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Móra Ferenc 

Nyelvrontás 
 
Dr. Bory István úr Budapestről a következő sorokat küldte ne-

kem a napokban: 
– Az „Ijedős embereknek” című azon cikkét idézze szíves emlé-

kezetébe, melyben az ural és uralkodik igék helyes értelmezéséért kar-
doskodott. Minden megjegyzés nélkül bátor vagyok a következő 
mondatra felhívni szíves figyelmét: „Etele úgy látszik, a második 
rész hőse lesz, s az egészet uralja, végzetes pályájával.” E sorokat 
Gyulai Pál írta, de nem magánlevélben vagy fidibuszra firkált, oda-
vetett megjegyzésként (ami különben sem igen módosítaná a kifeje-
zés értékét), hanem mint jelentéstevő Arany Buda halálá-nak az Aka-
démia elé 1864. jan. 17-én terjesztett bírálatában. 

Sajnálom, hogy a levélíró úr, aki nyilvánvalóan szívén viseli a 
magyar nyelvhelyességet, minden megjegyzést eltakarékoskodott a 
tényközléstől. Mert így nem tudhatom, Gyulai Pált tartja-e nyelvron-
tónak vagy engem, aki ebben az ural kérdésben nem vagyok egy hi-
ten néhai nagy professzorommal. Én abban a bizonyos cikkemben 
azt állítottam, hogy az ural egészen mást jelent, mint az uralkodik, ép-
pen az ellenkezőjét teszi. Ural annyit tesz, mint úrnak tartani, úrnak 
elismerni valakit. Tehát nem az Isten uralja a világot, hanem a világ 
uralja az Istent, aki uralkodik a világon. Ez olyan tiszta dolog, hogy 
még csak vitatkozni se lehet rajta. Nemcsak hogy minden nyelvtudós 
ezt mondja, de így tudja minden újságolvasó is, aki szerkesztői üze-
neteket szokott olvasni, mert ezt a kérdést nagyon gyakran feladják a 
szerkesztőségeknek. Sőt, többet mondok, úgy tudta maga Gyulai Pál is. 
Éppen most írja Négyesy László – akinek szintén mint professzo-
romnak lehetek hálás, mert egyetemi hallgató koromban ő alapvizs-
gáztatott a magyar nyelvből – a következő perdöntő sorokat a Ma-

gyarosan című nyelvművelő folyóirat első számában: 
– Az ural szó jelentése teljesen felfordult már ezelőtt jó félszá-

zaddal. A népszövetség őszi ülését a leszerelés kérdése uralja, a Gel-
lérthegy az egész fővárost uralja. Így írják, pedig azt uralja valaki, 
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akit urának ismer el. Már Gyulai küzdött a megromlott szóhasználat el-
len, és idézte Kisfaludy Sándor versét: 

 

Adja Isten, hogy a magyart 

a fél világ uralja. 

 

Amivel a régi költő bizonyosan nem azt akarta kívánni, hogy a 
magyarnak ura-gazdája legyen a fél világ. (Ámbár mi, kései magya-
rok, akiknek az egész világ parancsolgat, alighanem belemennénk 
már ilyen ötvenszázalékos kiegyezésbe is, a mai nyelvhasználat sze-
rint.) 

* 

Mi következik most már ebből? Annyi mindenesetre követke-
zik, hogy ez egyszer nekem volt igazam, és nem én voltam a nyelv-
rontó. Hát Gyulai Pál az volt? Ilyen bolondot nem mernék állítani. 
Különösen mikor Négyesy László tesz bizonyságot amellett, hogy 
Gyulai Pál tudta, mit kíván a nyelvhelyesség, és hadakozott is érte. 
Hogy aztán az ő tolla is megcsúszott néha, az még nem teszi nyelv-
rontóvá. Az csak azt mutatja, hogy igenis, caesar supra grammaticam. 
Ezt a szállóigét Zsigmond királyunkhoz kötik, akit a konstanzi zsina-
ton valami nyelvtani tudatlanságon értek a papok. Semleges nemű 
görög szót hímnemű gyanánt használt, és mikor valamelyik bátor 
egyházfejedelem megpirongatta érte, ezt a választ kapta: 

– Hja, doctissime, én császár vagyok, nekem nem parancsol a 
nyelvtan! 

Merem állítani, hogy nincs a magyar irodalomnak se királya, se 
császára, akiben a nyelvtudós hibát ne találhatna, még ha nem vala-
mi szögrehúzó ember is. (Kiskun ember, Holló Béla barátom, Félegy-
háza volt polgármestere szokta így hívni azt, akire mások azt mond-
ják, hogy a kákán is csomót keres.) Jókairól nem is beszélve, Petőfi-
ben is sokszor megakadhatna a nyelvtanár piros plajbásza, sőt egy-
két bocsánatos bűnt még Aranyban is lehetne találni, akihez fogható 
nyelvtökéletessége nem volt és nyilván nem is lesz többet magyar 
írónak. Pedig Arany tudósa is volt a magyar nyelvnek, nemcsak mű-
vésze, s nyelvérzékét nagy tanultság ellenőrizte, olyan mértékű, ami-
lyennel egy nagy írónk se dicsekedhetett. Mégis megesett vele is, ami 
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Gyulai Pállal, mert óhatatlan, hogy az élő beszéd meg ne szeplősítse 
a legkristályosabb irodalmi nyelvet is. Elképzelhetetlen, hogy az író, 
mikor dolgozik, nyelvtanokkal, stilisztikákkal és nyelvhelyességi ké-
zikönyvekkel rakja körül magát, s minden mondatot fertőtlenítsen, 
mielőtt az agyából a papírra ereszti. De azt hiszem, ha volna is, aki 
megpróbálná, még annak a munkájába is belopakodnának a min-
dennapos nyelvhasználatnak olyan elemei, amelyeket a nyelvtudo-
mány züllött elemeknek tekint. A mindennapos nyelvhasználat: ez 
az a császár, amely nem sokat ad a grammatikára, s nem tartja magát 
az írott törvényekhez. 

Ne menjen idétlen kérkedésszámba, ha előhozakodok itt azzal a 
levéllel is, amit pár éve a magam magyarsága ügyében kaptam Pest-
ről. Talán más foglalkozású nyelvművelő, de mindenesetre rajongója 
a magyar nyelvnek, és jószándékú ember velem szemben. Kivágta 
ebből az újságból egy cikkemet, aláhúzta benne a nyelvi hibákat, 
szabálytalanságokat, helytelenségeket, pongyolaságokat, nem kötöz-
ködésül, hanem megszívlelésül. Megpróbáltam összeolvasni a ro-
vást, de csak százhuszonnyolcig jutottam el, aztán már akadoztam, 
mert rossz számoló vagyok, s úgy feletáján abba is hagytam a nem 
nekem való munkát. Gondolom, százhuszonnyolc hiba is elég szép 
teljesítmény ilyen igénytelen skriblifex részéről, aki se tudósa, se 
művésze nem vagyok a magyar nyelvnek, csak úgy írom és beszé-
lem, ahogy otthon tanultam. Igaz, hogy ennek a tekintélyes számnak 
körülbelül fele lemegy sajtóhibára, egyezményes nyomdai helyes-
írásra, mire, de még akkor is lehetősen marad olyan, amiben én va-
gyok a ludas. Például a bűnvizsgáló szerint magyar író nem kezdheti 
a mondatot „ugyan”-nal, „hát”-tal kezdeni meg már nem is pongyo-
laság, hanem valóságos neveletlenség. Hát én erre azt felelhetném, 
hogy: ugyan ne tessék már ilyent mondani. De tekintettel arra, misze-
rint ez nyegleség leendene – azzal a feltevéssel élek, mely szerint ez 
már a finomabb igényeket is kielégítő kicsiszolt és szabatos irodalmi 
nyelv... eh, mit erőltessem, nem nekem való ez! Tökéletesen tisztában 
vagyok vele, hogy ma már nem olyan választékos és szabatos a stílu-
som, mint az érettségi dolgozatomban volt, és a szigorú nyelvtudo-
mánytól talán nem is kapok belőle olyan egyest, mint akkor – de fáj-
dalom, ma már nemigen lehet segíteni rajtam. Attól félek, hogy halá-
los holtomig inkább az élet nyelvén fogok beszélni, mint a szabatos 
irodalomén. 
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* 

Anélkül hogy haza akarnék beszélni, nagyon örülök neki, hogy 
ma már a hivatásos és hivatalos nyelvtudomány se a dogma szem-
pontjából nézi a nyelvhelyesség és a nyelvromlás kérdését. Magyarosan 
– ez a címe az Akadémia nyelvművelő folyóiratának, s ebben mintha 
benne volna az, hogy nem a dogmáról van itt szó, hanem valami 
másról, ami sokkal több, a dogmánál. Amint a szerkesztőnek, Nagy J. 
Bélának a magyar közönséghez intézett beköszöntője mondja, a ma-
gyar nyelv épsége, szépsége, eredeti zamatja van veszélyben. Sajnos, ez az 
utolsó igéig így igaz, a nyelvromlást nem lehet tagadni. De hogy nem 
minden változás nyelvromlás, azt ugyanezen a helyen a magyar 
nyelvtudománynak olyan magisztere mondja, mint Négyessy László. 
A nyelvi helyesség csak viszonylagos dolog, csak egy-egy időpontra lehet 
szabályait felállítani – vallja nagyon okosan. Mi nem beszélhetünk 
úgy, ahogy a Halotti beszéd korában beszéltek, s Árpád nem konstatál-
hatta a szeri országgyűlésen a honfoglalás százszázalékos sikerét, se Tö-
rök Bálint nem mondhatta Izabella királyasszonynak, hogy kár a ben-
zinért. Én ugyan most se mondom egyiket se, de nem háborodok fel 
rajta, ha mástól hallom. Olyan kórságok ezek, amelyek el fognak 
múlni a korral, ha nem felelnek meg a magyar gondolatjárásnak. Ha 
pedig megfelelnek, akkor mért ne bocsátanánk meg nekik? A nyelv 
örök mozgásban levő folyamata kilöki magából, ami a természetével 
ellenkezik, ami pedig megfelel neki, azt addig gömbölygeti, formál-
gatja, hogy utoljára lekopik róla minden idegenség. Ez persze nem 
azt jelenti, hogy bízzunk rá mindent magára a vízre. Ha az átokhínár 
úgy elszaporodik benne, mint ahogy most meglepte a nyelvünket, 
akkor bizony irtani kell addig, amíg lehet. 

Azonban nagyobb bajt is látok én annál, ami a víz színén úsz-
kál, az úgynevezett művelt társadalom nyelvében. Azt tartom na-
gyobb bajnak, hogy a magyar népnyelv is megbetegedett. Taine-nek 
a Lafontaine című könyvében olvastam egyszer – régen volt, csak az 
értelmét tudom idézni –, hogy a falusi piacon, a kovácsműhelyben 
több új szó és szólásmondás születik, mint az országházban. Ez va-
lamikor bizonyosan így volt igaz, de a mi időnkben mintha ebben is 
elszegényedett volna a nép. A népnyelv régi virágai elfakultak, el is 
száradtak, és újak nemigen jönnek helyettük; ami jön, abban nem sok 
köszönet van. 
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Nemcsak a városi embernek idegenek, egy részüket már a pa-
raszt se érti. Elszárította őket az élet megváltozása, és ez rendin való 
is volna, de – újakat nem rügyezett helyettük. A szavakkal is így áll a 
dolog, ott is több a halálozás, mint a születés, s még nagyobb baj az, 
hogy az új szavak közt sok a torzszülött. De nemcsak a szavak tor-
zultak el, hanem a szókötés, a nyelvszerkezet, a nyelv lelke is meg-
bomlott. Az el lett utazva mifelénk ma már járatosabb a tanyán, mint a 
városban. Persze innen került ki. Kivitte a katonaviselt legény s a cse-
lédviselt lány, akit hivatalosan úgy hívnak, hogy háztartási alkalma-
zott. Itt valóban nyelvromlás van, amiért bajos volna a felelősséget a 
sajtó nyakába varrni. Mert az úri nyelvromlásért rendesen a sajtót 
szokták megpálcázni, nyilván azért, mert arról úgyis mindenki tudja, 
hogy az ördög találmánya. Nem azt mondom, hogy én sohase találok 
az újságban olyant, amitől fölszisszenek. Dehát kerülközik olyasmi 
miniszteri nyilatkozatokban és értesítői programértekezésekben is. 
Persze az újságot többen olvassák, tehát ha az hibázik, az nagyobb 
veszedelem. De hogy a nyelvrontásból a sajtóra esne legnagyobb 
porció, azt még kötve se hiszem. A magyar sajtó nyelve általános-
ságban elég becsületes magyar nyelv. Nem rosszabb magyarnak, 
mint a német sajtóé németnek. Szívemből örülnék neki, ha a magyar 
törvényszövegezők olyan értelmesen írnák a törvényeket, mint 
ahogy mink írjuk az újságot. 

A tanyai magyar nemigen jut újságolvasáshoz, mégis sűrűllik a 
beszédjében a nyelvi idétlenség. Nemcsak az, amit a katonafiú, a 
szolgálóleány hurcol ki a városból, hanem az is, amit a paraszt ott 
szed föl, ahol az úri nyelvvel van találkozása: a városházán, az adó-
hivatalban, a törvényszéken. 

A paraszt nyelvének a hivatalos nyelv az átokhínárja. De olyan 
elhatalmasodott, hogy érdemes róla külön fejezetet írni. 

 
 
 

Forrás: Móra Ferenc Napok, holdak, elmúlt csillagok – A fele sem tudomány 


