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Az UNESCO Magyar Nemzeti 
Bizottsága Kulturális Szakbizottsá-
ga a Magyar Tudományos Akadé-
miával, az MTA Nyelvtudományi 
Intézete Többnyelvűségi Kutató-
központjával, a Nemzeti Közműve-
lődési és Közgyűjteményi Intézettel 
és a British Council magyarországi 
képviseletével együttműködve 2013. 
február 21-én A kulturális és nyelvi 
sokszínűség lehetőségei és korlátai 
a Kárpát-medencében címmel az 
Anyanyelv Nemzetközi Napján mű-
helykonferenciát rendezett. A vita-
indító előadások, a hozzászólások és 
kerekasztal-beszélgetések főként a 
térség történeti-társadalmi öröksé-
gének sajátosságait, kisebbségi nyel-
vi elrendezéseinek közös és eltérő 
vonásait kiemelve egy eddig kevéssé 
tematizált nézőpontból irányították 
rá a figyelmet a magyarországi nem-
zetiségek/kisebbségek anyanyelvei, 
valamint a Kárpát-medence kisebb-
ségi régióiban élő magyar közössé-
gek magyar nyelve megőrzésének, 
fejlesztésének lehetőségeire és prob-
lémáira, kitekintve más régiók gya-
korlataira is.

A nyelvi sokszínűség támogatása 
és a kedvezőnek látszó jogi eszközök 
még az elismert kisebbségi nyelvek 
használói számára sem garantál-
hatják automatikusan a kisebbségi 
anyanyelvek megőrzését egy új, el-
várt többnyelvű elrendezésben. A 
rendezvény résztvevői arra keresték 
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a választ, vajon a háromnyelvű for-
mula (anyanyelv + 2 nyelv) s benne 
az anyanyelv megőrzése kisebbségi 
helyzetben milyen problémákat és 
lehetőségeket jelent, illetve milyen 
áldozatokkal jár e nyelvek használói 
számára az oktatás, a jogérvényesí-
tés, a kultúra, a tudomány, a vallás 
vagy az üzleti élet színterein. Látha-
tóvá tették a szóban forgó területe-
ken működő nemzetközi gyakorla-
tokat is – egy most lezáruló, Európa 
24 országának/régiójának többnyel-
vűségi helyzetét egységes módon és 
összevethetően feltáró nemzetközi 
kutatás, a Nyelvekben Gazdag Eu-
rópa – Language Rich Europe című 
projektum tükrében. 

A tanácskozás eredményei hoz-
zájárulhatnak az angol globális tér-
nyerésével párhuzamosan egyre ve-
szélyeztetettebbé váló nem hivatalos 
anyanyelvek (nemzeti és etnikai ki-
sebbségek nyelvei, regionális nyel-

vek, bevándorló nyelvek) megőrzé-
séhez és fejlesztéséhez, segíthetnek 
a kultúrák közötti párbeszédet és a 
funkcionális többnyelvűséget elő-
mozdító, átgondolt Kárpát-meden-
cei nyelvstratégiák, kutatási és okta-
tási irányelvek kialakításában is. 

A konferenciát követően Visy 
Zsoltot, az UNESCO Magyar Nem-
zeti Bizottság Kulturális Szakbizott-
ságának elnökét és Bartha Csillát, a 
konferencia szakmai vezetőjét kér-
deztem meg.

Mátyus Aliz: Kezdeményezője 
volt a konferenciának. Most, hogy a 
végére értünk, mennyire tartja ered-
ményesnek. 

Visy Zsolt: Egy egynapos kon-
ferencia volt, 20-25 előadóval, akik 
Magyarországról, a szomszédos 
országok magyar közösségeiből és 
külföldről is jöttek. Nemcsak ma-
gyarok, hanem a magyarországi 
nemzetiségi/kisebbségi közösségek 
kutatói, horvát, szlovák, szerb, ro-
mán, romani, német szakemberek, 
így a térség minden anyanyelvét 
érintette valamelyik előadás, illetve 
hozzászólás.

A résztvevők megállapították, 
hogy noha ismerték egymást, de 
csak részben, és hogy ez a széles 
merítés és változatos tartalom örö-
mükre volt. Nem csak nyelvészek 
voltak, de volt jogász, közgazdász, 
meg számítástechnikában jártas 
nyelvész. És, ha nem is olyan gazdag 
a konferencia anyaga, mint ahogy én 
terveztem eredetileg – hogy a kultú-
ra más szegmensei is bekerüljenek, 
ámbár egy néprajzos professzor Visy Zsolt



62

w
w

w
.e

r
ik

a
n
e
t
.h

u

azért volt, tehát nem volt teljesen 
hiábavaló indító elképzelésem – vé-
gül is eléggé széleskörű és gazdag 
lett az anyag. Azt elhatároztuk már 
korábban, hogy közöljük. Ez, ha úgy 
tetszik, az én döntésem volt. Bartha 
Csillával az egész konferencia so-
rán együtt dolgoztunk, nélküle és a 
Nyelvtanulmányi Intézet Többnyel-
vűségi Kutatóközpontjának munka-
társai nélkül ez a konferencia nem 
jöhetett volna létre, a szakmai részt 
ők koordinálták.

– Hadd kérdezzem meg, hogy a 
Nyelvekben Gazdag Európa projekt 
bele tudott egységesülni a gondolko-
dásba, ami kialakult a mai napon?

– Nagymértékben igen. Az EU 
távol tartja magát, ha egyes országok 
belügyéről, kisebbségi kérdésről van 
szó, viszont született, nem is olyan 
régen néhány állásfoglalás, amely 
a nyelvi sokféleség fenntartását, a 
kis nyelvek megőrzését szolgálja, és 
ezekre buzdít. Ennél többet nem is 
tehet az EU. Tehát van egy kis moz-
gás ezen a téren. És az UNESCO-nak 
ez a bizonyos napja is, amit most ki-
használtunk, pontosan ezt szolgálja. 
Hogyha átnézi nemzetközi szinten 
is az anyagot, ami évekre visszame-

Mátyus aliz
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– Én is úgy érzem, de az elfogult-
ság is beszélhet belőlem. Szerencsé-
re azt mondhatom, hogy a konferen-
cia nagyon jó hangulatban záródott, 
és mindenki megelégedve távozott, 
miközben itt komoly szaktudósok 
sorakoztak föl. Bartha Csillának 
oroszlánrésze van a sikerben. Én el-
indítottam, elmentem a Nyelvtudo-
mányi Intézetbe, beszéltem velük, 
kijelölték Bartha Csillát, hogy ő ve-
gye a konferenciát kézbe, amiből vé-
gül az lett, hogy Bartha Csilla egész 
munkacsoportja dolgozott rajta, na-
gyon rövid idő állt rendelkezésre az 
előkészítésére, amit máskor hóna-
pokig végeznek el. 

Kaptunk támogatást a British 
Council-tól, 1/3 támogatás onnan 
jött, a konferencia az ő nyelvi prog-
ramjuknak is a szolgálatában állt, ki-
elégítettük az igényeiket. A Nemzeti 
Közművelődési és Közgyűjteményi 
Intézet is megtette a magáét, egy-
részt Szöllősi Eszter a szervezésével, 
Mók Ildikó a gazdasági ügyek vitelé-
vel, de mondhatom, hogy Závogyán 
Magdolna főigazgató asszony az 
egész konferencia létét meghatározó 
döntést hozott, tehát a konferencia 
az Intézet nélkül sem jöhetett volna 

Konferencia résztvevők

nőleg konferenciák állásfoglalásain 
ezzel kapcsolatban született, azt lát-
ja, hogy egyre erősödik a kis nyelvek 
birtokosainak, népeinek a hangja, 
annak az érdekében, hogy nyelvüket 
meg lehessen tartani, meg lehessen 
őrizni – és hát ugyanez vonatkozik 
a mienkre is.  Mi itt most egy térsé-
get vettünk csak szemügyre, mert 
hát ennyi időnk, ennyi lehetőségünk 
volt, de a romani nyelvről két előadás 
is hangzott el, de még a magyarorszá-
gi siketek jelnyelve is, amely szintén 
egy kisebbség nyelv, bekerült a prog-
ramba. Úgyhogy eléggé változatos és 
tanulságos volt számomra is, mert 
én ugye nem nyelvész vagyok. Ere-
dendően értek valamit hozzá, mert 
latin szakos is vagyok, de nem azzal 
foglalkozom. A kollégák is mondták, 
hogy nagyon hasznos volt, számukra 
is sok újdonságot hozott, hiszen így 
egységben látni az egészet, egyszerre 
egy keresztmetszetet, ilyen még soha 
nem volt.  

– Kezdeményezni és gondoskodni 
egy konferenciáról, óriási energiát és 
odafigyelést igényel. Ha így, közvetle-
nül a konferencia után úgy érzi, hogy 
megérte, akkor azt gondolom, hogy 
tényleg jól sikerült. 
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Bartha Csilla

Az I. szekció előadói és felkért hozzászólói

létre. Hálás vagyok az Intézetnek, és 
mindenkinek, aki segített. 

***
Mátyus Aliz: A konferencián vi-

lágosan kiderült, de már a meghí-
vóból is látható volt, hogy szakmai 
szempontból egy kivételes konferen-
ciára került sor.  

Bartha Csilla: Fantasztikus lehe-
tőség volt, hogy az UNESCO Ma-
gyar Nemzeti Bizottsága, ezen belül 
a Kulturális Szakbizottság, Visy Zsolt 
professzor úr elnökletével megke-
reste a Nyelvtudományi Intézetet 
azzal, hogy az Anyanyelv Nemzet-
közi Napján egy konferenciát sze-
retne szervezni. A Többnyelvűségi 
Kutatóközpont vezetőjeként igazga-
tómtól, Kenesei Istvántól kaptam a 
feladatot. Mégis azt mondom, hogy 
a lehetőséget, mert Visy Zsolt maxi-
mális együttműködésével így teljesen 
szabad kezet kaptunk a koncepció 
kidolgozásában. Ugyan az idén nem-
zetközileg a középpontban – és ez el 
is hangzott a megnyitón – a könyv, 
a könyvek szerepe állt, mégis úgy 
gondoltam huszonöt évnyi kétnyel-
vűségi, kisebbségkutatási, nyelvészeti 
tapasztalattal, hogy a mai napig van 
jó néhány olyan adósság a Kárpát-
medencei társadalomtudományi ku-
tatásokban, egyszersmind a közgon-
dolkodásban, amin mindenképpen 
változtatni kellene. Ez a konferencia 
pedig kiváló alkalom lehet ehhez. Az 
egyik ilyen, hogy az anyanyelv fo-
galmát – az UNESCO szellemében 
is – úgy láttatni és értelmezni, hogy 

Mátyus aliz
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magát a nyelvi sokszínűséget éppen 
a sok-sok nyelv, és ezek között a sok 
ezer kisebbségi anyanyelv teszi ki. 

Számos kutatás született az el-
múlt 20–25 évben, miközben igen 
sok minden változott a jogalkotás-
ban Magyarországon és a környe-
ző országokban is az úgynevezett 
rendszerváltozások után, egyben 
az EU csatlakozás előzményeként. 
Mégis azzal kell szembesülnünk,  
hogy voltaképpen párhuzamosan 
és külön beszéltünk, külön kuta-
tások zajlottak a Kárpát-medencei 
magyar kisebbségbe kényszerült 
közösségekről, illetőleg a magyar-
országi nemzetiségekről, illetve a 
nyelvhasználathoz, nyelvmegtartás-
hoz, ok tatáshoz kötődő problémák-
ról. És hogy most nem párhuzamo-
san és külön tárgyaltuk e fontos 
témákat, meggyőződésem, hogy ez 

vált a konferencia legfontosabb ho-
zadékává. Kutatóként úgy gondo-
lom, és ebben nagyon régóta hiszek, 
hogy ez a régió egy közös társadal-
mi, történeti, kulturális, gazdasági, 
mondjam azt: ideológiai tér. Törté-
netileg is nagyon sok közös gyökér-
rel, de konfliktusokkal terhelten is. 
Azok az utak, amelyek elbeszélnek 
egymás mellett, erősen bezárkó-
zó módon, az identitáspolitikában, 
nemzetpolitikában is a bezárkózás 
felé és a kizárólag egynyelvű nem-
zetállami szemlélet felé kötelezték 
el magukat. Nem azt mondom – 
mert talán nem lenne szabad ezt a 
szót használnom –, hogy zsákutcát 
jelentenek a kisebbségkutatásban e 
megközelítések, de nem kellőkép-
pen hatékonyak. Nyilvánvaló, hogy 
egymástól is nagyon sokat tudnak 
tanulni e közösségek és a velük kap-
csolatban készült kutatásokból is. 
Az oktatási szekcióban elhangzottak 
nyilvánvalóvá tették, miszerint jó 
gyakorlatok  is léteznek mind a két 
oldalon. Az, hogy minden tematikus 
szekció munkájában a két csoport 
szakemberei együttesen vettek részt 
előadásaikkal, felkért hozzászólása-
ikkal, nem egyszer kölcsönös rácso-
dálkozást is jelentett. És ami nekem 
szervezőként e tekintetben talán az 
egyik kulcsmondat volt, azt a szerb 
kolléga fogalmazta meg a jelenlévő 
magyarországi nemzetiségi kutatók 
nevében: mivel egy méltó ünnepen, 
egy méltó konferencián, méltó he-
lyen került sor a témák közös meg-
vitatására, valójában most először 
érezték úgy, hogy polgárjogot nyer-
tek a magyarországi nemzetiségi 
nyelvek is.  Egy helyen, egy időben, 
ennyiféle megközelítésben ennek az 
összefonódó kétféleségnek, a ma-
gyarországi nemzetiségi és a Kár-
pát-medencei magyar anyanyelvű 
közösségek tudományos képviselete 
e témákban nem ült még így össze. 
Örülök annak, hogy a konferen-
cia üzenetét a résztvevők maguk 
is megfogalmazták: igen sok még a 
tennivalónk külön-külön és közö-
sen is. A nyelvészek is teszik a dol-
gukat, s ugyancsak fontos művek 
születtek a szociológusok, jogászok, 
történészek munkája nyomán, ám a 
diskurzus, az átjárhatóság, az együt-
tes kutatások, az összehasonlító és 
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együttműködő vizsgálatok mind-
ezidáig hiányoztak. Éppen ezért, a 
magunk számára megfogalmazott 
következtetéseken túl legalább any-
nyira fontos a „kifelé” szóló üzenet, 
Magyarországon és a magyarság ki-
sebbségi régiói államaiban is, misze-
rint a többségi társadalmak  fenntar-
tásához egy elfogadó társadalomban 
hogyan járulhat hozzá az oktatás, 
a kutatás, a nyelvpolitika, a jogok 
és még számtalan terület. A több-
nyelvűség, a megfelelő programok-
ra épített támogató többnyelvűség 
mindenképpen előnnyé válhat, így 
nem szükségképpen jelent hátrányt 
az anyanyelv megtartásában. 

– Könyv készül a konferencia 
anyagából. Erről még néhány szót, 
talán. És lenne egy megjegyzésem. 
Rég nem tapasztaltam ilyen tanít-
ványi kört, mint amit a konferencián 
Bartha Csilla körül. Lelkes fiatalok, 
akik a szakma iránti szeretetből 
és egy igazi mester melletti valódi, 
örömteli hozzáállásból, gondolom, 
hogy nemcsak a konferencia napján, 
hanem a megelőző időben, a szer-
vezésben is, nagy segítség lehettek.  
Mindig is, de manapság különösen, 
ezt óriási dolognak tartom, kivéte-
lesnek. 

– Nagyon-nagyon köszönöm az 
észrevételt, mert voltaképpen erről 
szól mind a kutatói, mind pedig az 
ettől elválaszthatatlan tanári életem, 
huszonöt év óta, és örülök, hogy 
valami látszik ebből. Az ELTÉ-n 
tanítok főállásban, mellette mindig 

is ott voltam valamilyen formában 
a Nyelvtudományi Intézetben. Ma 
már büszke lehetek arra, hogy az 
intézeti Többnyelvűségi Kutató-
központban kutatóként, fiatal ku-
tatóként, gyakornokként, sőt ön-
kéntesként az egykori és a jelenlegi 
hallgatóimat együtt tudhatom. És 
ez a közös lelkesedés, elhivatottság 
látszhatott a konferencián. A kuta-
tói utánpótlást a tanításon keresztül 
tudom megvalósítani. És valóban, 
azt mondhatom, fantasztikus csa-
pattal van módom dolgozni. Kö-
zöttük vannak tanítványaim, egy-
ben kollégáim, akik az intézetben 
is hosszú évek óta kutatók, de ők is 
szakdolgozóként, PhD-hallgatóként 
indultak, majd először fiatal kutatók 
lettek az Intézetben. A még fiatalab-
bak számára ez mindenképpen pél-
da és motiváló erő. A lelkesedés és 
a hit, ügyekben és ügyekért dolgozni 
– ezt szeretném átadni az egyete-
men, s ezt leginkább a tanítással és 
az egymástól való közös tanulással 
lehet. Be kell vonni őket, egészen a 
kezdetektől, igazán tevékenyen, ér-
demi munkába, érdemi feladatokba. 
Emellett hiszem, s ezzel talán sokak 
számára nem mondok újat, hiszen 
ez az élet minden területére érvé-
nyes, miszerint szakmailag is csak 
akkor várhatok el a hallgatóimtól is 
érdemi munkát, ha én is messzeme-
nően próbálok ennek megfelelni, és 
tőlem telhetően mindent adni ne-
kik. Adott vizsgán, vagy bizonyos 
órákon mi beszélgetünk és vitázunk. 

Gondolkodni, érvekre épülő önálló 
véleményt formálni tudományos és 
mindennapi kérdésekben, a kritikai 
szellemet erősíteni, és ezt önreflexív 
módon, érdemi, előre vivő kérdé-
seket feltenni: hogy ezt megtanul-
ják, ezt tartom a legfontosabbnak. 
A másik szempont talán, melynek 
ezt a lelkesedést köszönhetem, akár 
egy konferencia szervezésében is, 
az az általam közvetített és gyako-
rolt hozzáállás, mely szerint az álta-
lunk, szociolingvisták által végzett 
kutatások soha nem lehetnek csak 
önmagukért valók. Társadalmilag 
felelős nyelvészetet kell művelnünk, 
vagyis amit a kompetenciánkkal, 
eredményeinkkel, a megszerzett kö-
zös tudással hozzáadhatunk egyes 
kérdések vizsgálatához, azt köte-
lesek is vagyunk visszaépíteni az 
adott közösségekbe, az érintettek 
számára.  A hallgatóim fogalmazták 
meg, hogy ez kevéssé szokványos 
hozzáállás az egyetemen. Partner-
nek tekintem nem csak a kollégá-
kat, hanem a hallgatókat is, és bár 
az egyre több feladatom miatt jóval 
elfoglaltabb vagyok évről évre, ren-
dületlenül hiszek abban, hogy a leg-
kisebb kisiskolástól az egyetemistáig 
meg lehet és meg kell találni az utat 
mindenkihez. Az észrevételt nagyon 
köszönöm, tolmácsolni fogom. De 
minden munkatársam és hallgatóm 
megérdemli, hogy név szerint is 
megemlítsem őket: Kovács Gabri-
ella, Varjasi Szabolcs, Hattyár Hel-
ga megfeszített munkát végzett az 
utóbbi hetekben, de Nagy Noémi, 
Bokor Julianna, Pásztor Diána, Gál 
Ferenc, Hugyecz Enikő és Pintér Ág-
nes is nagyon sokat segített a szer-
vezésben, illetve a lebonyolításban. 
A Központunkat pedig előadással és 
hozzászólással igen fontos témák-
ban két kollégám, Borbély Anna és 
Lakatos Péter is képviselte. Ez az a 
csapat, amely nélkül  ez a fontos tu-
dományos esemény biztosan nem 
jöhetett volna létre. 

A könyv kiadását tekintve egy 
kissé szkeptikus vagyok. Rendkívül 
nehezen tudtuk a pénzt előterem-
teni a konferenciára. Minthogy a 
British Council Nyelvekben Gazdag 
Európa című, most záruló nemzet-
közi projektumának magyarországi 
kutatását irányíthattam, s az orszá-
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A II. szekció előad ói és felkért hozzászólói
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Nemzeti Közművelődési 
és  Közgyűjteményi Intézet

A konferencia támogatói:

 

gokat összehasonlító ottani ered-
mények ugyancsak a már említett, s 
a mostani konferencia előadói által 
ugyancsak igazolt regionális ha-
sonlóságokat erősítették, a British 
Council örömmel támogatta ren-
dezvényünket.  Mindazonáltal ez 
a hozzájárulás semmiképpen nem 
lett volna elegendő a Kárpát-me-
dencei magyar kollégák utazására és 
a Fríz Akadémiát képviselő plenáris 
előadó, Tjeerd de Graaf professzor 
meghívására. Végül az Emberi Erő-

forrás Minisztériuma, legfőképpen 
Balog Zoltán miniszter úr szemé-
lyi keretéből felajánlott támogatás, 
illetőleg a Nemzeti Közművelődési 
és Közgyűjteményi Intézet segítsé-
ge tette végérvényesen lehetővé a 
rendezvény megvalósítását.  Visy 
professzor úr munkája mellett Szöl-
lősi Eszter maximális segítségét 
ugyancsak meg kell köszönnöm.  
Így utólag azt mondhatom, itt min-
denki beleadott mindent, hogy a 
viszonylag szerény forrásból  egy 
számunkra rendkívül fontos dolgot 
próbáltunk megvalósítani. A könyv 
kiadására ezért csak annyi pénz ma-
radt, hogy a viták átiratát el tudjuk 
készíteni. Mindenképpen forráso-
kat szeretnénk találni, ugyanis a 
tervezett kötet olyan lenne, amely 
Magyarország és a Kárpát-medence 
magyarlakta régióin túl még  széle-
sebb körben is érdeklődésre tarthat-
na számot. Éppen a megközelítés-
módja, a szemlélete miatt. Nagyon 
nagy örömmel fogadta mindenki a 
kiadás tervét. Zárásként azt is ki-
emeltem, hogy az Anyanyelv Nem-
zetközi Napjához valójában az len-
ne méltó, ha mindenki anyanyelvén 
készítené el tanulmányát, ám ennek 
gyakorlati megvalósítása a fordítá-
sokat tekintve most lehetetlen. Az 
azonban határozott elképzelésem, 

hogy a kötet a benne szereplő ta-
nulmányokról szóló összefoglalója 
a bevett gyakorlattól eltérően nem 
csak világnyelveken, például ango-
lul, franciául, németül, de az érintett 
nyelvek mindegyikén a romanitól a 
magyar jelnyelven keresztül a né-
metig, az észttől a szlovákon, ro-
mánon, szerben át a szlovén nyelvig 
készüljön el. Ez természetesen csak 
egy apró gesztus lehet egy terjedel-
mes kötetben

– Gratulálok a konferenciához, 
és további jó munkát kívánok.
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Visy Zsolt a konferencián

Bartha Csilla


