BENKŐ LORÁND

Nemzet és anyanyelv
1. Ez az előadás m á r csak jellegénél fogva sem lehet alkalmas arra, hogy
a címében jelzett két alapfogalmat: a nemzetet és az anyanyelvet
tudományos elmélyültséggel és részletességgel meghatározhassa. De ez egyébként is
hálátlan és részben megoldhatatlan feladatot jelentene, hiszen különösen a
nemzetfogalom kifejtésének kísérleteivel, ennek szakirodalmával szinte egy
könyvtárat lehetne megtölteni; s rögtön hozzátehetem, anélkül, hogy végleges és egyértelműen tisztázott megállapítását birtokolhatnánk. A nehézség
oka: a nemzet történeti kategória, azaz jellege a történelem folyamán fokozatosan alakult ki és többszörösen változott, továbbá társadalmi szempontból
is sokrendbeli, nagyon bonyolult összetevők együttese. Az anyanyelv fogalmának meghatározása ugyan nem vet fel ennyire sokrendbeli nehézségeket,
de mind egy-egy társadalmi közösségnek, mind az egyéneknek a viszonylatában problematikája szintén szövevényesebb annál, hogysem taglalásába itt
belebocsátkozhatnék.
Mindebből az is következik, hogy előadásom a két fogalom viszonyának
nem kevésbé sokrétű témakörét sem foghatja át a maga egészében és minden vonatkozásában, csupán néhány részletet ragadhat ki abból, olyanokat,
amelyekben a figyelemnek a történeti problematika nélkülözhetetlensége
mellett is elsősorban a mi mai viszonyainkra kell irányulnia.
2. Hogy nemzet és anyanyelv mily szoros kapcsolatban voltak és vannak
egymással, azt többek között az is élénken jelzi, hogy a nemzetfogalomnak
igen nagyszámú és változóan sokféle kritériumot tartalmazó meghatározási
kísérletei között egyetlenegy sincs, amely a közös nyelvet ne említené. Sőt, a
legtöbb idevágó véleményben korai időktől napjainkig a nyelv szerepel a
kritériumfelsorolások élén. Lingua et móres, lingua et consuetudines
— nyelv
és szokások, hagyományok — volt m á r az európai középkor társadalmi alapállása. Ez a fogalmi kapcsolás világosan m u t a t j a , hogy a nemzeti létnek, illetőleg ennek tükröződéseként a nemzettudatnak az anyanyelv összetartó
ereje, az anyanyelvi közösség érzete alapvetően fontos tényezője és determináló ja volt és marad.
Természetesen a magyar nemzettudat formálódását is régi időktől fogva
az anyanyelv közössége táplálta igen hatékony módon; és a magyar nyelvre
irányuló egységesítő, fejlesztő, pallérozó törekvések mögött is mindenkor a
magyarság összetartozásának felismerése és erősítése munkált. Modern nemzetté válásunknak és mai nemzeti nyelvünk kialakulásának folyamatában a
kiteljesedést — mint jól ismeretes — a magyar felvilágosodás hozta meg, és
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a magyar reformkor tetőzte be. Milyen mély igazsággal és gyönyörű szóval
fogalmazzák meg a nyelv szerepét a nemzet életében m á r a felvilágosodás
írói. Idézem K á r m á n Józseftől: „Mindnyájunknak kívánsága Nemzeti Nyelvünk' Virágzása . . . Ez az a' Palladium . . . ez az a' Mód, a' mely Nemzetünket Lételében meg-tartja, az a' Jegy, a' melly meg-ójj, hogy a' többiek között el ne olvadjunk" (Uránia, Bevezetés). Kazinczy véleménye: ,,A' Nyelv
egyik legféltőbb kincse, egyik legfőbb dísze a' Nemzetnek, s' a' Nemzeti Léleknek mind igen szép képe, mind hív fenntartója 's ébresztője" (TudGyűjt.
XI, 6).
Mindehhez mai viszonylatban sincs már sok hozzátennivaló. Hiszen a
jelenben is az anyanyelv közvetíti számunkra a nemzeti múlt történeti-társadalmi örökségét, ez kapcsol be bennünket igen nagy meghatározó erővel a
ma nemzeti közösségébe, segítségével ismerjük és é r t j ü k meg a mai valóságot, általa szerezzük meg és hasznosítjuk tudásunkat, ez jeleníti meg, fejezi
ki gondolkodásunkat, érzelmeinket, melyek nemzeti létünkhöz, sorsunkhoz
kapcsolnak.
A nemzetnek és nyelvének ez a közvetlen kapcsolata, persze, nem jelenti azt, hogy a nemzet mint történeti-társadalmi kategória, csupán nyelvi
alapokra épül. A nemzetfogalom meghatározásában ugyanis a nyelv mellett
más tényezők is lényeges szerepet játszanak, mint például a közös múlt tudata, a történeti hagyományok, az anyagi műveltség egysége, a szellemi műveltség együttesen birtokolt elemei, benne az irodalmi hagyomány, a szokások, viselkedés stb. közössége, a nemzeti érdekekhez fűződő közös viszonyulás, az együttes érzelmi kötődés, a nemzeti lét tudatos vállalása. Szükséges
azonban megjegyezni, hogy a nyelvi problematikával ilyen vagy olyan módon, közelebbi vagy távolabbi áttétellel szinte mind érintkeznek. Ez a körülmény a nyelv szerepét a nemzet életében csak még jobban kiemeli.
3. Ezek után nyilvánvaló, hogy az anyanyelvi tudat, szemlélet, érzület
szervesen, elválaszthatatlanul illeszkedik bele a nemzettudatba, a nemzeti
önismeretbe, a nemzeti lét átérzésébe és átélésébe. Megfelelő ismeret- és élményanyag, pozitív érzelmi töltet, viszonyulás nélkül azonban sem együttesen, sem külön-külön nem érvényesülhetnek, nem tölthetik be szerepüket
sem a nemzeti közösség, sem az ahhoz tartozó egyének életében. A nélkülözhetetlen érzelem viszont — nem győzöm hangsúlyozni — e, tekintetben is
igen nagy mértékben a múlt ismeretéből, magunkénak vallásából, t u d a t u n k ban éléséből táplálkozik. Ezzel nem a történelmi tényezőnek a szerepét akarom szembeállítani az anyanyelv jelen társadalmi funkciójának felismeréséből is fakadható élményanyaggal és érzelmi velejárókkal. De ha nincs benne
tudatunkban az a történelmi szerep, amely a magyarságot m ú l t j á b a n is
ezernyi szállal kötötte anyanyelvéhez, ha nem ismerjük, mit jelentett évszázadok viharai között a magyarság számára, a magyar lét, a magyar m ű velődés számára anyanyelvének közössége, akkor tudati-érzelmi gyökereinket
vágjuk el anyanyelvünk szemléletében.
A magyar történelmi közműveltség e viszonylatban sajnos, nem egészen
áll azon a fokon, ahogyan nagy kulturális hagyományú nemzetek saját múltjukat általában, és azzal szoros összefüggésben saját nyelvi m ú l t j u k a t ismerik és tekintik. Szomorúsággal s szinte évről évre növekvő meghökkenéssel
szoktam tapasztalni, hogy magyar szakos egyetemi hallgatóim, akik pedig a
magyar társadalom jövendő szellemi elitjéhez, magvához fognak tartozni,
mily keveset hoznak magukkal a magyar múlt, a nemzeti hagyományok ismeretéből, mily keveset kapnak vagy vesznek föl ezekből a középiskolában,
és szívnak magukba mai iskolán kívüli szellemi kultúránkból, a környezetből, a családból. Alig birtokolnak valamit a nemzeti műveltség olyan általános elemeiből, mint a magyar történelem, a magyar irodalmi múlt, a magyar
művelődés története, s halvány fogalmaik is alig vannak a magyar nyelv ko82

rábbi életéről, az érte folyó, egyúttal a nemzeti ügyet is szolgáló szellemi
küzdelmekről, a magyar nyelv és a magyar irodalom, kultúra ügyének sok
évszázados összefonódásáról, a határokon kívül rekedt magyarságról, e néprészlegek nyelvének fontos történelmi szerepéről, s mai nyelvi sorsáról. És
ha így állunk az egyetemi hallgatósággal, akkor mit várunk, várhatunk el a
szélesebb társadalmi rétegek felnövekvő nemzedékeitől?
A nemzeti múlt és benne a nyelvi múlt ismeretének huzamos elhanyagolása, elrekesztése — amelytől nem voltak éppen mentesek elmúlt évtizedeink — nem csupán az anyanyelv iránti érzelmi közömbösséget táplálja,
ami a nemzeti tudat elmélyülésének önmagában is ellenhatásul szolgál, hanem az ismerethiány ugyanakkor kivált társadalmunkból paradox, torz, nemkívánatos eszméket is népünk, nyelvünk eredetének keresésében, kihívja és
táplálja ide utaló áltudományos képzelgések társadalmi terjedését, hamis
nyelvi-őstörténeti vélekedések elburjánzását, sumerizmust meg hasonlókat;
sőt a mai nyelvi gyakorlat terén is tápot adhat szélsőségesen, tudománytalanul purista nézeteknek.
Hogy a magyarság sorsának, nyelvi múltjának nem ismerése mai gyakorlati viszonylatokban milyen sok más egyéb, bántó, méltatlan megnyilvánulást hozhat, és sajnos, hoz is felszínre, arra a példák sorozatával lehetne
niég utalni. Amikor nálunk ugyan jóakaratúan, de annál mélyebb tudatlansággal csodálkoznak rá a szomszéd országokból jövő magyarokra, hogy milyen jól, szépen beszélnek magyarul (ennél nagyobb sértés persze, mondjuk
egy erdélyi magyar számára, ki sem volna található); amikor a tömegkommunikáció képviselői tudatlanságból vagy kényelmességből elferdített, idegen írásmód alapján emlegetik a szomszédos országok magyar nemzetiségű,
magyar nevű személyeit, sportolóit, idegen néven történelmi magyar városait
stb., stb. — akkor mind egy hamis nemzeti-nyelvi tudat vetületei állanak
előttünk. A történeti-nyelvi tudatlanságnak, közömbösségnek ilyen és sok
hasonló példáit ma kevés helyen lehetne megtalálni Európa műveltebb régióiban.
4. Ennek az előadásnak a témája egyébként magától értetődően foglalja
magába a határokon túli magyarság anyanyelvének problematikáját is. Aki
történeti tudattal szemléli e kérdést, annak számára nem lehet vitás, hogy
a magyarságnak mai országunk körül élő nagy tömegei nemzetünknek éppúgy alkotó részei, mint mi itt, határainkon belül. Korábbi nemzeti közösségükből való politikai kiszakadásuk, az államhatárok fejük fölötti átlépése,
állampolgárságuknak, államnyelvi közegüknek a megváltozása, anyagi és
szellemi életfeltételeiknek részben mássá formálódása nemzeti hovatartozásukat alapvetően nem tépte szét, legalábbis addig semmi esetre sem, amíg
anyanyelvük rendszeres használata, közös történelmi múltjuk tudata, nemzeti identitásuk ismerete és megvallása, érzelmi viszonyulásaik a korábbi kötelékeket számukra fenntartják. Nemzetiséggé, nemzeti kisebbséggé csak mai
állami közegük szempontjából nézve váltak, ami ugyan mai viszonyaik szerinti állampolgári lojalitásukat feltételezi, de ez a tény nem ellentétes nemzeti
hovatartozásukkal, azonosság-tudatukkal, magyarságukkal.
Hogy ebben a tényben éppen az anyanyelvnek és az ahhoz sok-sok szállal fűződő kulturális örökségnek, tudati-érzelmi velejáróknak mekkora szerepük van, azt nem kell magyarázni. Ezt tanúsítja az a sajnálatos tény is,
hogy ahol a nemzeti kisebbségek ellen elnemzetlenítő törekvések kapnak
lábra, ott a támadás elsősorban az anyanyelv ellen irányul, illetőleg mindaz
Mlen, ami az anyanyelv megtartását biztosíthatja. A szülőföldön való tartózkodásnak, az anyanyelvi közösségben megmaradásnak a joga, az anyanyelven
Való tanulás joga, a közösségi kulturális hagyományok ápolásának, a kulturális szervezetek, intézmények fenntartásának joga és hasonlók — mint az
általános emberi jogok részei — tartoznak itt a támadási célpontok közé.
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A határokon kívüli magyarság nemzeti léte tehát legelsősorban éppen anyanyelvén keresztül kerül egyre súlyosabb veszélybe.
E szomorú tények ellenében viszont jóleső érzésekkel, nemzeti jövőnkbe
vetett reménységgel tölthet el bennünket, hogy államunk vezetése újabban
egyre inkább felismeri, és fokozódó határozottsággal ki is nyilvánítja, hogy
a határainkon kívül élő magyarság is nemzetünknek a tartozéka, és sorsa
— benne igen fontos helyen anyanyelvének sorsa — nem közömbös a számunkra, s többé nem fogjuk hallgatásba temetni idevágó nemzeti sérelmeinket.
Amikor anyanyelvünknek a nemzeti művelődésben betöltött kiemelkedő
szerepéről, a hozzá való érzelmi viszonyulás szükségességéről, a megbecsülésében ránk háruló nemzeti feladatokról, a használatához, megőrzéséhez való
nemzeti jogainkról beszélünk, ezek a nézeteink magától értetődően semmiféle szempontból sem irányulnak más nyelvek ellen. Nem feledkezhetünk el
mindenekelőtt arról, hogy minden élő nyelv anyanyelv: minden más nemzetnek és minden más nemzethez tartozó egyénnek ugyanaz a viszonya saját
anyanyelvéhez, mint nekünk a miénkhez, ugyanolyan történelmi tradíciók,
ugyanolyan törekvések, érzelmek kötik őket hozzájuk. A magyar nyelv számára is csak olyan és annyi megbecsülést kérhetünk és várhatunk el, amilyent és amennyit mások saját anyanyelvének mi megadunk. Ezért fér meg
államunk fokozódóan megértő nemzetiségi politikájában más nyelvek jogilag
is biztosított, gyakorlatilag is megvalósított felkarolása saját nemzeti nyelvünk szeretetével és ápolásával.
5. Visszatérve nemzet és anyanyelv kapcsolatának — hogy úgy mondjam — a „belső" ügyeire, mindenekelőtt egy közismert tényre kell utalnom.
Nemzeti egységünket ma nyelvi vonatkozásban elsősorban egységes, normatív, eszményi jellegű és szerepű köz- és irodalmi nyelvünk testesíti meg, mely
anyanyelvünk legfőbb, legfontosabb változata, kulturális örökségünk egyik
kiemelkedő vívmánya, mai műveltségi szintünk elsőrendű mércéje és kifejezője, igényesebb írásbeliségünk és közszíntéren folyó beszédtevékenységünk
mindennapi eszköze. Kiművelésében ma m á r nincsenek ugyan olyan jellegű
feladataink, mint amilyenek a felvilágosodás kora és a reformkor magyar
nemzedékeire hárultak, hiszen alapvető jellegében, szerkezetében kialakulva
áll rendelkezésünkre. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nincsenek vele szemben további kötelezettségeink. Mindenekelőtt az, hogy legfőbb tulajdonságait:
egységes, normatív és eszményi voltát féltve őrizzük, esztétikai szintű felhasználását értsük és értékeljük, az élet haladása szerinti továbbfejlődését
pedig saját karaktere figyelembevételével segítsük.
Azokról a színterekről és módokról, amelyek lehetőséget n y ú j t a n a k számunkra, hogy közös nemzeti műveltségünknek ezt a fundamentális elemét
óvjuk, ápoljuk és gyarapítsuk, a továbbiakban még teszek m a j d néhány észrevételt. De amikor nyelvi sztenderdünkre: köz- és irodalmi nyelvünkre, mint
a műveltségben a nemzeti egységnek kétséget kizáróan legfőbb letéteményesére és kifejezőjére tekintünk, nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy
a magyarságnak nagy tömegei anyanyelvünknek nem vagy nem mindig ezt
a változatát beszélik. A vidéki, ott is elsősorban a falusi és jórészt a kisvárosi lakosság ma is többé-kevésbé őrzi helyi beszédváltozatait, anyanyelvjárását. A tudományban objektíven, mondhatnám szenvtelenül tudomásul
kell venni, hogy ezeknek a nyelvi változatoknak — egyes vidékeknek a nemzeti lét szempontjából tragikus mai kisfalu-pusztulásán kívül is — nem kedvez az idő, nem kedvez a modern élet, hogy visszaszorulásuk bár lassú, de
elkerülhetetlen folyamat. Azt is látnunk kell azonban, hogy e nyelvi változatok használói nemcsak a nemzet társadalmilag értékes elemei, hanem a tőlük
használt közlésmódok a nemzeti műveltségnek is lényeges elemei, a nemzeti hagyománynak is fontos részei, a szülőföldhöz tartozásnak, onnan el nem
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szakadásnak is jelképei; s persze, a magyar nyelv egészét sajátos ízekkel
színesítő, gyarapító, önmagukban is igen értékes változatok. Nem az üldözés,
nem a gúny, pusztítás jár ki tehát nekik, s a nyelvjárásban beszélőknek
sincs semmi okuk tudatos kerülésükre, titkolásukra, szégyenlésükre. Baj, hogy
az efféle negatív nyelvi szándékokra és magatartásokra nálunk rengeteg példa van a társadalmi gyakorlatban; közülük is hatásfokában talán a legrombolóbb, hogy pedagógusaink nem kis része a magyar köz- és irodalmi nyelv
megtanításának különben helyes, fontos kívánalmát összekapcsolja, összekeveri a nyelvjárási beszédmód visszaszorításával, sőt irtásával. Sajnos, ez is
lényeges jegye anyanyelvi műveltségünk tudati szintje mai alacsony fokának.
Pedig nálunk sokkal magasabb nemzeti-nyelvi kultúrával rendelkező nemzetek lehetnének példáink arra, hogy mily szépen megfér egymás mellett, sőt
az egyén nyelvhasználatának milyen sajátos ízt ad az úgynevezett belső kétnyelvűség, amikor is akár a legműveltebb beszélők is a közlési szituáció, a
helyi alkalom, környezet szerint használják, váltják köz- és irodalmi nyelvüket jól megőrzött regionális változatokkal, eszükbe sem jutva, hogy az utóbbiban valaki is műveletlenségük jelképét láthatná.
A belső kétnyelvűség sajátos nemzeti értékei magától értetődőleg nem
zárják ki azt a fontos kívánalmat, amely minden társadalom számára, de
különösen a kis lélekszámú, nem világnyelveket beszélő nemzetek számára,
mint amilyen mi is vagyunk, kötelező érvényű és alapvető értékű: idegen
nyelvek, különösképpen világnyelvek minél szélesebb körű ismeretét. E tekintetben azon az elsőrendű gyakorlati érdeken túl, hogy idegen nyelvek t u dása a modern életnek, a világ tágulásának, a nemzetközi érintkezés erősödésének velejárója, és a műveltségszerzés szélesítésének is hatásos eszköze,
azt is számításba kell vennünk, hogy a szélesebb körű nyelvismeret áttételesen gyarapíthatja anyanyelvi műveltségünket is, mert az összevethetőség révén tudatosítja saját nyelvi jellegzetességeinket és értékeinket, sőt mértékkel,
ízléssel, józansággal felhasználva ú j elemekkel gazdagíthatja anyanyelvi f r a zeológiánkat, szókincsünket is.
6. Előadásom hátralevő részében anyanyelvünk iránti nemzeti kötelezettségeinkről szeretnék még néhány gondolatot felemlíteni.
Manapság gyakran hallani, hogy „romlik a magyar nyelv". Tudományos
értelemben ez így persze nem áll: anyanyelvünk, ha megfelelően élünk vele,
ha kihasználjuk a benne levő adottságokat, tökéletes eszköz lehet jelenleg is
mindenki számára. Eléggé áll azonban e megállapítás a nyelvhasználatra,
illetőleg a nyelvhasználókra, mert azok bizony jól érzékelhetően „romlanak".
Ez a romlás gyökereiben sajnálatosan gyarapodó negatív társadalmi folyamatokból táplálkozik, hiszen a nyelvi magatartás igen nagy mértékben a társadalmi magatartás függvénye. Akinek a gondolkodási készsége laza, felszínes,
zavaros fogalmi tartalmú, annak a szövegformálása is pongyolává, zavarossá
válik; akinek nincs önálló, kreatív gondolkodása, annak közlésében klisék,
Panelek, sablonok tömege lesz uralkodóvá; aki felületes, nemtörődöm, hebr
encs életvitelében, munkájában, annak beszéde is rendszerint kapkodó, hadaró, rossz artikulációjú, és írásmódja is trehány, elkapkodott, rosszul olvasható; aki kíméletlen, alantas, szemérmetlen viselkedésű, annak nyelvi közlésében is a durvaság, ízléstelenség, trágárság dominál; aki feltűnési viszketegségben szenved, sznob felfogású, az a köz számára érthetetlen szavakkal, kifejezésekkel dobálózik, részben fölösleges idegen elemekkel tömi tele beszédét
és írását; és még bőven folytathatnám az efféle felsorolást. Mindez a hatásirány természetesen fordítva is fennáll, kölcsönös jellegű: az említett kifejezési szokások a társadalmi magatartásra is visszahatnak, és azt, illetőleg annak alakulását nagy pontossággal jelzik is.
Ezekre a nyelvi jelzésekre, mint társadalmi-politikai szempontból is kedvezőtlen tüneteket magukban hordó, erősödő folyamatokra, amelyek az ap85

róbb grammatikai hibáknál jóval veszélyesebbek, s amelyeknek terjedése a
nyelvhasználat változását figyelő szakember számára teljes világossággal érzékelhető, vagy másfél évtized óta számos alkalommal magam is igyekeztem
nem is annyira a nyelvészeknek, mint inkább a nemzeti kultúra, a társadalmi magatartás befolyásolására hivatott tényezőknek a figyelmét felhívniTöbbek között nyomatékkal szóltam e kérdésről a Magyar Nyelv Hete 1981évi elnöki megnyitójában, egyik akkori illetékes politikai bizottsági tag jelenlétében, arra is rámutatva, hogy a m á r akkor erősen szaporodó negatív
jelenségek az ifjúság nyelvében különösen elharapódzóban vannak, s ezért
a jövő társadalmi-nyelvi folyamatait is rossz irányba vihetik, s hogy e tekintetben a nyelvészek lehetőségeinél és felelősségénél több, nagyobb a társadalom- és művelődéspolitika tennivalója és felelőssége. Sajnos, a ma társadalmi-nyelvi helyzete csak alátámasztja ezeknek a korábbi jelzéseknek a
valósságát, jogosságát: az a modor, stílus, amelyen a ma társalgása egyre
szélesebb rétegeket hatalmába kerítve folyik, jogos aggodalommal töltheti el
azokat, akik Kazinczyval szólvást a nemzet féltett kincsét, a nemzeti lélek
szép képét óhajtanák benne látni és megtartani.
Most is kiemelten hangsúlyoznám, hogy mindazokban a negatív jelenségekben, amelyek a társadalmi és nyelvi alakulás kölcsönös meghatározottságából fakadnak, nem lehet csupán a nyelvészektől, nyelvművelőktől várni
a kedvező változásokat. A nemzeti művelődés, a társadalmi szemlélet és
magatartás, amelynek az anyanyelv szemlélete és használata nagyon is szerves része, tehát abból kiragadva kezeim nem lehet, az eddiginél föltétlenül
komplexebb és hatékonyabb figyelmet, törődést, cselekvést kíván a kultúrpolitika vezető tényezői részéről.
Anyanyelvünk ügyének nemzeti érdekű ápolásában a magyar művelődés
felső szintű, hivatalos irányítóin kívül természetesen ma és a közeljövőben
más tényezőknek is van, illetőleg lehetne meghatározóbb szerepe. Nyelvművelőink ugyan a második világháború befejezése óta egyre derekasabban
teszik a dolgukat, pallérozó gyakorlatukban szakítva korábbi purista szemlélettel, babonákkal, sokszor üres nemzeti pufogtatással. Ezért is eléggé furcsa
színezetű és nem helytálló egyik legutóbbi párttörténeti dokumentumunknak
az a beállítása, hogy az ötvenes években a magyar nyelvészek — éppen Rákosiék részéről ösztönözve (!?) — „szélsőséges nyelvi magartartással igyekeztek irtani az idegen szavakat" (TársSz. XLIV, 25). Am a magyar nyelvművelésben a kimondottan nyelvhelyességi, grammatikai vétségek problematikáján túlmenően még több figyelmet lehetne fordítani a nyelvhasználat társadalmi fogantatású és meghatározottságú, általános zavaraira, azok okainak,
eredőinek és következményeinek felfedésére, az idevágó kölcsönhatások vizsgálatára.
Az anyanyelv felkarolása egyik legfontosabb színterének kétségkívül a
közoktatásnak kellene lennie. Jól tudom én, hogy az iskola sem sziget a t á r sadalomban, s az anyanyelvi oktatás helyzete sem vonatkoztatható el a környezet, a család, a baráti kör igen erős hatásaitól. Ennek ellenére sem nyugodhatunk bele, hogy az anyanyelvi oktatás évtizedek óta gyenge, s nyugodtan hozzátehetjük, legújabban is egyre gyengülőbb láncszeme az anyanyelv
ügye előmozdításának, mind a kérdés tudati, mind gyakorlati vonatkozásait
illetően. A romló helyzet okai igen szerteágazók, következésképpen a mostani alkalommal nem is részletezhetők. Csak futólag utalok az iskolai nyelvi
nevelést közvetlenül érintő olyan jelenségekre, mint az anyanyelv társadalmi
szerepe megvilágításának gyengesége; a nemzeti nyelv és a nemzeti irodalom
szoros történeti kapcsolatai megismertetésének háttérbe szorulása; az anyanyelv esztétikai értékeket hordozó volta megláttatásának hiányai; a nyelv és
az irodalom bizonyos szembeállítása (ami egyébként tényleges tanítási arányaik eltorzulásához is vezetett); az anyanyelv oktatásának csupán a gram86

matikai szabályok sulykolásával való azonosítása stb. Mostani témánk szempontjából különösen b a j : az oktatott vagy legtöbbnyire éppen nem oktatott
anyanyelvi anyag igen kevéssé alkalmas arra, hogy az anyanyelvet a nemzeti
művelődés egyik központi elemévé emelje, és a nemzeti tudat erősítésének
hathatós eszközévé tegye. Mindenesetre az oktatásügy irányításának is, a magyar szakos tanároknak is igen nagy a felelőssége és sok a feladata a jelen
helyzet immár nagyon sürgős megváltoztatásának terén.
Nem kell különösebben bizonygatni, hogy az írásbeli, de főként a beszédbeli tömegkommunikáció milyen hatást tud gyakorolni a nyelvhasználat
alakulására, s mennyire nagy lehet a szerepe az anyanyelvi műveltség tudati
jellegű ismeretterjesztésében. Sajnos, e viszonylatban is egyre messzebb kerülünk egy kívánatos vagy legalábbis elviselhető állapottól: különösen a beszédszintű tömegkommunikáció terjeszt országos jelleggel többrendbeli pongyolaságot, lazaságot, igénytelenséget, nemegyszer ízléstelenséget, trágárságot
is. A televízióban enyhén szólva sem tengett éppen túl eddig az anyanyelv
társadalmi-történeti szerepéről, a nemzettudat ápolásában való lehetőségeiről
szóló ismeretterjesztés. Nem kedvező jel e tekintetben, hogy ez év elejétől
megszűnt ott „A nyelv világá"-nak már bejáratott műsora, illetőleg más
műsorszerkezetbe olvadva elhalatni látszik annak funkciója. Pedig csupán
apró nyelvi vétségek, alkalmi grammatikai hibák pellengérre vivése nem pótolhatja a nyelvi és benne az anyanyelvi ismeretek társadalmi-történeti
szempontból mélyebb, átfogóbb kérdéseinek mint a nemzeti műveltség szerves tartozékainak rendszeres fölvetését. Ügy vélem, a tömegkommunikáció
egész nyelvi ismeretterjesztő stratégiája elvi újragondolást kívánna, elsősorban a nemzeti kultúra, a nemzeti önismeret ez oldalról való jelentékeny
megerősítését is célozva.
Utoljára, de a nemzeti nyelvi művelődés szempontjából semmiképpen
nem utolsósorban említem a szépirodalom, illetőleg a szépírók szerepét. Az a
véleményem, hogy íróink általában kevesebbet foglalkoznak munkaeszközüknek, anyanyelvüknek dolgaival, mint amennyit tőlük ebbéli hatásfokuk lehetőségeihez képest elvárhatnánk. Pedig az írók szava — a nemzeti művelődés alakulásának befolyásolásában vitt kiemelkedő szerepük folytán — meszszebbre hangozhatna, hatékonyabban szólhatna talán mindenki másénál. Nem
arra gondolok persze, hogy a szépírók egzakt nyelvészeti kérdések taglalásába bocsátkozzanak, hogy valamiféle grammatizálásba kezdjenek. Nem ez
az ő kenyerük. De a nemzeti közízlés javításában, amelyre az ma annyira
rászorul, bizony sokat segíthetnének a nyelvi esztétikum, a nyelvi ízlés, a stílus vonatkozásaiban, elvi nézeteik, szépírói fogásaik, megoldásaik, nyelvi
impresszióik közreadásával. Persze, még ennél is fontosabb szerepük van a
gyakorlatukban való nyelvi példamutatásukkal. A szépirodalmi nyelv, benne
különösen a költői nyelv a nemzeti nyelv legigényesebb, legmagasabb rendű,
bizonyos tekintetben a nyelvi fejlődés jövőjét is jelző formája. Alkotó művelői egyfelől a valóságábrázolásban nyilván nem kerülhetik ki — főként
stíluseszközként nem — a jelen sokszor nem éppen épületes nyelvi formáit,
másfelől azonban saját mondanivalójukban ma sem mondhatnak le arról a
történelmi szerepükről, hogy élen járjanak, utat mutassanak az anyanyelv
magas rendű, nemes igényű felhasználásában, felemelésében.
Mint m á r utaltam rá, nincs olyan nemzet, amelynek életében, beleértve
nemcsak múltját, hanem jelenét és jövőjét is, anyanyelvének sorsa ne lenne
meghatározó jelentőségű. Hogy a mi nyelvünk ügyének nemzeti sorsformáló
jellegét külön is hangsúlyoznunk kell, az nemcsak azért van, mert ez a nyelv
a miénk, s ki törődjön vele, ha mi nem. Azért is megkülönböztetett figyelemmel kell őrködnünk felette, mert a magyarság helyzete ezt különlegesen
megkívánja. Egyrészt, mert mi is osztozunk a kis népeknek és nyelveknek a
mai modern világban nem minden szempontból könnyű sorsában, amit a
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nyelvi hatások viszonylatában csak tovább bonyolít a magyarnak az indoeurópai eredetű és típusú nyelvek tengerében nyelvrendszerbelileg erősen
különálló volta. Másrészt — ami különös súllyal esik latba, s ezért emelem ki
újólag — a mi népünk egyharmada más államok, más kulturális viszonyok,
hagyományok, más nyelvi környezet kereteiben él, és hiába van túlnyomó
részük ősei és a maga szülőföldjén is, hazánk közelében, elszakítottságuk,
nemzeti megosztásuk képletesen még a földrajzi távolságot is többé-kevésbé
megnöveli. Ilyen helyzetben államalkotó nemzet alig van ma Európában. Ezért
anyanyelvünk nemzeti összetartó erőnknek legerősebb köteléke, amelyre így
is kell tekintenünk, vele szemben így is kell éreznünk és viselkednünk. Ennek
azonban nem üres frázisokban, nem igazi belső tartalom nélküli, közösségi
hatóerővel sem bíró magyarkodásban, nem bürokratikus látszatintézkedésekben, nem csak apró részletekben elmerülő nyelvi ügyködésben kell megnyilvánulnia és kimerülnie, hanem mélyebb tartalommal, a társadalmi tudatba, a
nemzeti lét, nemzeti azonosság, nemzeti érdek, nemzeti érzelemvilág elemeként beivódva, a társadalmi gyakorlatban hatékonyan működve kell megvalósulnia. Hogy ismét csak Kazinczyval szólvást elmondhassuk: ,,a' nyelv az
legyen a' minek lennie illik: hív, kész és tetsző magyarázója mindannak, a'
mit a' lélek gondol és érez" (Báróczi élete 19).
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