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NémelyekaszemérevetikaXIX.század
első felében dolgozott nyelvészeinknek,
hogy elhanyagolták amondattant, holott
amai,korszerűnyelvészetnekazakulcs-
területe.Igazukisvan,különösen,haát-
engedjüknekika„korszerű”fogalmának
meghatározását. Ha nem, akkor is meg-
nézhetjük magunkat.
Fölafejjel,érdemes!
Már csak azért is,mert amagyar szó-

és mondattan két egytestvér, két dalia.
VagymikéntAranyírtavala:„Vadatűzni
feljövének/HősfiaiszépEnéhnek:/Hunor
sMagor,kétdalia,/Kétegytestvér,Ménrót
fia.”Egyvadatűznekéshamarosantest-
vérpárt szeretnek.
Amagyar szavak ésmondatok termé-

szeteszintetükörképeiegymásnak.
Mindkettőszabir,vagymondjukinkább

a szabir szab gyökét használva: szabad.
Szóalkotásunkat nem korlátozzák lelket-
len nyelvtani nemek, s mondatszerkesz-
tésünketsemnyűgözikgépiesszabályok,
melyekszerintazállítmánynakcsakis itt
ahelye,a jelzőnekmegott, azalanynak
amott. A mondatrészek beosztásuk által
nemkapnakrangot,hogyénelőre,atöb-
bimeghátra,hanemagondolat,egyedül
agondolat,abeszélőszándéka,amonda-
nivalódönti el, hogyminekhol ahelye.
Arészeketúgyhelyezzükel,ahogymon-
dandónkkívánja.
Helyesebbenaszólóemberközölniva-

lója. Ez az állapot csak egy nagyon hosz-
szadalmas, nyilván nem túlzás, ha azt
mondjuk, hogy több évezredes nyelvfej-
lődéseredményelehet.Valószínűlegleg-
alábbennyi, hanem több időkellett ah-
hoz, hogy a részek megtalálják helyüket. 

Czakó Gábor
Szavaink aranyágya

Mégpedig szabályok nem rögzítette, ter-
mészetes helyüket!Azt a helyet, amit a
nyelvtársakmindnyilvánvalónaktalálták
márkicsigyermekkoruktólfogva.
Tehátamondaturanemholmiszabály,

hanemagondolat,aszólóemberésaző
mondandója Ez a mondatban magában
nyilvánul meg, éppen ezért a mondat is
eszerint alakul.A hosszadalmas monda-
toknaktöbbalkatrészükvan:alany,tárgy,
határozó,jelző,sperszeállítmányisakad
köztük, ám ezek sorrendje váltogatha-
tó,desosemvalamelyérdektelen,éppen
ezért hideg nyelvtani elem vagy szabály
füttyszavára,hanemalényegszerint.
Mialényeg?
A szóban, tudjuk, ha akarjuk, a gyök.

Az a szótag, ami eredendően a szó ele-
jén áll, s hozzá kapcsolódnak a toldalé-
kok, melyek a gyökben rejlő mondani-
való kifejeződését serkentik és árnyal-
ják. Tehát az egész szó a gyök szolgála-
tábanáll:szerelmes, csodálkozik,rettene-
tes stb. Innen szóejtésünk ereszkedő lej-
tése.Kivétel persze akad,mégpedig egy
sajátos magyar kivétel, latinosan szólva
egyhungaricum,amieurópainyelvtársa-
inkzömébőlhiányzik.Ezpedigazigekö-
tő.Szentkatolnai Bálint Gáborpontosabb,
ezért helyesebb szavával az igeirányító, 
ami szavunkat, immár tudható: igénket,
egy másik, alapjelentésétől különböző,
akárellentétestartománybaviszi.Éppen-
séggelnemköti,nemrögzíti,hanemmeg-
mozdítja,küldi.Példáulalényegeszerint
helybenmaradástisjelentőigéinketelkül-
dihelyéről.Jelesül:átáll, kiül, elül, beül. 
Van,amikorbensőmozgásraserkenti:ne-
kiül.Vagy fölülvalamicsalafintaságnak.
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Ilyenkor átveszi a hangsúlyt is, hiszen a
szó tartalma,amondanivaló,gyökeresen
megváltozott.
A magyar mondat nem követi a sok-

felé gyakori, unalmas szövegben nálunk
sem ritka alany, állítmány, tárgy, határo-
zó, jelzőmintagépiességét.Ottó ütött öt 
legyet a moziban.Mieztazötszóttetsző-
legesen cserélgethetjük, persze nem kö-
vetkezményeknélkül.Apéldábanahang-
súlymostOttóé.Dehaa mozibannévelős

határozóval kezdünk, akkor az kapja a
nyomatékot. Ha az öt legyet akarjuk ki-
emelni,akkorazttesszükelőre.
A magyarban gyakori az egyszavas

mondat, ugyanis a beszélőt nem szoron-
gatják alaki előírások. Egyes-egyedül az
igazság,azonbelülislényegkimondásá-
nak kötelessége. 
Példa:
–Jön?–kérdezteahalál.
–Megyek,–feleltUrunkJézusKrisztus.

  

Festőművész, aki életét a közösségnek
szentelte. Gopcsa Paula évtizedekig raj-
zotésművészettörténetettanítottegygim-
náziumban, s emellett volt ereje és ide-
je,hogyavörösberényiésbalatonboglári
művésztelepnek alapító szorgosa legyen.
Sakkormégnememlítettemahazaiör-
ménységhez–azövéihez–fűződőmeg-
annyi,szellemetnyitogatóésmegőrzőte-
vékenységét. A genetika különös rejté-
lye, hogy kilencven
évesen is friss. Jön-
megy,külföldiutazá-
sokrészvevője,afia-
talok – a jó pedagó-
gus sosem veszti el
a tanításba vetett hi-
tét–szakmaisegítő-
je,istápolója.
Derűs személyi-

sége, csöndbe bur-
kolódzó mosolya, a
művészettől ittasult
életkedve átsugárzik

Szakolczay Lajos
Fény, víz, levegő

Gopcsa Paula kiállítása a Józsefvárosi Galériában 
festményein is. Avval, hogy tárlatának
a Fény, víz, levegő címetadta, egykissé
meghatározta kitekintését: Itália-alapél-
ményét és a nagybányaiakhoz való von-
zalmátis.Snemkülönbenatájvarázslatá-
banátélt,szinteaszakráliskörökignyúj-
tózó magyar örménységének jelenvalósá-
gát(Ararát – olaj,farost).Nekiisszabad-
ságérzet,hanagyotharaphatatisztaleve-
gőből,haa fény lélekgazdagsággal telít-

veáttetszővéteszitáj-
képeit – minő fény-
nyelringatóközegben
pihennek a velencei
gondolák–,éskitudja
fejezni a benne rejte-
ző,szeretetreésmeg-
értésre a világ meg-
annyi sarka felényitó
élményvilágot.
A jól válogatott ka-

marakiállításanyagán
is látszik, hogy grafi-
kában éppoly biztosA 90. születésnapját ünneplő Gopcsa Paula


