
Érdekes pályázatot hirdetett meg az egyik 
legismertebb internetes hírportál Irtsd ki a 
rommagyart címmel. Nem kell megijedni, nem 
etnikai tisztogatásra bujtogatnak, csak nyelv-
újítási reformjukat szeretnék visszavonni mie-
lőtt még a közhasználatban jobban elterjedne 
a rommagyar kifejezés. Az internetes újság 
vállalja, hogy hibát követett el azzal, hogy ezt a 
szóösszetételt már több írásában is használta a 
romániai magyar kifejezés rövidítéseként.

A pályázatnak három alapfeltétele van, 
az új szónak befogadóbbnak kell lennie, mint 
az erdélyi magyar kifejezésnek, mivel nemcsak 
Erdélyben élnek magyarok Románián belül. 
Az új szó tömör és kompakt kell legyen, és ki-
sebb feszültséget kell keltsen, mint az ominózus 
rommagyar. A pályázat nyertese kap egy pólót, 
amelyre rányomják a nyertes kifejezést, és a hír-
portál vállalja, hogy ezentúl csak a győztes kife-
jezést fogja használni. A pályázatot meghirde-

tő írás hozzászólásaiban van olyan olvasó, aki 
azért nehezményezi a rommagyar kifejezést, 
mert abból a romákra is asszociálhat a mit sem 
sejtő olvasó, amikor először találkozik ezzel a  
kifejezéssel. Van aki szerint minden Romániá-
ban élő magyar erdélyi, mert azok is, akik nem 
ezen a területen élnek, valamikor innen vándo-
rolhattak oda.

A szóújítást olyan emberek kezdeményez-
hették, akik érzékenyek arra, hogy ők nem 
romániai magyarok, hanem erdélyiek. Szá-
momra azonban az nem érthető, hogy miért 
kell kompakt kifejezést kitalálni erre. Fáj az 
újságíró ujja, ha annyival több billentyűt üt 
le, amikor leírja azt, hogy erdélyi magyar vagy 
székely, partiumi, mezőségi stb.? Nem a kultu-
rális és területi/természeti sokszínűségtől értékes 
ez a térség? Nem arra kellene törekedjünk, hogy 
a nyelvünkben megőrizzük ezeket a cseppet sem 
terhes kifejezéseket?
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Hogyan újítják ma 
a magyar nyelvet?

         villanás n Márk Boglárka

Északkeleten erősen felhős lesz az ég, másutt az 
erőteljes nappali gomolyfelhő-képződés mellett több 
órára kisüt a nap. Délután számíthatunk kisebb esőre, 
zivatarra. 
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Juhászkutyának csapott fel egy csivava: 
az egykilós csöppség tökéletesen uralja a 
hozzá képest óriási birkákat. Az eb nyája 

mindössze 5 juhból áll, amelyek legalább any-
nyira ijedten szaladnak a – megszokott eset-
ben – szobakutya elől és fordulnak az általa 
diktált irányba, mintha termetes németjuhá-
szok vagy vérmes pitbullok hajkurásznák őket. 
Az eb neve Nancy, és Anglia déli részén vívta 
ki tekintélyét juhkörökben egy juhászkutya-
képzőnél, ahová háromhetes korában, súlyos 
bőrbetegség miatt került.

A kiváló juhász Nancy feltehetően a legki-
sebb terelőkutya a világon, noha egyáltalán nem 
ez az „eredeti szakmája”, hanem az ölebkedés. 
Nancy szöges szakmai ellentéte az az ugyancsak 
brit eb, amely viszont született juhászkutya, 
ám képtelen ellátni munkakörét, mert juhiszo-

nya van, és a nyáj tereli őt, meg-megugrasztva. 
Mindkét ebről a The Daily Telegraph című brit 
lap közölt „szakmai portrét”.

A fotót László F. Csaba, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának volt elsőéves diákja készítette.
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