
A Vigilia BESZÉLGETÉSE

LŐRINCZE LAJOSSAL

Azt a lelket és nyelvet, melyet rövid időre örökbe kaptunk,
új szellemmel fényel:ve, csorbítatlanul át kell adnunk utö
dainknak. Ez a küldetésünk - áldjon vagy verjen sors
keze -: ez a mi küldetésünk, Kissé tenajtant a fejet. De
a szívet, azt föl, föl barátaim!

Kosztolányi

Lőrineze Lajos 1915-ben született a Veszprém megyei Szentgálon, Középiskó
lai tanulmányait a pápai református kollégiumban végezte, ott is érettségizett
1936-ban. Érettségi után a református teológiai akadémiára, majd a budapesti egye
tem bölcsészeti karára iratkozott be, s szerzett a magyar-német szakon tanári
olelevelet.

1950-ben a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének mun
katársa, később a Magyar Osztály vezetője, 1953 végétől 1959 végéig igazgatóhe
lyettes, attól kezdve tudományos osztályvezető, az anyanyelvi kultúrával kapcso
latos munkálatok irányítója, 1971-től tudományos tanácsadó. Tudományos, tudo
rnányszervező és nyelvtudomány-népszerűsítő munkásságát a következő művek

jelzik: Nyelv és élet (1953), Nyelvművelő (1956), Nyelvművelésünk főbb kérdései
(szerk.), Édes anyanyelvünk (1961), Nyelvművelő Levelek (1964), Nyelvőrségen

(1968). Több értékes könyve, tanulmánya foglalkozik a nyelvjáráskutatás kérdé
seivel is: Magyar Nyelvjárási Bibliográfia (Benkő Loránddal közösen), A Magyar
Nyelvatlasz anyaggyűjtésének módszere (1955) stb. Kezdettől fogva (1950) részt
vett a magyar nyelvjárások atlaszának összeállításában, végzett anyaggyűjtő mun
kát Magyarországon. valamint Románia, Jugoszlávia, Ausztria és a Szovjetunió
magyar lakossága körében.

Az MTA Nyelvművelő Bizottságának titkára, majd Kodály Zoltán után elnö
ke lett. A Magyar Nyelvőr című akadémiai folyóiratot 1954 óta szerkeszti, a Nyelv
tudományi Társaság Magyar Szakosztályának másfél évtizede elnöke. Tudományos
és ismeretterjesztő munkája elismeréséül 1966-ban a Munka Érdemrend arany fo
kozata kitüntetést, 1967-ben a Kiváló Népművelő cimet, 1969-ben az Állami Díj
II. fokozatát kapta. A Finnugor Társaság 1967-ben levelező tagjává választotta.
Tagja a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, valamint a Magyárok Világszö
vétsége elnökségének. Az oktatásban c. egyetemi tanárként vesz részt,

Felesége, Vehovszky-Emerich Erzsébet ugyancsak tanár. Doktorí disszertáció
ját magyar településtörténem témából írta. Fia, Lőrineze Péter a Közgazdaságtu

-dományi Egyetem nemzetközi szakán végzett s titkárként a Kereskedelmi Karna
rában dolgozik, leánya negyedéves építészmérnök hallgató.

- Mié1't lett nyelvész?

- Nem merném állítani, hogy már
."kora ifjúságomban" megmutatkoztak
a jelei későbbi hívatásomnak. Ám
bár, ha gyerekkori emlékeimet felidé
zem, annyit bátran állíthatok, hogy a
nyelv már akkor is érdekelt. Főként az
ismeretlen, a szekatlan. Nyitott füllel
hallgattam a herendi németek beszédét,
.szerettem volna megfejteni titkukat.
\Úgy gondoltam, hogy ami 'nyelvünk
egy-egy oetűjének a németben egy má
sik betű felel meg, így rakják össze a
szavaikat. Értelmetlen szavakat, hang
sorokat mondtam egy kis herendi bará
tomnak, hogy mondia ezt németül. Per
sze csak nevetett rajtam.
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De a mí beszédünkből is érdekes sza
vak, mondatok tömege rögződött meg
agyarnban. Talán 6-7 éves lehettem
(vagy annyi se), amikor egyik nagy
bátyámat ezzel szalasztotta el a gazdája
a szomszédba : "Kérdezd meg tőle, nincs
egy vollentér igaszege?" Nagyon tet
szett a vollentér igaszeg. Szerettem vol
na én is kimcndani, de nem volt rá
alkalom (csak egyszer, évtizedekkel ké
sőbb loptam bele egy kis tréfás jele
netbe, amelyet a magunk számára ír
tunk, játszottunk el a Nyelvtudományi
Intézetben). S mílyen csodálatosan
hangzott egy öreg rokonunk szenten
cíáia: "Aki kutyát bottal hajtanak a
nyúl után, eb eszik annak a fottábul."



így: aki kutyát, nem amelyik kutyát;
s fottábul, azaz fogtából.

Arra persze, hogy "nyelvész" leszek,
már csak azért se gondolhattam. mert
azt se tudtam, hogy mit jelenthet ez a
szó. Még egyszerűbb dolgokat se uud
tam. Hallottam egyszer valamit arról,
hogy van ilyen foglalkozás is: könyv
táros. Elhatároztam (magamban), hogy
könyvtáros leszek. IÚgy gondoltam, hogy
a könyvtáros csak ül a könyvek között,
s kedvére olvashat egész nap. Rejtély
volt előttem a kárpitos is. Sokáig azt
hittem, kőmíves. Mégpedig azért, mert
a bibliai történetben azt tanultam, hogy
Krisztus kereszthalála pillanatában "a
templom kárpitja ketté hasada". Úgy
gondoltam, hogyacsúcsfala, vagy a
boltíve repedt meg a nagy Iöldíndulás
következtében ...

De hogyan, míért lettem hát nyel
vész? Előbb magyarszakos bölcsész let
tem az Eötvös-kollégium tagja, s vá
lasztás előtt álltam, hogy irodalmi vagy
nyelvészeti témát választok-e szakdol
gozatom, majd doktori disszertációm
tárgyául. Bár szerettem és szeretem az
irodalmat a nyelvészeti téma jobban
vonzott. Hogy választásom ebbe az irány
ba dőlt el, az persze nem egészen vé
letlen; egy nyelvjárást már "anyanyelv
ként" ismertem, tehát könnyebben tá
jékozódtam a nyelvészet egyik ágában.
A pápai kollégium diákjaként foglalkez
tam már földrajzinév-gyűjtéssel, egy
szerűbb fokon nyelvjáráskutatással. Egy
szóval: ha a választást addigi életem
nem határozta is meg egyértelműen. a
lehetőséget míndenesetre biztosította.
Nyelvészeti szakdolgozatomat Pais Dezső

kedves professzorom kedvezően fogadta,
s annak alapján javasolt tanársegednek
az egyetemi Magyarságtudományi Inté
zetbe. Ennek lett utóda a Néptudományi
Intézet, majd ennek nyelvészeti rész
lege beleolvadt az 1950-ben megalakult
Nyelvtudományi Intézetbe. Munkahe
Iyern tehát - ha úgy vesszük - nem
változott az elmúlt harminc év alatt, s
munkakörörn se, csak annyiban, hogy
időm nagyobb részét anyelvművelés

kérdései foglalják le, viszonylag keve
sebbet foglalkozom a földrajzinév- és
szernélynévkutatással s a nyelvjárások
kérdéseivel.

- Foglalkozásnak vagy hivatásnak te
kinH-c a nyelvmúvelést?

- Ez meglehetősen intim kérdés. Én
nem is nagyon tenném fel senkinek.
mert hiszen mít feleljen rá a megkér
dezett ? A nyilvános szerelemvallástól

ösztönösen borzong a legtöbb ember,
viszont azt se szívesen vállalja, hogy
"csak" foglalkozásnak tekinti élete mun
káját, De a szembeállítás nem is egé
szen igazságos. Sok hasznos, nélkülözhe
tetlen s örömöt is adó foglalkozás, mun
ka van, amelyre a "hivatás" megneve
zést alkalmazni egy kissé fellengzős

volna. De azért nem csak kényszerűség

ből végzi, aki végzi. (Szegény, korán
meghalt nagybátyám jut eszembe: olyan
élvezettel és örömmel tudott fát vágni,
hogy összefutott a nyál az ember szá
jában.) Legjobb, ha az értékelést, az
ítéletet mások alkotják meg munkássá
gunkról. Azt persze azért meg kell
mondanom, hogy az a munka, amellyel
(immár több mint két évtizede), fog
lalkozom. teljesen betölti érdeklődése

met, napjaimat, éveimet. Nagy ajándék
nak tartom a sorstól, hogy ezt csinál
hatom. Öröm, élvezet egy-egy nyelvi
jelenséget bogozni, sorsának alakulását
felfedni, értelmét, értékét meghatároz
ni, esetleg jövendőjét jósolni. Az alko
tás örömét érzi néha az ember egy-egy
kis "ötperc" megírásakor is, hiszen mind
egyik téma új kérdéseket vet fel. Az
meg külön gond - s a megoldása kü
lön öröm -, hogyan is kezdje az em
ber, s aztán hogyan építse fel mondan
dóját, védő- vagy vádbeszédét. s végül:
mível fejezze be, hogy valami kis ked
ves, elgondolkoztató emléket kapjon a
hallgató. Maga a felolvasás is gond és
öröm. Különösen akkor, ha irodalmi,
költői idézet is kerül a fejtegetesbe. Be
vallom, igen szívesen fejezem be ötper
ceimet egy-egy szép verssorral. Sót, az
is megtörténik (ez már igazi "műhely

titok"), hogy valamilyen szép, kedves
versrészlet unszol arra, hogyelőadássá

kerekítsem ki. Ilyenkor előbb megvan
a gomb, rnínt a kabát; a befejezés már
megvan. csak a többit kell hozzá meg
írni.

- Eredményesnek tartja-e munkás
ságát?

- Erre még nehezebb felelni, mint
az előző kérdésekre. Nem összehasonlí
tásként mondom, de mit felelne erre
a kérdésre akár legkiválóbb íróink
egyike is: van-e hatása verseinek, ered
ménye cikkeínek, tanulmányainak? Rop
pant nehéz a szellemi munka hatását,
eredményét lernérní, különösen akkor,
ha nincs még megfelelő távlatunk hoz
zá. Hogy vulgarizáljak, sokan úgy kép
zelik el a nyelvművelő munka eredmé
nyességének megmérését, hogy - mond
juk - az Édes anyanyelvünk sorozat
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megindulása előtt nyelvünkben kétszáz
germanizmus volt, most, húsz év után
már csal, százat találunk. Az eredmény
világos. Csakhogy egyrészt a szó szü
letése és halála nem olyan, mint az
emberé. Egészen más a jelentősége,

nyelvbeli szerepe egy szónak, ha köz
nyelvi szinten használjuk, vagy pedig
ha csak a nyelvhasználat peremén buk
kan fel, egy-egy szakma, kisebb. nyelv
járási egység ritkán használt szavaként.
De akkor is él már (és még), amikor
csak igen kevesen és igen ritkán hasz
nálják. Aztán: még ha végeznénk is
ilyen számolást (például joggal megál
lapítanánk, hogy nagyon ritka már az
élelmiszernek a kiszerelése, hogy afelé
zsargon jellegű használata is megy ki
a divatból, hogy a "suksük" nyelv is
kezd vísszaszorulni stb.), ki tulajdonít
hatná ezt az eredményt saját magá
nak? Hiszen - különböző szinten, az-:
az kisebb vagy nagyobb tudományos
apparátussal, közvetlenül vagy közvetve
- kiváló nyelvművelők egész sora te
vékenykedik ezen a "pályán". Arról
nem is beszélve, hogy az ilyen munka
eredményességének sok egyéb feltétele
is van.

Egy pillanatig sem akarok persze ál
szerény lenni, tudom, hogy ha van lát
ható eredménye a nyelvművelő munká
nak, akkor abban az én tevékenysé
gornnek. írásaimnak, előadásaimnak is
van szerepük. Hozzájárultam ahhoz,
hogy nyelvileg igényesebbek az embe
rek, hogy többen tartják fontosnak gon
dolataik kifejezésének nyelvi formáját,
mint régebben. Az Édes anyanyelvünk
is hozzájárult az érdeklődés, az igény
felkeltéséhez, sok embert serkentett a
nyelv életének, törvényeinek tanulására,
jobb megismerésére. S ez igen fontos,
fontosabb, mint néhány szó üldözése.
Ha Szarvas Gábor vagy Sírnonyi Zsig
mond működését az általuk kiküsző

bölt szavakon mérnénk le, nagyon meg
lepő eredményre jutnánk.

- Milyen személyes tervei vannak
munkájának további folytatásához?

- A közvetlenül előttem álló legfon
tosabb feladat most az, hogy a Nyelv
tudományi Intézetben készülő "Nyelv
művelő Kézikönyv"-et munkatársaím
mal együtt befejezzük, Ami a továbbia
kat illeti, Ieegyszerűsítem a kérdést így:
míket szerétnék még megírni?

Először is szeretnék minél előbb egy
nagyobb, könyvszámba menő tanulmányt
írni a nyelvhelyesség elméleti, elvi kér
déseiről. Utoljára meg egy Mosolygó
nyelvőr című könyvet, amelyben a nyelv-
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művelő munkám során adódott humoros
eseteket adnám közre, Minthogy az Edes
anyanyelvünk rovat előreláthatólag él
még néhány évig, a rádiós ötpercek
anyagából is gyűjtök össze l-2 kötetet.
Hogy míkorra készülnek el ezek, arra
még nincs határozott tervem. Anyag
már volna bőven egy új kötetre való.
Most éppen az Eties anyanyefvünk 1961
ben megjelent kötetének új, harmadik
kiadása van előkészületben.

Kedves tervem, hogy az írók és a
nyelvész viszonyáról, az író és a nyelvi
norma kérdéséről írjak egy könyvet, egy
kissé a kérdés történeti (legalábbis múlt
századi) állását is feldolgozva.

Talán lesz erőm és időm rá, hogy egy
vonzó, jól használható, magyal' nyel
vünket megszerettető könyvet írjak az
iskolán kívüli (határainkon kívüli) ma
gyar anyanyelvi oktatás számára is.

Nem szeretriérn addig letenni a tollat,
mig egy régi adósságornat nem tör
lesztettem : még egyetemista koromban
összegyűjtöttem falum földrajzi neveit,
összeszedtem a fellelhető történeti anya
got is, ebből szerétnék egy modern név
tani kiadványt készíteni, összehason
lítva a régi állapotot a maival, kikutat
va a társadalomban s a tájban bekö
vetkezett változásoknak a névanyagban
mutatkozó hatását.

Persze van még egyéb gondom, ter
vern is, de talán ennyi is elég egyelőre.

Al'S Ionga, vita brevis ...

- A mai beszélt és írott nyelvnek mi
lyen főbb vonásait, veszélyeit és hibáit
látja?

- Kétségtelen, hogy mai köz- és iro
dalmi nyelvünk közelebb áll az "utca"
nyelvéhez. Egyszerűbb, természetesebb,
sallangmentesebb lett. Milyen nevetsé
ges volna például egy mai iskolában
az a köszöntő, amelyet én mondtam el
idestova ötven évvel ezelőtt, a szentgálí
elemíben : "Mélyen tisztelt ískolaszékí
elnök úr, tiszteit vendégkoszorú ! Re
megő kebellel és dobogó szívvel állunk
itt önök előtt. Aggodalom és bizonyta
lanság tölti el bensőnket. ha meggon
doljuk, hogy önök most bírálni jöttek
el ..." Vagy akár gimnazista korern írás
műveit, kérvényeimet is ídézhetnérn:
"Alulírott azzal az alázatos kéréssel já
rulok a nagytiszteletű és tekintetes (ké
sőbb nagyságos) tanári kal' kegyes színe
elé ..." A mai diák nyilván lényegesen
egyszerűbben üdvözli a szakfelügyelőt s
kevesebb pompával kéri a minisztertól
kinevezését. De gondolhatunk arra is,
hogy például Kossuth Lajos egykori
gyújtó-lelkesítő, s még a mi korosztá-



lyunkat is megkapo beszédeinek stílu
sát ma már alighanem túl patetikusnak,
fellengzősnek érezné a legtöbb ember.
Hogy ez a változás jó vagy nem jó,
arról nem érdemes most vitázni. Kor
jelenség, társadalmunk, egész életünk
megváltozásával jár együtt. De még azt
sem mondhatjuk, hogy ez jellegzetesen
magyar dolog. Az ellenben nagy kár,
hogy az irodalmi és beszélt nyelvi stí
lus változásával, a "nyelvi eszmény" mai
helyzetével igényesen aránylag keveset
foglalkoztunk.

- Nyelvhasználatunk alapvető jellem
zője tehát egy bizonyos demokratizáló
dás; természetesebb, egyszerűbb lett be
szédünk, írásunk, mint - mondjuk 
a századfordulón voU. De ennek a ,he
lyes tendenciának mueatkoznak kóros,
vagy legalábbis aggasztó, problematikus
velejárói is. Hogy csak a két legfonto
sabbat említsük: az argó indokolatlan
térhódítása, sokszor stílustalan, fölösle
ges, funkció nélkül való használata, to
vábbá a durva, ízléstelen szavaknak,
kifejezéseknek irodalmi folyóirata,inkban
való egyre gyakoribb, igen sokszor ön
célú, semmivel sem indokolható szere
peltetése.

- De mutatkozik nyelvünkben egy
ellenkező tendencia is, erre pedig ép
pen az jellemző, hogy eltér a szokvá
nyos, a mindenkí által érthető .Jcözna
pi" nyelvhasználattól, a szokatlanra, a
különlegesre törekszik. Szinte minden
héten kapok valamilyen figyelmeztetést
(de magam is tapasztalom) : újságjaink
egyik-másik cikke hemzseg a fölösleges
idegen szavaktól.

Divatból, fontoskodásból, sznobos
nagyképűségből akkor is idegen szóval
élnek a cikkírók, amikor az olvasók
többsége számára érthető, találó, jó
magyar szaval>: közt is válogathatnának.
Félreértés ne essék, eszem ágában sincs
méghonosodott vagy szükséges, hasznos
idegen szavak kiirtását javasolni: ez
nyelvszegényítes lenne. De hogyan jut
el a gondolat egyik embertől a másikig,
ha az érthetetlen, ismeretlen szavak el
vágják az útját?

A nyelvi arisztokratizmusnak, elkü
lönülésnek a jeleit láthatjuk az újság
nyelvben, a közélet. az irodalmi és tu
dományos ismeretterjesztés nyelvében
egyre nagyobb számban megjelenő diva
tos szavakban, kifejezésekben is. Szép
pályát futott be például igen rövid idő

alatt a rendhagyó. Érdemes volna össze
szedni, mi minden volt nálunk mosta
nában rend>hagyó. Pedig lehetett volna
~ esetenként - rendkívüli, rendelle-

nes, feltűnő, meglepő, különleges, furcsa,
különös, szokatlan, váratlan, kivételes,
egyéni, meghökkentő stb.

Divatos lett a nagyságrendű, az elvá
rás, a helyére tesz, bizonyít, odafigyel,
gyakorlatilag, nem véletlen stb. stb.,
hogy csak néhányat említsek, minden
magyarázat nélkül.

- Az 50-es években nagy veszélyt
jelentett az ún. bürokrata nyelvnek és
a mozgalmi zsargonnak az elhatalma
sodása. Véleménye szerint túl vagyunk-e
már ennek nyelvi problémáin, nehéz
ségein?

- Inkább "hivatali" nyelvnek mon
danám, amiről szó van. Jellemzője a
körülményeskedés, az elkoptatott frázi
sok használata, az egyszerű, világos,
közérthető beszéd és írás helyett a ho
mályos, nyakatekert fogalmazás.

Nem lehet helyhez és időhöz kötni,
mindenhol kitermeli a néptől elszakadó
bürokrácia. Mikszáth, Móra és más írók
is sokat emlegették már a hivatalos
stílust, de más országok is küzdöttek
és küzdenek vele. Nálunk az ötvenes
években voltkülönösen "virágjában", ma

napság míntha visszaszorulóban volna.

- Mi is a jellemzője s veszedelme en
nek a stílusnak?

- Először is az, hogy nem nagyon le
het megérteni. Ez pedig a legnagyobb
baja (hivatali szóval mondva: hiányos
sága) a nyelvnek, mert hiszen a meg
értés, a megértetés, a gondolatközlés
volna a legfőbb, legfontosabb funkciója.
Nem nagyon lehet megérteni, mert 
mínt mondtam - tele van szokatlan,
a mindennapi nyelvhasználattól eltérő

szavakkal, kifejezésekkel, s amit egy
szerűen, világosan is ki lehetne fejezni,
azt körülményesen, nyakatekerten, ho
mályosan mondja el.

Azt, hogy takarékoskodjunk a vízzel,
ne pazaroljuk a vizet, a hivatali nyelv
így fejezi ki: Azzal a kéréssel fordulunk
a lakosság felé, hogy tegyék magukévá
a »iztakarékossáq fontosságát. Az egyik
üdülő gondnoka meg azt akarta kérni
a beutaltaktól, jelentsék be, mikor akar
nak elutazni, hogy biztos helyük legyen
az autóbuszon. Ezt a viszonylag egysze
rű mondanivalót a következőképpen fo
galmazta meg: "Kérjük vendégeinket.
jelezzék elutazásuk idejét, mert aszerint
ütemezik a busaiáratokat. hogy még fo
kozottabb mértékben be tudják biztosí
tani elutazásuk pontos lehetőségét," 
Egy kis fejtörés és fejcsóválás után je
leztük elutazásunk idejét.
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Az érthetetlenségen túl azért is kár
tékony ez a hivataloskodó nyelvhaszná
lat, mert leszoktat ja a hasznalójat a
gondolkodásról. Gondolatnélkühségre ne
vel. rlogyisne, míkor mindenre készen
áll a megfelelő formula, nem kell törni
a fejemet, hogyan is mondjam, a leg
többször azon sem, hogyan is gondolom,
mí a véleményem, sőt, egyáltalán van-e
véleményem: ezek a készen álló sablo
nok elég szepen eltakarják a gondolatot,
elrejtik a szóbozótban a véleményt.

Az sem lényegtelen szempont, hogy
nyelvünk vészes vérszegénységbe esik a
hivatali nyelv hatására. Az agyonhasz
nált szavak, kifejezések elszürkítik,
szárazzá, egyhangúvá. színtelenné teszik
beszédünket, írásunkat. szegényítik
nyelvünket, hiszen a kifejezési lehetősé

geknek változatos gazdagságát szorítja
háttérbe, zárja ki a használatból egy
egy divatossá váló hivatali kifejezés. A
"divatos'" ebben az esetben talán nem
is egészen találó szó, inkább "ragá
Iyos'<-t kellene mondanom. Mert ragály
módjára terjed a hivatali nyelv. Tekin
télye van szokatlansága, homálycssága
következtében. Talán éppen azért, mert
nem érti meg mindenkí. Valahogy oko
sabbnak, beavatottabbnak érzi magát,
aki így beszél. És hát - úgy látszik 
hovatovább hozzá is tartozik az "igé
nyes" megnyilatkozáshoz ez a stílus.
Bárki megfigyelheti. hogy különben igen
jószándékú, okos, egyszerű emberek,
akik egyébként kristálytisztán, közvetlen
természetességgel, szép magyarsággal
fejezik ki magukat, hogy megmere
vednek egyszerre, ha "hivatalosan" nyi
latkoznak. A legegyszerűbb közlendőből

is tengerikígyó hosszúságú, nyakatekert,
homályos mondat lesz, mert úgy érzi a
beszélő, hogy így illik magát kífejezni.
Felülről is így hallotta, így tanulta.

De mondom, vagy tíz esztendeje már
a vísszaszorulását lehet megfigyelni a
"hivatali" nyelvnek. Ami talán azt is
jelenti, hogy egyre több a saját fejével
gondolkodó s gondolatait a maga sza
vaivaí, világosan, egyszerűen. kertelés
nélkül kifejezni tudó (akaró, merő)

ember.

- A gyakorlat és az írott nyelvi nor
mák közötti ellentét kiegyenlítése 
mégpedig az érő nyelv javára -, a
nyelv fejlődésének elismerése, nemcsak
a múltra, .hanem a jelenre nézve is:
ezt az alapelvet milyen határok között
véli betarthatónak ?

-Éppen a határokkal van a baj! A
szélső esetekben általában nincs vita.
tudjuk, hogy ezt már befogadtuk, amazt
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pedig mindnyájan (vagy igen kevés ki
vétellel) rossznak, kerülendőnek tartjuk.
De a kettő között igen sok olyan eset
van, amelyre nézve nagyon megoszlik
a vélemény, s amelynek megítélésére
nincs mindenki által elfogadott mérce.
Ez természetes is, így vagyunk életünk
miriden változásával. Amit már meg
szoktunk, ami ízlésünknek megfelel, azt
jónak, szépnek, helyesnek tartjuk, ami
ettől eltér, az ellen títtakozunk, ki-ki
a maga vérmérséklete szerint.

A "gyakorlat" és az "írott nyelvi nor
mák" közötti ellentét kiegyenlítésének
kérdését vizsgálva előbb tisztáznunk
kell a fogalmakat. Az írott nyelvi nor
mákon nyilván a nyelvtan és a nyelv
helyességi könyvek szabályait értjük.
De mit jelent a "gyakorlat"? Ahogy a
valóságban, a gyakorlatban használjuk
a nyelvet, azaz ahogy beszélünk? Igen,
de azért egy kis megszorítás mind
egyikhez szükséges. Az írott nyelvi nor
ma nem örök; ha erről beszélünk, min
dig csak korunk nyelvi nörrnájára, a
legfrissebb nyelvtanok. nyelvhelyességt
könyvek megállapításaira gondolhatunk.
Ha egybevetünk egy száz vagy kétszáz
évvel ezelőtti nyelvtant, szótárt egy
modern nyelvtannal. szótárral, azonnal
kitűnik, hogy a régit már nem ismer
hetjük el irányadónak a mai nyelvhasz
nálatra nézve.

Ez azért van, mert - természetszerű

leg - az előttünk járók is kiegyenlí
tették a nyelvtan és a nyelvhasználat
kőztí különbséget, mégpedig az élő nyelv
javára.

- De kinek a beszédére, nyelvhasz
nálatára gondolunk, ha a "gyakorlat"
ról vagy "nyelvszokás"-ról beszélünk?

- Nem a többségére, olyan értelem
ben, hogy megszámláljuk a magyar
nyelven beszélőket s ha ezek többségé
nek nyelvhasználatába behatol valami
lyen nyelvi forma, akkor azt szabályos
sá, normává, helyessé deklaráljuk. Igen
sokan beszélnek így: mondanák neke.
valamit, sokat tudnák mesélni stb., leg
alább annyian, mínt a szabályosan be
szélők.

A "suksük" nyelvet pedig kétségkívül
a magyarul beszélők nagy többsége
használja. Nyelvjáráskutató út jainkon
meggyőződtünk róla, hogy a magyar
nyelvjárások többségében így beszél
nek: az anya a csecsemőt measzoptassa,
bölcsőben ringassa stb.

Mégis, ennek ellenére helytelenítjük
ezt a .myelvszokást", s eszünkbe se jut.
hogy a többség nyelvhasználata



alapján - ezt próbáljuk meg normava
tenni. Miért? Mert a nyelvi "helyesség",
a norma megállapításában a többség
nyelvhasználata ugyan a döntő, de csak
a köznyelvet beszélők, a nyelvileg isko
lázottak nyelvhasználata. A nem nyelv
járást beszélők pedig nagy többségük
ben nem mondják látja helyett: hogy
lássa, elhalasztja helyett: elhalassza. De
aki k!ivételképpen beszédében
ilyen nyelvi formával él, írásában az is
tartózkodik tőle. Nem fogadjuk el tehát
ezt a formát, mert nyelvérzékűnk, nyel
vi ízlésünk tiltakozik ellene. De már
például a néz, olvas igének a "szabály
talanul" (rnert ikes igékhez kapcsolódó
raggal) képzett nézel, olvasol formáját
ma már aligha kifogásolja valaki, pe
dig a múlt század közepéri még hely
telenítette a legtöbb nyelvtan. A Ma
gyar Tudós Társaság nyelvtanában pél
dául ezt olvashatjuk: .,Tévednek, akik
az igeragozásole összezavarásával s, z,
sz végzetű igéinknél az esz második
személyragot az el személyraggal felcse
rélik". Nemcsak a "tudatlanok" követ
ték el ezt a szabálytalanságot: Arany
Jánost is megtámadja egyik kritikusa
azért, hogy iktelen igéket ikesen ragoz.
Érdemes idézni Arany válaszát: "Legyen
meggyőződve kegyed, hogy bár nem
küzdöttem is a nyelvért, tudom tisztelni
annak szabályait, és sokkal többet fog
Ialkozom velök, mint némely ember
gondolná; de más részről a költemé
nyeket nem szoktam nyelvtani gyakor
latnak tekinteni, sőt oly merész remé
nyeim vannak, hogy lesz idő, míkor az
euphonía [=jó hangzás] kedvéért en
gedni kell a nyelvtan merevségének, s
versben legalább nem írjuk: keressz,
nézsz, stb. s egyéb nyelvtörő szabályos
ságokat." Ez az idő hamarosan be is
következett: a nyelvtan is szentesítette
a közszokás által befogadott "hibás"
formát. A mi korunkban - hogy az
ikes ragozásnál maradjunk - a feltéte
les mód iktelen, tehát szabálytalan ra
gozása nyert polgárjogot: az innék-in
nál-inna vált általánossá, az innám~

innál-innék ritka, régies, választékos.

- De hol a határ? A dolog termé
szeténél fogva a nyelvi jelenségek érté
kelését nem olvashatjuk le valami olyan
szerkezetről, mint a hőmérő skálája,
amely mutatja, hol kezdődik a beteg
séget, lázt jelentő hőmérséklet.

- A nyelvtan eszményi formája a
korabeli művelt nyelvhasználatnak meg
felelő standard nyelvállapotot mutatja.
A valóságban azért bizonyos fokig min
dig eltér ettől, természetszerűen utána

kullog az élő nyelvhasználatnak. A
nyelvhasználat megszílárdítása, állandó
sítása a feladat. S ez így van jól. A
változás kodifikálásával nem kell sietni,
a nyelvi újnak mindíg meg kell küz
denie életjogaiért.

- Mit tesz, mit tehet most már a
nyelvművelés?

- Először is felméri a jelen nyeivál
lapotát. elsősorban az újonnan jelent
kező, a vitás, vitatott értékű nyelvi je
lenségekre figyelve. Megállapítja elő

fordulásuk, elterjedésük mértékét: na
gyon elterjedt, eléggé ismert, rítkábban
használatos stb. Meghatározza, hogy
mílyen körben, nyelvi rétegben haszná
latos : köznyelvi szinten, szakmai szöve
gekben, Irodalmi nyelvben, nyelvjárá
sokban stb. Felderíti, hogy az illető szó,
kifejezés milyen formában (hangalak
ban) szokott előfordulni, továbbá rög
zíti jelentését (jelentéseit) és mai nyelvi
tudatunk szerintí stiláris értékét is.
Míndez nem könnyű dolog, de nélkü
lözhetetlen ahhoz, hogy a nyelvi jelen
ségek megítéléséhez valamennyire is
tárgyilagosan, módszeresen és a siker
reményében fogjunk. Igen sok esetben
persze ez a ténymegállapító. felmérő

munka önmagában is normatív értékű.

Amikor például megállapítjuk. hogy
egy-egy nyelvi jelenség ebbe vagy abba
a nyelvi rétegbe tartozik, akkor már
kijelöltük annak felhasználhatósági kö
rét is.

De tovább menve: a pontos leírás
alapján végezheti el a nyelvrnűvelés a
nyelvi jelenségek értékelését, foglalhat
állást ellenük vagy mellettük. Ezt a
munkát mostanában nyelvtervezésnek is
szoktuk nevezni. Lényege: megállapítani
a nyelvben, a nyelvi kifejezéskészletben
mutatkozó hiányokat, mérlegelní, hogy
a szóbantorgó új jelenség szükséges-e
vagy nem, beleillik-e nyelvünk rend
szerébe, mekkora lehetőség van arra,
hogy könnyen, a lehető legkevesebb za
vár támasztása nélkül el tud terjedni.
Ezek alapján lehet állást foglalni vele
kapcsolatban, hogy fölöslegesnek tart
luk, használatát nem javalljuk; csak
egy bizonyos szituációban helyeseljük; a
már használt. hagyományos formával
azonos értékű szmonírnának tekintjük;
mielőbbi elterjedését, általánossá válá
sát tartjuk szükségesnek stb.

De van a nyelvművelésnek még egy
igen-igen fontos feladata: a nyelvi ne
velés. Mégpedíg :nem néhány szabály
bemagoltatása. hanem nyelvünk életé
nek minél alaposabb, részletesebb meg-
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ismertetése. A nyelv elmélyült tanulmá
nyozása alakítja ki az igazi nyelvérze
ket, ez véd meg bennünket attól, hogy
nyelvművelő babonáknak essünk áldo
zatul, hogy mínden változást romlásnak
tartsunk. Az élő nyelvet, nyelvünk lel
két kell megismernünk, nem egy-két el
avult törvénynek a betűjét. Idézhetem
a Pál apostoltól eredő szállóigét : a betű

megöl, a lélek pedig megelevenít.

- Ön szerint van-e kifejezetten "val
lásos" nyelv, tehát a hivő embereknek
a hitükkel kapcsoLatos nyelvezete, mely
bizonyos fokig elválasztja őket a nem
hitlőktől? Gondolunk itt olyan sajátos
belső élmények, vallásgyakorLattai ösz
szefüggő cselekvések, transzcendens fo
galmak kifejezésére, melyeket a nem
hivő nem érthet meg? Hiszen a világ
nézeti szabad váLasztás bizonyos szava
kat, fogalmakat, kifejezéseket idegenné,
nem használttá, elavulttá tesz azok szá
mára, akik nem vallásosak?

- Természetesen kialakult egy bizo
nyos "vallásos" nyelvhasználat, sőt, az
egyes vaUásfelekezeteknek is megvan a
sajátságos, a többitől elütő nyelvszoká
sa. Vannak szavak, amelyek csak a val
lásos ember számára ismeretesek, de
arra is igen sok példa van, hogy némely
szónak a vallási gyakorlatban sajátos
- a köznyelvi használahól elütő 
jelentése alakult ki. A vallási élet sza
vai jórészt ismeretlenek annak, aki nem
tanulta. nem zvakorolta őket. A mea
térés, megváltás vagy az Isten báránya
is sajátos jelentést kapott a hivők

nyelvhasználatában. De ez egészen ter
mészetes. Ugyanígy megvan a marxiz
musnak is a maga frazeológiája, de a
művészetkritikának vagy a nyelvtudo
mánynak is.

- Egyesek szerint a "vallásos" szó
valóságvonatkozása, asszociativ tartalma
a fiatal korosztálynál ma egyre inkább
kezdi felvenni a maradi, dogmatikus,
nem modern jelentésárnyalatot. Nyilván
ennek tudatbeli tükrözése vagy tükröz
tetése eredményezi ezt. Mi az Ön vé
leménye?

- Egy kissé meglep az Ön megállapí
tása Én az igazat megvallva nem ta
pasztaltam, hogya valláso$ szónak ma
napság ,maradi, dogmatikus' jelentése
kezdene kialakulni. Lehet persze, hogy
ez elkerülte a figyelmemet. Elvileg
azonban. nagyon lehetséges, hogy ilyen
jelentésárnyalatot kaphatott a vallásos
szó, mínthogy a vallásosság sok eset
ben együtt jár a túlzó konzervatí-
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vízrnussal, maradisággal, szűklátókörú

séggel.
Hasonló példákat bőségesen idézhet

nénk. Tanulságos például, hogy a pie
tista melléknévnek is kialakult az i.dők

folyamán bizonyos pejoratív jelentésár
nyalata, amely az eredeti jelentéstől

meglehetősen eltér. Más példa: a puri
tán általában megtisztelő jelző nálunk,
de újabban (az angolszász puritanizmus
néhány kiütköző jellemvonása, sajátsá
ga következtében) más árnyalatot is ka
pott. Az akadémikus melléknév már Ér
telmező Szótárunkban is úgy szerepel,
hogy néha rosszalló értelemben is hasz
náljuk (akadémikus stílus, akadémikus
viták). De még a hazafi szóhoz is hoz
zátapadt (a hazának méltatlan módon
való emlegetése következtében) ilyen
jelentés: hangos, mellveregető ember.
kortes.

- A II. vatikáni zsinat liturgikus re
formja magyar nyelvűvé tette a szetit
misét. Mint nyelvész, hogyan itéli meg
a misefordítás magyarságát, nyelv-he
lyességét, mondhatóságát és szöveghűsé

gét?

- A magyar nyelvú liturgia beveze
tését igen nagy jelentőségűnek tartom.
Eszembe jut Sütő András szép könyve,
az "Anyám körtnyű álmot ígér", amely
nek egyik lapján arról beszél az író,
hogy faluja kis magyar közösségének
"Balassija, Csokonaija, Arany Jánosa,
nyelvújíteja és nyelvcsősze a mínden
kori tiszteletes úr volt, régi fegyvertár
saíval: Károli Gáspárral és Luther Már
tonnal". Az anyanyelven tartott isten
tiszteletek megőrző. összetartó erejéről,

hatásáról van szó,
Arra a kérdésre, hogy rnilyen a mi

setordítás nyelvhelyesség. mondhatóság,
szöveghűség szempontjából, csak akkor
tudnék felelősen választ adni, ha elvé
geztem volna az ehhez szükséges hatal
mas filológiai munkát (a latin eredeti
vel való egybevetés, a régebbi fordítá
sokkal való összehasonlítás stb.). Egy
viszonylag kisebb részt - Kovács Sán
dor püspök úr és Radó Polikárp pro
fesszor úr felkérésére - alaposan át
néztem s tettem is bizonyos változtatási
javaslatokat. Az egésznek ilyen mérvű

megismeréséhez azonban - legalábbis
számomra - nagyon sok idő kellene.
Bele-belelapozva azonban néha az az
érzésem, hogy a fordítás esetenként
pusztán a fordításra szorítkozik, az élő

magyar nyelvre történő szerves átültetés
helyett. A latin szöveget felcserélték
magyar megfelelővel. de nem alkalmaz
ták míndenütt a magyar nyelvi szabá-



lyokhoz és a magyar gondolkodás kö
vetelrnényeihez, Ami a latinban egyet
len hosszú körmondat, itt is egyetlen
hosszú körmoridat maradt, ami mond
hatóságát is nehézkessé teszi.

A használat, a gyakorlat fogja majd
megmutatni a további krítíkus helyeket,
s nyilván meg lesz a mód rá, hogy pél
dául a rnondhatóság szempontjából nem
tökéletes részeken változtassanak, vagy
költőibbé, szárnyalóbbá tegyék a szür
kére, szárazabbra sikerült mondatokat.

- A liturgia lehetne a magyar nyel
vi kultúra tanítója, őrzője, a szép ma
gyar beszédnek élő tanúságtétele, mely
a maga rejtett törvényeivel folyvást lel
ki közösség megteremtésén munkál
mindenütt a világon, ahol magyarság
van.

- Az én érzésem szerínt legfőképpen

a Könyörgés szövege szorul majd javít
gatásra,

(Ilyesrnikre gondolok például: "az ál
dozat kegyelmei" - magyarul szokat
lan, a kegyelem szót nem használjuk
többes számban; "támassz hivatásokat
az evangélium hirdetésére" - a hiva
tásokat homályos értelmű; "Szítsd fel a
keresztség kegyelmeit" - nehéz jól ki
ejteni a szitsd szót, az ébreszd, támaszd
fel talán jobb lenne.)

A latin helyett a nemzeti nyelvre, a
holt nyelv helyett az élő nyelvre való
áttérés azzal is együtt jár, hogy meg
szűnt a szöveg állandósága is, hiszen a
változatlan, megmerevedett latin nyelv
vel szemben az élő nyelv állandóan
változik, s ezt a változást időnként a
liturgikus szövegeknek is tükrözniük
kell. (Ahogyabibliafordítások is vál
toznak míndig, hol kisebb, hol nagyobb
mértékben, de a ma emberének nyilván
jobban megfelel a mai, mint a 2-3 év
századdal ezelőtti ,szöveg.)

- Véleménye szerint helyes szó-e a
"szembemiséző" oltár, vagy "szemben
oltár" elnevezés? Milyen magyar meg
felelőket javasolna a "homilia", az "am
bo" és a "szedilia" latin szavakra?

- A szembenoltár vagy a szembemi
séző oltár teljesen jó kifejezések. Az
első a rövidebb, frappánsabb. Nyelvileg
olyanféle szerkezet, mínt az általút, ösz
szemarok szalma, tejbekása stb. (Elné
zést a profán hasonlatokért, de nyelvi
leg ezek a Iegmegfelelőbbek.)

Ami az említett latin szavakat illeti,
én .nem erőltetném magyaritásukat.
Ezek - azt hiszem - ·úgyis az egyhá
ziak szűkebb körében használatosak, jól

kiejthető, használóik előtt régóta is
mert, világos jelentésű szavak. Az egy
házi nyelv többi latin szava mellett egy
általán nem szokatlanok vagy feltű

nők ezek sem. Legfeljebb azt lehetne
ajánlani, hogy írjuk őket magyarosan,
tehát az ambo-t is a szokásos magyar
szóvégződés szerint ó-val: ambó. (Mínt
hogy rövid o-ra végződő szavunk nin
csen, legfeljebb a no.) Ahogy általában
magyarosan írjuk a nyelvünkben meg
honosodott latin eredetű vallási vonat
kozású egyéb szavakat is: alamizsna,
ámen, kántor, kápolna, káptalan, kórus,
prédikáció, purgatórium, stáció stb., stb.

- Mi az Isten szó etimológiája?

- Isten szavunk megfejtésével kap-
csola tos an elég sok ötlet, elképzelés me
rült fel. Történeti-etimológiai szótárunk
végeredményben a bizonytalan eredetű

ek közé sorolja, mert egyik származta
tása sem elég meggyőző. Legvalószí
nűbbnek látszik az, hogy képzett szó
val van dolgunk, amelynek alapszava,
az is, azonos a mai ős főnévvel, a t és
az n pedig képzők: így együtt megtalál
hatók például a nőstény szóban. Eredeti
jelentése tehát, atyácska lehetett. Jelen
téstani szempontok nagyon támogatják
ezt az elméletet, mert a világ s az em
ber teremtőjét igen sok nyelvben ne
vezik atyának, de egyéb szempontból en
nek a megfej tési kísérletnek is vannak
gyengéi.

Ami engem illet, sokkal szívesebben
és nagyobb örömmel foglalkozam sza
vaink életének azzal a szakaszával, ame
lyet már jobban meg lehet ismerni. Is
ten szavunk "újabb" története is sok ér
dekességet rejt magában. Hogy csak egy
két "témát" említsek: Isten szavunk
szerepe szólásainkban, közrnondásaínk
ban; hogyan keletkezett az isten bizony,
istenuccse, istókuccse, bizistók? Miért
jelenti az istenes azt, hogy ,elfogadható,
tűrhető' (= ~ az egy istenes, a többi
nem ér semmit)? Hogy keletkezett az
istenkedik igének ,rimánkodik' jelenté
se? Miképpen alakult az istenadta mel
léknévnek két egymástól nagyon eltérő

jelentése? Azt is jelenti ugyanis, hogy
nagyszerű, kiváló: valaki istenadta mű

vész, istenadta tehetség, de azt is: sze
gény, szerencsétlen, szánalomraméltó: az
istenadta nép; csak sír az istenadta.
Ugyanígy az isteni melléknév is eget
földet bejár egyszerre: nemcsak isteni
szikrár6l tudunk, hanem - különösen
ifjúságunk nyelvhasználatában - is
teni bulir6l is (amely - ugyancsak az
ó nyelvhasználatukban pontosan egyen
értékű az állati bulival).
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- Ön szerint van-e generációs nyelv?
A fiatalok nyelve, amely az argóval ke
veredik, az idősebbek nyelve, mely már
alig használt szavakat, fogalmakat is
kifejez, stb.?

- Van különbség a fiatalabb és az
idősebb generáció nyelvhasználata kö
zött. Az előbbi kérdésre adott válasz
utolsó mondatát folytatva, egy idősebb

ember nyilván nem beszélne sem isteni,
sem állati kajáról, hanem azt mondaná,
hogy kitűnő vacsorát kaptunk. Másrészt
viszont nehéz elképzelni, hogy egy fia
tal lány vagy fiú ilyen "öregesen" be
széljen: amint mondottam, két hete ir
tam volt, meg tudnók mondaní stb.

Az idősebb generáció természetsze
rűen ragaszkodik a maga szokásához a
nyelvben is. Az új kevésbé érdekli, sőt

ingerli, i.degesíti. A fiatal viszont nem
csak lelkileg és biológiailag alkalmasabb,
fogékonyabb minden újra (így a nyelv
ben jelentkező újra is), hanem tudato
san is törekszik - éppen önállóságának
bizonyítására és a saját világa kiépíté
sének ösztönzésére - a régitől elszakad
ni, a saját nyelvi szokásait, nyelvhasz-
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nálatát ktalakítani. Más akar lenni,
mínt az "öregek', különbözni akar. Azt
is mondhatnárn egy kis szójátékkal,
hogy .Jcülönb" akar lenni. Ami nagyon
rendben van. S oka az újra, a másra
való törekvésnek az is, hogy a megszo
kás aital szürkévé, unalmassá válnak
számára az általánosan használt nyelvi
formák.

Ilyen kűlönbség a generációk között
míndíg volt és mindig lesz. Legfeljebb
azt mondhatjuk, hogy most erőtelje

sebb, feltűnőbb az eltérés, mert - ta
lán nem túl merész a feltevésem - ke
vésbé van kényszerítve a fiatalság,
hogy az idősebbekhez alkalrnazkodjon,
nem függ tőle egzisztenciálisan olyan
mértékben, mínt a mí fiatalságunk ide
jén.

- Ez bizonyára azt is jelenti, hogy a
mai ifjúságo t érdemes tanítani. S a
nyelvtanitás szintjének az emelése na
gyon szoros összefüggésben van a gon
dol'kodás szintjének az emelésével és az
új, a más, az önálló gondolatok kifeje
zésére való őszinte tiirelcnéssel.

HEGYI BÉLA

ÉDES ANYANYELVÜNK
Megelevenedett 8~ólások

Arról számol be egyik nyíregyhází levélíróm, hogy egy mezőgazdaságt elő

adást hallgatott, amelyen az erőadó a gyomirtó vegyszerek, mérgek hazai felhasz
nálását kevesellve így fejezte ki magát: Látjuk, hogy ezen a területen még van
mit apritanunk a tejbe. Amivel azt akarta mondani, van még tennivalónk, "van
nak még híányosságok".

Érdekes példa ez arra, mennyire vigyáznunk kell a szólások felhasználásával.
A van neki mit aprítani a tejbe azt. jelenti, hogy valakinek jól megy sora, nem
lát szükséget, Itt azonban éppen azt akarta vele kifejezni a szónok, hogy hiányok,
tennivalók vannak. Nyilván valamilyen más szólás zavarta meg. Vagy arra gon
dolt, hogy hiba van elég, hibából van mít aprítani a tejbe? Így is baj van, hi
szen a van mit aprítani a tejbe negatívumokra nem vonatkozhat, vagyis nem
mondhatom, hogy lemaradásból, betegségből van mit aprítanunk a tejbe; de ezen
túl még pozitívumok közül is csak általában a vagyonra, a jólétre utalhatunk vele.
Tehát akkor sem fejeznénk ki magunkat helyesen, ha azt mondanánk: Az idén
öt hizót öltek, van mit aprítaniuk a tejbe. Az meg különösen furcsa lenne, ha
vegyi termelésünket így dicsérné valaki: a tavalyinak kétszeresét termeltük mér
gezö anyagokból. gyomirtó szerekből, lesz mít aprítanunk a tejbe.

Teljesen megértem hát kedves levélfrómat amikor így fejezi be levelét: Ami
kor az említett mondatot hallottam, majdnem hangosan elnevettem magam, de hát
illem terén nekem is van mi.t aprítanom a tejbe.

Hasonló ügyben írt Kecskemétről is egy rádióhallgató. Egy újságcikkben ezt
olvasta: "A kis Simon Andrea ajándékát meghányták-vetették". - Ezt érdemli a
kis Andrea ajándéka - nevezetesen egy kabátka? - kérdi ironikusan Ievélírónk,
Meghányják, és ráadásul meg is vetik?
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