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KÁLMÁN BÉLA

Mivel egészségi állapotom miatt nem tiszteleghetek Bárczi Géza emléké-
nek igazi tudományos cikkel: utalásokkal, a példák pontos idézésével; nem böngész-
tem végig minden ide tartozó könyvrészletet és tudományos folyóiratot, így írásom
inkább adalékok rendezetlen halmaza. Sem teljességre, sem kronológiai rendre nem
törekedtem.

Közismert tény, hogy az elmúlt századokban nagyjából egy évszázad kellett ah-
hoz, hogy egy nyelv változásait észre lehessen venni.

Századunk első feléig ugyanis a magyar lakosság legnagyobb részében - külö-

nösen faluhelyen - három nemzedék lakott együtt: a nagyszülők, szülők és gyerekek.
Volt ugyan némi nyelvi különbség a nemzedékek közőtt, főleg az iskoláztatás miatt,
de a családban nagyjából ugyanaz a nyelv (nyelvjárás) volt általános.

A második világháború után orosz mintára szétzüllesztették a nyelv hordozói-
nak akkor legnagyobb tömegét, a parasztságot. A legjobb gazdákat - kuláknak mi-
nősítve - kiűldőzték otthonukból. A falvakba városi - a mezőgazdasághoz nem értő
- politikai biztosokat küldtek ki. Elvették a parasztok földjét, állatait, szerszámait
és beolvasztották állami gazdaságba vagy termelőszövetkezetbe. A lakosság jelenté-
keny része városokba, nagyüzemekbe menekült vagy kivándorolt. A kis falvakból el-
vitték az iskolát, az orvost, félelmetesen megritkult a falusi értelmiség. A hagyomá-
nyos paraszti életnek már csak hírmondói maradtak.

Kétségtelen, hogya magyar nyelv nemcsak szókincsében, hanem rendszerében,
szerkezetében is az indoeurópai nyelvi rendszerek hatására fejlődött tovább.

Szótári szempontból folyamatosan eltűnnek egyes ősi szavak és a nyelvújítás
termékei. Nincsen márzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnemzedék, csak generáció; nincs türelem, csak tolerancia;
nincs tűntetés, csak demonstráció; nincs fénykép, csak foto. Az iskolai tantárgyak
neve nemzetközi lett. Én még nyelvtant, számtant, mértant, természetrajzot, lélek-
tant tanultam, a mai iskolások már matematikát, geometriát, biológiát, pszicholó-

giát. A mai gyerek nem ismeri a fényképet, csak a fotót.
A képviselők, hivatalnokok, jogászok egy kűlőnős, idegenszerű tolvajnyelven

beszélnek. Egy átlagember az idegen szavak szótára nélkül alig érti meg őket. Van
egy széles réteg az országban, amelyik egy mukkot sem ért az országházi vitákból. A
rádió és televízió is gyakran átveszi ezt a tolvajnyelvet.

Számos nyelvben nem szükséges a személynévmást kitenni, ha az állítmány utal
rá. Ilyen a latin és magyar is. A klasszikus és a reneszánszkori latinban:wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcogito, ergo
sum: 'gondolkodom, tehát vagyok' (a latin nem teszi ki az alanyt). A kései egyházi
latinban már előfordul az ego sum az újlatin és germán nyelvek hatására.
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A magyarban leginkább az idegeneknek szóló nyelvkönyvekben találunk szá-
mos olyan mondatot, amely félrevezeti a magyarul tanuló idegent. Gyakran talá-
lunk - az amúgy is suta mondatokban - helytelen magyar fordítást: Morgen werde
ich meinen Onkel besuchen:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉn holnap meg fogom látogatni a nagybátyámat. He-
lyesen: holnap meglátogatom nagybátyámat. - Wo wohnst du? Te hol laksz? Helye-
sen: hol laksz? - Wo ist dein Mantel? Hol van a te kabátod? Helyesen: hol a kabá-
tod?

Nemcsak nyelvkönyvekben találunk ilyen idegenszerűséget, hanem a minden-
napi beszédben is: én azt hiszem ... te azt gondolod? Ö nem is vette észre. Mind-
egyikben fölösleges a személynévmás.

A per pillanat ugyan egyre ritkább, de még a televízióban is előfordul.
Volt idő, mikor minden szónok így kezdte beszédét: .Köztudott, hogy ha-

zánk. ..•.

Vannak, akik beszédükben arra törekszenek, hogy minden szót "írás szerint"
ejtsenek ki: látjuk, mondja, tanulja. Az élő beszédben: láttyuk; mongya; tanujja. A
magyar helyesírás szabályai útba igazítanak a helyes kiejtésről is.

Egyesek figyelik, vajon kiejti--e beszélgető társa a -ban, -ben rag n-jét. így az-
tán a •.médiák" is tele vannak ilyen mellécsúszásokkaI: én is Szegeden jártam isko-
lában; belefáradt a beszédben; abban hagyta a cseltozást, A lényeg az n kiejtése,
nem az értelem.

Gyakran hallunk ilyen suta kifejezéseket: természetesen, hogy... Helyesen: ter-
mészetesen, vagy: természetes, hogy.

Bosszantó a: legoptimistább esetben (legkedvezőbb); a legpesszimistább ember
sem hiszi el... A latin felsőfokot nem lehet magyar felsőfokkal is ellátni.

Az aki vonatkozó névmást személyekre használtuk eddig. Most már szinte mín-
den emberrel kapcsolatos fogalomra használják: a bank, aki; a társaság, aki stb.
Érdekes viszont, hogy az amelyek pedig újabban személyre használatosak: a tanu-
lák, amelyeknek nem jutott tankönyv ...

Legnagyobb változás századunkban az, hogy a ragokat fokozatosan kiszorítják

a névutók. Sietve hozzáteszem, hogy a finnugor nyelvek többségében van névutózás.
Legrégibb névutóink már az Árpád-korban felbukkannak. Nehéz megállapítani, mi-
kor jelenik meg egy-egy "ragölő" névutó. (így nevezem ugyanis azokat, amelyek a
19. században tömegesen fordulnak elő.) óriási mennyiségű szöveget kellene átnéz-
ni, hogy megtaláljuk első előfordulásukat, mert a szótárak nem tekintik szótári
elemnek a névutókat. Sok újabb névutó fölösleges, mert megbontja a ragozó rend-
szert. A legtöbbet nem is hallottam iskolai tanulmányaim idején, és otthon sem
használtuk őket. Most számuk egyre nő, gyakran kényelmetlenül hosszúak. Eddig
csak az észt és a finn szöveg volt rövidebb, mint a magyar. A rövid ragok helyett
használatos névutók elterjedése miatt elveszítjük ezt az előnyt.

Nemrég nyert teret a kapcsán, kapcsolatban, kapcsolatában, vonatkozásában
rendszerint fölösleges és terpeszkedő névutócsoport. Ma már nem Szombathelyen
történt valami, hanem Szombatheiy vonatkozásában.
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Nincs már ötször, csakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAöt esetben. Nem mondunk valakinek valamit, hanem
valaki felé.

SEBESTYÉN ÁRPÁD feldolgozta a magyar névutók rendszerét (Sebestyén Ár-
pád: A magyar nyelv névutórendszere. 1965.). Könyvének aragos névutók felsorolá-
sából (246) kiválasztottam azokat, amelyek szerintem kiszorítják a ragokat vagy ré-
gi névutókat. A megfelelő sorban odaírtam, milyen ragot vagy régi névutót szorított
ki. Ahol - szövegkörnyezet hiánya miatt - ez nem lehetséges, ott O-val jelzem.

alapján - szerint
céljából - -ért
dacára - noha
ellenére - viszont
értelmében - O
esetben - ha
esetében - ha
esetén - ha
fejében - -ért
folyamán - míg, közben
folytán - miatt
ízben - -szor, -szer, -szőr
javára - neki

kapcsán - O
korában - O
kővetkeztében - miatt
módjára - -ként
múltán - után
nyomán - O
részére - neki
részéről - tőle
révén - -tól, -től
során - míg
számára - neki
táján - kőrül

terén - -ban, -ben

Hogy a testes, új névutók mennyire megfojtották ragjaikat, azt azokkal a kan-
didátusi értekezésekkel (magyar szakosok) lehet igazolni, amelyekben nem fordul
elő még véletlenül sem a: sokszor, ritkán, mindig, egyszer, ha, neki - csak a: sok
esetben, kevés esetben, minden esetben, egy esetben, révén.

A 20. század végén a magyar nyelv is rohamosan fejlődött, de sajnos, nem
mindig előnyére.
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