekhez való hozzáférés módja és minősége kulcskérdés a világ minden 

részén, nemcsak Kelet-Közép-Európában. A nyelvpolitika – mint a fentebb 

bemutatott, szerteágazó témakörök kutatásával, működésével foglalkozó 

tudományterület kétségtelenül meghatározó a nyelvi térségek, szövetségi 

rendszerek, ellentétek megértése szempontjából. 

 

Összegzés 
 

A fejezet azokat a nyelvtudományi területeket tekintette át, amelyek 

közvetlenül hozzájárulnak Kelet-Közép-Európa nyelvi szempontú 

vizsgálatához, meghatározó jegyeinek körvonalazásához. A keretet az 

időrendben is első terület, a nyelvtipológia adta, ehhez kapcsolódott az 

areális nyelvészet, valamint a kontaktológia, végül a társadalmi két- és 

többnyelvűség és a legfiatalabb kutatási terület, a nyelvpolitika 

bemutatása.  

 A régió nyelvei döntően a flektáló, illetve az agglutináló 

nyelvtípusba tartoznak, és az együttélés során folyamatosan hatottak 

egymásra. Az érintett nyelvek szerepe és részvétele a nyelvi area 

alakításában azonban eltérő: vannak kiemelt szerepű nemzetközi közvetítő 

nyelvek, amilyen a latin és korlátozottabb hatókörrel a német, a többi nyelv 

között pedig az együttélés mértéke és minősége szerint alakulnak a nyelvi 

kontaktusok. Az areális kérdések tárgyalása során röviden megismertük a 

nyelvszövetség érdekes, de sajnos használhatatlannak bizonyult elméletét 

a kritikák tükrében. Erre a régióra is jellemző, ahogy a világ nagy részére, 

hogy lakói nem egynyelvű környezetben élnek. A nyelvi kisebbségek két- 

vagy többnyelvűek. A folyamat elkezdődhet már a születéskor egy családi 

kétnyelvű környezetben, de kialakulhat később is, az óvodás és iskolás 

korban, sőt nem ritka a felnőttkori kétnyelvűség sem. A nyelvi 

egyenlőtlenség hatja át a kétnyelvű beszélőközösségek mindennapjait. Ezt 

mindig az adott állam nyelvideológiája és nyelvpolitikája határozza meg. A 

 

95 Szépe György 2002. i.m. 16–17. 
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következmény lehet egy minden szempontból pozitív állapot, amit a 

szakirodalom hozzáadó (additív) kétnyelvűségnek nevez, de ennek az 

ellentéte is, a szubtraktív kétnyelvűség, amelyik következtében 

megcserélődik a korábbi első és második nyelv. A kelet-közép-európai 

országok nyelvi kisebbségeit ez utóbbi jellemzi inkább. 

 A következő fejezet folytatja az itt megkezdett gondolatmenetet, de 

túllépve Kelet-Közép-Európán, bepillantást nyújt Európa sokszínű nyelvi 

világába is. 

 

Kérdések: 
Keressen bizonyítékokat arra, hogy az areális szerepet betöltő nyelvek 

hosszú távon befolyásolják a nemzeti nyelvek formálódását! 

Nézzen utána a nyelvszövetségi elképzeléseknek! Mely elemeit tartja 

lehetségesnek, és melyekről vélekedik úgy, hogy azok nem kellőképpen 

alátámasztottak! 

Milyen nyelvi kontaktusok jellemzik a kelet-közép-európai térséget? 

Hogyan ítélik meg ezeket a különféle beszélőközösségek kívülről és 

érintettként belülről? 

Hogyan érvelne az egyéni kétnyelvűség hasznossága mellett, ha a második 

nyelv a többségi állam hivatalos nyelve? 

 

Forráselemzés: 
 
Az alábbi részlet Kontra Miklós 2019. Felelős nyelvészet című könyvében 
található (139). A szövegben szereplő hivatkozásokat a könyv végén 
található irodalomjegyzék tartalmazza. 
 
Találkozott-e már akár a magyar, akár a szlovák nyelv esetében a helyes – 
helytelen megítélésre épülő nyelvi diszkrimináció valamilyen formájával?  
 
Milyen nyelvideológiák állhatnak e mögött? 
 

 
„HARC A NYELVI SOKFÉLESÉGÉRT  
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Sok nyelvközösségben (ilyen a magyar, az angol, a német s a 

legtöbb európai közösség) uralkodik egy standard nyelvi 

ideológia, vagyis ezekben a társadalmakban a standard 

nyelvváltozat felsőbbrendűségét különböző csatornákon 

hirdetik (ebbe beleértve az írás-olvasás tanítását is), ennek a 

felsőbbrendű változatnak a fontosságát az emberek tudatába 

plántálják, és e tudást fenntartják, igaz, ez a nyelvi tudás nem 

mindig pontos. Ez a plántálás nálunk is nagyon sikeres. A 

„helyes” magyar nyelvhasználattal kapcsolatos előítéletek 

elterjedtségét jól mutatja, hogy például 2005-ös vizsgálatunk 

szerint a budapestiek 46,5%-a úgy véli: valószínűleg vagy 

biztosan meg tudja ítélni egy ismeretlen ember intelligenciáját 

csupán beszéde alapján (Kontra 2009c). A standard nyelvi 

ideológia következtében a „helyes” változatot beszélők a 

„helytelent” beszélőket nyelvi alárendeltségbe (angolul 

linguistic subordination) szorítják, ami általában társadalmi 

diszkriminációval is társul. A szociolingvisták jól tudják, hogy az 

ilyen nyelvi diszkrimináció a társadalmi diszkrimináció egyik 

fajtája, s hogy az ilyen megkülönböztetéseknek nyelvtudományi 

szempontból nincs semmilyen alapja. A standard nyelvi 

ideológia és a belőle fakadó társadalmi diszkrimináció legfőbb 

létrehozója és fenntartója az oktatás, óvodától az egyetemig. Az 

amerikai Walt Wolfram professzor (a Linguistic Society of 

America egyik korábbi elnöke) egy 2015. októberi előadásában 

azt fejtegette, hogy a tanítókból s tanárokból, a nyelvi 

kapuőrökből (gatekeepers) lehetnének a legjobb kapunyitók 

(gatecrashers) (Wolfram és mtsai 2015). „Primér” nyelvészeti 

kutatásaik mellett Wolfram és munkatársai a nyelvi sokszínűség 

tiszteletére számos programot dolgoztak ki az észak-karolinai 

köz- és felnőttoktatás számára, beleértve azt is, hogy saját 

egyetemükön (North Carolina State University) a diákok, a 

tanárok és a bürokraták csoportjaira kidolgozott tanfolyamokat 

tartanak – a rektor, a dékánok és a „diversity administrator” 

támogatásával.” 
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