
SORSKÉRDÉSEK 

Nemzetstratégia - fenntartható nyelv-
és kultúraelmélet nélkül? 

Az,éle tünk" című „irodalmi, művészeti és kritikai" folyóirat 2011/3—4. számát forró tudománykriti-
kai témának szentelte az egykori „mozgóvilágos" Alexa Károly. A lapszám címoldalán „CzF" betüpár, 
a hátoldalán Czuczor Gergely és Fogarasi János képe. Jeléül annak, hogy ez a duplaszám közli a 2010. 
évi Mikulás-napi konferencia anyagát, amelyet a Czuczor-Fogarasi-féle szótárról rendezett a Magyar 
Művészeti Akadémián Czakó Gábor író és Diófa-köre. A nyelvértőket nyelvérzőkkel erősítő kötet nem 
akármilyen esemény. Perújítás. Ennek ürügyén szólok a kötetről is, amelynek írásai markánsabbak az 
elmondott előadásoknál. Ez megmarad. Tagadhatatlanul idézhető, számonkérhető, fejreolvasható. így 
értve markánsabbak az írások: a mindenáron kompromisszum-keresőké ellentmondásokkal terhesek, a 
váron belüli apologétáké párbeszédmímelők. A világos beszédűeké világos ugyan, de nem mindig elég 
nagy a fényerejük. A beszédes kötetben benne van minden, ami „a magyar nyelvészet" ma, és annak al-
ternatívája. Ismerni kell. Nemzeti közügy, sőt... 

Ha csak szaktudományi jelentősége volna, nem fognék tollat. De a magyar nemzettörténet és tegyük 
hozzá mindjárt, a közös Európa-kísérlet fordulópont-gyanús korszakában nem lehet szakmai belügy, 
ami nyelv és kultúra. Ma már a fülünk hallatára vallják be a Nyugat politikusai, aminek jövendölését ti-
zenöt éve még zokon vették tőlem a nyugati kollégák, hogy abszurditás a „multikulturális" állam. Ma 
már sokan tudják azok közül is, akik használatra befogadták ezt a fogalmat, hogy nem is „multi-
kulturális Európára" gondoltak, hanem a kultúrák Európájára. Arra a fenntartható Európára, melyet 
nem(csak) a pénzügyi egyensúly tart fenn, hanem a közösségéltető kultúrák tájfedő hálózata. 

Mi köze ehhez az 1860-as évekből megjelent CzF-szótárnak, a 150 évvel később tiszteletére tartott 
konferenciának, a kötetének? Annyi csak, hogy a konferenciakötet valamennyi szerzője valamiképp a 
CzF rehabilitációjáért szólt, vagy engedte azt meg valamilyen szinten. Vérmérséklete, jelleme, „helyze-
te" szerint. Mert a 150 éves CzF ma modernebb minden volt ellenfelénél, hiszen úgy nyelvelmélet, hogy 
kultúraelmélet egyben. Mi más a nyelv, ha nem a kultúra legfőbb hordozója? No, nem általában „a 
nyelv", a Saussure-i absztraktum, hanem a nemzeti kultúrközösségek konkrét nyelvei, melyek nem ál-
talában „a kultúrát", hanem a nemzeti kultúrközösségek kultúráinak tudását kódolják. Azt a kultúr-
tudást, amely elhelyezi őket a világban és feladatokat szab nekik. 

„Romantikus nyelvszemlélet" - olvashatjuk a nagyszótár elméleti alapjának minősítéseként a 
CzF-szám több írásában. Békés Vera némi világot vet a történetinek szánt, ám mégse túl szerencsés fo-
galomra. A paradigmák kíméletlen harcát T. S. Kuhn nyomán idézve leszögezi, hogy „... a Nagyszótár 
a maga előfeltevéseivel együtt, beleértve a hangmetafizikát is, egy olyan paradigmához tartozik, amely 
az újkori racionalizmus (kartéziánus) paradigmájával szembeni küzdelemben született meg és a poziti-
vista racionalizmus paradigmájával szemben(i) küzdelem során szorult ki a tudományosság színteré-
ről'." Majd így folytatja: „... létezett egy a romantika holisztikus világszemléletével harmonizáló, önálló 
paradigmatikus vonásokkal bíró, sajátos tudománytörténeti korszak. ... Magyarországon ez a paradig-
ma vezérelte az 1820-as és 70-es évek között végbement sikeres nyelvújítást, és ennek alapelvei segítet-
ték megszületni Czuczor és Fogarasi művét, A magyar nyelv szótárát." 

Ő is, mint mások, csak dátumokkal jelzi, hogy a pozitivista finnugor paradigma hazánkban annak a 
Bach-korszaknak a politikai levegőjében szökkent szárba, mely épp e fölívelő, függetlenségre törő 
nemzettörténeti korszakot volt hivatott megtörni a diktatúra eszközével. Csak az osztrák-német orientá-
ció elfogadtatása után szelídül „kiegyezéses rendszerváltássá" 1867-re, addig már hatalomra segítve a 
tudományban is az indogermán nyelvelmélet finnugor leányát, mint a politikai rendszerváltás irányával 
egyező szellemű nyelvi-kultúratörténeti paradigmát. Ezért és így arathatott egyszerre győzelmet „... a 
»török-párti« de a történeti-összehasonlító nyelvészet alapelveit elfogadó Vámbéry-féle (paradigmán 
belüli rivális) irányzat és a Czuczor-Fogarasi-Toldy-Ballagi-féle ... iskola felett" (16. old.). Ez hozzá-
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tartozik ahhoz a valósághoz, amelynek talán e legdöntőbb mozzanata nem fért bele a tudományfilozófi-
ai megközelítés tágas objektívjének látószögébe. 

Pedig ez bizony alapvető dolog, legalább két vonatkozásban. A múltat mindig „be kell vallani". 
Mert a magyarságnak iszonyú tudományos veszteségekbe, elvégezetlen hagyott vagy kétes „eredmé-
nyekkel" elvégzett feladattömegbe került a finnugor paradigma győzelme. A jövő, a helyes nemzetstra-
tégia szempontjából ezek számbavétele nem megkerülhető. Mint annak bevallása sem, hogy a tudomá-
nyok igazán objektív történetében nem maguktól győztek vagy haltak meg a paradigmák, s nem maguk-
tól fognak győzni vagy meghalni ezután sem. 

Az elvégzetlen feladatokra vonatkozóan Békés tanulmánya nem sorol bünlajstromot, ám Kuhnra 
utalva jelzi, hogy „... a tudomány története nem szükségképpen jelent egy távoli cél felé tartó folytonos, 
egyenes vonalú fejlődést, amely során tudásunk egyre csak halmozódik. Ellenkezőleg: ilyen fajta folyto-
nosság és az ismeretek halmozódása csak az egyes korszakok meghatározó paradigmáin belül figyelhe-
tő meg...". Magyarán: valóban két dolgot lehet és kell számonkérni a finnugor nyelvtudományon. Egy-
részt azt, vajon mit alkotott a nemzet javára saját paradigmájának másfél évszázados uralma alatt? Más-
részt, hogy mit veszített a magyar nemzet nyelvi-kulturális tudása azzal, hogy ez a nyilvánvalóan ide-
gen érdekű nyelvelméleti fordulat megtörtént és másfél évszázadig regnált Magyarországon? 

,A megszakadt hagyomány" (Balázs Géza cikkének címe) az okozott károkra utal. Ezek közül csu-
pán a csekélyebbek azok az évszázados tudományos lemaradások, amelyek közül egyre Horváth Kata-
lin cikke mutat rá: Czuczoréknak a finnugor „külhasonlítás" oltárán feláldozott „...belhasonlltás fogal-
ma meglepő előzménye a XX. századi olasz neolingvisztikai iskola belső rekonstrukció ... fogalmának, 
azaz annak a nagyhorderejű gondolatnak, mely szerint egy-egy vizsgált nyelv szinkrón relációiból is el 
lehet jutni - többek között - a szavak történetéhez, eredetbeli összefüggéseihez is" (78. old.). Ám itt nem 
elsősorban a „tudományos elsőség" az, amiről szó van. Emögött ott rejlik az a teljes elötrianonizációs 
bűntett, amely a magyar nemzetstratégia kulturális és nyelvi önszemléleti vágányait már évtizedekkel 
korábban a trianoni irányba váltotta át, és tartja ezen azóta is. 

A nyelvészeti pozitivizmus másfélszázados diktatúrájának más szeletét jelzi Oláh Anna cikke. Azzal 
magyarázza Bolyai János gyöktanának, egész kézirat-kincsesházának kívülmaradását a magyar tudo-
mányon, hogy nem akadt „természettudós-nyelvész csapat" idáig, akik együtt, egészleges tudással ér-
telmezték volna e lángelme hagyatékát (149. old.). Bérezi Szaniszló már a szaktudományi elkülönülés 
kliséit is átlépve mondja: ,A 150 évvel ezelőtti téves iránykijelölés meggátolta azt, hogy a természettu-
dományokhoz illeszkedjék a nyelvtudomány" (53. old.). Mi ez, ha nem egy újholisztikus igény körvona-
lazódása, mely az elődöket keresi és a pozitivista részlegesség felváltója lesz, ha elődeit már nem csak 
rehabilitálni, de korszerű, önelvű és egyenrangú elmélcttcl-gyakorlattal folytatni is képessé válik. 

A váltás szükségszerű, hiszen a részben nem fér el az egész, míg az egészben a résznek is helye van. 
A részlegesség uralkodó helyzetben gátol, míg az egészlegesség a részt is termő helyére teszi. Ezért fo-
galmaz Hunfalvyval szemben olyan türelmesen Czuczor: „Kinek kinek szabad akarata van kijelölni 
működése körét szűkebbre vagy szélesebbre. A 'ki nem tenne egyebet nyelvünk körül, mint azt egész ter-
jedelmében adatilag úgy állítaná előnkbe, mint létezett, és létezik, igaz, jó szolgálatot tenne nyelvtudo-
mányunknak; de azért annak eljárása sem ésszerűtlen, ki az okozatokról az okokra visszamenni, 's az 
ész 'művének a 'nyelveknek okszerűségét keresni törekszik" (15. old.). 

Ám az újholisztikus igények sem a légüres, tisztán tudományfilozófiai térben jelentkeznek. S nem is 
csak embercsoportok, tudományos iskolák paradigmáiként. A visszafogó paradigmákra mindig meg-
születnek a szervesség válaszai. Többfélék: engedelmeskedők vagy ellenhatók. Előbbiek közül a „leg-
kívánatosabb", hisz egyben a cél is, az önvisszafogás. A közösségnek „elmegy a kedve" a beleszólástól, 
így vette el az anyanyelvtulajdonos magyar nyelvközösség kedvét a mindentudó, ledurungoló finn-
ugrászat attól, hogy becsülje, szeresse, érteni merje az anyanyelvét. Meg attól, hogy legalább egyenran-
gúnak merészelje tekinteni magát azokkal, akiktől állítólag annyi kölcsönre szorult. Az ellenható vála-
szok lehetnek spontán magyarázatok, elmélet-hiedelmek, amelyeket azonban könnyen és gyakorlottan 
tett gúny és nevetség tárgyává a finnugrász profizmus. Ennél azonban veszélyesebb folyamat a sokszá-
lú, mélyrétegekben zajló visszaszervesülés. Ez gyakorta elméletérzéketlenséggel vértezi magát, és saját 
közegébe burkolódzva hárítja a nyilvánvalóan károkozó propagandát. 

A visszaszervesülés egy ponton a szerves közösség spontán, esetleg durva önhelyreállítására vezet. 
Különösen, ha túl kiméletíen, totális és makacs a visszafogó paradigma. Ezt a marxi/mus forradalom-
nak hívta. Nem csak fegyveres forradalom van. Van forradalma az ignoranciának, az engedetlenségnek, 
a puszta elégnek. Ez akár elmélet nélkül is új politikai gyakorlatot teremt, amely az elméleti önigazolást 
későbbre hagyja. Ezt látjuk ma Nyugat-Európa-szerte, ahol politika, média, tudomány évtizedekig min-
dent elnyomó lármával propagálta a multikulturális államot. S mára a hangosan éltetett multikulturális 
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állam és a sokszor temetett nemzetállam mérkőzése az ökológiai kategória, a nemzet javára dőlt el. 
Még akkor is, ha a nemzeti erőik fontosságának tudatára ébredt nyugatiak féltékenyen hurrogják le az 
általuk dominált Közép-Európában a hasonló jeleket. 

Alakul hát egy új nemzetkoncepció, a fenntartható nemzetfogalom. A részlegesség pozitivista kép-
viselői nem értik, hogyan is lehet ez pozitív?! Hisz a nemzetfogalom eddig csak diszkrimináció és há-
borúk révén tört utat magának. Igen. A konfrontacionista nemzetfogalom valóban tűzzel-vassal jutott 
érvényre egykor. Asszimilált és homogenizált, mert gazdaságilag is csak hegemónként tudta és akarta 
meghatározni magát. Ez a nemzetkoncepció egy „nemzetképviselő" érdekcsoport kisajátított biznisze 
volt. A többiek, még a nemzeten belüli többség is akár, csak ellenfélként vagy ellenségként, legfeljebb 
átmeneti szövetségesként jöhettek számításba valakik ellen. 

Afenntartható nemzet ennél sokkal nagyobb közösség: az egész nemzet. Már nem „megszervezett", 
hanem valóságosan szerves. Nem akar homogenizálni, mert maga sem homogén. A szerves nemzet 
lokalitások hálózata, helyi gyökerű kultúra- és nyelvi változatok színes és erős szövedéke. Ezért képes 
a másik hasonló nemzettel érintkező övezetekben az összefonódásra. Ezért képes és kész kifelé is a 
szervesülésre. Hálózatok alkotják, ezért maga is hálózatalkotó. Nemzetek között is, ezért igazán nem-
zetközi, s nem csak internacionális vagy internacionalista. Ám a szerves nemzetek léte még nem elmé-
leti, „csak" gyakorlati tény. Úgy is mondhatnánk, hogy a szerves nemzetfogalmak létrejötte megelőzte a 
liberális politikai eszközökkel lefogott elméletek sejtéseit. A politika nem csupán szervességellenes pa-
radigmákat tartott lélegeztető gépen, de művileg következetesen el is vetélt minden szervesség-
tudományi kezdeményezést. Különösen nálunk. 

Beszédes példája ennek, ahogyan elbuktatták és utólag meg is rágalmaztatták az olyan kutatási kez-
deményezéseket, mint a Szent István Egyetem Kultúrökológiai és Környezeti Kommunikációs Tan-
székének Kálló-kutatását (A helyi kommunikáció nyelvi formái, tartalmai és hatékonysági tényezői egy 
magyar-romungró településen 2003-ban. Kálló, Nógrád megye. OKTK), vagy azt a nagyreményű pro-
jekt-tervezetet, amelyet „A kultúra és intézményesülése. A kulturális jelrendszerek működése a 
lokalitás és a globalitás rendszerszintjein" (NKFP) címmel nyújtottunk be 2001-ben. Avagy ahogyan 
végül egyetértő összefogással magát a tanszéket is kivégezték 2005-ben a liberális, bal- és jobboldali 
pozitivisták, megszüntetve ezzel az akkori Európa egyik legígéretesebb szervességtudományi műhe-
lyét. 

Ám ma „politikai helyzet van" Magyarországon is. Egyelőre nagyobb a füstje, mint a lángja. Most 
már (megint) Nyugatról szűrődik vissza hozzánk, ami az „akkreditációs szűrőn" korábban fennakadt, 
mint a „rendszert" veszélyeztető újdonság. Sikerült hát ismét hátrányt produkálni az egésszé felpum-
pált részlegességnek. Politikai döntés kérdése most már, hogy kiengedjük-e belőle a fölösleges levegőt, 
hogy természetes méretére zsugorodjék. És végre helyet adjon a fenntartható, szerves paradigmának. 
Kultúra- és nyelvelméletben egyaránt. 

A kultúrák fenntartható Európájának fenntartható kultúraelmélet kell. A politikának ezt a paradig-
mát kell itthon is (nap)világra segítenie. A szerves nemzetegész, ahogy a szerves rész is, élni akar és 
tud. És éltetni képes. Szüksége van hát személyigazolványra, ahogy magyarigazolványra a külhoni ma-
gyarnak. Amelyben nem hamis fénykép van róla, hanem olyan, amelyen magára ismer. így aztán em-
bernek, társnak fogja majd (f)elismerni a másikat is, akivel együtt képes lesz szerves európai társadal-
makat alkotni. Ezek a társadalmak már nem a kimozdító erőknek hisznek. Kultúráik tükrében fölisme-
rik a kirendelt helyet, a kultúrájukra bízott teremtett tájat. Amelyre minden nyelven megvan a szerves 
életkategória. A mi nyelvünk úgy mondja: „haza". Tudnunk kell erről akadémikusan is értelmesen szól-
ni a nyelv és a kultúra tulajdonosai előtt. Értelmesebben, mint a finnugrizmus történeti etimológiai szó-
tára tud. 

Ezért ajánlom egyik fontos folyóiratunk olvasóinak a másikat. Az Életünk 2011 /3—4. számát ismer-
ni, olvasni és kézről kézre kell adni annak az értelmiségnek, amely a magyar nemzet kilábalását óhajtja 
egy fenntartható európai modell keretében. Az Életünk duplaszám egyik szerzőjeként nem szóltam 
minden írásról. De fontosnak tartom a kötet valamennyi alkotóját és gondolatát, mert így vagy úgy 
mind az egész felé tapogatódzik: folytatásra, szövetkezésre hív. Nyelvészt, írót-költőt, tanárt, 
anyanyelvtulajdonos közmagyart, kultúránk minden jóakaró szolgálatosát, apolitikust és politikust egy-
aránt. A szellemi-politikai konfrontaeionizmus után az Egész forradalma bontogat zászlót. 

Győri-Nagy Sándor 
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