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A nyelv az emberi életforma kifejezése, kiteljesedése. Ugyanakkor egy nép történetiségének,

hagyományainak,  lelkiségének tükröződése is.  A pontos  fogalmazás,  a szép beszéd elsősorban

jellemkérdés.

A Kazinczy-emlékévben azért kell hangsúlyosan emlékezni erre, mert a mai közbeszéd egyre

inkább jelzi azt a társadalmi közhangulatot, állapotot, amely közéletünk és mindennapjaink egyre

általánosabb  értékvesztését  vagy  már  értéktelenségét  sokak  szavaiban,  gondolataiban  juttaatja

kifejezésre. Erre különösen és bántóan jellemző az a sokszor közönséges, alpári, durva, sőt trágár

beszéd, amely jópofaságból vagy feltűnésből  és nyereségvágyból ömlik az üzleti,  kereskedelmi

médiából. Magyarul a trágár szavak valóban szeméremsértőek, durvák, ízléstelenek, amelyek a

viselkedésre, a magatartásra is hatnak. Sokszor felbosszant, hogy amerikai és egyéb akciófillmek

fordította szövegeiben még nyersebbek, mint az eredetiben.

Úgy vélem, hogy a nyelvhasználat romlása ellen szervezettaen és tudatosan is küzdenünk kell,

mert  a  mai  világ  és  életforma  durvaságot,  közönségességet,  igénytelenséget  és  erőszakot

reklámozó törekvéseivel szemben csak így lehet a javítás szándékával fellépni, sőt harcolni. Nem

valaki  ellen,  hanem  hangsúlyozva  az  emberi  méltóság,  öntudat  és  közösségi  érzés

magasabbrendűségét,  azzal  a  természetes  hagyománnyal,  ahogy  az  ember  a  családjával,

szerettaeivel, felebarátaival és embertársaival bánni és viselkedni tartozik.

A filatal ember eredendő törekvése,  hogy önálló,  minőségi,  értéket teremtő egyéniség váljék

belőle, hogy kiemelkedjék társai közül. Ezt a vágyát beszédével tudja érvényre juttaatni, éppúgy,

mint tudásával, erre kell ösztönöznünk a tanítás és a közösségi életforma minden eszközével és

változatával. Arra is emlékeztetve, hogy a magyar nyelv és beszéd használata, vállalása sokszor

sajnos  még  áldozatot  is  követel  határon  túli  honfiltársainktól,  hogy  megőrizzék  nemzeti

eredetüket, létüket, amelynek folytatói és letéteményesei.

A társadalmi együttalét évezredek és évszázadok kikovácsolta törvényeket, magatartást ír elő,

hiszen ha nem azokat követjük, vélt és ugyancsak rosszul értelmezetta, káros modernségükben a

barlanglakók civilizációs szintjére süllyedhetünk vissza, amelynek ijesztő és intő jelei ugyancsak

mutatkoznak. Az internet gyors gépi makogása nem helyettaesítheti a beszédet. És ne feledjük a

történelem tanulságát sem: nyelvében él a nemzet. Ez megtartó, összetartó erőnk.


