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SEBŐ JÓZSEF

„tisztelt és kedves mesterem.” 
(Lőrincze Lajos)

Ötven éve, 1967. szeptember 26-án hunyt el Veszprémben a két világháború
közötti magyar nyelvművelés ma már kissé elfeledett alakja, Nagy J. Béla. „ … ő a
legerősebb összekötő kapocs Simonyi Zsigmondék és mai nyelvművelőink között.
[…] Életműve beépült napjaink nyelvművelésébe, anyanyelvi műveltségébe.” – írta
róla Ferenczy Géza.1 – Sírja a veszprémi Dózsavárosi temetőben található. 

Származásáról, pályafutásáról 1952-ben kelt öné-
letrajzában így vall: „1884. március 16-án születtem
Gyöngyöshalászon, Heves megyében, tanítói család-
ból. Az elemi és a középiskola elvégzése után magyar-
francia szakos középiskolai tanári oklevelet és böl-
csészdoktori oklevelet szereztem Budapesten. Taní-
tottam a körmöcbányai, a székesfehérvári és a buda-
pesti V. kerületi állami főreáliskolában, majd a buda-
pesti  Állami Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság
alelnöki hivatalába kaptam beosztást mint gyakorló
középiskolai tanár, továbbá a magyar nyelv és iroda-
lom tanításának módszertanából tanárképző intézeti
előadásokat tartottam, s a magyar stílusgyakorlatokat
is vezettem. 1942. július 1-je óta vagyok nyugalom-

ban. [Fiatal feleségével ekkor telepedett le Veszprémben.]
Pedagógiai irodalmi munkásságom után (Fleury, Diderot stb.) 1927 óta állandó-

an dolgoztam a Magyar nyelvbe és a Magyarosanba, ez utóbbinak megindulásakor
két éven át szerkesztője is voltam, és magyar nyelvkönyveket írtam a gimnáziumok-
nak valamennyi osztály számára. Tolnai Vilmos halála után én gondoztam A magyar
helyesírás szabályai című akadémiai kiadványt, s írásbeli hozzászólással és adat-
szolgáltatással most is tevékenyen részt veszek az új kiadások előkészítésében.”2

Ehhez tegyük hozzá. két évtizeden keresztül (1919–1939) szerkesztette a
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Magyar Pedagógiát, A huszadik század harmincas éveiben pedig a pesti egyetemen
a stílusról és a nyelv és az irodalom tanításának módszertanáról tartott előadásokat.
Ő volt az, aki életre hívta az Akadémia Nyelvművelő Bizottságát, s titkáraként éve-
kig annak ügyeit is intézte. Huszonkét évig társszerkesztője volt a „Magyarosan”
című folyóiratnak. Középiskolások számára írt tankönyveiből pedig nemzedékek
tanultak. A kétkötetes Magyar Pedagógiai Lexikonba 46 cikket írt (1933–34).

Veszprémbe felesége révén került. A hajmáskéri házasságkötési anyakönyv sze-
rint 1936. december 22-én – özvegyemberként – vette feleségül Fülöp Mária okle-
veles tanítónőt, aki Pusztavámon született 1916. február 13-én és Veszprémben, a
Diófa u. 12 szám alatt lakott.3

Tankönyvei világos, magyaros stílusukkal, lényegre törő tömörségükkel, szóra-
koztató, szinte játékos feladatokkal voltak telítettek. Ugyanakkor a tudományos ala-
posságról, a leírtak megbízhatóságáról és a könnyed előadásmódról sem feledkezett
meg. 

Évtizedeken keresztül ő volt magyar nyelvművelők nesztora. Amikor a két világ-
háború között az a nézet kapott lábra, hogy a nyelvművelés lényege az idegen sza-
vak üldözése, ő váltig küzdött eme áltudományos, a nyelvművelés ügyét leszűkítő
nézet ellen. 

Első cikke 1902-ben, tizennyolc éves korában jelent meg, az utolsó halála évé-
ben, 65 évvel később. Mindkettőt a Magyar Nyelvőr közölte, melyet évtizedekig az
ugyancsak veszprémi Simonyi Zsigmond, majd Lőrincze Lajos szerkesztett.

Nyelvművelő ars poeticáját így határozta meg „… nyelvhelyességi kérdések tár-
gyalásakor háromféléről lehet szó: 1. a helyes kiejtésről, 2. a helyesírásról és 3. a
kifejezésmód helyességéről.”4

Munkásságára jellemző a mesterétől, Simonyi Zsigmondtól (1853–1919) tanult
tolerancia: „A nyelvhelyesség kérdései nem olyanok, hogy akár huszáros nekivágás-
sal, akár bírói módon, törvényszakaszok alkalmazásával lehetne őket elintézni.

Ha ezt az elvet valljuk, s a nyelv természetével ellenkező merevség helyett a
nyelvszokás változásához alkalmazkodó hajlékonyság lesz a jelszavunk. el fogjuk
kerülni azt a szélsőséget, melynek képviselői az olyan epés nyelvbírálók, akik min-
den szóba belekötnek és mindenkit ki akarnak javítani.”5

Írásaiban újra és újra visszatér a jó nyelvérzékre. Ehhez, mint úton-útfélen hang-
súlyozza, jól kell ismernünk a régi magyar nyelvet, a népnyelvet, de nem csak a
magunk nyelvjárásáét, hanem másokét is, és gyakran kell forgatnunk jeles íróink,
nyelvművészeink munkáit. Azért, hogy nyelvhelyességi kérdésekben egyáltalán
véleményt merjünk mondani, s amelyet meg is lehet okolni. A vadhajtásokat mindig
szeretettel nyesegette. 

Ez a gondolat köszön vissza Lőrincze Lajos „emberközpontú nyelvművelés”
címen elhíresült nyelvelméletében.  
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1933-ban – Kosztolányi Dezső szerkesztésében – jelent meg a „Pesti Hírlap
nyelvőre” című kötet. Ebben a kor kiváló nyelvészeinek – Négyesy László, Zsirai
Miklós, Tolnai Vilmos, Gombocz Zoltán, Kertész Manó, Zolnai Gyula, Lotz János,
Balassa József – társaságában ott találjuk Nagy J. Bélát is. Itt „A kiejtésről” címmel

Nagy J. Béla: A magyar igék ragozásáról című tanulmányát a „Magyarosan”
folyóirat 1935-ben közölte
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tette közzé gondolatait. Kiváltképp „e” hangjaink sokszínűségéről, nyelvünket szí-
nesebbé tévő mivolta szívlelhető meg napjainkban is. 

Ugyancsak vissza-visszatérő gondolat írásaiban, hogy a nyelv legsajátabb tulaj-
donsága az állandó változás, ezért nem látott hát mindenben romlást, hiszen a spon-
tánul megjelenő szó, szólás a gyakran a nyelvhasználók javát szolgálja. A nem kellő
hozzáértésből fakad, hogy nyelvművelésünkben oly gyakoriak a nyelvi babonák.
Ezek összegyűjtését is ő sürgette. Ezeket később Szepesy Gyula gyűjtötte össze.6

A középiskolák V–VI. osztálya számára 1939-ben kiadott – általa szerkesztett –
„Magyar nyelvi olvasókönyv” bevezetésében olvashatjuk: „Az itt következő olvas-
mányok irodalmi  és köznyelvünknek néhány fontosabb kérdéséről, eredeti és jöve-
vényszavainkról s a fölösleges idegen szavakról, egykori művelődési állapotok emlé-
két őrző szavainkról és szólásainkról, legvégül pedig Vörösmarty, Petőfi, Arany,
Jókai nyelvéről, írói művészetéről szólnak. […] Okoljunk belőlük, lelkesedjünk raj-
tuk, de olvasásuk nyomán egyúttal erős elhatározások is keljenek életre
szívünkben.”7

E kötetben is kitér egyik kedvelt témájára, az ikes igék ragozására. „… sajnálni
sajnálhatjuk az ikes igék kiszorulását, de segíteni aligha tudunk rajta. Inkább keres-
sünk vigasztalást abban a tudatban, hogy ha eltörlődik is az ikes és az iktelen rago-
zás megkülönböztetése, kárpótlásul nyerünk is valamit: jobban kidomborodik az a
különbség, amelyet tárgyas és alanyi ragozás közé teszünk. Az ikes ragozás szerint
ugyanis egyformán mondjuk: eszem, egyem, enném húst és eszem, egyem, enném a
húst, holott az iktelen ragozásban megkülönböztethetjük ezeket: veszek, vegyek, ven-
nék húst és veszem, vegyem, venném a húst. Továbbá nem éppen célszerű az sem,
hogy ha kétféleképpen ragozzuk igéinket, ikesen és iktelenül, akkor a feltételes mód-
ban az iktelen vennék 1. személyű alak, az ikes ennék pedig 3. személyű, tehát így
kell beszélnünk: én is enném húst, ha vennék; ő is ennék, ha venne. Ennél célsze-
rűbb, mert egyszerűbb az újabb nyelvszokás: én is ennék húst, ha vennék; ő is enne,
ha venne.”8

Veszprémben élete utolsó huszonöt évét töltötte, visszavonultan, könyvei közé
bezárkózva, szinte „ködlovaggá” vált, mint halálakor Kovalovszky Miklós írta róla.9

Innen küldte cikkeit tanulmányait. Itt rendezte sajtó alá nyelvművelő írásait,
melyekben  rendszerint a nyelvművelés legfontosabb elméleti és gyakorlati kérdése-
iről értekezett. 

Veszprémben – az Akadémia levelező tagjaként – tovább dolgozott Budapesten
elkezdett nagy helyesírási szótárán, de az a háború áldozatául esett: szedése elpusz-
tult a Franklin nyomda romjai alatt. Példaanyaga azonban beépült a később kiadott
Helyesírási tanácsadó szótárba. 

1956-ban Pais Dezső akadémikus hetvenedik születésnapjára jelent meg a
magyar nyelvészek tisztelgő kötete. Ebben „A helyesírás értékelése” címmel tette
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közzé gondolatait: „Milyen kérdés mármost a helyesírás, tudományos-e vagy sem?
Erre így kell felkelnünk: olyan gyakorlati kérdés, amelyet tudományosan kell vizs-
gálni és rendezni, ennélfogva tudományos és gyakorlati is, mert a tudomány és a
gyakorlat nincs ellentétben egymással. Hogy a helyesírás nem tudományos kérdés,
azt csupán az vallhatja, aki a tudományt úgy fogja fel, mint a gyakorlati élettel szem-
ben álló elvont szellemi pepecselést Ez azonban nem helye felfogás, minthogy van-
nak ugyan pusztán elméleti tudományok, de azoknak az eredményeit is föl lehet, sőt
föl is kell az életben, a gyakorlatban használni. Továbbá vannak gyakorlati, alkal-
mazott tudományok is, és a tudomány éppen arra való, hogy kellemesebbé, könnyeb-
bé tegyük vele az életet, tökéletesítsük a gyakorlatot.”10

A helyesírás fontosságáról pedig a következőket írja: „… minálunk is előfordul
a helyesírásnak túlságos kevésre becsülése, s a helyesírási viták alkalmával nem
egyszer mondogatják félig-meddig tréfásan vagy bosszankodva, hogy a helyesírás-
ban teljes szabadságot kellene engedni. hadd írhasson mindenki úgy, ahogy akar,
akkor nincs szükség semmiféle helyesírási szabályzatra és szótárra, s fölöslegessé
válik a helyesírásról szóló sok irkafirka. Ebben a szélsőséges felfogásban az az érté-
kelő ítélet fejeződik ki, hogy a helyesírásnak teljességgel nincs semmi fontossága.
Még szaktekintélyek is emlegetik némelykor a helyesírási vitáknak haszontalansá-
gát, és igyekeznek meggyőzni bennünket arról, hogy a helyesírás nem olyan életbe-
vágóan fontos dolog, amin érdemes volna hajba kapni.”11 – Tegyük hozzá, ezek a
viták azóta is föl-föllángolnak, például az új érettségi követelményrendszer kapcsán. 

Nyolcvanadik születésnapján, 1964-ben a megyei tanács dísztermében átvehette
az „Oktatásügy Kiváló Dolgozója” kitüntetést. Ez alkalommal a Magyar nyelvtudo-
mányi Társaság küldöttei a nyelvésztársadalom jókívánságait tolmácsolták. Három
évvel később, temetésén, a magyar nyelvésztársadalom nevében Lőrincze Lajos
búcsúztatta. 

1974-ben, születésének 90. évfordulóján sírjának megkoszorúzásakor Grétsy
László így emlékezett róla: „Nem volt olyan egyetemes nyelvtudós, mint
Gombocz Zoltán, nem volt olyan nyelvművész, mint Kosztolányi Dezső, nyelvmű-
velőként azonban mindkettőnél nagyobb. Ő az összekötő kapocs a felszabadulás
előtti és utáni évek nyelvművelése között.” És emlékbeszédében arra is utalt, hogy
az 1960-as években szárnyra kelt Magyar Nyelv Hetének is ő volt az egyik kez-
deményezője. 

Válogatott tanulmányai „Egy emberöltő nyelvünk védelmében” címmel az
Akadémiai Kiadónál jelentek meg, már a szerző halála után, 1968-ban.

Nézzünk ezek közül néhány címet! – Arany János nyelvművelése, Simonyi
Zsigmond nyelvművelő munkássága, Van-e nyelvhelyesség?, Nyelvhelyességi
babonák, Egyes szám vagy többes szám?, Szórendi kérdések, Igealakok használata,
Hogyan nevezzük a nőket?, Hogyan ragozzuk a magyar igét?,  Mi a különbség a de
és a hanem között?, Köznyelvi kiejtésünk, Helyesírásunk időszerű kérdései…
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Munkásságának egyik folytatója a Veszprém közelében, Szentgálon született
Lőrincze Lajos (1915–1993), akinek első nyelvművelő kötetét is ő lektorálta (Nyelv
és élet, 1953., Kodály Zoltán előszavával).

A köztük kialakult bensőséges viszony tanúsága az alábbi Lőrincze-levélrészlet: 
„ Tisztelt Igazgató Úr!
A levonatok épségben megérkeztek, már javítják is őket. Második tördeltet nem

küldök, majd én átnézem, maradt-e hiba? Remélem, sok nem lesz. Mikszáth tiszt-tar-
tóját én is megpislogtam, és mindjárt gondoltam, hogy valami „sajtóliba” [kieme-
lés az eredetiben – S.J.] lesz.

Én is kérek Igazgató Úrtól egy kis egzegézist: Nem egészen értem, mire vonatko-
zik a cikkemre tett megjegyzés: A cikk is jobb úgy, ha van benne egy kis „attikai” só.
Különben az íznevek problémájával még többet szeretnék foglalkozni, ha erőm és
időm lesz. De – sajnos – mindig mást csinálok…”12

Születésének századik évfordulóján, 1984-ben a rádió „Édes anyanyelvünk”
című rovatában Lőrincze Lajos így emlékezett meg róla: „… munkássága ma is élő
és ható tényező nyelvművelésünkben. A magam részéről tisztelt és kedves mesterem-
nek tartottam életében s így él emlékezetemben halála után is. Tiszteltem nagy tudás-
át, tudományos pontosságát, kristálytiszta stílusát, szerettem rokonszenves egyénisé-
gét, mély humanizmusát, Arany Jánosra emlékeztető bölcsességét, emberségét.”13

Ugyancsak a századik évfordulóhoz kötődően, születésnapján, 1984. március
16-án sírjánál özvegye, tisztelői koszorúzási ünnepséget rendeztek, köztük általá-
nos- és középiskolás diákok. A Magyar Tudományos Akadémia anyanyelvi bizott-
sága és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat nevében Lőrincze Lajos méltatta
munkásságát. A Magyar Nyelvtudományi Társaság képviseletében Balázs János a
nyelvtudósról és pedagógusról, a társaság egyik volt vezetőjének ügyszeretetéről
szólt. A két egyetemi tanár megemlékezése után – a diákok szavalatát követően –
koszorúzással zárult. 

Egerben 1987 óta rendezik meg a Nagy J. Béla helyesírási versenyt a felsőokta-
tási intézmények hallgatói számára, amelyre Magyarország, valamint a Kárpát-
medence más egyetemei, főiskolái neveznek be egy-egy hallgatót (az egyes intéz-
mények saját versenyének győztesét, összesen mintegy két tucat diákot). A versenyt
az egri Eszterházy Károly Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszéke hozta létre és ren-
dezi évente, többnyire április végén. 

A megnyitón egy kiválasztott oktatónak átadják a Nagy J. Béla-emlékplakettet,
majd a rendezvényhez hagyományosan kapcsolódó konferencián rendszerint a
helyesírás folyton megújuló, éppen időszerű kérdéseiről, köztük a határon túli sajá-
tos gondokról esik szó. A megmérettetésre másnap délelőtt kerül sor a főiskolán:
amely egy tollbamondásból és két gyakorlatsor kitöltéséből áll.

Most, Nagy J. Béla halála után ötven évvel – ha kissé megkésve is –, legalább
jelképesen tegyünk le egy koszorút dózsavárosi sírjára. 
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Az egri Eszterházy Károly Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék szervezte
2017. évi Nagy J. Béla Kárpát-medencei helyesírési verseny meghívója
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