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Móra Ferenc 
 

Nyelvtanóra 
 

III 
 

És hogy száz év múlva mi lesz? Azt csak az Istenke tudja. De ha 
lesznek még magyarok, attól tartok, azok nem nagyon fogják elő-
szedni a mostani magyar írókat, mert meglesznek nekik a maguk írói 
a maguk problémáival. Mink mostaniak mindnyájan névtelen halotta-
kul békülünk össze egy meszesgödörben, amely nem is lesz olyan 
nagy; negyven-ötven soros fejezet az irodalomtörténetben. Hogy a 
fejfán mi lesz, nem tudom, de alighanem rosszabb, mint „az elnemze-
tietlenedés kora”, ami különben is más korszak számára van már le-
foglalva. (Lehet ugyan, hogy letörölték már róla ezt a bélyeget, ami 
nem is irodalomtörténetbe való. Miért a politika bűneiért az irodal-
mat meggyalázni?) De szakemberek számára semmi se érdektelen, s 
megeshetik, hogy az irodalomtörténet száz év múlva exhumálni fogja a 
tömegsír halottak, programértekezéshez, akadémiai székfoglalóhoz, 
mihez. Nos, akkor könnyen megtörténhetik, hogy némelyikünket 
csak szótárral lehet megérteni. Engem, ha bolondjában előkaparna 
valami elszánt fiatal, bizonyosan szótárakkal együtt kellene felfek-
tetni. Hiszen hallom, most is vannak olyan irodalmi vasalt nadrágos 
úriemberek, akik azt mondják, hogy az érthetetlenségig elparasztosí-
tottam a parnasszusi szalont. Igazuk is van nekik. Azoknak a finnyás 
européereknek is igazuk volt – az ördög tudja már a nevüket –, akik-
nek fölkavarodott a gyomra, mikor Petőfi így kezdte az Ebéd után-ját: 

Úgy jóllaktam, hogy még! 

Hát nem sokkal költőibb lett volna ezt kimívelt nyelven mon-
dani? Például így: 

Táppal telítém földi gyarlatom... 
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* 
De azért nem bizonyos, hogy a jövő század nyelve az érthetet-

lenségig elfajzik a maitól. Például sokszor előveszem a Dugonics 
András Magyar példabeszédei-t – nagyon kedves könyvem, és inkább 
azt olvastatnám a gyermekekkel, mint az Etelká-t – s akárhol lapozok 
benne, majd mindenütt megértem, pedig már el is múlt száz eszten-
dős. Igaz, van egy-két szava, amihez nem is hajazok, de azok felül a 
szótárakat is hiába vallatom. És nem a nyelvünk elmagyartalanodá-
sát sajgom én ilyenkor, hanem a nyelvünk elerőtlenedését – nem me-
rem azt mondani, hogy elkaraktertelenedését, mert nem akarok dol-
got adni a vármegyéknek. Még ezt is sietek kimagyarázni, amit bátor 
voltam mondani. Botorság volna azt állítani, hogy a mi korunk nyel-
ve nem simulékonyabb, hajlékonyabb, kézhez állóbb, mint a Dugo-
nics koráé, és nem hiszem, hogy volna, aki szeretné azt visszacserél-
ni. Minden idegen nyelvet vissza lehet vele adni, és minden idegen 
nyelvre lehet fordítani – s ebben a dicséretben benne van az is, amit 
panaszlok. Az íze és a színe veszeget a nyelvünknek. Amennyit 
nyúlt, annyit vékonyodott, amennyit szaporodott; annyit hígult. 
Akinek van még türelme hozzá, annak mindjárt bizonyítok egy-két 
példával. 

Nem mind arany, ami fénylik. Ennek a közmondásnak a lelkét 
a Dugonics idejében még negyvennégy közmondással tudták kife-
jezni. Szálfa nem erdő. Ez már kezd divatból kimenni, nem érti már 
meg mindenki – András főtisztelendő közmondásgyűjteményében 
még hatvankét változata van. Annak, hogy „ritka, mint a fehér hol-
ló”, száztizenkettő. Egy húron pendülnek – ezt ismeri mindenki. Nép 
közt forgolódó emberek, ha nagyon összetennénk az eszünket, tán 
még arra is emlékeznénk, hogy olyan, mintha három-négy variánsát 
is hallottuk volna már. A Példabeszédek-ben annyi fordulata van, hogy 
csak százharmincig győztem megolvasni. Egész kemencebél pogácsa, 
íme belőle egy tányérka kóstoló: 

Egy szegen függnek. 
Egy bakot nyúznak. 
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Egy szelen szelelnek. 
Egy szérűn nyomtatnak. 
Egy disznót pörzsölnek. 
Egy gügyüt törnek. 
Egy levet hörpölnek. 
Egy kilincset rántanak. 
Egy tányért nyalnak. 
Egy tombácon faragnak. 
Egy macskát simogatnak. 
Egy kézzel tapogatnak. 
Egy  faluban zsidóskodnak. 
 
Ezekért a szépségeiért kár a nyelvnek, hogy elhalva, megköve-

sedve lehullanak az élővíz fenekére. Mert ezek helyett a mai élet nem 
tud újakat teremteni. 


