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FI Г Y ELO
Harcot a magyar nyelv rontása ellen
A nyelvek életében niincs megá đ lás, nincs inegállapodás. A nyel\
az emberi társodorommal együtt, mint anmak kifejez ő , eszköze. áliaridóan fejl ő dik. Az é. ő nyelveket nem tudósok, ,filológusok te rгmtették.
hanem a nép. Az emberi társadalom il е galacsonyabb színvonálán, amikar még legikezdetlegesebU haszníálati tárgyann kívül semmit sem tudott
alkotni. már gondolatainak !kifejeziésére. t б rгkedett, hangot formált, a
hangból szavakat. tehát •i nvél et alakította. S a társadalmak fejl ő désével, az egyetemes társadalmi csoportok, emberi közösségek, törzse' х,
osztályok, ri еmzétek feil ő cíéséviel. egymás elleni harcával és egymás1 oz való közeledésével, aha.` цán a töirzsi sajátos mépnajzi és nemzeti
sajátosságok egy-egy nép életében ,mélyültek és r б zz б dtek, ügy érv ć nyesültek a k еlcsönbаtásak is.
Tiszta nerrzeti nyelv nincs. A magyar nyelvet a filológusok a finnugar 'nyelvcsaládba súrozták. A tudománynak ez az osztá lцozása csak
'a nyelv eredetére vonatkozik, amnkar rnás ;népéké mnell+ett, vagy azok
közvetlen hatása eredm'ényekéwt alakult. De a vwlá azóta is .nagyot
f,ejll ődött, s benne nagyot haladtak az , egyes népék s velük 'kü,lёn ni nlzeti nyelvünk is. Az ősi testvérnép>ékkél. finн ekketl, osztjákokkal, vogulakkal s az Ural vidékének más nd$peiivel nincs már semmi nyelvi közösségünk. Az a 'néhány magyarhoz hasonló szó, ,me'.yéket történés.z k
és sz оnvedélyes etimológusok uijо g va fe'lfedezr.iek náluk. meg sem köz°litik a má.s nyelvékbő l sutvett jövevény-szavak számát. A magyar n уe'. уben már sokkal több a. latin, a germán, a ,szláv eredet ű szó. A magyarok
szornszédságában é'l ő népek n у,etivi •hatása a ci мihzáció fej' юttségével
sokkal nagyobb volt. mint a kezdetleges nyelvürükre gyakorolt ural-vidéki
hatás. 'A Ha:otti tesz; d cs гΡi;k hétszáz esztend ő s, de iahhoz. hogy .a mai
magyar meg&lrtse, le 'kell fordítani. Anni számunkra 'érthetetlenné teszi
az azt hiszem. az európai hatás al aitt fejlő döttnyelvi .küllónbség.
szavainak eredetében. összetételében tahót a m agyar nvei'v sem ne-vezhet б tiszta nemzeti nvelvnelk. De alkatában, гsze нieméb en, törvényeiben mégis saјiitosan nemzeti nyelv!
S rha most felvetjük a magyar 'nyelv romilásánalk ,kérdését itt a mi
vidékünkön. nem ny е'wi sovinizmus vezet bennünket. Nem ,a iövevél'nv szavak ellen akarunk iküzdex;<i, nem a nye еlviinkbe btör ő idegen, szavak
ellen védekezünk, hanem a magyarnyelv sze1lTeméhez, a'.ka:tához és törvénveihez wгlfi ragaszkodásra buzdí , taunik. Nem v; аgццnk .puristák, az idegen szavakra betegesen vadászó nyélvészek, :akik ,2-vaikran e ,vieszn еk a
részleték rengetegében s a fáktól nem Tátják .az erd ő t, szavaktól .a nyelv
hatalmas éвülebét. Nem az a ,kérdÉls, hogy udárniko гt mon кduг k-e vagy rohammunkást, pszihalógiát vagy 'l+édektanit. A szavak fogalmakat, takartnak,
s aki a r,sziho'.ós:ía fogalmávail még nem találkozott, annak a magyar
m űszó éppen olyan idegen lesz. Ez, természetesen. kor б ntsem jelenti,
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hogv nini teszünk ki.il ёnbséget s nem a:kalmazzuk ,:degen szavak helyett
а már polgárjogot . т yer rnííszavakat. De har сur>k е'ső dleges сélја nem
ez. El őbbrő 1 kell .к ezdcnürrk, a be ~tegsí;g kórokozó ~iát ke'1 megtialáll,ruunk,
ho.>;v hozzáfoghassunk a kezeléshez. Az idegen szavak elden;l küzde.lem
cgyel ő re olyan fény űzés vo na :nye`vür. к roiiams ramlása ide: én amit
nem inzedhettink meg magunknak.
mi vidékiün!kön, alkatáьany szedlerrtében és törv éA magvar nyelv
nyeiben romlik. S nini a nyelv teremt ő je, , а nép rontja. hanem a. nyely
rnű eiíie, az értélni'iség. A magyar nén, kü'.>Ünösen а zárt tömbben é1 г"~
nép, гisztü.nösen beszéPi ő si nyelvélt, s ha beenged iöveviénv- ~szavakat, azokat m:agához idomítja, 'be'illeszti a nyelv eg°sz ~ ébP ané1'kü1, hюgц az szel:emében bárrnil.yen változást is okozna. Vannak nvalwyárásaink, aho a
szláv hatás nagyon er ős va~ t, alul rengetery- haгszuІúlati tárgv aueVe szláv
enedetti és cs:upán a kieitéss_él és a rago ~ldkall magy.arosították. Még?s
szp, vi]ágos, értelmes ё s forduгlatos magyar besz ёdet аlalkít:ottak ki. Az,
1-~ ogv Ku:puszina színmagyar községb ~n а régi Jugoszl'avliában. nem avolt
magvar iskola s a legények jórésze ciri111-betíí иel írt mа gYannyelvíílevelet a k.ltonaságból családinak, mert az iskolában . а lattn betííket*'nini
tanulta mez — a kupuszinaiak magyar ny ~elvén. nem vál ~to.ztatott. B,izonvos lз ogv e г.által is hoг.zájuk tapadt néhány szláv szó, melyeket talán
sohasem zárna'k már ki nyelvünkb ől, di annak al ~ka+tálh оz még kono'cab э '.
ragasz:kodtak mint azel ő t:. A régi nёpeІene;s na:+itika n.em engedte őket
az álta.lános magyar kultúr1hoz fél І emelkednn, Іi аnеuв méginká'bU vгissza1ö ~ kte г:ket rnagánvosságukb а.
Ma m ѓnr magyar iskola va,n1 Kupusziuidn. s ő t а'.gimn,ázi.um. ѕ
ncrnc.sa.k Киpuszinán. hanem mpndenlütt, ah о1 magyarok é1n ~ ek. Az
íii Jugósz,láviában ann,vi>< nv ~e~lvi iszabя dságot kaдэ tunk, hogY egy-szerííerr iiein yagyur,k Yépesek élni vele. . A .háború a va.idasági
magvar ć rtelniiség jórészét elsodorta. A most alakuló úi magyar -érte'э nisé т viláLзíézztében er ő s '.e ~het, általѓ nios m űveCbs~ég békin'tetében ina gas.rbb színvonalon mint a r'égi magyar értelmiség, de a magvar 'ku'tLírát, a niagyar tdrténPlim ~ et alig ismeri s anvanvelvén csak rosszul, sok
kínlóclással, dadogva ké.pes kifejezni magát. Még mindig nem nvithaturk
э nnyi magvar iskolát, amennyit a néphatósá.gok е?t.arbamúnlák, mert nincs
elegend ő magyar tanító és tanár. A magyar iskok t ~ nerői tú њyom ~ í
többségben szerl; iskolákba iárta'k. 1 -~ г'szen mawar iskolába nem iárlrattak.
müveltsé.;fiket igy nini an.yanve,lwilkön szerez,ték, szerbil tanu`tak gondolkozni.magyar nyilwük pedig csak otthoni haszn лlatra sza:gált.
Most az зí.i Ju.g'oszláviában viszont szabadon fejl ő dhetik a magvar
ku?!túra, a magyar nyely. nemcsak ápalhatjuk. fe.i.'.eszthetiiik. di k ö t ,-lességiink is ápo'.;ni. A néphatóságak sz,igorúan ügvelnek arra. hogy n agvar iskolába magyar nсmzetis'égíí taner őгket nevezzenek ki. Hogy az .r
s zegÉl rv magyar tanít ć csak a и1'1-gáris nyelvet L'eszé'li. azon :nem torpa п .
hat meg .az is'koilapo І itika. Т:а 1á'. ја fel magát! A magyar kultúr.a. a magyar nyelv mííveléséhez nedig minden lehet ő sógeat megad né pi á?iarnutl'c
éјјепек vele е'.vezzék a magyarok ahogy tudik А halóságоk arra •
ugvelnek, hogy m► inder~ ütt, ahol magyarok elnek, a magyar nyelv legyen
eds ő sorban a kifejez ő eszköz. Hogy a feliratok. hirdetmények magyar
nyelven adjak tudtára а népnek, amit tudnia kell.
S így lépte.n-nyomon ráeszmé ~ ümk. hagy milyen szegénvek "~ gц un К .
Hogy mennц ire eitávоlodtunk nemzeti Кultúránktól. .mгennyire nen, tudjuk
saját anyanyelvürdket sem. A magyar 'félirato.k és hírdetménvek hemzseg-n~ eik a magyartalгanságоktál, а helye-sírási h:báktól. s ő t gy,akra;n egvs,zer ű en érthetet:ene'k. Vannak magvár tanárck és tanít6k. akik nincsenek
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tisztában. szegények, a magyar .helyesírással, a ;n.velvtan. 'legelemibb szabá. уају J. Pedig magyarul kell tamítaniok s így maguik r оntiák nvelviiket.
Lapjainkban már más, de talán a - fentieknél is. sú;}yasabb h'bkkal
találkozunk. Nem a helyesírásról vаn szó, mert ilyen ihibákat nem talátunk, saramba nyelvtani hibákat sem, erre is .szerkesztik lektorok vigyázmak. Még az ikes ige használata is megfelel az újabb magvar nyelytani törvényeknek. Scrkkai veszedelmesebb baj sajtónkban az á.tálánoti
stílustalanság. Nem esvéni stilústalanságra sondaloik, hiszen vanmak ir(í
ink é+s ujságíróink, akik egészen kifinomult еzу éini stliltussal rendelkeznek•
hanem az általános sbilustalanság.ra, melу lapjailnkban a magvar nx>elvit
annyira jel'l'emzi..
Lapjainkban és sajtótermékeinkben. általában soka fordítás. Fiatal.
kialakU.latlalt irodalmunk képtalen még egymaga erlilrutni a magyar töntiegeket, de még ha erő sebb 'és kiterjedtiebb v ова, alakor sem. lehetne célj а
a szellemi öiiellátás. Világnézetii és palitik а i irodalmunkаt a m,eglévö ju gaszláv, illetve .szerb-horvát nyelvre lefordított amyagbál kapjuk. Ezt ar
anyagot le kell fordítanunk. Van azonban még e.z У feladatunk; megistnertetni a magvar olvasót a szláv irodalom: jelesebb termélk еivel is. Ezen
a térem jóvá kell tennünk az évtizedes mulasztásokat. Sokat kei'1 I irdiІааа k! Államfé гfiairt ►k nemcsak :a szerb. a horvát, a szlovén nápekher
szólnak heszédeikben ,és írásaikban, hanem Jugaszlávira. ,minden népéhez
h оzzánk magyarokhoz is. Egyeket a beszéc'eket és írásokat ±le kell fordí.tanun!k, hiszen a magyar nélp életét. helyzetét is érialtt ő kérdésekkel ;foglalikazn►ak. Sokat kell fordítanunk! Lapjainkban az anyag nagy része,
k: nvиterinelésiínk jel enitős része megint csík fordítás.
A magyar irodailamlegnagyobb allajkjai saját alkotásaik. mellett nagy.
Ć szћin't és tiszta örömeit találtak, a fo rdítág munkájában. Mennyi szere;ttel fordította Arany János Aristophanes .mes'élit_ s mennyit forclitat.tak legjobbjaink közül is: Fet ő fi, ..lózsef At bila! A fardítássa.l egy kicsit' mindig kinyitjItíЛk ablakunkat más népeik udtiarára, megns:merkedünk
más népek életé иefl., szelliernével, starát оsságaival, s a barátkozás, az istn°rkedés mindig' öröm,. Mérg Ady is. akii pedig nelm tudott semilven idegen
nyelvet megtanulni, ba.rá.tai segítségével .és a felfedezés 'bol.dogsá gával
ii tеtte át magyarra nem egy karcbeli francia köllt ő strófáit.
Mi nemcsak kö lítőket fardítumk. A politikusok beszédei, a iközgazaasági sza'kemьerelk, az ideológwsok írásai ne?külözv}c a költ ői elemeket., a
nyelvi szépségeket, a mandaltak ritmiusát és zerné ј ét. Náluk a tények meg
állаDítása. a gondola± +közlése. mindennéll fantosa'bb.
De ha kisebb igénmyel fogunk ezeknek az írásoknak ljefordításáhaz.
könmyeltnííségüm+k a lefordított munkán áll bosszút. A fardítái munka
nehézségét nem .a m ű érté'kг szabin meg. Szabó г,ndre, az orosz kla.s г,szikuso k magyar fordítója mondja valahol, hogv To'.sztoit könnyeL b
lefordítani, mint jónéhány nálárnál kisebb írót. A fordító munkája. akár
míívészi feladatra vállalkozik, aktág másra, egyformán rl аgv és fe:el ő ssé gteljes.
A rossz fordítással nemcsak az eredeti anondanivalú s&kadhat el, de
nvelviinket is tönknetehetjük. S m iutián lаlујаir*kban rengebeg a fоrdítás
nálunk is az a veszély fenyeget. Mert lapjainkban gyakran találkozunk
olyan rossz fordítással, amely nemcsak a magvar ,go гida'kod, smódtól.
a magvar nyelv szerkezetét ől, .a magyar gom.dolatmenettól idegen, öle
az eredeti monclartirval б t is kifordítja, értélmlét5} megfosztja. Fordít&ink
'a
a: dolog k i nауеbb oldalát veszik: szoоlgai alka,lmaikodást, a. szószerintú! fordítást. Úgy okoskodnak, hogy felel ősségteljes. munkájukban.
amikor -a lefardítardó anvagn2k minden szava fcntos,. mert minden szó~
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nak súlya van,, mjntden -szán szótári értelemben kell lefordítani s akkor
senki sem tehet sz e.mrehányást. Egyszer, miimdenre e а szántan, rámutattam arra a meszed оlюПire. mél у nцΡelvünkiet a vajdasági magyar sajt(
részér őđ .fenvegeti. Azt is hangsúlyoztam, hogy a szolgai fordítás rrern
esalk ny lviink ,szellliemét éls tör% é ПуеЁ 'sérti és rontja. hanem ért&metlennué teszi a 1efordítatt anyagot is.
Mii azonban nemcsak ír!sban fordítunk; beszédben is. Multkor egy
magvar kultúrális értelkezleten vettem részfi, ahol egyik tkirvtélves
társadalmi szervezettünk magvar kik еldötte m, egnv ftó L е szédét így
kezdte: »Most anéptársak majd meg fognak ismerkedni Gyilász éiv
társ ikife:itéseiиel, amit az irad аlomrál, a m űvészetrö+l és más ilyen
dal,gakról kifejtett.«
Annakidején feljegyeztem ezt a •mondatot, nem úgy, mint a .szabói оar térhódítását a magyar nye:T лben, ahol már !nlemсsak..fardítwnk, harem immár fejtünk is. 's őt k fejtiink, (de mint tipikius p ldái:át a milin
denmkapi nve`lvrontásnak. Meg kell jegyeznem, hogy a kiküld, ёtt valószínií`leg még soha nem gondolt arra, hagv nern tud m agyaru+l. Hiszen.
magyar, hát csak tudja az anyanyelvét! De a k иfeitéls (dZ!íagаnie) sz бt
szerbből fordította, ,mert ahonnan az értekezletre, eljött, szerbi-h beszéltek wilász elvtárs »kifejtéseir ő l«.
I ос sánat, nem humoros cikket akaт tan írni! Az idézet nem kiragadott., csak itt-ott el őforduló :példa. Ha az volna, csakt цΡgvan уnо so-1Nraghatnátrk. De miután lépten-nyomán, állandóáru, a Vajdaság minden
r ć szében beleütközünk -a magyar nyelv r уеn csunya .kin!öуёseлbe, síruunik ,kellene, félreverni minden harangot Els harsány hangon kiáltani,
hogv mindenLiti rneghadlják: Emberek, magyaroik, vigyázzunk anya -r.yelvünkre! Ne hagyjuk ebek harmi'incadján, ne hagyjuk veszes цdőbe
niervni, mert ha így romlik tovább,' gyermekeink m-ár nem t,udpak majd
iІІ,agvarwl ! Na egy nvely eweszti szelleanét. ha elfelejtik törvémye іt és
megbántják alkatát, akkor az a nyelv sorvad és lassan pusztul. Akkor
az a nyelv, kihal, s akik e9- kar meg : használták, olyan nve:ven gondolkoznak majd, amdlyen jobban tudják kifejezni magukat. Na így megy
tovább, mit várhatunk gуerm ekeinktől, a jöv ő magyar nemzedéktoll?
Na nem Tesz magyar nyelv, magyar kultúra sem 'ehet.
Ne keressük a rossz, kirívó példákat arások nvelvé heгr;. Ismerjük be
zétэ csendesen, hogy saját magunk is rontjuk nyelvünket. M аga.m is
sokat fordítok, magam is gyakran megd бhbeniek. hogy manda.tszerkes.ztésem idegen, hogy nem oltam el,éEg éber s állítmányom á mondat e1ej ćn ágál. Ne tessék mosolyogni rajtam; nem csináhok miaganunak föilö:sleges gondokat. Nem játék ez, nem tanáros sz őrszálhasogatás, hanem
sajnos. komoly dolog. Nemcsak a stilnsrel van, •szó. nemcsak :orrál, hagy
szépen, vagy pongyolamódon fejezziik ki magunkat, hanem az értelemr ő 1, az ért+het őségг 1, a világos beszédral és írásról. S ezt csak úgy ér.iük e'1, ha ragaszkodunk 'nvelviin К szelilemÉтliez, alkatáhоz éis törvénYelh ez.
Nуеlviink ápalásdt senki sem aikadályozza. Az, hagy ma.gyj аrоk vagyunk nemcsak törbé!nelmi a аdоttság, hanem nyelvi kёnуszеr is. Nini
azért vagvwrrk magvarok, mert .i,ó annak lenni, Ihan едn azért, mert az
anya'nyelviink magyar, mert magyarnak 'szii' 1ttriink s f"egy meт lt ragYarд
nak neveltek bennünket. S mivel magyarok vagyunk, gye гrnekeinket is
nagyárnak neveljiik. Ez természetes.
Mit tegyihik . hánt? Tarrrrljunk a néptö гl, a magyar flk nénét ől!
Nem szavakat. hiszen az iroilahni nv еivnсk anagasabb s уоаiІоán kell
.állrnia s így nagyobib szókim ,ccsel rerзidelkеzrrie, rruin a népi nvilv+ntek~
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I)e a magyar nyelv szeTlemlét, a1lkatát, bámul аt~ osan gazdag fordulatait
primitvиségükbe:u is tök ~!letes törvényeit an4éл azokbaгn а falvakЬa,n is
megcsodálhatjuk, ahol e иész:en sa:i ~áxo's nVellvjѓ rá5s ~al széllnik. A kóró_r i
ember -- rnily keveset hallu;rnk err őQ :z ő si szlavóaiai épszige+tr ő+1! --n,;iel ő tt rágyú.it a pipá.i ~íra, el őveszi »duvaпyo k~ esze!j ~ ét.«, de m ёgis
zenzetes, dallamos magYar nyelven beszél; iha d ~ deigle;n, szavalkat is íliaszn.ál, azokat s:a.iátján.aik teki л ti, mert szarosan be+l ю,fоntit г a magyar njTely
кazdag és szerteágazó szövevén.v'ébie. rIogy a kupus'zinai émber aZe lentarban 1 а!kik s kam ~ájához a Grédába regY. va ~v a Budz,sákba -b:
..sz ~ lgean ~i, s ,aгmikar a marryecske íigy enveleg, hogv azt mondja: ».]a j•
maga ho:gy micsadás ember, az már so'kaság! «— ett ő~1 az ti ma ~ var
nyelviik Іnég nern le ~ sz idegen.
Nem vehet:üik -rt a falu nYelvét. de tanulhatunk :a falusi mag ц ar• tól és tanulnunk is kell Mert a rrragvar n уe.ly itt bizonyosan más- +ként fe.il ődik majd, mint Ma;:vararszágon. Lesznek І l уа elemei, ame1Ye:k k"úhnbüzruek majd miden más vidék. vagv terület magyar гоуе'vé
љtő . Ezzel számaln~ umk ké11. di az egyetemes magyar nyalvt ől e~ ltérnünk mégsem szabad.
Legfőbb feladatunk az igénYesség legyen. Szeres-siik mrilvLiniket•
.ápaliuk és ragaszkodjunk hozzá! нo ~ v hod :keC І kezdenümk a munikát?
Talán sönörjön el őször mindenki a maga háza гő tt. Gsi'náljunk еlő szöi
ot:thю.n,. a ltörnyezetiln+kb: n rendet. Kezdjük a leg еliem,гbb do1lgoknál. Amikor n.dhánц héttel ezel ő tt városunkban megala)kítabtuk — tanárakból„ t1ní tókból_ nyomdászakból és tujságírókb ő l.
magyar пуе'.wm п vel ő tár _sasгiлtunkat, felrnerü!lt а kérdés, +hogyan és hol kezdjük a munikát. EgY
гэгеу magyar tanár azt mondta, kezdjük az ábc-nés1.
S ezen sen ~ ki •ет osad 11 corгott.
Таы.n mirtdenüt t az ábr.-n ~ é1 kellene kezdeni. De hát kezdjük el már
tiegvszer!
Nerceг János

