A NÉPHAGYOMÁNY

ÉS A NEMZETI

A magyar

MŰVELŐDÉS

nyelv.

egősibb és legnemzetibb hagyományunk a magyar nyelv,
melyet mindkét társadalmi réteg beszél, ha nem is egyformán jól. Mert ha azt keressük, hogy melyik társadalmi réteg beszéli jobban a magyar nyelvet, a népre
kell szavaznunk. Habár a magyarság ugor és török elemekből tevődött össze, mégis a honfoglaláskor már egy
nyelven: az ugor eredetű alapnyelven beszélt. A hódító bolgár-törökséget a meghódított ugor elem nyelvileg már jóval előbb teljesen
magába olvasztotta. A magyar alaprétegnek ez a hallatlan beolvasztó
ereje mai napig sem csökkent; hogy egyéb példát ne említsek, az
egykor jóformán idegennyelvű fővárost száz év alatt magyarnyelvűvé tette.
A magyar nyelv fennmaradását a magyar népnek köszönhetjük,
mert a felsőbb társadalmi réteg többször hűtlen lett hozzá.
A honfoglaláskor még az úr is, a köznép is csak magyarul
beszélt. A nyugati kereszténység felvétele után azonban az egyház
nyelve, a latin a felsőbb társadalmi rétegben lassankint tért hódított,
írni-olvasni eleinte csak a papok tudtak, rajtuk keresztül az írásbeliség is latin lett. Az egyház lett az oklevelek hiteles helye. A z egyházi iskolákban latinul tanítottak. Vegyesházbeli királyaink idején
a műveltek egymás közt többnyire latinul beszéltek, a magyar nyelv
pedig a hagyományőrző réteg, a nép körében maradt meg.
Valahányszor nagy nemzeti veszedelem fenyegette a magyarságot, ösztönösen mindig hagyományaiba menekült. A magyar nyelv
is a török világ alatt jutott ismét szóhoz a nemesség körében.
A hódoltsági területen a reformáció terjedésével a magyar nyelv
egyre nagyobb tért hódított. A prédikátorok magyar nyelven terjesztették a hitet s a protestáns egyházak nyelve már teljesen magyar.
Erdősi-Sylvester János prédikátor még klasszikus versformában, de
már magyar nyelven versel. A protestáns iskolák is rendre magyarnyelvűekké váltak. Az ellenreformáció kénytelen volt hasonló fegyverhez nyúlni s a XVII. század már olyan kitűnő katolikus szónokokat és írókat termelt ki, mint Pázmány Péter, akinek magyar nyelve
egyúttal az akkori népnyelvnek is klasszikus példája. A „nemzetietlen" korban ugyan mégegyszer erőre kapott a latin nyelv, de a
magyart nem szoríthatta már vissza. Mária Terézia, II. József elnemzetietlenítési törekvései az irodalomban is mindegyre tért hódító
magyar nyelvet nem tudták elnémítani. Igaz, hogy a nemzeti társadalom eleinte a magyar népnyelvet a maga paraszti mivoltában képtelen volt bevenni s előbb deákos, németes és franciás irodalmi
iskolával, majd később nyelvújítással akart magasabbrendű nemzeti
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nyelvet létesíteni, de végül is a XVIII. században felismerte a magyar
középosztály, hogy igazán jól csak az a társadalmi réteg beszélhet
magyarul, amely ezer év óta sohasem beszélt más nyelven, — ez
pedig a nép. Az irodalom nyelve napról-napra közeledik a népnyelvhez, azonban a magyartalanságnak még bőven vannak menedékhelyei, ilyenek pl. a hivatalok aktái, a főváros kellőleg még nem
asszimilált elemei, stb. A tanítók pedig jobb ügyhöz méltó buzgalommal üldözik az iskolában a tájnyelvet, pedig minden iskolahagyott parasztgyermek visszatér a nyelvjárásához s számára holtig
idegen marad az irodalmi nyelv, melyet hat év alatt sem tudnak
beleverni.
Más nemzeteknél sokkal nagyobb megbecsülésben részesül a
népnyelv, mint minálunk. Jól javadalmazott intézetei vannak, melyek
hatalmas munkástáborral dolgoznak a legnagyobb nemzeti kincs, a
népi nyelvhagyomány összegyűjtésén. Nálunk ilyen intézet nincs.
Sőt az a lendület is ellankadt, ami e téren még tapasztalható volt
a mult század végén. A Magyar Tudományos Akadémia ilyen irányú
munkáját hasonlítani sem lehet a nálunk háromszorta kisebb finn
nemzet nyelvhagyománygvüjtéséhez. Hogy egyebet ne mondjak:
a magyar szókincs fele, a hely- és személynévanyag összegyüjtetlenül pusztul napról-napra, senki sem törődik vele. Fokozottan áll ez
a megszállott területekre. Pedig milyen jó szellemi fegyver volna
a településtörténészek kezében mohó szomszédaink ellen! Etimológiai szótárunk kiadása elakadt. Tájszótárunk hiányos. A népnyelvi
gyűjtések jóformán megszűntek. 1
Mostohasorban van az élőnyelv is a felsőbb társadalmi rétegben. Mint Kodály Zoltán írja: „Ismert történeti fejlődés eredménye,
hogy legelőkelőbb köreink a nemzeti kultúra ápolásában rájuk váró
feladat elől már jóideje következetesen kitérnek. Magyar nyelvszokásukat, kiejtésüket pedig mintának el nem fogadhatjuk. Ez a
kiejtés részint az illetők idegen származása miatt, részint a kora
gyermekkorban megkezdett idegen nyelvtanulás miatt tele van idegen ízzel, a magyar szokástól eltérő, tehát helytelen ejtésmóddal.
Kimondhatni: művelt középosztályunkban a magyaros magyar
beszéd a legnagyobb ritkaság. Mintha a műveltség ára az volna,
hogy elveszítjük az élő beszéd magyar zamatát. S akik alulról kerülnek a középosztályba, sietnek eltanulni ezt a színtelen, semleges,
sőt hibás beszédet, mert azt hiszik, ez a finom, ez az előkelő, s eldobják a magukkal hozott egészséges, gazdagabb színezésű kiejtést,
mert parasztosnak vélik az ú j környezet hatása alatt."
„A nyugati népeknél a saját nyelvük tökéletes, biztos tudása
a kultúra elemi követelménye. Nálunk, tudjuk, nem az. Hozzájárul
bizonyos felelősségérzet: a beszéd szinte a nemzetért való testi kiállás egy formája. Hol romlik a kiejtés? Ahol fogyatékos a nemzeti
öntudat és a velejáró felelősségérzet. Ahol a nyelv tudása nem tartozik a legmagasabb kultúrideálok közé. Ahol az idegen nyelvek
tudása fontosabb, mint a nemzeti nyelvé."2
1
Üjabban a Csüry Bálint vezetése alatt álló ifjú gárda lendülete ígér szép
eredményeket. A szerk.
2
Kodály Zoltán: A magyar kiejtés romlásáról. Budapest, 1937.. 8, 13. 1.
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A népnyelv is egyre nagyobb mértékben romlik.
A forgalom fél évszázad óta sokkal nagyobb, mint volt azelőtt.
A népi közösségek bomladozóban vannak. Ma már nem akad olyan
ember, aki a faluja határán sem volt túl. A fővárosban szolgáló
cselédleányok a magasabbrendűnek vélt rossz pesti nyelvet hamar
elsajátítják s később a falun mint anyák többé-kevésbbé idegenszerűséggel fertőzött nyelvüket örökítik gyermekeikre. Az iskola is
ostorozza, kigúnyolja a tájnyelvet, azt az irodalmi nyelvnél értéktelenebbnek, rosszabbnak tartja és hirdeti, így a nép hite meginog
a saját nyelvérzékében és elveszti azt a nyelvbeli biztonságát, amit
szüleitől örökölt. A paraszti társadalomból kiszakadt, de még a faluban élő mesteremberek félig úri, félig parasztos beszédjét mindenki
ismeri; ha ehhez még bizonyos adag tudálékosság is járul, előttünk
van az ú. n. „csizmadiabeszéd", mely méltán nevetség tárgya a műveltebb emberek előtt.
A magyar nyelv művelésére, a népnyelv emlékeinek összegyűjtésére, az élőnyelv ápolására országos mozgalmat kellene indítanunk. A tanítókat, tanárokat, lelkészeket nagyobb mértékben kellene a népnyelv szolgálatába állítani. Vigyázzunk legnagyobb nemzeti kincsünkre, mert „Nyelvében él a nemzet!"
Györffy

APÁM

ÉS

István

GÁRDONYI

Szólt apámhoz, jobbját nyújtva
felé:
Tanító vagy s én tanító
vagyok,
Szivünk tüzétől nőnek nagyokra
Magyar égen az i f j ú csillagok.
Szólt apámhoz és én csak
figyeltem,
Olvastam könyvét, tengere
gyöngyét,
Negyvennégy
könyve magyar föld és ég,
Hunnia nyakán tündöklő
gyöngyék.
Halott apám és halott
Gárdonyi
'Naponta itt van és ébred a mull,
S én áldom a két örök tanítóm,
Kitől a lelkem csillagfénnyé
gyúlt!
Hegyaljai

Kiss

Géza

