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II 
Hogy mit akarok mindebből kihozni? Azt, hogy a nyelv örök moz-

gásban van, folyton változik, de nem a logika, hanem a pszichofizika 
törvényei szerint, amiket elvi meghatározásokkal nemigen lehet sza-
bályozni. Nagy élő víz a nyelv, amit nem kell nagyon félteni, mert 
amennyit öregszik, annyit fiatalodik, mindig frissíti magát, s ha giz-
gaz szemét hull bele, néha annyi, hogy a színét is alig látni tőle, elbá-
nik azzal is. Vagy kiöblögeti magából a partra, ahol elszárad és nyom-
talan elporlik, vagy fölveszi magába, s addig formálgatja, gömböly-
geti, míg lekopik róla az idegen bélyeg, s fölveszi az övét, a nagy-élő 
vízét. Újítja magát nemcsak azzal, amit felszed, hanem azzal is, hogy 
amit maga termett, azt lehullatja a fenékre, a szavak és szólások nagy 
temetőjébe. Vagy úgy forgatja, hogy egészen más lesz az értelme, 
mint századokon keresztül volt, s az új nemzedékek egészen más-
képp élnek vele, mint akitől örökségbe kapták. A nyelv éppen úgy 
változik, mint azok, akik beszélik, s mint ahogy pillanatnyi változá-
sok se jobbá, se rosszabbá nem teszik az embercsordát, lényegében a 
nyelv is ugyanaz marad. Él: ebben benne van a jó is, a rossz is. 

A rovar képtelen szó volt akkor, amikor Bugát Pálék kieszelték 
az insectumra ebben a formában, hogy robar. – Ami abból van össze-
állítva, hogy „ro(vatékolt)bar(om)”. – Száz év se telt még el azóta, s 
már rég nem ütközik meg rajta senki, éppen úgy, mint ahogy nem 
érzik az idétlenség az elnökön. (Én ugyan most is sajnálom, hogy a 
vicepraesesből alelölülő nem lett. A sárgarigó nemzet mindjárt meg-
állapítaná, hogy a magyarok őbelőle eredtek.) S ki gondol arra, hogy 
a hős egészen mást jelentett valaha, mint ma? akinek melege volt, hő-
je volt, az mind hős volt – ugyan Göcsejben vagy hol még most is 
hősnek mondják az olyan legényt, aki házasodni készül, tehát bizo-
nyosan majd szétveti már a nagy forróság. (Ámbár a mai értelemben 
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is megérdemli a hős nevet az ilyen vakmerő ember.) A nyirbáláshoz 
se kellett valamikor olló, mert aki nyirbál-t, az csak nyirvákolt, ri-
mánkodott; a cifrá-t ziffer-nek hívták német korában, s nem jelentett 
többet az semminél, mert a zérus-t jelentette magyar ifjúkorában is; s 
a bajnoknak másik ábrázata a bojnyik, ami nem éppen megtisztelő 
titulus. A szavak összecsaládosodnak és elözvegyülnek, megszapo-
rodnak – és elárvulnak, s ezen művelkedéseikben éppoly szeszélye-
sek és nehezen regulázhatók, mint az emberek. 

Aki azt hiszi, hogy ezek mind tudós ráfogások és kitalálások – s 
erre a hitre sok hajlandóság van az emberekben –, az próbálja meg 
magamagát rajtakapni azon, hogy ő is részes a nyelv megváltoztatá-
sában, s nem mindig javító változtatásban. Figyelje csak meg, szokta-
e azt mondani, hogy „nekem úgy tűnik?” – ha szokta, próbáljon meg 
leszokni róla, mert ez éppen olyan bűn, mint a bélyegcsonkítás, ha 
nem veszik is olyan szigorúan. Pedig a nyelv itt sokkal jobban meg-
csonkul, mint a bélyeg. A magyarnak eddig föltűnt valami, most már 
föl se tűnik, hogy az igekötő eltűnt, pedig anélkül a tűn-nek nem biz-
tos az értelme. Vagy itt van az édes nemes kadar, most igen fölkapott 
borital. Legföljebb tíz esztendeje lehet, hogy először elnevettem ma-
gam rajta valami pesti kocsma ét- vagy it-lapján. Amióta Skutariból 
behozták a vesszejét, annak mindig kadarka volt a becsületes magyar 
neve, nem tudom, miért. (Úgy hallottam, a város régi nevétől, a 
Skodrából.) Valami jámbor bortermelő vagy bormérő úgy gondolhat-
ta, hogy a kadarka kicsinyítés, s mivel nem akarta lekicsinyíttetni a 
borát, kinevezte kadarnak. Persze a konkurencia nem engedte lepi-
páltatni magát, s csak azért is kadart mért ő is. Az új divat egyszerre 
szétszaladt az országban, s ma már a rókabögyösi duttyánban is ka-
darnak nevezik a kadarkát. És azt hiszem, hiába próbálnám meg jo-
gaiba visszahelyezni a kadarkát, a kadarral ma már a törvény se bír-
na. A nyelv törvénye mindig életben van, s az az erősebb. 

Világos, hogy ez korcs szó, de azért nem kell megijedni tőle, 
mert a nyelv törvénye nemcsak újít, hanem konzervál is. A kadar-ka 
megcsonkulhatott kadar-ra, de azért a sapkából nem lesz sap, se a 
bicskából bics. 
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Ezzel világért se azt mondom, hogy ne mentsük, védjük, tiszto-
gassuk a nyelvet, ahogy lehet – csak ne féltsük azt. Addig, míg nem-
zet van, a nyelve is elpusztíthatatlan. 


