
LŐRINCZE LAJOS EMLÉKEZETE

Augusztus végén Szen tgálon: egy nem is kicsiny
Veszp rém melle tti községben felavatták az új,
L őrineze Lajosró l elnevezett általános iskolá t. A
község po lgármes tere: Vecsey Ferenc és az isko la
igazgatója: Garai Gyö rgy engem kértek fel arra,
hogy mint az Anya nye lvi Konferencia elnöke és
ebben a minőségben a kivá ló nyelvtu dós utódja
és munkat ársa, ünnepi beszédben emlékezzem
meg az intézmény n évad ójáról. és köszöntsem
az isko la tanárait és növendékeit. ürömmel tet
tem eleget a megh ívásnak, és minthogy olykor
szomo rúa n tapasztalom. hogy aká r legnagyobb 
jaink is, mint Illyés Gyul a, Németh Lász ló és
most Kod ály Zoltán alakja csak akkor kerül a
közfigye lem ter ébe, amikor (mik ént az idei esz
tendőben Kod álynak) kere k születési év ford uló
ja va n, ezútta l és a most következő ünnepi meg
emlékezés szövegének a közread ásával is
sze retné m felhív ni a figyelmet arra, hogy bizony
tar tósan meg kellene becsü lnün k a magyar kul
tú ra nagy ér tékei t és alkotó egyéniségeit. (Példá
u l az az esemé ny, hogy L őrineze Lajos nevéről

szülőfalujában egy vadonatúj és igen nagyszab á
sú, va lamint korszerű iskolaépületet neveztek el,
tudomásom szerint a Dun a-tévé kivételével va
lame nnyi hírcsatorna figyeimét elkerü lte.)

Amikor tehát felh ívom a figyelm et, és éppen
a Vigiliába n: nem csa k az iskolaavatás máskü
lön ben is (az én vélemé nyem szerin t) nagyon
fon tos (és mindinkább ritkaságszá mba men ő)

esem ény ére. egyú tta l L őrineze Lajos munk áss á
gára és szellemi örökségére is fel szeretné m hív
ni az olvasó figye imét. Továbbá arra , hogy
anyanyelvünk művelésének és go ndozásának
ügye mostanában mintha külön ös felelősséget

róna mind azokra, akikne k kezébe a magyar
nyelv so rsa elhe lyeztete tt. Nyelvészekre és
nyelvművelőkre, tan árokra és író kra és: igen,
politikusokra is go ndolok. Akik ma bekapcsol
ják a telev ízi ót. vagy éppe n belepill ant an ak a
parlamenti közvet ítésekbe és odafigyelnek
(gondolom, min d kevesebben va nnak ilye nek) a
po litikusok nyilatkozataira, időnkén t va lóságos
nyelvi szörnyszülemé nyekre kapják fel a fejü
ket. (Ige n ritka nálunk az a nyilatkozó po litikus,
aki pé ldá u l egyeztetni tudná a mondat alanyát
és állítrn ány át.) Ráad ásul ta lálkoz ni lehet ko
moly tudósokkal is, aki k sze rint a nyelvm űve

lés egyszerűen fölös leges dolog: nincsen ek
nyelvi normák és a nyelvet nincs mitől megvé
deni, egy másik tudós elme pedig azt fejtege tte,
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hogy a "G ré tsy Lász lók és L őrineze Lajosok" a
"nye lvi fasizálódás gyakorla tá t" vezett ék be.

Nem hinném, hogy más európa i nem zet ilyen
közö mbösen tekintene a maga nyelvének sorsá
ra (a franciák, ango lok bizonyára nem ). Meggyő

ződésem szeri nt a magyarságn ak a jelenben, a
magyar határokon innen és túl, a maga anya
nyelve (és anya nye lvi kultúr ája) a legn agyobb
értéke : ez többet ér, mint a magyar ur án, a ma
gya r pá linka vagy a magyar politika: ez az igazi
"hunga ricum" . Megóvása, védelme ezért nem
csak nemzeti kötelesség, hanem emberi tisztesség
dolga is. L őrineze Lajos elkö teleze ttsége és tevé
kenysége mindenképpen megérdemli a figyel
met és a megbecsül ést, és mindenképpen méltó
arra, hogy nevét szülőfalujának iskolája örökítse
meg. Es most lássuk az ünnepi beszéd et.

Közel másfél év tized telt el Lőrineze Lajos ha
lála óta, mégis úgy érze m, hogy itt va n kőz őt

tünk. Személyes péld át mutat, bátorít és bíztat,
nem csak műveivel, amelyeken nem fog és nem
fogha t az idő, han em sze mé lyiségével is: ennek
jelenvaló emlékéve l és örökségével, amely nem
csak a mi énk, azoké, akik most megemlékezünk
róla, hanem minden magyaré; éljen bár Buda
pesten, a Dunántúlon, az Alföldön, Erdélyben és
a Felvid éken . Minden magyaré, nemcsak a mi
énk, idősebbeké és középkorúaké, hanem - ta
lán mindenekelőtt - a fia taloké, az iskolás kor
oszt ályok é. ak ik tőle tanulhat ják meg anyanyel
vü nk sze retetét, tőle, azaz a ránk ha gyott művei
nyomán ismerh etik meg ennek a nyelvnek a va
lód i term észet ét. haszn álatának sza bályait.

Vannak a magyar művelődés történetének,
mondhatnám így: "világi szentjeí", akik egész
életüket anya nyelvünk és nemzeti kultúránk vé
de lmének, pallérozásán ak és gazdagításának
szentelték. Olyanokra gondo lok, mint Kazinczy
Ferenc, Arany János, Kosztolányi Dezső és Illyés
Gyu la: nélkülük bizonyára szegényebb lenne a
magyar nyelv, a magyar művelődés, a magyar
"lelkiség" . Közéjük tart ozik Lőrineze Lajos is, aki
nek tudomá nyos munk ái, nyelvművelő írása i, rá
dióelőadásai és mozgalomszervező tevékenysége,
például az "anyanye lvi konferenciák" megrende
zésébe n és a Magyar Nye lv és Kultúra Nemze t
közi Társaságának (amelyet itt és most én k épvi
selek) életre hívásában ugyanannak a nagyszabá
sú nemzeti felada tnak a szolgálatában állottak,
amelynek külde téstudatát és erkölcsé t annak ide
jén il nyelvú jító Kazinczy Ferenc alapoz ta meg.

Eletem nagy kegyelmén ek tartom, hogy sze 
mélyes közelségébő l kis érhe ttem figye lemme l



Lőrineze Lajos céltudatos és szívós munkáját,
amelyet anyanyelvünk védelmében és gondo
zásában, valamint éppen az anyanyelvi mozga
lom irányítása révén az egymástól szigorú poli
tikai határokkal elválasztott és megosztott ma
gyarság kulturális és szellemi egységének szol
gálatában végzett. Mindig következetesen, min
dig eredményesen és - ezt is el kell monda
nom - mindig jókedvűen, mint aki tudja, hogy
az igazán eredményes szolgálatvégzést a derűs

kedélynek, az emberi bölcsességnek és az egyen
súlyban tartott léleknek kell megalapoznia.

Ennek a lelki egyensúlynak és emberi böl
csességnek a forrásvidéke itt volt valahol a
Balatonfelvidék. Veszprém és Pápa körül, min
denekelőtt itt: Lőrineze Lajos szülőfalujában,

Szentgálon. Tudós mesterünk n~m egyszer
idézte, írott szövegben is, Tamási Aron Abelé
nek nevezetes igazságát. "Mi végre vagyunk a
világon" - tudakolja a székely fiú még Ameri
kában. - "Azért vagyunk a világon, hogy vala
hol otthon legyünk benne" - folytatja az idéze
tet Lőrineze Lajos. "Az első otthon - olvasom
Otthonaim című írásában -, amelyről a legma
radandóbb, legmélyebb emlékeim vannak,
szentgáli szűlóházam, amelyben életem első ti
zenkét évét töltöttem. Hosszú udvarban egy
máshoz nőtt, egymásba kapaszkodó szalmate
tős házak. Vagy inkább csak lakások, mert hi
szen háznak nemigen lehet őket egyenként
mondani. A mienkbe egy kicsiny, ajtó nélküli
gádor vezet, abból nyílik a szoba meg a
fűstőskonyha." Ezt követve, hiszen nyelvtudós:
régi és otthonos szavak gyűjtője és megörökítő

je, lajstromozza a kicsiny szülőház berendezé-

sét. Lőrineze Lajos sorra veszi azt, hogy mit is
jelent az a "kamurá" (a kamra), a "csojjány" (a
csalán) illata, a "firhang" (a függöny), a "gá
dor" (az előtér), a .füstöskonyha". a "vasvella".
Majd ezt írja: "De hagyjuk a leltárt. Inkább azt a
kérdést teszem fel magamnak, tetszett-e nekem
ez az otthonom? Megpróbálok minél igazabban
válaszolni. Szerettem ezt az otthonomat. hogy
ne szeréttem volna, ma is megmelegszik a szí
vern, ha még élő rokonaimmal felemlegetjük."

Valóban, neki mindig megmelegedett a szíve
és a hangja, ha szülőfalujáról és gyermekkorá
ról beszélt. Vagy arról a régi iskoláról, amelynek
nagyszabású és megújult utódját most köszönt
hetjük. Méghozzá ezen a néven: .Lörincze Lajos
Altalános Iskola." Egy történelmi és egy kulturá
lis személyiség neve egy új intézmény homlok
zatán mindig szellemiséget és munkastratégiát
jelent. Lehet-e méltóbb örökséget találni egy tu
dós, és most éppen Lőrineze Lajos, emlékének
megörökítésére. mint egy iskolát? Ugy hiszem,
az új iskola, itt Lőrineze Lajos szülőfalujában

mindennél méltóbban örökíti meg az ő nevét.
Az új iskola, amelyet most felavatunk. emlé

ket állít a nyelvtudósnak: nemzedékek tanárá
nak, ugyanakkor Lőrineze Lajos neve kötele
zettséget jelent. Az iskolának sokfelől ostrom
lott anyanyelvünk várának, műhelyének,ottho
nának kell lennie. Ebben a meggyőződésben

köszöntöm a szentgáli .Lőrincze Lajos Altalá
nos Iskola" tanárait és diákjait. Szentgál népét,
Lőrineze Lajos tanítványait és híveit. Legyenek
méltóak ahhoz a névhez, amely most az újjá
született iskola homlokzatát fogja díszíteni.
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