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Móra Ferenc 
 

Nyelvtanóra 
 
Nem szívesen fogok bele, mert nem szeretem, ha laikusok nyel-

vészkednek, nem véve ki magamat sem. Azaz hogy addig rendben 
van a dolog, sőt örülni is kell neki, míg az ember csak tudni szeretne 
valamit, de nem akar tanítani tudatlan létire. Például, ha beszélgetés 
közben megüti a fülét vagy olvasás közben a szemét valami szokat-
lanság, és annak megpróbál utána járni. Sőt, ha elkáromkodja magát 
valaki a nyelvnek goromba meggyalázásán, azt jó néven veszem tőle, 
vele tartok magam is. Csak azt nem szeretem, mikor a magamforma 
tudatlan ember el akarja hitetni velem, hogy ő nyelvtudós, ennél 
fogva a hibát bűnnel igazítja helyre, és aki a csalhatatlanságában ké-
telkedni mer, abba legalább a szeme bicskáját vágja bele. 

Eleve s menten kijelentem, hogy én semmiben sem vagyok 
csalhatatlan, s annyi nyelvtudósi minőséget sem érzek magamban, 
hogy a famíliámbelieket kiigazítsam, ha nem az én nyelvemen mon-
danak valamit. De nagyra tartom a nyelv tudósainak sok ágú-bogú 
munkáját, szívesen tanulok tőlük, ha szerit ejthetem, s nagyon szere-
tem azt a nyelvet, amin élek, s amin az apám beszélt nekem, és én 
beszélek az unokámnak. De azért még nem jutna eszembe ide kiállni 
nyelvtanórát tartani, ha rá nem volnék kénytelenedve. 

Levelet kaptam Kaszás Bernát nyugalmazott MÁV-főfelügyelő 
úrtól, aki megtisztel annak az elismerésével, hogy én tudok magya-
rul, és fölszólít arra, hogy fogjak össze azzal a néhány magyar íróval, 
akik szintén tudnak még magyarul. Többjüket meg is nevezi, mosta-
nában szokatlan becsületesen, világnézeti megkülönböztetés nélkül. 
Attól félt bennünket, hogy ha rá nem neveljük tiszta magyar beszéd-
re a kortársainkat, száz év múlva éppen minket nem fognak megér-
teni az akkori magyarok. 

Gondolom, ez a jószándékú levél megérdemli, hogy a nyilvá-
nosság előtt kapjon választ. Amit annál célirányosabbnak vélek, mert 
úgy látom, a főfelügyelő úr nemigen boldogul a kézírásommal. Egy 
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régebbi levélre küldött rúnáimat is csak úgy fejtette meg, írja, hogy 
akadt egy irgalmas szívű ember, aki rááldozta magát erre a munkára. 

A magyar nyelvnek félreértésből való gazdagodásáról a nyelvé-
szek több esetet tudnak. Legismertebb a föveg szó esete. Ilyen sza-
vunk egész addig nem volt, míg egy múlt századbeli szótárban föl 
nem bukkant. A szótárszerkesztő egy régebbi könyv söveg, vagyis 
süveg szavát olvasta félre, amikor még divatban volt a hosszú s betű, 
amelyik csak abban különbözött az f betűtől, hogy nem volt nyakra-
valója. Azért olvastam én is gyermekkoromban valami Mária Terézia 
idejéből való könyvben Pozsony nevét Poffonnak, s el is határoztam 
mindjárt, hogy abba a városba soha el nem megyek. 

Ilyen félrelátásból azonban nem sokat gazdagodik a nyelv – an-
nál többet félrehallásból. A példák százai közül itt van a szemtelen 
szó. Megesküdne rá az ember, hogy az annyi, mint a „szem nélkül 
való”. Aminthogy mondják is az arcátlan emberre, hogy „nincs an-
nak szeme”. Pedig a két szónak eredetileg semmi köze se volt egy-
máshoz. A szemtelen-nek az volt az ősi alapja, hogy szenttelen. Ez 
volt az ellentéte a szentes-nek, mint a bűntelen a bűnösnek. A ki-
mondásban lassanként kikopott belőle az egyik t betű, lett belőle 
szentelen. Ennek persze semmi értelme sincs, s éppen azért értelme-
sítették szemtelenre, holott éppen az ilyen quidam1 szokott szemes 
lenni. 

Az sem érdektelen dolog, miért hívják a tejgyertyát tejgyertyá-
nak és a bicskát tollkésnek. Nem azért, mert az egyik olyan szép fe-
hér, mint a tej, a másikkal meg pennát faragtak valamikor a lúdtoll-
ból. A gyertyának nincs több köze a tejhez, mint a késnek a tollhoz. 
Félreértés csinálta mind a két kifejezést. Milly volt a neve annak az 
angol gyárosnak, aki a gyertyát megreformálta. A Millyből csináltak 
a dunántúli svábok Milch-et, s ez tejesedett el a magyar fordításban. 
A bicskából pedig úgy lett „tollkés”, hogy a Federmesser féder-ét 
nem rugónak, hanem tollnak fordították magyarra. 

                                                 
1 quidam – illető 
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A nyelvészek százszorozni tudják ezeket a példákat, a Csefkó 
Gyula, Horger Antal, Kertész Manó szófejtő és szólásmagyarázó mun-
kái, amilyen tanulságos, olyan szükséges olvasmányok. Persze van-
nak olyan elvetélt kísérletek is, amelyek nem kerülnek bele a nyom-
tatott világba. Az én városomban, Félegyházán, gyermekkoromban 
voltak olyan kiskunok, akik azt tartották, hogy a pétermacska annál 
jobban szolgál, mentül büdösebb. Tudtommal csak a galambosi sző-
lőhegy ötödik dűlőjében uralkodott ez a világnézet. Igenis világné-
zet, mert a „pétermacska” a világ világítására szolgált. Ezt a különös 
macskafajt még kuriózusabbá teszi az, hogy üvegben tartózkodott 
belőle, mert igen drágán mérték. 

Mink, kiskunok különben a telet is telecskének mondjuk meg a 
napot is napocskának, sőt az Istent is Istenkének, tehát minden jus-
sunk megvolt hozzá, hogy a kőolajat is petróleumocskának becéz-
zük. (Olyan emberrel nem beszéltem az életben, aki kőolajnak mond-
ta volna.) Ez a becenév azonban hosszú egy kicsit, azért Borbás ke-
resztapám lecsökkentette petrómocskára, Borbás keresztanyám csi-
nált belőle petrómacskát, s Kis Eszik Imre szomszéd száján abból lett 
a szép értelmes pétermacska, amit már csakugyan nem lehet tovább 
magyarosítani. 


