
NYELVMÜVELÉS 

Anyanyelvünkért. 

A Keleti Üjság „Anyanyelvünkért" eímü rovatot nyitott öntudatosító 
és védelmező szándékkal s hiísvét óta minden vasárnap a helyes nyelv
használatban hasznosan tájékoztató cikkeket közöl. Egyik számában tíz 
idegen szó helyettesítésére is pályázatot hirdetett. Mindezt örömmel ós meg
elégedéssel jegyezzük le, mert már régen hangsúlyozzuk, hogy nyelvünk 
védelmét folyóiratunk elszigeteltségébői kiemelni és mozgalommá erősíteni 
a napisajtónak lenne a feladata. Azt is elismeréssel kell lejegyeznünk, hogy 
a Keleti Üjság nyelvművelő rovata elméleti fejtegetések helyett igen okosan 
főképpen gyakorlati útmutatásokkal szolgál. Ügy értesülünk, hogy ez a cél
szerű munka már is nagy érdeklődést ébresztett. Látszik, hogy az olvasók 
széles tömegeit milyen könnyen meg lehet nyerni a nyelv ügyének. Termé
szetesen célját csak akkor éri el, ha maga nemcsak hirdeti, hanem minden 
sorában megvalósítani, legalább is megközelíteni törekszik a helyes, tiszta 
és a szép magyar nyelvet. Ez az a terület, ahol hanyagsággal vezetés rom
boló munkát lehet végezni, gondossággal és lelkiismeretességgel pedig törté
nelmi jelentőségű hivatást lehet betölteni. Az általános hanyatlásban és 
visszaesésben vigasztaló jelenség lenne, ha a Keleti Üjság kezdeményezése 
nyomán napisajtónk ez utóbbi feladatot szívvel-lélekkel vállalná. 

A nyelvromlás erkölcsi jelenség. 

Érdekes és figyelemreméltó cikket olvasunk az ,, Iskola" leg
utóbbi számában. Arról szól ez a fejtegetés, hogy bizonyos racionalista 
egyoldalúsággal szeretjük a nyelvet „művelni", nyesegetni, tisztogatni, nem 
gondolva arra, hogy végeredményben a nyelv romlása is erkölcsi kérdés ós 
az emberi lélek általános megromlásával, elsekélyesedésével kapcsolatos. 
Könnyen megtehetjük, hogy rendszeresen és könyörtelenül irtogatjuk a 
napról-napra felburjánzó csúf és idétlen szokásokat, a nyelv káromkodásait, 
de vájjon biztosak vagyunk-e abban, hogy a lélek nem kapható újabbakra. 
A nyelv romlása ellen nem elég külső eszközökkel dolgozni: a lelket kell itt 
ellenállóbbá és igényesebbé nevelni. A nyelv végeredményben azért romlott 
meg, mert megromlott az átlagember ízlése, megromlottak, elferdültek eszté
tikai igényei ós elsekélyesedett a lelke. A sok idegen szó azért nem bántja 
a fülét, mert nem bántja már a lelkét. A magyartalanságok riadt és kap
kodó irtogatása csak késői és múló hatású racionalista próbálkozás: a lelket 
kell igényesebbé, műveltebbé, ellenállóbbá formálni. Magyarul az fog helye
sen beszélni, aki tisztelettel és áhítattal beszél ezen a nyelven. Azzal az 
áhítattal, melyet Berzsenyi virtusimádó lelkesültsége, Kölcsey nemes hu
manizmusa, Vörösmarty megrendítő jövőberémlése, Petőfi napfényes derűje 
ós Arany szemérmes realizmusa fog a lelkébe varázsolni. E nélkül az áhítat 
nélkül nincs féltett, megbecsült nemzeti nyelv és nincs meg a lelkekben a 
nyelv megromlása elleni ösztönös küzdeni akarás sem. 
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Idegenszerű urazás. 
Nyelvünk szelleme ellen nemcsak az vét, aki fölöslegesen használja az 

idegen szavakat, vagy akinek a beszédén az egyes idegen nyelvek bármilyen 
hatása érezhető, hanem az is, aki semmibe sem veszi a mindennapi érintke
zésben használatos udvariassági formák nyelvi lecsapódásait. Ma már miud 
gyakrabban lehet hallani pl. a megszólításokban az úr szó gyakori és nyel
vünk szellemével ellenkező alkalmazását. Régebben a magyar ember rokoni 
vagy csak bizalmas érintkezésben is a nála idősebb férfit bátyjának vagy 
bácsinak, a korosabb nőt nénémn&k vagy néninek szólította. A középosztály 
értelmiségi rétegében pedig az a szokás divott, hogy az oklevelees embert 
a foglalkozás-név után kitett úr megszólítással tisztelte meg. így eddig 
beszélgetés alkalmával vagy levélben a „Mérnök úr", „Doktor úr", „Ügyvéd 
úr", „Tanító úr", ,,Igazgató úr" megszólítás volt használatos; nem pedig a 
vezetéknév s az úr megszólító forma-Egy Kovács, János nevű mérnököt tehát 
sohasem szólítottak „Kovács úr"-nak, hanem csak „mérnök úr"-nak címez
ték. Míg a határontúli magyarság társas érintkezésébe ma az egyszerűbb 
udvariassági szokások és megszólítások helyébe a oímek megsokasodott és 
egyben értékében csökkent raja nyomult be, az itteni magyarság mind
inkább átveszi a vele érintkező népek társadalmi és udvariassági szoká
saival együtt e szokások nyelvi kifejezésformáit is. Ma már ép nyelvérzékű 
és saját népe udvariassági és nyelvi szokásaira csak valamit is adó emberre 
egyenesen bántó az urak egyre szaporodó csapata. Lehetetlen ezt a jelen
séget a mindenkit egy kalap alá vonó népuralmi gondolkodásból magya
rázva helyesnek tartanunk akkor, amikor ez nyilvánvalóan és kizárólagosan 
osak idegen gondolkozásbéli és nyelvi hatást jelent. Ez öntudatlanság, 
nyelvünk szellemének meg nem érzése. Móra Ferenc írja egyik elbeszélésé
ben (Véreim, Bp, 1927. 143. 1.) ezeket a más vonatkozású, de ide is illő soro
kat: „Sajátságos dolog, de a magyar úr mindig valami hallatlan goromba
ságot érzett ki abból, ha akkor titulálták úrnak, mikor nem kellett volna." 
Figyeljük csak meg az irodalmi és még inkább a tudományos vitákat: az 
előbb érintett formában osak a legszemélyeskedőbb ellenfelek urazzák egy
mást sértő szándékkal. 

Szta. 
Hol a beteg orvosi nyelv orvosa? 

Múltkoriban nyelvművelő rovatunk szóvá tette a jogi nyelv berkeiben 
uralkodó kihágásokat és bűntényeket. De éppen olyan vagy talán meg 
elszomorítóbb helyzetképet rajzolhatunk szegény orvosi nyelvünkről is. 
Egyetlen rövidke népszerűsítő orvosi cikkből írtuk ki az alábbi mondato
kat: „ . . . maga az orvos is nehéz feladat elé kerül akkor, amikor sürgősen 
el kell dönteni: operálni vagy nem operálni?... a vakbéltájon csekély érzé
kenység van jelen, amelyik még nyomásra sem fokozódik túlságosan. . . Sőt 
sok esetben kizárólag a vaktájék (!) fáj dacára annak, hogy a vakbél egész 
séges s a fájdalom másünnen tevődött át oda... Amikor 38 fokom felül van 
a hőmérséklet, akkor már súlyos a helyzet, vagy pedig nem is vakbélgyulá-
dás van jelen... állapítsuk meg azt, hogy nem-e vakbélgyuladás?... a vak
bélműtét nem jár veszéllyel, viszont a meg nem operált vakbél halálos ki
menetelű szokott lenni". (Református Család, 1935. 55—57 1.) 

Milyen szépen, gondosan, milyen egyszerűen fejezhette volna ki magát 
a cikkíró, ha a parancsoló módban alkalmazott főnévi igenév (operálni), 
a csudálatos „jelenlevő" vakból, a szörnyű „dacára annak, hogy" szerkezet, 
a „nem-e" féle borzalmas kérdésforma, a „halálos kimenetelű vakbél" alkal-
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mazása helyett ilyenformán írt voln: (Az orvosnak) sürgősen el kell dön
tenie, hogy végezzen-e műtétet vagy se. A vakbél tájéka kissé érzékeny 
ugyan, de az érzékenység még külső nyomásra sem fokozódik túlságosan. . . 
Sőt, sok esetben kizárólag a vakbéltájék fáj, habár a vakbél egészséges; 
ilyenkor a fájdalom másünnen sugárzik át a vakbél tá jékára. . . Aráikor 
38 fokon felül van a hőmérséklet, akkor nagyon súlyos a helyzet, bár lehet? 
hogy nem is vakbélgyuladásról van s z ó . . . Állapítsuk meg,; hogy nem vak-
bélgyuiladás-é,., A vakbélműtét nem veszélyes, de a meg nem operált vak
bél Katáit is okozhat. , . . . . , : , l 
'• , Ismételjük: e példás, mondatokat egyetlen rövidke cikkből szedtük. 
Rövidesen módját ejtjük, hogy az itteni magyar orvosi nyelvet közelebbről 
is. szemügyre vegyük és a tapasztalt hibákra megtegyük észrevételeinket. ; 
>- *v .. , Szta. 
V« Az előkelő „y" és társai. 

A hétköznapi ember helyesírásában időnként fel-felbukkannak bizo
nyos értelmétlen, bár lélektanilag érthető jelenségek. E jelenségek kezdete 
szinte megfÍgy élhetetlen, de terjedésük oly gyors, mint amilyen az értel
metlenségeké általában. Ujabban például észrevehetni, hogy bizonyos hang
jeleket (betűket) előkelőbbeknek, patinásalbbaknák tartanak némelyek, mint 
másokat. Míg ez a felfogás a családnevek írásában érvényesült, adott ese
tekben" helyeselhető volt, hiszen bizonyos hangjelek (aa, ad, eh, eé, gk,eo; 
ed, $, ts, w, y) valóban a kérdéses név régiségére mutathatnák. A régi család
nevek •-'*égi hangjelekkel való írása helyesírásunk egyik alapvető követel
ménye. Nem is egészen újkeletü azonban az a divat, amely ezt a helyes
írási elvet keresztneveinkre is kiterjeszti. Az új-ipszilonista ragály külö
nösen nőismerőseink között terjed. Ma már nem ritkaság Pify, Pipy, Póusyi 
Tusy, Nusy, Mimy, Ltty-íéle keresztneveket látni,;r sőt néha Edythhe-íéle 
megmosolyogtató torzszülöttel is találkozunk. Mivel már láthatunk férfi 
a láírásbanBandy, Fery, sőt — csodák csodája — Ferry (értsd: Feri)-fél e 
előkelőséget is, úgy hiszem, nem soká váratnak magukra az Erzsy, Rózsy, 
Zsuzsy, Pannjr-féle bájos ismeretlenek sem. Hogy ilyenekkel még nem talál 
köztünk, az talán csak e nevek parlagibb voltával magyarázható. Kétség
telen azonban, hogy nem sokáig tapasztaljuk ezt a helyesírásunkban érthe
tetlen és korszerűtlen „maradiságot", hiszen külföld-, helyesebben idegen-
majmoló középosztályunk körében más betűk és betűcsoportok előkelőbb-
ségének babonás hiedelme-is kísért. Láthatni ma olyan keresztneveket, ame
lyeket h-val írnak, holott a magyarbán az effélének nincs értelme, mert á 
magyar nem ismer u. n. h-s hangokat (aspiráták). A th és gh betűcsoportot 
tehát nem alkalmazhatjuk úgy, hogy pl. Erzsébetht Mdrthá, Margith, Judith 
vagy éppen Edythke alakot írjunk. 

1 Mikor valaki nevének előkelőségét ilyen úton-módon akarja növelni, 
saját nyelvének hangrendszerében és a helyesírásban való járatlanságával 
még a kellő műveltségében való hitet is megrenditi a szemlélőben. Elő
kelőbb Vagy parlagibb helyesírás ninos. Ha már éppen nélkülözhetetlennek 
tartjuk, hogy a kutyanevek diszas sorában díszelgő Pipi, Fifi, Didi, Kuki, 
Bubi névvel becézzük a nekünk kedveseket, ám legyen! De ne tegyük az 
egyáltalában nem előkelő származású neveket helyesírásbeli modorossá
gunkkal még nevetségesebbekké. Ne még akkor sem, ha e „helyesírási" 
eljárásunk idegen nyelvek, főként a francia-és angol nyelv helyesírásán 
alapul és igen „magas" színvonalú fővárosi folyóiratok (pl. Színházi Élet, 
Délibáb stb.) lapjain látjuk megjelenni az ilyen helyesírásű neveket egyre 
többször lábatlankodó ismerősökként. , : • > ' •} \:IS^ta.^ 
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* , A mesterségek nyelve. > , •_. 

A közelmúltban Magyarországon a Kereskedelmi és Iparkamara érde
kes beadvánnyal fordult a Magyar Tudományos Akdémiához. Anyagi támo
gatás felajánlásával arra kérte a magyar tudományos élet legfőbb intéz
ményét, hogy az ipari és kereskedelmi szaknyelv, megmagyarosítása és tisz
tasága érdekében tegye meg a szükséges lépéseket. Ez a mozgalom éppen 
a legjobb időben indult meg, mert mindkét téren rendkívül nagy az idegen
szerű, magyartalan szólásmódok száma. Különösen az ipari szakmák között 
talán egyetlenegy sem akad, amely nélkülözni tudná a helytelen és magyar
talan-szakkifejezéseket. Az öreg munkások, akik annak idején mestereiktől 
tanulták meg a szakma titkait, nem is tudják az egyes, foglalkozásukhoz 
tartozó kifejezések magyar nevét. Ezért például a magyar asztalos, ki egyéb-
képen világhírű mestere a maga szakmájának, ilyen lehetetlen zagyva nyel
ven beszél: ; ' * • 

— Ha szolid munkát rendel a nagyságos úr, amit nem lehet csak úgy 
összecsapni, az többe fog kerülni, de megéri a pénzt, mert nyolcvan év 
múlva is -bútor marad, amit én csinálok.' fte>a konrafornért a legjobb minő
ségből választom ki s az {bérezéshez és a rájboláshoz a legjobb anyagot hasz
nálom, A slájfoiást nem az inas csinálja. A bútordarabok ömzepászítását, 
a slicdarabot, a frízt, a mitlistücköt a blindfát olyan pontosán munkáljuk 
alá a vinklivasak alá, hogy abból azután a szohli, a haupt meg a ruckvand 
a legszebben készül el. I t t például a laufbodnit úgy csinálom tiplivel... stb. 

Éppen elég ez az egyetlen szemelvény annak igazolására, hogy halaszt
hatatlan a mesterségek nyelvének megmagyarosítása. A Magyar. Tud. Aka
démia örömmel vette a Kamara átiratát s elhatározta, hogy á magyar
talan szólásmódoknak és kifejezéseknek a kereskedelem és mesterségek 
nyelvéből való kiküszöbölése érdekében mindenekelőtt egy szójegyzéket szer
keszt, amely magában foglalja az idegen szakkifejezések magyaros alakjait 
s azonkívül a helyes magyarság szabályait mégvilágító stilisztikai tájé
koztatót ad ki. így remélni lehet, hogy ez a helyes mozgalom nyelvünket 
ezen a területen is a sok zagyyaságtól megtisztítja. ..., 

Iromba. * : : ; 

Egy költőnk nem rég megjelent versében olvassuk: ,,De ki belép a 
tág, iromba, boltozatos, hűvös templomiba s belülről pillant ablakára, meg
döbbenten á l l . . . " (Keleti Újság, 1936. 96. sz.). Az iromba szó az,. amely 
föltűnést kelt benne. Elég ritkán s csaknem mindig téves értelemmel hasz
nált szó. Ebben*a versben nyilván esetlen, durva, otromba a jelentése, pedig 
tulajdonképen, pettyegtetett, kendermagos tyúk az értelme, amint a szláv 
járemba bozonyíja, ahonnan magyar kölesönszóvá vált. Jelentésátvitelel 
azután nyelvünkben a ,tarka' árnyalat tapadt hozzá. így használja Gvadányi 
a Falusi Nótáriusnak ezen a helyén: „Egy dáma sem- volt illy irombán, 
illyen nagyon tarkán". Egészen bizonyos, hogy a hasonló hangzású goromba 
szó hatása alatt szokás neki .brutális' értelmét tulajdonítani. Nem ritka 
jelenség a nyelvben, hogy valamely szó egy hozzá hasonló alakú, de merő
ben más jelentésű szó hatása alatt ennek a jelentésót veszi föl. Ilyen a 
folyóiratunkban már egyszer tárgyalt ildomos (1935. 295. 1.) s ilyen pl. a 
padmály szó is. Az utóbbi szintén nem nagyon gyakori szó köznyelvünkben 
s azért a legtöbb ember nem is igen tudja, hogy mit jelent. A hasonló hang
zású padlás szótól félrevezettetve sokan azt hiszik, hogy pláfond-ot jelent. 
Még Jókainál és Herczegnél..is előfordul ilyen értelemben.. Pedig ez tévedés. 
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A régi nyelvben és még ma is a nép nyelvében azt jelenti, hogy .víztől alá
mosott párt ' vagy .sírgödör oldalfülkéje', tehát semmi köze sincsen a pad 
vagy padlás szavakhoz. Szintén jövevény, a szláv podmol átvétele (vö. 
Horger Antal: Magyar szavak története, 1924. 88. 138. L). 

Régi, de ma is időszerű. 

Hibásan: 

mérték után, utolsó divat után ké
szült rnha 

hagyja magát kéretni 
János vitéznél voltam, János vi-

tézhez megyünk 
névnapom, magaviseletem, észjá

rása 
elnök bezáirja az ülést 
szerző úgy gondolja 
vádlott azzal védekezett 
a hegy uralja a vidéket 
hóna alá nyúl 
100%-ig megbízható 
megállapítják a halott személyazo

nosságát 
Júlia megházasodik 
eljegyezték magukat 
megbosszulja magát valakin 
talpalattnyi 
egyenlőre 
megállapítást, befejezést, elintézést, 

orvoslást nyer 
kifejezetten, kimondottan 
három napon belül 
nyolc napon belül 
átbeszél valamit 
a könyvet kiolvastam 
bebeszél valakinek 
a miniszterelnök és a külügymi

niszter Párizsba utaztak. 

Helyesen: 

mérték szerint, legújabb divat sze
rint 

kéreti magát 
a János vitézben voltam, a János 

vitézbe megyünk 
nevemnapja, magamviselete, esze

járása 
az elnök bezárja 
a szerző 
a vádlott 
a hegy uralkodik a vidéken 
támogatja, segíti 
teljesen, egészen 
megállapítják a halott kilétét 

férjhez megy 
eljegyezték egymást 
bosszút áll valakin 
talpalatnyi 
egyelőre 
megállapítják, befejezik, elintézik, 

orvosolják 
határozottan 
három nap alatt 
egy hét alatt 
megbeszél 
a könyvet elolvastam 
elhitet valakivel 
a miniszterelnök és a külügymi

niszter Párizsba utazott. 




