
HARC NEMZETI NYELTÜNK TISZTASÁGÁÉRT. 

(Kivonat a Magyar Irodalomtörténeti Társaság közgyűlésén, 
1915 március 19-én tartott felolvasásból.) 

Több m i n t félév letelt m á r , s még folyton dúl a rettenetes hábo rú , 
melyhez foghatót sem ter jedékében, sem borza lmaiban a v i lágtör téne-
lem lapjai sehol föl nem m u t a t n a k . De a sö té t képből f énysugarak 
vi l lannak ki. Már a háború kitörésekor sok lélekemelő je lenségnek 
lehet tünk tanúi , különösen a n n a k a párat lan fölbuzdulásnak, m e l y j ó 
magyar népünk hadba vonuló f iainak szívét-lelkét eltöltötte. 

Azóta k i tűnő elmék m i n d többen arra eszméltettek, hogy maga-
sabb nézőpontból tekintve, a háborúnak ne csak borzalmait, h a n e m 
számos, már eddigelé is muta tkozó, s a jövőben még inkább v á r h a t ó 
üdvös hatásai t is számba vegyük. 

Ez utóbbiak közé tartozik elsősorban a vallásosság s vele együt-
tesen az erkölcsösség föllendülése. Pá r évtized ó t a külföldi á r amla tok 
hatása alatt a vallásellenes vi lágnézet tagadhata t lanul igen n a g y tér t 
hódítot t ; de k i tör t a háború, s a lkalmazható r á a régi hasonlat , hogy 
valamint a v iha r megtisztí t ja a levegőt, azonképen a háború is tisz-
tább légkörből eredő áramlatot indí tot t meg, s fölkeltette, sokak lelké-
ben pedig növelte a vallásosság üdítő erejét. 

Üdvös h a t á s a várható a háborúnak a hazaf ias gondolkozásmód, 
az állampolgári érzés és a nemze t i egység megerősítésére nézve is. 
E tekintetben elég csak utalni a nemzetközi t á r sada lmi szervezeteknek 
egyes á l lamokban már eddig is észlelhető meggyöngülésére és világ-
szövetségüknek meg épen tel jes összeomlására. 

Nem szólva egyéb jó tékony hatásokról, b izonyára meg fog ja tisz-
t í tani a háború a művészetek bi rodalmát is. Mit lá tunk a m a i képző-
művészetekben ? Az eszményies i rányzatnak nagy elhanyat lását n e m 
is téve szóvá, t isztán a művészi alkotás tudományos elemzése ú t j á n 
megállapítható, hogy a mai képzőművészetek, különösen a festészet 
t e rén a művészi ki fe jezésmódoknak már szinte beteges jelenségeivel 
találkozhatni . Meumann, aki éppen nem vádolha tó elfogultsággal, 
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t ava ly megje lent egyik művében (System der Aesthetik, 70—74. 1.) 
élesen megrója k o r u n k művészetének elfajult i rányzata i t . Ez u tóbbiak 
eredő helye leg inkább Franciaország. 

S mi t szól junk az i rodalomról , különösen ennek szépprózai és 
verses, vagyis köl tői ágáról? Sajnos, nem kell idegenbe m e n n ü n k , 
i t t hon is észlelhet jük az ú jabb költészet számos termékében a gon-
dolat- és érzésvilágnak elfajult tünete i t . Még a tudományos i rodalom-
ban is rá lehet muta tn i idegen ta la jban gyökeredző olyan törekvé-
sekre, melyek a sokak előtt legértékesebb szel lemi javakat el lenkező 
i r ányban ipa rkodnak átértékelni . 

Az idegenből eredő eszmei á ramla tokkal — mond juk ál ta lános-
ságban a ta r ta lom szellemével — természetszerűleg velejárt egyszer-
smind a kifejezésmódnak, a külső a laknak elváltozása. így pl. a m a g y a r 
verselésnek gazdag, változatos és élénk lüktetésű idomai helyett, ame-
lyeket Petőfi és A r a n y oly művészi tökéletességre emeltek, Verlaine, 
Mal larmé és m á s újabb f ranc ia költők pé ldá j á r a nálunk is d ivatba 
jö t tek a szabados, az ütemegyenlőség törvényének fittyet hányó, gyak-
r a n egészen prózaivá szétfolyó, úgyszólván m i n d e n dallamosság né lkü l 
szűkölködő, sokszor pedig m á r szinte nevetségesen sántikáló vers-
alakok. 

Ez a m i n d e n téren megnyi lvánuló külföldieskedés, mint a r agadós 
betegség, n e m kímél te meg szép anyanyelvünket sem. Ezt is elárasz-
to t ta idegen elemekkel . I t t az ideje, hogy ú j o n n a n óvást t együnk és 
orvoslást sürgessünk nyelvünk t isztaságának megron tása ellen. 

Ép azért, m i d ő n Társaságunk részéről az a megtisztelő fölszólítás 
érkezet t csekélységemhez, hogy m a i közgyűlésünk alkalmával e lőadást 
tar tsak, noha elsősorban kétségtelenül i rodalomtör ténet i e lmélkedés 
volna a tárgysorozatban leginkább helyén való, ú g y vélekedtem mégis, 
hogy nem kerülök Társaságunk ki tűzöt t céljaival ellenkezésbe, h a édes 
anyanye lvünk érdekében emelek szót, harcot h i rde tve nemzeti nyel-
vünk t i sz taságáér t Bizonyára n e m én vagyok az első, aki fö l j a jdu l a 
nyelvromlás ellen, s azt is jó l tudom, hogy egészen új, eddig n e m 
i smer t szempontokat aligha s ikerül t fölfedeznem, de esetleg a k a d elő-
adásomban egy-egy megszívlelhető gondolat, s a j ó ügyben hangozta-
tot t gyönge szavamnak talán n é m i erőt és ha tha tósságot ád az ü n n e p i e s 
a lka lom és ez a hely, ahol szerencsém lehet t á rgyamró l szólani. 

* 

A nyelvromlás mindenütt rendszerint az idegen szavak szertelen hasz-
nálatával szokott kezdődni s ezért az ellene való küzdelemnek is első-
sorban az idegen szavak ellen kell irányulnia. Ámde ennek a küzdelem-
nek módja és mértéke nagyon is megfontolni való, mert a túlzás i t t is, 
min t minden más téren, inkább árt , semmint használ az ügynek. 
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(Az idegenből átvett szavak többféle osztályának említése után az elő-
adás utal olyan teljesen idegen hangzású szavakra, melyek újabb időben 
kerültek nyelvünkbe, még pedig minden igazi szükség nélkül, mert ú j 
fogalmakat legtöbbnyire nem jelölnek meg, másrészt pedig — s ez a fő — 
tősgyökeres, egészen világosan érthető s így a gyakorlati célnak is sokkal 
jobban megfelelő magyar szavakkal helyettesíthetők.) A szükségtelen idegen 
szavak magyarán szólva igazi rákfenéi nyelvünknek s azért az ellenük való 
küzdelem nemcsak jogosult, hanem hazafiúi kötelesség, mer t az anyanyelv 
hamisí tat lan tisztasága egyúttal egész magyarságunknak egyik legfőbb 
fönntar tó oszlopa. E tétel igazságát kissé közelebbről is megvilágíthatni. 

Bár manapság azt a nyelvbölcseleti álláspontot t a r t juk helyesnek, 
mely szerint az egyes szók pusztán történetileg kifejlődött egyezményes 
jelei a fogalmaknak, nem pedig természetes és szerves kapcsolati viszony-
ban álló kifejezői a képzeteknek — min t ahogyan régebben Müller Miksa 
és mások nyomán nálunk egyesek még hirdették — mindamellett azt 
kell vallanunk, hogy jelentéstani szempontból a szó és fogalom közt álta-
lában benső a kapcsolat s hogy sokszor már az egyes szavakban is meg-
nyilvánul az illető nép sajátos eszejárására valló fölfogásmód. Kétségtelen 
ugyanis, hogy a szavak legnagyobb része, gyökerükben és eredeti jelenté-
sükben vizsgálva őket, nem valamely cselekvény teljességének avagy pedig 
valamely tárgy egész szemléletének a kifejezése, hanem csak a cselekvény 
egyes főbb mozzanatának, illetőleg a szemléleti tárgyak egyes jelentősebb, 
szembetűnőbb tulajdonságának a megjelölése. Erre nézve még ma is tanul-
ságos Lazarus : «Das Leben der Seele» című műve, különösen a I I . kö-
tete. (Berlin, 1856—58.) Ujabban meg Weise Oskar: «Charakteristik der 
lateinischen Sprache» és : «Unsere Muttersprache, ihr Werden und ih r 
Wesen» című müveiben (Leipzig u. Berlin, Teubner, 1909. 6. Aufl.) ha-
sonló fölfogással a nyelvnek a néplólekkel való kapcsolatát már az egyes 
szavakban nyomozza. 

Nálunk ily i rányú nagyobbszabású tanulmány vagy épen rendszeres 
m ű még hiányzik. De könnyen említhetők példák a magyar nyelv köré-
ből is arra nézve, hogy egy-egy dolognak, tárgynak vagy cselekvénynek 
szavakkal való megjelölésében a magyar nép szelleme gyakran sajátos 
észjárást tüntet föl. 

(Az előadás rámuta t egy-két példával arra, hogy a magyar nyelv ere-
deti szókincsében is megnyilvánul a néplélek sajátos alkotó szelleme.) 
A szavakat általában nem lehet csak afféle nyers anyagnak tekinteni, 
aminőből pl. egy ház épül ; egy-egy szó nem olyan, min t egy tégla vagy 
kődarab, hanem a beszélők ajkán igazi eleven valóság. A szavakból m i n t 
alkotó elemekből álló nyelv pedig, a maga egészében, nem pusztán külső 
forma, hanem egyúttal lelki kifejezés, még pedig mint nem egyéni, hanem 
egy egész nép tömegalkotása, bámulatosan finom szerkezetével, a nemzet 
lelki életének egyik szerves része. A magyar nyelv a magyar közművelt-
ségnek egyik legfontosabb tényezője ; nem csupán alakja a nemzeti lélek 
tar ta lmának, hanem maga is bizonyos értelemben tar talom, mint a nem-
zet eszejárásának és jellemének visszatükrözője. 
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Ez a mélyebb oka annak, amiért a tel jesen idegen hangzású és ere-
deti szókincsünk készletéből könnyen helyettesíthető szavakat kerülnünk 
kell. Az ilyen idegen szavak használata nemcsak a magyar nyelv szelleme 
ellen való vétség, hanem határozattabban szólva : egyenesen a magyar 
néplélek meggyöngítésére irányuló sérelem, ha nem is célzatában, de 
annak tekinthető eredményében ; mert apaszt ja eredeti szókincsünket. 

A nemzeti nyelv t isztaságának nagy fontossága és féltet t érdeke, 
valamint a külföldön, ná lunk is már korán fölidézte a nyelvtisztító törek-
véseket. A XVI. században élt Sylvester Jánostól kezdve — aki magyar-
sága erős érzetében túlságos hevülettel még a hónapokat is a magyar 
éghajlat szempontjából akar ta elnevezni — mind napjainkig számos nyel-
vészünk és egyéb szakbeli tudósunk, sőt költőink közül is többen új ra 
meg újra hangoztat ták intő szózatukat az idegen szavakkal való nyelv-
rontás ellen, de nemes törekvésüknek mégsem lett foganatja vagy legalább 
megkívánható nagyobb hatása . 

Ennek a föltűnő sikertelenségnek s az idegen szavak tovább burjánzó 
használatának többféle oka van. S ezek az okok mind összefoglalhatók 
ama tévedésekben, amelyeket verulámi Bacon bálványoknak (idola) neve-
zett el. E bálványok egyrészt olyanok, melyek közös emberi gyarlóságból 
erednek (idola tribus) ; vannak továbbá olyanok, melyek az egyes ember-
nek egyéni természetéből származnak (idola specus) ; némelyek pedig az 
egész társadalom nagy részében elterjedt megtévedések (idola fori) s vau-
nak végül olyan tévedések, amelyeket a tudós elméletek hirdetnek, Bacon 
elnevezése szerint : idola theatr i . Kezdjük a sort e legutóbbiakkal. 

Hogy az idegen szavak elleni küzdelem, habár teljesen meddőnek 
nem mondható, mégis mindmáig nagyobb eredményt nem muta t föl, 
annak egyik oka magukban a nyelvtisztító törekvésekben, ezek egy részé-
nek tú lhaj tásában rejlik. A nyelvtisztaság megóvása bizonyára helyes és 
szükséges elv, míg ellenkezője, a nyelvnek idegen szavakkal keverése, 
mint elv képtelenség. De azér t a nyelvtisztaság elve nem oly föltétlen 
érvényű, min t pl. a gondolkodástani eszeltek vagy a szigorú erkölcsi pa-
rancsok, hanem csak olyan, m i n t általában a nyelvtani szabályokban fog-
lalt törvényszerűség, mely kivételt is meg tű r . Semmi különbséget nem 
tenni idegen és idegen szó közt és valamennyit kiküszöbölni akarni, ép 
oly kevéssé észszerű, min t jogos eljárás s azért nem is vezet eredményre. 
Már pedig akadtak olyan nyelvtisztító íróink, akik hadat izentek még a 
meghonosult jövevényszavaknak is. így pl. Kunoss Endre Szófüzér c. 
könyvében. (Pest, 1834.) Vagy, hogy egy ú jabb nyelvtisztítót említsünk : 
szintily szélsőséges fölfogást hirdetett Vajda János, a kiváló költő «Magyar-
ság és nemzeti önérzet» c. művében. (Budapest, 1896.) 

Nem csoda, ha e túlzásig vitt nyelvtisztító törekvések visszahatást 
keltettek, különösen a tudományok körében használt műszavakra nézve, 
ahol továbbra is a nemzetközileg szentesített idegen szavak maradtak for-
galomban. S valóban a szakirodalomban számos fogalom van, melyeket 
amazokkal teljesen egyértékű, szabatos magyar szóval nem tudunk helyet-
tesíteni. Olykor még jelzős használatban is kénytelen a szakember idegen 
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műkifejezést alkalmazni, mint pl. normat iv œsthetika, psychöphysikai 
parallel ismus stbeff. Sőt ugyanezen okból a köznyelvben is akárhányszor 
kénytelenek vagyunk ilyeneket használni. Ilyenek pl. a vallási téren ú jabb 
áramlatokat jelző : modernismus, integrál katholieismus, vagy pl. a szin-
tén ú jabb keltű : Impressionismus, futur ismus, aviatika stbeff. szavak, 
amelyek még a nyelvtisztaságra törekvőknek társalgó beszédében is kény-
telen-kelletlen gyakran előfordulnak. 

Van azonban olyan eset is, hogy a tudományos fogalmat kifejező ide-
gen műszó maga is határozatlan ér te lmű. Ilyen pl . az apperceptio szó 
melyet Leibniz óta m a g u k a bölcselők is különféle értelmi árnyalat tal 
használnak. Yagy ilyen szó pl. az intuitio. Efféléket köznyelvi használat-
ban legjobb elkerülni, annál inkább, m e r t a különféle árnyalatok szerint 
teljesen megfelelő magyar szót vagy jelzős kifejezést mondhatunk helyet-
tük. Apperceptio helyett alkalomszerűen pl. értelmezés, megértés, föl-
fogás, ráeszmélő fölfogás — mondható, míg az intui t io helyett : belső, 
lelki avagy közvetlen szemlélet, meglátás , megsejtés, sugallatszerű föl-
fogás — gyakran tökéletesen megfelelőek. 

H a pedig teljesen egyértékű magya r szavaink vannak, akkor még a 
tudományos, szakirodalmi nemzetközi műszavak használatát is kerüljük. 
Tudósaink közül újabb időben többen jó példáját adták annak, hogy nyel-
vünk dúsgazdag szókincse nagyon is bőséges forrásul szolgál a bölcseleti, 
jogi, orvosi és természettudományi műnyelv megmagyarositására. í g y 
tehát még a szaktudományok körében is meglehetős szűk határok közé 
korlátolhat juk az idegen szavak használatát . 

A m i nyelvtisztltóink némelyike abban tévedett, hogy tűzzel-vassal 
ki akar t pusztítani még elkerülhetlenül szükséges idegen szavakat is, más-
részt pedig és különösen, hogy magyarosí tó eljárásukban olyan nyaka-
tekert szavakat is alkottak, melyek természetszerűleg visszahatást keltve, 
még inkább előmozdították az idegen szavak használatát. Félreértés elke-
rülése végett ki kell jelentenünk, hogy korántsem akar juk a XIX. század 
első felében véghezment nyelvújító mozgalmat elítélni. A nyelvújítás bizo-
nyára szükséges volt. Csak az a féktelen szófaragási viszketegség elítélni 
való, mely az idétt lábra kapott s amely sokszor minden szükség nélkül 
és másrészt — nem is annyira a nyelvtudomány, min t inkább — az ész-
szerűség ellenére minden nyelvalaki hasonlóságot mellőzve gyártotta az 
ú j szókat. 

A nyelvtisztító törekvések egy részének e ferde i rányzatán kívül még 
más okai is vannak az idegen szavak szertelen használatának. Hogy beszé-
dünket és írásunkat idegen szavak tarkázzák, annak sokszor olyan hibák 
az okai, amelyek közös emberi gyarlóságból erednek. Yerulámi Bacon ki-
fejezése szerint : idola tribus. 

Elő beszédben, a köznapi társalgás alkalmával akarat lanul is ki-ki-
csúszik egy-egy idegen szó ajkunkon. Nem szólva a nép emberéről, neve-
zetesen az olyanról, aki vegyes ajkú vidéken lakik s így sok idegen szót 
eltanul, vagy a mesteremberekről, akik ipari foglalkozásuk körében az 
idegenből vett eszközök és szerszámokkal együtt többnyire ezeknek idegen 
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nevét is elsajátítják, — s nincs persze módjukban Freeskay János mester-
ségi könyveinek magyaros műnyelvét tanulmányozni — még a művelt 
ember köznapi beszédében is előfordul több-kevesebb, szükségtelenül hasz-
nál t idegen szó, részint némi kis figyelmetlenség, gondatlanság miatt, 
részint a sok idegen nyelvű olvasmány hatásánál fogva, különösen pedig 
az idegen szavaktól csakúgy hemzsegő hírlapok olvasása folytán. Mind 
hasztalan, amit sokszor látunk, hallunk és olvasunk, emberi természetünk 
gyarlósága miat t könnyen ragad nyelvünkre is. í rásműben már rendszerint 
mindenki nagyobb műgondot fordít a nyelvre. 

Nagyobb hiba már , ha valaki részint gondatlanságból, részint idegen 
szellemi táplálék hatása alatt írásműben sem tartózkodik a szükségtelen 
idegen szavak használatától. I smerünk ragyogóan ékes nyelvű írót, 
ak in annyi ra erőt vett világirodalmi roppant nagy és széleskörű ol-
vasottsága, hogy még népszerű olvasásra szánt cikkeiben is alig van 
hosszabb mondat, vagy épen szakasz, amelybe egy vagy több, teljesen 
szükségtelen idegen szót ne keverne bele. A sok fölösleges idegen szó ál-
ta lában véve minden í rásműnek csökkenti az értékét, ha tar ta lmilag még 
oly szép is. A jó példaadással e tekintetben is azoknak kell előljárniok, 
akik akár fényes tehetségüknél fogva, akár a közműveltség szolgálatára 
rendelve, hivatva vannak arra, hogy a sokaságnak szellemi i rányadói vagy 
épen vezérei legyenek. 

Némely idegen szavaknak élőszó, vagy írásbeli használata azonban 
— a magyar szóval nem pótolható tudományos műszavakon kívül is — 
nemcsak tűrhető, hanem teljesen jogosnak tekinthető. Ilyenek elsősorban 
az olyan idegen szavak, melyeknek teljes fogalmi tar ta lmát magyar szó 
nem fedi. így pl. a naiv szó fogalmát gyakran kifejezhetem a magyar : 
természetes, mesterkéletlen, gyermekded, nyíltszívű, együgyű, korlátolt s 
más efféle szókkal, de van eset, hogy egyik sem teljesen megfelelő, külö-
nösen akkor, midőn a naivságban foglalt fogalmi jegyeket, az ártatlansá-
got, tudatlanságot és eredetiséget együttesen akarom kifejezni. Vagy ilyen 
szó pl. a humor, melynek fogalmi tar ta lma még több jegy összetételéből 
alakul. így a modern szót is bizonyára gyakran pótolhatom : jelenkori, 
mostani , ú j vagy újabbkori, divatos stb. efféle szavakkal, de olykor egyik 
sem kifejező ; mer t pl. ha azt mondom, hogy x. y. igazi modern asszony, 
sem a korát, sem a divatos ruházkodását nem akarom értetni, hanem 
egész lényét, gondolkozásmódját, vágyait stb. S e példák számát még sza-
por í thatnék, de föladatunk itt nem a szótári lajstromozás. 

I smét más eset az, ha az idegen szóban olyan jelentésbeli árnyalat 
van, melyet a helyette némelyektől használni szokott magyar szó teljes 
szabatosan nem fejez ki. Ilyenkor is jogos tehát az idegen szó haszná-
lata. í g y pl. az acclimatizál szó helyett növényekről vagy állatokról be-
szélve a magyar : meghonosít , hozzászoktat szavak nem egészen szaba-
tosak. Vagy mikor királyunk udvari estélyeken cerclet tart , nem mond-
ha tom egyszerűen, hogy : társalog, legfölebb körül í rással : körül járva meg-
megszólít egyeseket. Vagy a magasból mélyebbre szállva: a parádés ko-
csis nem ugyanaz, min t az úri kocsis, vagy urasági kocsis, mert nagy urak-
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nak több kocsisuk is van. A mostani háborús világban sokat emlegetett 
entente (cordiale), mely az «entendre» (*intendere [animum]) igéből szár-
mazik, nem fordítható egyszerűen egyetértéssel vagy megegyezéssel. 

Szintígy kifogástalanul használhatjuk a t réfa és a gúny céljaira 
szolgáló idegen szavakat, m i n t pl. lurkó, povedál, ceremóniáz, virtusko-
dik stb. efféle. A gúny célzatával vagy a jel lemzés kedvéért i lyen idegen 
szavak, min t tudjuk, még költői művekben is előfordulhatnak. De a köl-
tőnek ál talában még szigorúabban tartózkodnia kell az idegen szavaktól, 
főleg verses alakú művekben, mer t ezekből jmég jobban kirí az idegen 
szó, mint a prózából s a költői mű hatását is lerontja. Manapság már 
szinte lehetetlennek tar t juk az ilyenféle verselést : Ámbár vadnak sok 
irígyim, — Érted ezer ellenségim, — De azokat contemnálom, — S az 
hol lehet confundálom. (Amadé László egyik versének bekezdése.) Verses 
műben is legfölebb csak t réfa kedvéért lehet idegen szavakat vagy épen 
teljesen idegen kifejezéseket használni, mint pl . az ismeretes nótában : 
Meghalt feleségem —• Satis t a rde quidem — Oda reménységem — Debuisset 
pridem stb. 

A szükségtelen idegen szavak használatának további okai olyanok, 
melyek az egyes embernek egyéni természetéből s már egyáltalán nem, 
vagy csak alig menthető hibáiból és tévedéseiből származnak. (Bacon 
szer int : idola specus.) Mindezek sokféle vál tozatban nyilvánulnak meg. 
Mi a következő három főrovatban csoportosítjuk őket : tudatlanság, hiúság 
és renyheség. 

(Ez utóbbiaknak részletező tárgyalása u t á n rátér az előadó azokra a 
megtévedésekre, melyek a társadalom nagy részében el vannak terjedve. 
Verulámi Bacon elnevezése szer int : idola fori, vagyis a piacnak bálvá-
nyai.) Magyarán szólva s a m i mostani viszonyainkra, különösen tár-
gyunkra vonatkoztatva, azt mondha tn i : ná lunk sokan idegen isteneket 
bálványoztak az utóbbi időkben ; hajhászták az idegen divatot; majmol-
ták a külföldi szokásokat s í g y lassankint sokaknak lelkét a nemzeties 
gondolkozásmód és hazafias érzület helyett világpolgárias szellem töl töt te el. 
Ez azután megnyilvánult n á l u k a lelki ta r ta lom nyelvi kifejezésmódjai-
ban is. 

Ez a külföldieskedés ú j abb időben, sajnos, igen nagy arányokat öl-
tött nálunk, szinte beteges koráramlat tá vált. Korántsem akar juk azt ál-
lítani és kívánni , hogy a külföldet semmiben se kövessük, sőt ellen-
kezőleg jól tudjuk, hogy régente is, most is szellemi és anyagi tekintet-
ben egyaránt nagyon értékes javakat nyer tünk a külföldtől. De míg a 
múltban a magyar néplélek ősi ereje a külföldi koráramlatokat, eszméket 
ós üdvös intézményeket a nemze t i szellemnek sérelme nélkül tudta a 
hazai ta lajba ül te tni s az idegen elemeket tel jesen be tudta olvasztani és 
a magyarság zománcával von ta be őket : nap ja inkban átvettük az idegen 
holmit szőröstül-bőröstül s m é g csak magyar alakba sem öltöztettük. 
Bemélhető, hogy a háborús idők elmultával fölocsúdunk a külföldi szel-
lem ilyen szolgai utánzásának mámorából. 

A hosszúra nyúlt béke ide jén a világforgalomnak és a közlekedés-



78 ZOLTVÁNY IBEN. 

nek mindinkább növekvő könnyűsége folytán a népek nemzetközi érint-
kezése egyre nagyobb lett, s ez maga után vonta azt a fogékonyságot, 
hogy sokan könnyen bele tudták magukat érezni az idegen eszmevilágba. 
Ennek ismét az lett a következménye, hogy seregestül átvették a külföldi 
formákat, de a tömeges átvételhez fordított arányban állott az idegen ele-
mek magyarossá alakítása. 

S ez a külföldieskedő hajlam nőttön-nőtt, min t ez már a rossz haj-
lamok természetében van. Valamint a járványos betegség is egyre terjed, 
ha csak idejekorán erélyes intézkedésekkel útját nem állják, azonképen 
a társadalmi métely is gyorsan és széles körben elharapódzik. S e tekin-
tetben nem igen van különbség az alsóbb néprétegek és a társadalom úr i 
osztálya közt. A műveletlen tömegnek, mint tudjuk, nagy hajlandósága 
van a kóros áramlatok befogadására. Csak tetszetős buzdító jelszavak kel-
lenek s a tömeg indul utánuk, mer t sokkal nagyobb a fogékonysága, be-
fogadó készsége, mintsem kezdeményező, hatékony ereje. De az úri osz-
tály körében is nagy az utánzás ha j lama s ragadós a példaadás, kivált 
olyan vonatkozású dolgokban, amik a divatszerűség mázával vannak be-
vonva. 

E divatos dolgokban nálunk mostanában nem annyira a németeket, 
min t inkább a távolabbi nyugaton lakó nemzeteket, főleg a franciákat és 
angolokat szokták utánozni, még pedig annyira, hogy e tekintetben igazi 
francia és angol kórság tüneteit lehet megállapítani pusztán nyelvi adatok 
alapján is ; mert a divatos idegen tárgyakkal és szokásokkal együtt ú j abb 
időben temérdek francia és angol szó özönlött nyelvünkbe. 

A külföldieskedés már az újszülött gyermekek elkeresztelésével kez-
dődik. A keresztség fölvétele után a régi egyházi szentek neveit, sőt az 
átidomított magyaros hangzású keresztneveket sok szülő nem tart ja elő-
kelőnek, finomnak, hanem helyettük — sokan az általános szokásra hivat-
kozva — francia és angol becéző nevekkel vagy legalább idegen képzésű 
alakokkal nevezik el gyermekeiket. Csak egy báli tudósítást kell olvasnunk 
s a fiatal leányok névsorában egyre-másra francia ós angol hangzású 
nevekkel találkozunk. Csak úgy hemzseg a sok Alice, Clarisse, Elise, Mary, 
Valy stb. elféle név. 

(Az előadás ezután gúnyos célzatú és csupa francia és angol szavakat 
tartalmazó tréfás kis szemelvényben föltünteti, mennyire elárasztotta tár-
sadalmunk nyelvét a sok idegen elem, mint megannyi szomorú bizonysága 
a nyelvtisztaság i ránt i érzék széles rétegekben való eltompultságának. 
Végezetül pedig rámuta t még az idegen szavak szertelen használatának 
egy olyan okára, mely első tekintetre magában véve nem nagy fontosságú-
nak, sőt sokak előtt meg éppen tetszetősnek és kívánatosnak látszik : az 
idegen szavaknak helyesírásunkban való magyaros átírására.) 

* 

Szó sem lehet róla, hogy a m e l y idegen szavakra a köznyelvben 
is szükségünk van, m e r t valódi h i á n y t pótolnak, b á t r a n haszná lha t juk 
őket és í r juk át magyaros helyesírással , sőt a kiej tésben is csavar juk . 
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gyűrjük, idomítsuk őket mindaddig, míg csak lehetőleg magyaros ala-
kot nem öltöttek magukra. Ám egészen máskép áll a dolog a szük-
ségtelenül használt idegen szavakkal szemben. Ezeket — ahelyett, 
hogy egyáltalán elkerülnők használatukat — magyarosan átirni annyi , 
mint tág kaput nyitva elősegíteni nemzeti nyelvünkbe való betolako-
dásukat, s így végső eredményben fenyegetni nyelvünk tisztaságát. 

Vezéreljen bennünket mindig az az egyedül helyes elv, hogy 
idegen szót szükségtelenül semmiféle alakban ne használ junk. Napjaink-
ban, mint több oldalról rámutat tunk, ezt azt elvet sokan nem tiszte-
lik, úgyhogy édes anyanyelvünk elkorcsosodásnak indult . De bízzunk 
a háborúnak e tekintetben is üdvös hatásában s megújhodást fakasztó 
erejében és bízzunk különösen a magyar nemzeti lélek életerejében, 
hogy a háború lezajlása után egy, nemcsak erkölcsében, hazaszerete-
tében és műveltségében, hanem nyelvében is megtisztult nemzedéket 
fog létrehozni. 

D r . ZOLTVÁNY I R É N . 


