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Kodolányi nyelve

Kodolányi Móricz Zsigmond stílusácól írta: "Nincsenek skrupulusai. Nem ismer nyelvtant
és szabályokat ... " Kodolányi Jánosnak bezzeg nagyon is voltak nyelvi skrupulusai,
Kodolányi nagyon is jölísmerte a nyelvtant és a nyelvi szabályokat.

Amikor a több évi elhallgattatás után 1955-benújból publikálhatott, és a Dunántúl CÚDŰ
folyóirat megkezdte utóhang címrnel Móricz Zsigmondról szölö emlékezéseinek
közlését, a második folytatással egyidóben, a lap 11. számában nyelvészeti eszmefuttatást
tett közzé, Az Egyszert1sités, vagy logikátlanság CÚDŰ írás igazolja a fenti megállapítást. A
cikkben az új helyesírási szabályok megszerkesztésével kapcsolatban a túlzott egysze
rűsítés elve, a szöformahzmus ellen emeli föl szavát, az etimológiai helyesírás törvényeit, a
nyelv logikáját védi, valamint - Kodályhoz hasonlóan - a nyílt és a zárt e hang
megkülönböztetett jelölése mellett száll síkra.

Kodolányi nyelvi skrupulusairól, pedantériájáról személyes emlékeim is vannak.
Amikor a hatvanas évek elején meglátogattam Akarattyán, Balatonfenyvesről utaztam
hozzá. Szabadbattyánban kellett átszállni a tapolcai vonatra, de lekéstem a csatlakozást.
Amikor megérkeztem az akarattyai villába, mentegetőztem: - Éppen akkor húzott ki a
szerelvény, amikor leszálltam a kanizsai vonatról. .. Kodolányi azonnal rám villantotta
szemét: - Micsoda besZéd: "kihúzott" a szerelvény. Förtelmes germanizmus. .. - Hiába
mentegetöztem, apám vasutas volt, vasútállomásokon nőttemföl, ott hallottam ilyesmit: A
gép átáll ... Aszerelvényelőrehúz Agyors elveri a személyt ... Kodolányi nem tágított:
- Magyar ember így nem beszél .
Később tudatosan foglalkoztam Kodolányi munkásságával, regényíró művészetével,

stílusával, nyelvével. Könyveinek kézbevételekor az olvasó azonnal megérzi nyelvi
plaszticitását, érzékletességét, költőiségét.Talán legszembetűnőbb stíluseszköze a nyelvi
paralelizmus, az azonos értékű, mellérendelö bővítményekkel gazdagított, összetett
mondattípus, a körmondatnak az a fajtája, ahol a nyelv ritmusát amellérendelő

szerkezetek egymásutánisága adja meg. ime, egy részlet a Süllyedő világból:
"Agügyögő, duruzsoló asszony könnyedén, óvatosan kiemel a vízből, s puha kendőkbe

burkol. Ülök a karján, a puha kendő simogatóan körülölel, Könnyű vagyok, arcomról,
hajamról csurog a víz. A gügyögő, duruzsoló asszony odaszorítja sima arcát az én vizes
arcomhoz, megcsókol. Kéjes nyugalom árad el bennem, biztonságban vagyok, magasan a
föld fölött. Visznek egy másik helyiségbe. .. Aztán az egész képre leszáll a sötétség."

Tizenkét, egymással mellérendelő viszonyban álló igei állítmány alkotja a rövid
bekezdés nyelvi-szerkezeti fölépítését: kiemel - burkol, ülök - körülölel, vagyok 
csurog, odaszorítja - megcsókol, árad el - vagyok, visznek - leszáll. A bővítmények, a
jelzők és a határozók is többnyire párosan fordulnak elő: gügyögő,duruzsoló; könnyedén,
óvatosan; arcomról, hajamról.

Minden bizonnyal Kodolányinál tudatosan vállalt fegyelem a mellérendelő mondatok
és bővítmények kedvelése. Elfogadta Karácsony Sándor nézetét (és a mások - például
Lükő Gábor - által is vallott fölfogást), hogy a mellérendelő szemlélet a magyar
nyelv és gondolkodásmód rendszeréból, "a magyar lélek" természetéből következő

sajátosság.
De honnét van akkor, hogy más magyar írók - Pázmánytól a felvilágosodás kora íróin át

Eötvösig és tovább - viszont az alárendelő szerkezetekból fölépített összetett mondatot,
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a bonyolult, nehezen áttekinthetőkörmondatot kedvelik? Azalárendelő szerkezet idegen
volna a magyar nyelvtől és gondolkodásmódtól?

Egyempirikus értelmezéssel próbálkozom meg, s előre félek attól, hogy "tudományta
lannak" minősül.

Néhány éve Sepsíszentgyörgyön, az erődtemplomban nyugati testvérlelkészek
részvételével egybekötött, több órás református istentiszteleten vettem részt. Nos, akkor
figyeltem meg (s ezt azóta más református lelkipásztorok igehirdetése is megerősítette

bennem), hogy a protestáns prédikátor attitűdje ez: "általam szöl az Úr". Ez az attitűd a
választott textussal és a Szentírást sugalmazó Istennel valamiféle belső azonosulást tételez
föl, valamiféle "transz" -helyzetet teremt, ami a gondolatot és a kifejezést törvényszerűen
fölsorolásszerűen, párhuzamosan rendezi el.

Egészen más a katolikus pap attitűdje, a katolikus igehirdetés, a prédikáció. Ott a
választott evangéliumi szakaszt a pap megmagyarázza, értelmezi, "lefordítja" a hívek, a
laikusok számára. (A protestáns bibliafordításból hiányzik, a katolikus bibliafordításból
elengedhetetlen a lábjegyzet, a magyarázat!) Nos, ez az értelmező, kifejtő, magyarázó
megközelítés szükségképpen kedvez (az érzelmi hatás helyett logikai hatásra törekvő)

alárendelő mondattípusnak. Pázmány nyelvével, egyik prédikációjából választott részlet
tel szeretném alátámasztani a megfigyelést. Az Isten igéjének gyümölcsös hallgatásáról
szóló prédikációjában olvassuk (a tördeléssel külön hangsúlyozni kívánjuk a körmondat
nyelvi-szerkezeti tagolását):

"Az Isten igéje azért neveztetik magnak és orvosságnak,
mert miképpen a mag ki nem kél,

ha földben nem rejtetik,
és (ha) ideje nincsen a gyökerezéshez.

(mert miképpen) az orvosság és flastrom sem segít,
ha bizonyos ideig nálunk nem marad,

úgy az Isten igéjét
ha sZüvedbe nem rejted,
ha Boldogasszonyt nem követed,

ki az Isten szavait lelkében tartotta és megfontolta,
nem veheted üdvösséges hasznát az Isten szavának."

A hasonlatok, valamint az okhatározó, a feltételes és az alanyi alárendelő mondatok
egész sora előzi meg a fő közlest tartalmazó utolsó tagmondatot, a főmondatot,

De térjünk vissza Kodolányihoz! Köztudott, hogy Kodolányi katolikusnak sZületett,
majd - főképpen Csikesz Sándor csányoszrói lelkész hatására - áttért a református hitre
(élete végén aztán ismét visszatért a katolikus egyházba), s múveltségének alapját a
protestáns kultúra adta meg. Karácsony Sándor is, Lükő Gábor is, a magyar mellérendelö
szemlélet hirdetői reformátusok, sőt teológiai képzettségű, egy ideig pedagógiai, illetve
lelkészi gyakorlatot is végző "tudósok" voltak. Amikor Kodolányi amellérendelő

mondattípus, a nyelvi paralelizmus mellett "döntött", a protestáns művelődésben, a
református prédikátori hagyományokban gyökerező, "magyarnak" és "nemzetinek"
mondott előadásmódotválasztotta.

Természetesen hipotézisunk nem arra szolgál, hogy azt tanácsoljuk: az írók stílusát
felekezeti hovatartozásuk alapján vizsgáljuk, értelmezzük és minősítsük. Kodolányi
stílusának példája csupán arra jó, hogy fölhívjuk a figyelmet: a magyar nyelvben előforduló

kétféle összetett mondat, a mellérendelö, illetve az alárendelő szerkezetekból fölépített
körtnondat kialakulásában a történelem során talán a kétféle beszédhelyzet, az élőbeszéd

két változata, az igehirdető és a prédikáló magatartás is szerepet játszott.
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