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Tamási Áronra emlékezve 

 
Fenyősörényű rengeteg, 
görnyedt hátadon 
keresztet hordozó 
ország, 
maroknyi néped 
szerteszét — 
Hallgatlak Ábel, 
hallgatom a havasokban 
székely legénykék 
szomorú pásztorénekét… 
 
Fejed fölött 
hamis szólamok, 
szégyenteljes 
krizantémkoszorú- 
glóriák — 
 
A világmindenség 
hazug szigetén 
egyedül állsz 
az ünneplő Európa 
utcaszögletén — 
Vershazában 
édes-keserű vagy, 
bölcsőd felett 
— titokban — 
bagoly őrködik, 
de valahol, 
nagyon messze, 
a kigyulladt égből 
feléd néz 
és kezét  
homlokodra teszi Valaki… 
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Idegeidet őrlik 
az ünneprontók, 
dolgozik az idő-köszörű, 
szívedben 
székely temetők, 
düledező kopjafák, 
és várod, 
mint a legszebb árva, 
mint a legárvább szenvedő, 
mint a legkoldusabb koldus 
csudanagy türelemben 
a megkésett jövőt… 
 

����
����
����
����

����

��������
 

Péter Katalin: Ábel a Hargitán
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Épség és szépség egymásra rímelő, összefüggő fogalmak, akár élőlényekről 
vagy tárgyakról, akár — mint esetünkben — egy európai kultúrnyelvről legyen 
szó. Napjainkban egyre sürgetőbb követelmény szót emelni anyanyelvünk, a ma-
gyar nyelv épségéért — szépségéért. 

„A magyar nyelv igézetes hangszer, melyen csak kevesen tudnak játszani” — 
vallja Örkény István, a XX. század második felének egyik legnagyobb próza- és 
drámaírója. E ritka szép (és igaz) metaforához a magam szegényesebb kifejező- 
eszközeivel hozzátenném: sajnos, az utóbbi években egyre kevesebb azoknak a 
magyar anyanyelvűeknek a száma, akik élni tudnak — és akarnak — anyanyel-
vünk árnyalatokban bővelkedő szókincsével, kifejezéskészletével. Napjainkban a 
beszélt nyelv — de néha az írott is — szegényedik, elsekélyesedik, eluralkodik 
benne az idegen hatás, a pontatlanság, az igénytelenség. 

Ez a nyelvi közöny, beszédbeli gondatlanság veszélyezteti anyanyelvünk épsé-
gét az egész magyar nyelvterületen, de figyelembe kell venni azt a körülményt is, 
hogy a különféle régiók között a nyelv alkalmazásában, sőt, a tipikus hibákban is 
vannak eltérések. Ezek azonban könnyűszerrel átszivárognak egyik magyarlakta 
területről a másikra. Az anyaországnak ebből a szempontból a legnagyobb volna 
a felelőssége, ennek ellenére a tömegkommunikációs eszközökön át gyakran ter-
jesztik a hanyag, nyegle, közhelyekkel teli beszédet. Elsősorban a kereskedelmi 
televíziók szinkronizált filmjeire, sorozataira (de néha az eredetiekre is) gondo-
lok, amelyeket magyar anyanyelvű nézők milliói követnek figyelemmel mind az 
anyaországban, mind annak határain túl. De ártanak az anyanyelv épségének és 
szépségének a rádiós és televíziós riportműsorok is (ezúttal a közszolgálati rádió-
ra gondolok), amelyekben a riportalanyok — a falusi bácsikáktól, nénikéktől 
kezdve az ismert közéleti személyiségekig (beleértve a politikai, tudományos, kul-
turális élet képviselőit, de néha magukat a riportereket is) — szinte percenként 
fűznek beszédükbe valamilyen fölösleges (de divatos) idegen, jobbára angol ere-
detű szót, elcsépelt, pongyola kifejezést vagy éppenséggel helytelenül használt 
nyelvtani alakot. 

Ha a hírközegeket (közismertebb, de nem túl szerencsés idegen szóval: a mé-
diumokat) hallgatjuk, ott majdnem minden riportban, beszélgetésben elhangzik 


