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Anyanyelvünk
mentsvárai:
a könyvtárak

Vallom, hogy a beszélt és írott nyelvek között
a magyar nyelv a legszebb, a legcsodálatosabb.
Véleményem szerint a magyar nyelvben hasz-
nálatos szavak kifejezõ értéke a legpontosabb.
Mondom ezt akkor is, ha magyar édesanya-
nyelvûnek születtem – talán –, nem éppen a
legerkölcsösebb a saját, beszélt nyelvünket di-
csõíteni. De hát miért ne? Engedtessék meg
nekem, hogy elfogult legyek anyanyelvünk
iránt!

Szükség is van a pártosságra, mert a rend-
szerváltás után nemcsak a piacgazdaságunk
vált szabaddá, hanem az idegen nyelv tanulá-
sa és használata is – függetlenül földrajzi ho-
vatartozásától. Természetesen ezzel nincs is
semmi baj, csakhogy a magyar szavakból al-
kotott mondatokba egyre többször és egyre
nagyobb mennyiségben épültek-épülnek be az
országhatárainkon túl használatos nyelvek sza-
vai, amelyek kevésbé teszik széppé és gördü-
lékennyé az általuk formált mondatokat, rá-
adásul sok honfitársunk számára nem érthetõ
megfogalmazásokat alakítva ki.

A fent említett nyelvrombolásnál sokkal
több kárt okoz szavainknak, ezáltal anyanyel-
vünknek a szleng-beszéd; a szlengben haszná-
latos szavak számának gyors ütemû gyarapo-
dása már-már teljesen beleivódik a mindenna-
pos írott és beszélt nyelvhasználatunkba.

Napjainkban már ott tartunk, hogy a negy-
ven-ötven éves nõk és férfiak is a szlengben
használatos szavakat alkalmazzák kifejezése-
ikben. Ezt nagyon helytelennek tartom, mert
már az óvódás gyermekek is így beszélnek,
ezáltal távol fognak kerülni attól a nyelvtõl,
amelynek használatára születtek, amelyet óv-
niuk és ápolniuk kell(ene), természetesen élet-
koruk elõrehaladtával.

Aggódva gondolok a jövõre a magyar nyel-
vet illetõen, hiszen az idegen és a szleng sza-

vak egyre nagyobb mértékben ágyazódnak be,
ezáltal válnak általánossá anyanyelvünkben.

Ez a folyamat meg nem állítható, de talán
lényegesen lelassítható.

A könyvtárak országos szintû összefogása
megoldást jelenthetne nyelvünk megóvására.
A könyvtárak már számtalan esetben bizonyí-
tották, hogy mekkora embertömeget képesek
megmozgatni egy felhívásukkal, egy-egy ren-
dezvényükkel, amely országos nagyságrendû-
nek van kikiáltva.

Talán érdemes lenne foglalkozni azon gon-
dolattal, hogy a hazai könyvtárak mint a mû-
velõdés szentélyei összefoghatnának a magyar
nyelv népszerûsítése és védelme érdekében.
Ezáltal a könyvtáraknak ismét lenne egy egész
nemzetet megmozgató programjuk, amellyel
anyanyelvünket is védõszárnyaik alá tudnák
venni, de népszerûsítenék az irodalmi alkotá-
sokat is.

Ezt a felhívást el lehetne kezdeni a legki-
sebb – de már olvasni tudó – korosztályúak
figyelemének felkeltésével. Õk még könnyen
formálhatók és fogékonyak arra, amire tanít-
ják õket. (A szerzõ még nem tudhatott az össze-

fogás programsorozat idei témájáról, amely az

olvasás népszerûsítését tûzte ki céljául, a leg-

kisebbeket is megszólítva – a szerk.)

Az anyanyelv iránti szeretetet nem csak szü-
letésünkkel hozzuk magunkkal, mert megfele-
lõ irányú tanítással, programmal, rendezvény-
sorozattal – a magyar nyelv tanítóinak hatha-
tós közremûködésével – nagyon sokat tehet-
nek a könyvtárak a magyar nyelv iránt kö-
zömbösen viselkedõk szemléletváltozását ille-
tõen.

Lehet, hogy túlzottnak hat – bár szerintem
egyáltalán nem az –, de a könyvtárakat tartom
anyanyelvünk megvédése utolsó mentsvárának.
A könyvtárak mindig össze tudnak fogni a jó
érdekében. Számtalanszor bizonyították már,
hogy mekkora egységet tudnak képviselni a
nemes célokért.

Szeretném, ha ez most is megvalósulna!

Zágonyi Csaba




