
Az ELTE és a PPKE rektorai következőképpen foglalták össze közös céljaikat: „A két egyetem rek-
tora fontosnak tartja az alapító Pázmány Péter példáját a tudomány és az ország iránti odaadása terén. 
Mindkét felsőoktatási intézmény vállalt feladata, hogy korszerű tudással rendelkező, sokoldalúan mű-
velt. felelős értelmiségieket képezzen, akiket az elemzőkészség, konszenzuskeresés, etikus és értékorien-
tált viselkedés jellemez." 

Kedves ELTE! Sok boldog, sikeres évfordulót! 
M. Pázmány Kata 

Felhasznált szakirodalom: Bitskey István: Pázmány Péter Gondolat Kiadó. Bp. 1986.; Dr Őry Miklós S.J.: Páz-
mány Péter, a nemzetnevelő; Farkas Gábor Farkas: A nagyszombati egyetemi könyvtár az alapításkor. Országos 
Széchenyi Könyvtár. Budapest-Szeged 2001.; Hekter Antal: A Budapesti Pázmány Egyetem sorskérdései. Királyi 
Magyar Egyetemi Nyomda. Bp. 1931.: Nemeskürty István: Mi magyarok Történelmünk ezerszáz éve. Akadémiai 
Kiadó. Bp. 2006.; Schultheis: Emil-Magyar László András: Orvosképzés a Nagyszombati Egyetemen 1769-1777. 
MTI. Piliscsaba 2005.: Sík Sándor: Pázmány az ember és az író. Szent István Társulat. Bp. 1939.; Szögi László 
(szerk.): Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története 1635-2002. ELTE Eötvös Kiadó Bp. 2003. 

Nyolcvan nyelvművelő írás -
nyolcvan év után 
A nyelvművelő Kosztolányit újraolvasva 

Eleve elrendelés - folyamatos értékőrzés 
Saját tulajdonú Kosztolányi Dezső Nyelv és lélek című (Szépirodalmi Könyvkiadó. Budapest. 

1971.) könyvem elején szép beírás van: „Balázs Géza VIII. o. tanulónak az irodalmi szakkörben végzett 
kiv áló munkájáért. Bp. 1974. jún. 8. Rácz Béláné igazgató". Akkor még aligha gondoltam, hogy igazán 
értékes könyvet kaptam, és sorsom valahogy összefonódik vele. Vagyis, hogy valaha engem is nyelv-
művelőnek fognak tekinteni. Többször is elolvastam Kosztolányi nyelvművelő írásainak gyűjteményét, 
először középiskolásként, később felnőtt korban, sokféle ceruzás aláhúzás található benne, a hetvenes 
és talán a kilencvenes évekből... 

Mi fogott meg a nyelvművelő Kosztolányiban? Talán az írás világos volta. A nyelvre való okos fi-
gyelmeztetés. A nem föltétlenül okítás-tanítás, hanem a gondolkodtatás. Bevallom, gyermekkoromban 
sem szerettem túlzottan a nyelvművelő irodalmat. Hogy ezt ne, azt ne. ezt másképp, azt másképp. 
Kosztolányi nem ilyen. 

A Nyelv és lélekben nyolcvan hosszabb-rövidebb, nyelvről szóló írás található. Tudjuk, hogy Kosz-
tolányi maga is külön gyűjtötte nyelvészeti-nvelvesztétikai írásait, s Illyés Gyula rendezte ezeket sajtó 
alá. az általa adott Hátrahagyott művek. Erős várunk a nyelv (1940). illetve Ábécé címmel. Az újabb ki-
adás-amelyet iskolásként kap tam-már Réz Pál gyűjteménye (1971). s benne további esztétikai írások 
kaptak helyet az írásról, az olvasásról, a versről, a prózáról és a fordításról. 

Kosztolányit újraolvasva minden alkalommal frissessége és modernsége győzött meg. A szervezett 
nyelvművelés idestova több mint kétszáz éves történetének egyik legfontosabb üzenete ugyanis az. 
hogy először okosan, a nyelv törvényszerűségeit ismerve-ismertetve kell vizsgálódni, s csak azután kell 
(ha egyáltalán kell) véleményt mondani. Ha a nyelvművelő véleményt mond, akkor soha ne legyen 
„vaskalapos", ma azt mondanánk: „legyen nyitott", mérlegeljen, semmiképpen se bántson. Kosztolányi 
messzemenően képviselte a magyar nyelvművelés egyik etalonjának számító Kazinczy Ferenc maga-
tartásmódját: a nyelvművelő legyen elegáns, nagyvonalú, legföljebb a jelenségre dühös, de sohasem az 
emberre. És persze legyen vitatkozó, ha arra van szükség. És a vitában is elegáns, nagyvonalú. 

Kosztolányiban ezt szerettem, s ha nyelvművelő írásait újraolvasom, ismét ezt találom bennük: nem 
lettek porosak, avíttak az elmúlt nyolcvan év alatt. 

A laikus nyelvművelők egyik hibája, hogy a nyelvi változást nem vagy csak nehezen fogadják el. 
Kosztolányi távol állt ettől: „Hérakleitosz mondása semmire sem áll inkább, mint a nyelvre. Minden fo-
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lyik, hullámzik és megújhodik. A nyelv is. Sőt a nyelv élete talán leginkább hasonlít a miénkhez..." 
(Öreg szavak, 15.) 

Vagyis a nyelv is mintha élő organizmus lenne. Ennek természetes következménye egy nyelven be-
lül a változás, az átalakulás, sőt egyes jelenségek hirtelen előtérbe helyeződése, a nyelvi divat is: „öt-tíz 
év alatt egy egész új magyar nyelv alakult, s öt-tíz év alatt szinte váratlanul kicsöppent a használatból 
néhány komoly és becsületes szó, sem jobb, sem rosszabb, mint a többi, a divat és az élet kegyeltje" 
(Öreg szavak, 13-14.) 

Ha élő organizmus, akkor nyilván természetes módon fejlődik. Itt van a nyelvművelés kapcsán az 
egyik legnagyobb vitatéma. Békén hagyni a nyelvet, avagy ápolni, gondozni, nyesegetni (a nyelvre vo-
natkozó metaforáknak igen gazdag tárháza nyílhat meg előttünk, ha csak Kosztolányi, avagy szélesebb 
körben az írók-költők írásaiban kalandozunk). Gumicsont ez is, annyit vitatkoztak már ezen, s a viták 
az elmúlt két évtizedben ismét fellángoltak. Pedig Kosztolányinál van válasz erre a kérdésre is, okos, 
visszafogott: „Mások azt hánytorgatják föl, hogy a nyelv természeti jelenség, s abba mesterséges eszkö-
zökkel nem lehet beavatkozni... Ezek az ellenfeleink szigorúan bölcseleti álláspontra helyezkednek. 
Mindent megértenek, mindent megbocsátanak. Azt vallják, hogy ami él és van, jogos, pusztán azáltal, 
hogy él és van, különben az erők harcában meg se születhetett volna... Nem támadom ezt az elméletet, 
mellyel végeredményben minden pusztítást és romlást is igazolni lehet. Csak azt nem hiszem el, hogy 
ezek a bölcselők akkor is ilyen elnézők, mikor olyan értékeket látnak veszélyeztetve, melyek nekik va-
lóban becsesek és kedvesek..." (Nyelvtisztítók és nyelvpiszkítók, 154—155.) 

Kosztolányi általában értékekről beszél, amelyek közé értelemszerűen besorolhatók a nyelvi érté-
kek. S egyértelműen elmagyarázza, hogy mit tekint nyelvi értékeknek. A nyelvben felhalmozott kultu-
rális javakat. Ezeknek a figyelembevétele nézőpont kérdése. Ha ugyanis nem tudatosítjuk a nyelv, s a 
benne őrzött javak fontosságát, akkor nincs miről beszélni. Ha azonban kialakult valamiféle nyelvi tu-
dat, akkor már igenis van. A következő idézet másik fele, a vogulok példája erre utal. Kosztolányi a kor 
híres, kiváló nyelvészével. Gombocz Zoltánnal vitatkozik, aki nem vesz részt a nyelvművelő mozga-
lomban: (Gombocz Zoltán) „Nézete szerint a nyelvbúvár, akár a természettudós, minden jelenséget tu-
domásul vesz úgy, ahogy van. Semmit se tart se szépnek, se rútnak, se helyesnek, se helytelennek, mert 
nincs rá föltétlen mértéke. A pelimi-vogulok például a pelimi-vogult beszélik úgy. ahogy beszélik, 
most, ebben a pillanatban, és nyelvük se tiszta, se zagyva, se jó, se rossz... Egy ilyen nyelvnek a népben 
szinte nincs is öntudata. Mintegy az örök jelenben él. De az irodalmi nyelvnek már van öntudata és em-
lékezete is. Éppen arra valók az írók, hogy a nyelvnek ezt az emlékezetét eddzék, távlatát kiterjesszék a 
múltra s a jövőre is." (Nyelvművelés, 199.) 

Olcsó poén lenne most azt mondani, hogy a vogulok nyelve mára teljesen visszaszorult, s legköze-
lebbi nyelvrokonaink nyelvi halála már igen közeli. Ez főként politikai-nyelvpolitikai okok eredménye, 
de ez utóbbiak közé tartozik az is, hogy a vogulok csak igen későn és akkor is csak korlátozottan kaptak 
lehetőséget anyanyelvünk szélesebb körű kifejlesztésére, s mire lehetőséget kaptak, már nem fogalma-
zódott meg rá tömeges igény. Ezt (és a mai nyelvek túlnyomó többségét érintő) nyelvvisszaszorulást te-
kinthetjük „természetes" folyamatnak, sőt „tudomásul vehetjük", de azért talán nem nagy baj, ha vala-
kik, mondjuk éppen a nyelvészek vagy ezek a „gyanús" nyelvvédők mégis csak szót emelnek a nyelvek 
fennmaradásáért. Ma már tudjuk, fontos ökológiai mozzanat is ez: a biológiai sokféleség megőrzése 
mellett a kulturális-nyelvi sokféleség megőrzése legalább annyira fontos. Tudományos feladat ez? 
Aligha vitatható. 

De a vitában van egy másik lényeges szempont is. Tényleg elfogadható, hogy a tudományt valaki 
„csak" leírásnak, a dolgok „tudomásulvételnek" és magyarázatának tekintse. „Tiszta" tudománynak ne-
vezhetjük az efféle hozzáállást. A nyelvészetben több irányzat is próbálkozott a tiszta, csak logikai leve-
zetéseket tartalmazó elméletekkel, levezetésekkel. És ezzel nincs is semmi baj. Egyszerűsítve kvalitatív 
(mennyiségi adatokra támaszkodó) és strukturalista tudománynak tekinthetjük az ilyen megközelítése-
ket. Csakhogy vannak másféle tudományos módszerek is: amelyek tekintetbe veszik kvantitatív (minő-
ségi) és az egyszerűség kedvéért most humánnak vagy kulturálisnak mondott törvényeket is. A nyelv 
voltaképpen struktúra és kultúra. A nyelvtudományt egyaránt jellemzi a strukturalizmus és a kulturális 
szemlélet. Ezek tudományos szempontból különválaszthatók, egyes korszakok vagy kutatók tevékeny-
ségében külön-külön is megjelenhetnek, de az egyik oldalról a struktúrák, másik oldalról a kultúra tör-
vényeinek figyelembe nem vétele vétkes könnyelműség, felelőtlenség és zsákutca. 

Ha a strukturális jegyekre nem figyelünk, abból nyelvi babonák (logikailag végig nem gondolt, a 
nyelvi törvényekből nem indokolható vélekedések) születhetnek. Kosztolányi sok nyelvi babonával 

8 



vette fel a harcot - némelyikkel szemben Don Quijoteként, merthogy ma ugyanolyan erősen élnek. Lás-
sunk most kettőt: a magyar mondatok rövidségének, valamint a határozói igenév + létige szerkezetnek 
a babonáját. „Tévedés azt hinni, hogy a rövid mondatok 'magyarosabbak' és 'természetesebbek'" (Rö-
vid és hosszú mondat, 283.), „ 'megvagyunk elégedve'. Ez.. . hibátlan... [!] 'A rét le van kaszálva.' Már 
rég lekaszálták, s a széna ott hever, talán több napja. 'A rétet lekaszálták.' Nemrég kaszálták le, talán az 
imént." (Nyelvtisztítók és nyelvpiszkítók, 157.) 

Vagyis nincs a rövidségre vonatkozó szabály, pedig Kosztolányi korában, a stílusmegújítás idősza-
kában elég sokan vélték úgy, hogy a rövid, tömör mondatok a magyarosak; az összetettek, különösen az 
alárendelők pedig idegen hatásra terjednek. S ugyanez vonatkozik a határozói igeneves szerkezetekre, 
amelyeket természetes magyar nyelvi példákkal védett meg Kosztolányi: a rét le van kaszálva... Mi 
lenne ebben a nem természetes? A hiba? Hogy máig sokan óvnak a létige + -va/-ve szerkezetről, s ezt az 
ostoba „a macska fel van mászva a fára" példával érzékeltetik, nem a nyelvmüvelés hibája. Száz éve 
minden mértékadó nyelvművelő munka azt mondja, hogy a kimondottan cselekvést jelentő igék kivéte-
lével (némi további nyelvtani korlátozással) a szerkezet helyes, bátran használható. Mégis, még a mai 
közbeszédben is sokan elnézést kérnek egy-egy ilyen szerkezet használata utána: ki van merülve, el van 
intézve. Ha Kosztolányit olvasták volna, egy kommunikációs zavarral kevesebb lenne... 

Kosztolányi nagyon jól érzi, hogy van nyelvi logika, de ez nem föltétlenül valamilyen matematikai 
logika: vagyis a jelentések nem egyszer s mindenkorra adottak, s azok átvitele lehetséges, illetve taga-
dásuk is egyszerű minta szerint történik. Ma talán azt mondanánk, hogy a jelentések nem föltétlenül a 
tudományos, egymást kizáró igen-nem viszonynak felelnek meg, hanem sokkal inkább valamiféle (el-
sőre nem is mindig világos) inkább igen-inkább nem skálán szerveződnek, s ennek oka nem a logikát-
lanság, hanem éppen a nyelvi logika: a nyelvi történetiség és sokféleség. Lássunk erre egy tipikus pél-
dát, a kettős tagadás „logikátlanságát" (amelyet ugyancsak máig hangoztatnak, s megkérdeznek a nyel-
vészektől): „Egy kifejezés jogosságát mindig inkább a lélektan és a nyelvszokás szabja meg, nem az ér-
telem. A nyelv olyan rendszer, melyben sok őrület van, sok törvényesített, emberies őrület. Valójában 
esztelenség azt állítani, hogy semmim sincs, mert valamim nincs (és nem semmim), mégis az előbbi a 
helyes, mert így szoktuk mondani." (Nyelvtisztítók és nyelvpiszkítók, 157.) 

Kosztolányi hitt a nyelvújításban, mert józanul látta a nyelvújítás sikerét - a nyilvánvaló túlkapások 
és visszásságok ellenére. Érdekes, hogy a vita máig előkerül, igaz, a többségi vélemény szerint a nyelv-
újítás használt a magyar nyelvnek, mert modernizálta azt. Kosztolányi saját korában is elhatárolódott a 
túlzásba esőktől - ami a műveltsége, emberi józansága mellett a nyelvművelői modorának is egyik fö, 
és mindenképpen hangsúlyozandó jellemzője: „Hegedűs Lóránt egyik hozzám intézett cikkében azt in-
dítványozta, amitől egyébként már nyelvújító elődeink is irtóztak, hogy az elbeszélés tömörsége érde-
kében különböztessük meg egy jellel a nő és férfi nemét, legalább a harmadik személyü névmás eseté-
ben. Múltkor pedig a fehér asztalnál azt mondotta nekem, hogy a nő legyen ő, a férfi pedig ü. Az ötlet 
elmés, megvesztegető, rendkívül tetszetős. Az o a finomabb, a nőiesebb, az ü pedig, mely a népnyelv-
ben máris hallható... azérdesebb, a marconább, a férfiasabb. Ennélfogva a jövő regényírója így írhatna: 
'Ű megcsókolta az ő száját, mire ő arcul legyintette M-t.' Csakhogy ez az újítás aligha verne gyökeret, 
mert sokkal jobban ellenkezik nyelvünk szellemével, mint Baróti Szabó Dávid legerőszakosabb szóal-
kotása." (Ábécé..., 78-79.) 

Túlzásokba esni nem, de józanul cselekedni igen! Ez Kosztolányi alapvető harcmodora. Máig idéz-
getjük mondását (szinte nyelvművelő szállóigévé) vált, hogy a magyarosításra mikor is van szükség: 
„A fogalmakat akkor kell megmagyarosítani, mikor átlépik a határunkat, s megismerkedünk velük." 
(Nyelvtisztítók és nyelvpiszkítók, 162.) 

Ma egyre több a határátlépés, gyorsabb az idegen szavak áramlása, ezért is indokolható a tudatosabb 
nyelvmüvelés, a nyelvstratégia. A jelenséget pedig elneveztük „nyelvi kapuőrzésnek", ha már mások az 
információs kapuörzésről beszélnek. Az idegen szavak érkezése - Kosztolányi számára is világosan, és 
azóta is minden nyelvművelő munkába foglaltan - természetes jelenség. Ha egy kultúra nyitott, akkor 
abba a kultúrába idegen hatások áramlanak. Önmagában nincs ezzel semmi baj. És ugyanígy nincsen 
azzal sem semmi baj, ha - kulturális törvényszerűségként, igényként - egyesek, a kultúra munkásai arra 
figyelmeztetnek, hogy a „technicizált" világban felgyorsult (interkulturális) nyelvi áramlatok, hatások 
veszélyeztetik egy-egy nyelvi kultúra jellegét, tehát legalább figyelmeztetni kell a beszélőket, esetleg 
éppen olyan szervezetten, összefogottan kell válaszlépéseket tenni (az ébresztgetés mellett esetleg 
nyelvújító mozgalmat szervezni). Egyébként nincs modern nemzet, amelynek életében ne lettek volna, 
vagy éppen ma ne lennének nyelvújító és nyelvvédő mozgalmak, miért kellene szégyenkeznünk ne-
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künk emiatt, s miért kellene tudományosan elítélni a tudatos, okos nyelvfejlesztő törekvéseket. Koszto-
lányi nem volt az idegen szavak ádáz ellensége. Például filoszi örömmel üdvözölte azokat, amelyek 
úgy elmagyarosodtak, hogy apjuk-anyuk se ismerne rájuk: „Csinos szótárat lehetne összeállítani azok-
ból az idegen szavakból, melyeket csak nálunk ismernek, de otthon, hazájukban, Németországban, 
Franciaországban, Angliában merőben idegenek." (A nyájtól elbitangolt szavak, 144.) 

Diagnózis és terápia: a nyelvészeti nyelvmüvelésnek ez a lényege. Kosztolányi is felfigyelt a ma-
gyar nyelv, elsősorban városi környezetben és nyelvi divatként terjedő változó hangsúlyviszonyaira. 
Kosztolányi fölvetését követte a nyelvészetben ugyancsak elmélyült Kodály Zoltán híres kiáltványa, 
amelynek máig tartó hatása a széles körű, szépkiejtésre ösztönző mozgalom. Kosztolányi még csak a 
színházi beszéd szerepének fontosságára utalt: „Künn az utcán és a családokban járvány dúl, hang-
súly-járvány. Ki fogunk belőle lábalni. De a színház legyen kórház, ahol meggyógyul a sínylődő ma-
gyar nyelv, ne pedig a fertőzet új telepe és betegágya." (Nyílt levél a magyar színészekhez! 86.) 

írásom elején említettem a Kosztolányi szemléletének frissességét. Jól mutatja ezt az új szavak és 
kifejezések mellett a szójátékokra való figyelmeztetése. Aki szereti a nyelvet, s egy író hogy ne szeretné 
a nyelvet, az figyeli, követi, és különösen a nyelvi leleményeket, a szójátékokat lajstromozza. „Egy fő-
város életében és fejlődésében... már értékjelző a szójáték... Mindegyik nagyváros roppant sok szójá-
tékot termel." (Budapest, a szójátszó, 17.) 

Sokszor szóba kerül Kosztolányinál a magyarosság. Vannak, akik ezen is gúnyolódnak, mondván: 
mitől is lenne valami magyaros. Kosztolányi erre jól ráérzett. Föltétlenül magyaros gondolkodásra 
(vagy sajátos gondolkodásra) vall (később Karácsony Sándor ment tovább ezen az úton) a személyne-
vek sorrendje (akkor is, ha tudjuk, hogy más népeknél is előfordul): „Egy nyelvben az az illendő, mit 
századok gyakorlata szentelt meg. De a keresztnevek hátravetése a tetejében fölöttébb bölcs intézkedés 
is. A családnév tágabb fogalomkört, szélesebb gondolatcsoportot jelent, melyet a keresztnév utóbb el-
szükít, közelebbről is meghatároz... Ennélfogva a mi jelzésmódunk ésszerűbb, és inkább megfelel az 
általános emberi gondolkozásmenetnek." (Zweig István és Alexander Petőfi, 306.) 

Végül Kosztolányi nyelvművelő ars poétikájára hozok idézeteket. Arra, hogy türelmes, megértő, 
megegyezésre törekvő, ám egyúttal határozottan elkötelezett volt. Lássuk előbb a türelem szavát: „Ne 
bántsuk a dilettáns nyelvészeket... Nemrégiben divat és bon ton volt, hogy helyesen beszéljünk magya-
rul, vidéken családi asztaloknál, szivarszónál arról vitatkoztak, helyes-e vagy helytelen-e ez vagy a szó, 
a pesti kávéházakban pedig nem volt érdekfeszítőbb sport, mint egy új, talpraesett magyar szó keresé-
se." (A! - Aszó, 26-27.) 

Valóban: miért baj, ha a nyelvvel amatőrök, köztük olykor dilettánsok is foglalkoznak. A mai nyelv-
tudomány részéről szinte egyértelmű „lesajnálással" és türelmetlenül tekintenek a „nyelvészkedőkre", 
még akkor is, ha csak kérdeznek... Ha valakit nyelvi kérdések izgatnak, az gondolkodó, kereső szemé-
lyiség. Miért lenne ez baj? Sokkal inkább meg kellene hallgatni őket, s tudományos ellenérveket fel-
hozni. Hátha lesz a kétféle elképzelésből valami. Egyébként, amennyire én látom, a nyelvmüvelés ezt a 
feladatot is végzi. Különösen akkor, ha a nyelvművelésbe tartozónak gondoljuk (és én úgy gondolom) a 
nyelvi rejtvényeket, játékokat, amelyek ugyancsak pallérozzák az elmét, gyakoroltatják-segítik a kom-
munikációs képességeket. 

A másik fontos magatartásjegy: a megegyezés. Kosztolányi bár többször is kemény és okos vitába 
keveredett (A magyar nyelv helye a földgolyón. Nyílt levél Antoine Meillet úrhoz, a College de France 
tanárjához, 253, Nyelvünk ügye. Nyílt levél dr. Nékám Lajos egyetemi tanárhoz, 253, Zárószó egy vitá-
hoz. Felelet Nékám Lajos dr. egyetemi tanárnak, 266.), a kivont kardot mindig visszafogott szavakkal 
kísérte, és igyekezett ellenfeleit nem megsérteni. „Valamennyien a nyelv munkásai vagyunk. A nyelv a 
tudósnak ereklye, a költőnek, az írónak hangszer, a hírlapírónak fegyver. Vajon nem közös érdekünk-e, 
hogy ez az ereklye minél tisztább, hogy ez a hangszer minél zengőbb, hogy ez a fegyver minél fénye-
sebb és élesebb legyen?" (A nyelvtisztaságért, 175.) 

Végül pedig nem feledkezhetünk meg a leginkább lírai Kosztolányi-sorokról, amelyek az anyanyelv 
iránti szeretetét fogalmazzák meg vallomásosan, lírikusán. Nem csoda, hogy szállóigévé váltak sorai, 
idézzük fel, és ismételgessük mi is, gyakran: „Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul be-
szélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható." (Ábécé a nyelvről 
és a lélekről, 74.) 
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Napjaink felvonása 
De valóban kiállja-e a próbát a nyelvtudomány szemével Kosztolányi munkássága? Nyolcvan év a 

tudományban nagy idő: nyelvészeti irányzatok jöttek-mentek, a világ is meglehetősen nagyot fordult, a 
technokultúra, az informatika, a posztmodern világában nyilván nem maradhat meg egy eszményi 
Kosztolányi-álláspont vagy -értelmezés. 

Nem is maradt. 
Sándor Klára: írás Kosztolányi nyelvszemléletéről (2001) című esszéjében figyelhető meg legjob-

ban ez az újraértelmezés. Újraolvasói élményét így összegzi: „Először unalmas volt, aztán vicces, aztán 
bosszantó, aztán kiábrándító, aztán elgondolkoztató, s végül, most talán érdekes újra." Ezzel nincs sem-
mi baj, az olvasásnak-újraolvasásnak ez a természetes velejárója, s a lényeg mindig a végső ítélet: 
„most talán érdekes újra". A deheroizálás, a „távolítás" minősítései az esszében: (Kosztolányi) unal-
mas, okoskodik, „legbosszantóbb írása nekem mindenképpen a Túlvilági séták", vagy, hogy egy kissé 
nagyobb részletet is idézzek: „olyan gyógyszöveg, mint a Szomszédok volt, vagy mint amivel Kiss Zol-
tán mosógépszerelő akar bennünket rávenni a Calgonra, esetleg Béres Etelka valami szappanra. Vagy 
amiket az Edes Anyanyelvünk-ben szoktam olvasni. (Legtöbb barátom szerint ez perverzió, de nincs 
igazuk. Nagyon szórakoztató lap.) Ez volt egyébként az egyik legmeglepőbb fölfedezés, ami Kosztolá-
nyi nyelvvel kapcsolatos írásainak olvasgatása közben ért: hogy a magyar nyelvművelők lényegében 
Kosztolányi modorában írnak - lehető legrosszabb írását követve, igaz... Kétségtelen viszont, ha 
nyelvművelő lennék, csakis ez az írás lenne a bibliám." 

Az igazsághoz tartozik, hogy a szerző fölfedezi Kosztolányi nyelvészeti értékeit, bár inkább csak 
íróként: „akkor tökéletesebben magyarázza el a beszédaktus-elmélet, a nyelv identitásjelző szerepe, a 
szleng, a stílustörténet, az akkomodáció-elmélet vagy a 'szociopragmatika' lényegét, mint bármelyik 
nyelvészeti tankönyv. Ez persze minden valamirevaló szépirodalmi műre érvényes, de Kosztolányi úgy 
ír ezekről, hogy kifejezetten róluk ír, nyelvi jelenségekről, középpontba állítva őket, és úgy azért nehe-
zebb." 

A nyelvész azzal zárja sorait, hogy igazságtalan lenne, ha csak a számára negatív jelenségeket sorol-
ná fel, s mi is inkább ezeket a gondolatokat őrizzük meg: „Sokkal több volt az olyan írás, amely alapján 
ki lehetne nevezni 'zseniális ösztönös nyelvész'-nek, ha nem lenne értelmetlen ilyesmit tenni, egyrészt 
mert túl jó író volt ahhoz, hogy ne az legyen, másrészt ez a nyelvészeken kívül úgyse érdekel senkit. 
Ezeket az írásokat egyszerűen jó olvasni, azt kapja az ember, amit vár. Kosztolányisak." 

Itt érdemes átvezetni a gondolatmenetet egy másik nyelvész, Szili Katalin Kosztolányi nyelvi írásai-
nak, szemléletének nyelvészeti értelmezésére (2009), amelyben a mai nyelvtudomány szemszögéből 
igencsak elismerően szól Kosztolányiról - s amely jellemzőket Sándor Klára Kosztolányi irodalmi 
munkásságában vél fölfedezni, Szili Katalin a nyelvi írásokból is szövegszerűen bizonyítja. Most csak 
összegzését idézem: „Kosztolányi nyelvről szóló munkáiban egy felelősen gondolkodó művész ösztö-
nös felismerései, megérzései elegyednek a sokszor a nyelvészeket is megszégyenítő okos szakmai meg-
állapításokkal. Nyelvészeti életműve tárháza a nyelvről szóló megszívlelendő üzeneteknek, a mai 
irányzatok (pragmatika, kulturális, interkulturális nyelvészet) előtt is megoldandó feladatként álló meg-
sejtéseknek." 

Befejezésül a nyelv kulturális és metafizikai törvényszerűségeit talán leginkább felidéző sorait idézi 
a nyelvész: „Beletörődöm abba, hogy megsemmisülök. De nem tudom elfogadni, hogy szellemiségem-
nek legalább az a töredéke ne maradjon utánam, melyet valaha átitattam a lelkemmel, s hogy miután lé-
legzetem mindörökre elakad, legalább azok a szavak ne lebegjenek sírom fölött, melyeket egykor a le-
heletemmel mozgattam, az anyanyelvem, a legközelebbi testvéreim beszéde, a lélek beszéde, mely 
minden elmúláson túl is olyan, mint a családi folytonosság dallama. Úgy érzem, hogy az élet e nyelvi 
túlvilág nélkül aljasan állati volna, s a halál még vigasztalanabb, még sötétebb." (Nyelv és lélek, 228.) 

Hogy ma magyarul beszélünk, az igen nagyrészt köszönhető jeles elődeinknek, s ebben a sorban ki-
emelt helye van Kosztolányi Dezsőnek, s ha okosan cselekszünk, akkor létünknek ez a legfontosabb 
mozzanata tovább éltet mindannyiunkat, közösségünket. 

Balázs Géza 

Irodalom: Kosztolányi Dezső: Nyelv és lélek. Az írásokat összegy űjtötte és a szöveget gondozta: Réz Pál. Szép-
irodalmi Könyvkiadó. Bp. 1971. - Sándor Klára: írás Kosztolányi nyelvszemléletéről. Üzenet, 31: 2001. 197-205. 
old. - Interneten: www.bibl.u-szeged.hu/mirror/zetna/zetna/zek/folyoiratok/53/sandor.html. (2001. 11. 30.) - Szili 
Katalin: Kosztolányi a nyelvről. (Kosztolányi nyelvszemléletének kérdéséhez). Magyar Nyelvőr, 133: 2009. 14-28. 
old. 
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