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Elôszó
2009. az Anyanyelvünk Éve. „A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes
mienk.” (Kazinczy Ferenc) Tehát 2009. – egy évnyi ünnep. Árulkodni készül róla
folyóiratunk minden száma.
„És hazám volt a szó, s hazám volt/ a nép, mely magyarul beszél,/ a nép, az
óriási állat,/ mely e fekete földön él;/ amit mondtam, a nyelvén mondtam,/
erőm az ő ereje lett,/ sorsát magamba építettem, sorsa magába épített.” (Szabó
Lőrinc: A sokféle hazáról)
„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom,
írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges
valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Mélyen bennem van,
vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként.” (Kosztolányi
Dezső: Ábécé a nyelvről és lélekről).
„A különböző nyelvek melegéből keltek ki a különböző népek, melyeket az
atyafiság és az együttes érdek alapján a közös szó szervezett nemzetekké. Velünk
is ez történt.
A magyarságot is az atyafiság és az együttes érdek alapján a sors verte egybe;
hazát a bátorsággal irányzott életösztön szerzett neki, de nemzetté a magyar szó
teremtette. Mint jelképes erő és hatalom, a magyar szó nekünk a legnagyobb
ereklye. Kegyelet, hűség és becsület illeti őt.” (Tamási Áron)
„Egy népet nem a testi hasonlóság, hanem a közös múlt, a hasonló gond, az egy
haza levegője egyesít s választ el egy más múltú és más jelenű néptől.
Magyar az, akinek nyelve és esze magyarul forog. Becsületesen nem lehet más
vizsgát találni arra, hogy kit tartsunk igazán magyarnak. Nem könnyű vizsga ez.
Sokkal nehezebb annál, ami elé a fajta testi jegyeinek kutatói állítják az embert.
Itt a lelket kell kitenni.” (Illyés Gyula: Ki a magyar?)
És Arany János:
„Egyes szavak csupán levelei, vékony ágai a nyelv törzsökének, azok rombolása
könnyebben pótolható: de a szókötési formák azon nemesebb erek, csatornák,
melyeken a fa éltető nedve kereng.” (Arany János)
Mátyus Aliz
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