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Kedves Olvasó!
A társadalom és a nyelv, az egyén és a nyelv viszonya régi, ám újra meg újra fellángoló
viták tárgya.
A nyelvrõl vallott nézetek egyik csoportja szerint a nyelv öntörvényû fejlõdésének a
nyelvet beszélõ közösség nem tud irányt szabni; és még kevésbé képesek erre a valamely
nyelvet használó egyes emberek. A régen nyelvünk minden rétegében elevenen élõ szenvedõ igeragozás például már csak stíluselemként bukkan föl néha mai nyelvhasználatunkban; a felújítását célzó törekvések nem jártak sikerrel.
Ezzel szemben példák hosszú sorát lehet felhozni annak igazolására, hogy a társadalom – de még egyes tagjai is – képesek a nyelvfejlõdés irányának és eredményének befolyásolására. Viszonylag közeli és közismert példa lehet erre a múlt század sportnyelvújító
mozgalmának sikeressége.
Bencédy Józsefnek ez a könyve, amelyet a T. Olvasó most a kezében tart, azokat a cikkeket és tanulmányokat foglalja magába, amelyeket írásai közül a szerzõ leginkább érdemesnek tartott arra, hogy több évtizedes pályafutásának elveit és céljait, valamint konkrét esetekben követett gyakorlati megoldásait bemutassák.
A tanulmánygyûjtemény tematikus elrendezésû. Két fõ részére utal a Kazinczytól idézett cím – Jót s jól! – meg az alcím is. – Az elsõ cikkcsoport a szerzõnek a nyelvmûvelés
lehetõségeivel és határaival foglalkozó elemzéseit tartalmazza. – Ezt követi a nagy tömegû
konkrét anyagot bemutató és vizsgáló szókészlettani fejezet ,,A szó csak szolga” címmel.
– A ,,Szófûzés” rövid fejezete a mondaton belüli kisebb egységek szerkesztési fortélyait mutatja be. – Bõséges viszont a mondatalkotás tipikus hibáival foglalkozó anyag; teljes
joggal: az egyes szavak, szerkezetek végsõ céljukat és rendeltetésüket a mondatokban érik
el; a szó a mondatok révén válik szöveggé. – A könyv utolsó, rövid fejezete ,,Miért szép?”
címmel néhány vers- (és egy novella-) elemzést foglal magába, mégis valószínûleg ez a
rész fogja leginkább elnyerni az olvasók tetszését. Ezekkel a mesteri elemzésekkel bizonyítja ugyanis Bencédy József, hogy mindaz, amirõl korábban szólt (a tárgyhoz illõ szóválasztás éppúgy, mint a nyelvtani helyesség) mind-mind egyetlen célt szolgál: önmagunknak, belsõ világunknak hû kifejezését.
A nyelv – tudjuk és tapasztaljuk – örökös változásban van. A nyelvmûvelésnek (mint a
nyelvtudomány egyik ágának) a feladata az, hogy a nyelvben végbemenõ mozgásokat ne
csak figyelje, hanem értékelje is. Bencédy József azok közé a nyelvmûvelõk közé tartozik,
akik nyelvünk történetét és jelen rendszerét egyaránt jól ismerik, alapállása, hogy gondosan
mérlegelnünk kell nyelvünk árnyalatait, nyelv és gondolat összefüggését, mielõtt ítélkezünk,
tehát véleménye iránt teljes bizalommal lehetünk. Annál is inkább, mert Bencédy nyelvfelfogása példásan hajlékony: szívesen elfogadja az újat, de védi a régit is aszerint, hogy mit
kíván nyelvi rendszerünk és a sikeres kommunikáció érdeke.
Budapest, 2003 pünkösdjén
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