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angol, orosz vagy francia nyelvő különszámaiban közölte. De itt abbahagyom a pálya ismertetését,
és néhány személyes megjegyzéssel szeretném zárni születésnapi köszöntımet.

Az 1970-es években kezdtem tanítani a TIT József Attila Szabadegyetem Budapesti Nyelvisko-
lájában, és alighogy elkezdtem az oktatást, máris rendszeresen kaptam meghívókat a Kossuth Klubban
rendezett szakmai továbbképzésekre, ahol Hegedős József – olyan pályatársakkal együtt, mint Fülei-
Szántó Endre, Dezsı László, Hell György, Ferenczy Gyula és Szépe György – nagyszerő elıadásokat
tartott a nyelvtudomány legújabb eredményeirıl, a nyelvtanulás, nyelvelsajátítás, nyelvoktatás nyelv-
tudományi hátterérıl, csupa olyasmirıl, amirıl az egyetemen nem hallottam. Szorgalmas látogatója
lettem ezeknek a továbbképzéseknek, és életem elsı konferencia-elıadását is egy ilyen TIT elıadói
konferencián tartottam 1976-ban. Ma is ırzöm a hivatalos felkérést Telegdi Zsigmond aláírásával, aki
akkor a választmány elnöke volt.

Akkor éreztem meg, hogy milyen érdekes dolog a nyelvészet, hogy milyen igazi tétje van, be-
láttam, hogy a modern nyelvtudomány eredményeinek ismerete valóban szerepet játszhat abban, hogy
mennyire sikeres nyelvtanár leszek. Akkor én ezeket a továbbképzéseket természetesnek vettem, nem
is gondoltam arra, hogy ez másképp is lehet. Csak most, mikor erre a laudációra készülve, a régi Mo-
dern Nyelvoktatások megsárgult, de ma is érdekfeszítı olvasmányokat kínáló köteteit kezembe vet-
tem, most láttam, hogy milyen hatalmas munka van mögöttük, milyen hatalmas munkát végzett az
a csapat, melynek Hegedős József egyik vezetı személyisége, Hegedős Aranka pedig egyik legaktí-
vabb szervezıje volt, és hogy mennyire hiányzik az ilyen rendszeres nyelvészeti továbbképzés a mai
kezdı nyelvtanárok életébıl.

A nyolcvanas években ugyanis megszőnt az Modern Nyelvoktatás, megszőnt a TIT Nyelvisko-
la, Hegedős József 1996-ban nyugdíjba ment a Közgazdaságtudományi Egyetem Nyelvi Intézetébıl,
és a felsıoktatásbeli nyelvoktatás, mint mindannyian tudjuk, most éppen válságos korszakban van.
Hegedős József visszatért másik kedvenc témájához, a magyar nyelvhasonlítás történetéhez, errıl
publikált hosszabb tanulmányt a Modern Filológiai Közleményekben (2003/2: 5−19), sajtó alá ren-
dezte könyvét az Akadémiai Kiadónál, de azért a nyelvoktatás témájához sem lett hőtlen: a Modern
Nyelvoktatás néhány éves szünet után Szépe Györgynek köszönhetıen újraéledt, és az 1998-as szám-
ban újra olvashatunk egy Hegedős-tanulmányt kedvenc témájáról „Az idegennyelv-tanulás néhány
elméleti kérdése” címmel (MNyo. 1998/4: 11−20), és a napokban jelent meg tanulmánya egy szokat-
lan szemantikai jelenségrıl, a Harry is beeing naughty (Harry csintalan vagy csintalankodik) típusú
félig melléknévi, félig igei szerkezetrıl (MNyo. 2006/1: 3–10).

Kedves ünneplı közönség, kedves jubiláns! Mindannyiunk nevében további töretlen munkálko-
dást és még hosszú termékeny éveket kívánok a 80 éves Hegedős Józsefnek.

KLAUDY KINGA

A 70 éves Király Lajos köszöntése∗∗∗∗

Király Lajosról egy 2002-ben megjelent kiadványban ezt olvashatjuk: „1936-ban született
Göllében, de féléves korától Büssüben nevelkedett, ezt a falut tekinti szülıhelyének. A kaposvári
középfokú tanítóképzı elvégzése után az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar–történelem sza-
kon szerzett középiskolai tanári diplomát 1959-ben [...] 1964–1968 között a Pécsi Tanárképzı Fıis-
kolán volt tanársegéd. Itt doktorált 1968-ban magyar nyelvészetbıl. 1968–1972 között tudományos
munkatárs a Somogy Megyei Könyvtárban, itt fı munkája: [a] Somogy megye földrajzi nevei címő
kötet anyagának közzététele, szerkesztése [...] 1972-tıl nyugdíjba vonulásáig (1996) a kaposvári taní-
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tóképzı fıiskola tanára. Munkahelye 1999-ben Életmődíjban részesítette” (In: G. JÁGER MÁRTA et
alii szerk., Honismeret az ezredfordulón. Somogyi arcok, vallomások. Kaposvár, 2002. 17). Kiegészí-
tésként magam teszem hozzá: édesapja a Donnál maradt, illetıleg: egyetemistaként Király Lajos Eöt-
vös-kollégista volt.

Király Lajos azon kutatónemzedék egyik emblematikus alakja, amelynek tagjai a hagyományos
népi kultúrából származván végeztek egyetemi tanulmányokat, s diplomásként visszatértek szülıföld-
jükre, az egyetemen kapott tudományos indíttatást követve pedig olyan tudományos munkásságot
fejtettek ki, amely közvetlenül kapcsolódik mindennapjaik közegéhez és a szőkebb pátria múltjához
és jelenéhez. A tehetséges ifjú az ELTE Bölcsészkarán magyar és történelem szakon folytatta egyetemi
tanulmányait, s Benkı Loránd tanítványaként kedvelte meg a nyelvjárástant s kapott egész életére szóló
tudományos munkaprogramot. Király Lajos példája is bizonyítja, hogy a pozitív érzelmi motiváltság mily
nagy energiákat képes mozgósítani elvont vagy annak tőnı tudományos kutatások elvégzésére.

Áttekintve munkásságát, bízvást kijelenthetjük, hogy Király Lajos a magyar nyelvjáráskutatás
nagy győjtıi közé tartozik. İ az, aki Somogyország népnyelvének győjtéséért és feldolgozásáért
a legtöbbet tette, ı a homo dialectologicus somogyiensis. BALOGH LAJOSsal, jeles dialektológustársával
1960-ban a Magyar Nyelvben tették közzé tanulmányukat „Nyelvjáráskutatás Somogyban” címmel,
s ez mintegy kijelölte Király Lajos jövıbeli útját. A két Lajos ifjúkori közös munkájának eredményeként
született meg a magyar nyelvtudomány új atlasztípusa, egy célatlasz, „Az állathangutánzó igék, hívoga-
tók és terelık somogyi nyelvatlasza”, amely méltán váltott ki széles szakmai figyelmet és elismerést.

Az évek múltával egyre szaporodtak Király Lajos dialektológiai, névtani és néprajzi közlemé-
nyei. İ irányította a somogyi földrajzinév-győjtést és szerkesztette az összegyőlt anyagot. Kiemelkedı
szerepet játszott a somogyi honismereti mozgalomban is. Az anyanyelvi oktatás korszerősítését szív-
ügyének érezve színvonalas tanulmányokkal segítette az oktatásszervezıket és a magyartanárokat.
Idevágó tanulmányai megszívlelendık ma is. Néprajzi köteteinek száma felülmúlja önálló nyelvészeti
kiadványainak a számát. Legnagyobb könyvsikere a „Vıfélyversek a somogyi lakodalomban” címő
mőve, ezt néhány hét alatt elkapkodták. Lehet, hogy a nyelvészeti kiadványok efféle piaci sikerre nem
számíthatnak, az azonban biztos, hogy legnagyobb tudományos érdemeit Király Lajos a nyelvtudo-
mány, azon belül is a dialektológia területén szerezte. „A magyar nyelv könyve” címő kézikönyvben
(szerk. A. JÁSZÓ ANNA), amely hét kiadást ért meg és a magyar szakos fıiskolások tankönyveként
régóta szolgálja az oktatást, ı írta „A mai magyar nyelvjárások”, „A névtani ismeretek” s társszerzı-
ként „Az összetett mondat” címő fejezetet (a 2004-ben megjelent 7. kiadásban l. 641–86, 607–40 és
437–76). 1990-ben jelent meg sokszor hivatkozott munkája, a „Nyelvjárási jelenséghatárok a Dél-
Dunántúlon” (MNyTK. 186.), amelyben a nyelvföldrajz egyik fontos problémaköréhez, a nyelvjárási
izoglosszák vizsgálatához úttörı módon, tehát érdemben járul hozzá (l. JUHÁSZ DEZSİ in: KISS JENİ
szerk., Magyar dialektológia. Bp., 2001. 116). 2003-ban jelent meg „Nyelvjárási és névtani vizsgála-
tok Somogyban” címő kötete, amely válogatott tanulmányainak közlésével ad áttekintést munkássága
különbözı területeirıl.

Fı mőve azonban, melyen a tervezéstıl kezdve 30 éven át dolgozott, s amelynek anyagát 6 éven
át győjtötte 99 somogyi és zalai kutatóponton, mintegy 800 adatközlıtıl kérdezve ki 280 címszót,
a 2005-ben a Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványaként megjelent „Somogy–zalai nyelvat-
lasz”. Bizton mondhatom: Király Lajos ezzel a munkájával végleg beírta nevét a magyar nyelvjárás-
kutatás, és természetesen a somogyi mővelıdéstörténet nagykönyvébe. Hosszú éveken át úgy dolgoz-
ni, hogy a majd elkészülı mő megjelentetésének nagyon kicsi az esélye, dolgozni jutalom, prémium,
pályázati pénzek, kutatói szabadság, mindenféle honorárium nélkül – bizony tiszteletet parancsoló!
Úgy dolgozni, hogy a kézirat családi összefogással kerülhetett nyomdakész állapotba, hogy a kiadásra
a pénzt szó szerint úgy kellett összekunyerálni, minısíti Király Lajos tudományos éthoszát, egyszers-
mind azonban hazai viszonyainkat is. Szavai szerint „A szerkesztıi honorárium [...] számomra az lesz,
ha a S–ZA. eljut az ilyenféle nyelvészeti munkákat megbecsülı olvasókhoz, [akik] a benne lévıket
esetleg hasznosítani tudják az oktatásban és kutatásban egyaránt” (17). Atlasza a magyar nyelvföldrajzi
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irodalom jeles alkotása, nemcsak adatainak hitelessége és sokszínősége miatt. Azért is, mert szerzıje
pontosan látja és adataival igazolja is, hogy a nyelvjárási jelenséghatárok földrajzi, történeti, néprajzi
és általában kulturális tényezıkkel vannak szoros összefüggésben. Tehát azért, mert Király Lajos nem
állt meg az adatok rendszerezett közlésénél, a félkész-termék elıállításánál, hanem meg is szólaltatta
adatainak egy részét: elemzı fejezetei kitőnı nyelvtudományi fejtegetések. Bizony csak egyetérteni
lehet DEME LÁSZLÓval: „a legtökéletesebb forrásanyag is holt tıke marad mindaddig, amíg nem fag-
gatjuk, vallomását ki nem elemezzük, tanulságait közzé nem tesszük” (id. in: Somogy–zalai nyelvat-
lasz 8). Bár nagyobb győjtésekre valószínőleg nem vállalkozik már ı sem – bár tévednék! –, bizton
remélhetjük, hogy az általa győjtött temérdek anyag elemzésével, feldolgozásával, megszólaltatásával
nagyban segíti még a magyar dialektológiát. Ezt remélve – sıt: várva, kérve – kívánunk még sok
termékeny és eredményes esztendıt Király Lajosnak.

KISS JENİ

L E V É L S Z E K R É N Y

Büky László írja:  KEMÉNY GÁBOR írt a közelmúltban az „és-sel nem kezdünk mondatot”
nyelvhelyességi babonáról egy BENCZE LÓRÁNTtól való megállapítás kapcsán (MNy. 2006: 256).
BENCZE „egy oldalvágás erejéig megemlíti – idézi KEMÉNY GÁBOR – a nyelvmővelıket, imígyen:
a lelkes nyelvmővelık, akárcsak a zöldek, több kárt tesznek néha, mint a környezetszennyezık. Kiir-
tanák a mondatkezdı és-eket a Halotti Beszédbıl is”. Ezután KEMÉNY GÁBOR szakmai tapasztalatára,
valamint a NyKk.-re és a NymKsz.-ra hagyatkozva elmondja, hogy az „és-sel nem kezdünk mondatot”
kitétel aligha található meg a „lelkes [?] nyelvmővelık” nézetei között. A TOMPA JÓZSEFtıl származó,
NyKk.-bıl származó megállapítás azt mondja, hogy a szóban forgó kötıszó „bátran használható még
elızmény nélkül vagy csak odagondolt elızménnyel is, a szót új tárgyra terelı céllal, pl. És te mit
kerestél ott?”.

Nos: a HB. és K. számos és kötıszavának szerepköréhez a KEMÉNY GÁBOR által mondottakon
kívül azt kell figyelembe venni, hogy ezeknek csupán egy része van szövegmondat elején, a többi
nem. A HB. és K. központozásáról írott munkájában PÁSZTÓ ANDRÁS (MNy. 1988: 188–9) megálla-
pította, hogy a szövegmondatok kezdete piros nagybetővel van jelölve, s az elızı szövegmondat végén
mindig pont van; ha pont után kisbetős a kezdés, szövegmondategység (tagmondat) következik. Erre
hivatkozik késıbb BENKİ LORÁND is (Az Árpád-kor magyar nyelvő szövegemlékei. Akadémiai Kia-
dó, Bp. 1980. 363). Nos: kisbetős és négy, (piros) nagybetős hét van. Utóbbiak száma, illetıleg hasz-
nálata a HB. és K. szövegfelépítésének jellegébıl fakad. S e tekintetben talán nem is az elızménynél-
küliség, az új tárgyra való terelés a cél, az és „inkább a beszélınek azt a törekvését érzékelteti, hogy
az általa elızıleg elmondottakhoz hozzáadjon valamit. Ehhez hasonló funkciót gyakran tölt be a mon-
datkezdı Továbbá”, e pragmatikai kötıszóhasználatra példa: „Péter miért nem került elı? És te hol
voltál azon az éjjelen?” (TEUN A. VAN DIJK, Pragmatikai kötıelemek. Tanulmányok / Studije. A Ma-
gyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék / Novi Sad, 1982. 86). Már az
ÉrtSz. megfelelı szócikkében is található példa az és pragmatikai szerepkörben való használatára (és
C. 2., 2.||a.).

A HB. és K.-beli stíluseljárási módozatot – Eß uimagguc uromc ißten kegilmet; Eß uimagguc ßzen
achßin mariat; Eß uimagguc ßzent peter urot stb. – gyakorta találni. A XX. század elsı felének lírájá-
ban például Füst Milán költeményeit jellemzi az efféle szövegépítés, és a „metaplazmikus természető
a s-és kettıs alak [használata], melyekkel [...] igen sok sorát vagy mondatát kezdi, [...] amelyeknek
ritmikus használata hol alliterációt, hol anaforát, hol poliszindetont eredményez” (VÍGH ÁRPÁD, Reto-
rika és történelem. Gondolat, Bp. 1981. 433).


