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Lévai Béla, a D ebreceni Egyetem Szláv Filológiai
Intézetének egyetemi docense 2003-ban ünnepelte
60. születésnapját. Ebből az alkalomból találkoz
tunk az egyetem ódon falai között és beszélgettünk
életpályájáról, m indenekelőtt a tanári hivatásról,
nyelvészeti tevékenységéről és legújabb terveiről.
Közben felidéztük az elm últ évtizedek történé
seit: a doktori disszertációm mal kapcsolatos kon
zultációkat és a híres D ebreceni Russzisztikai és
Szlavisztikai Konferenciákat, amelyeket 25 éven át
szervezett nagy lelkesedéssel, kezdetben Papp Fe
renc akadémikus m ellett titkárként, majd később önállóan. Ezekre a kon
ferenciákra az ország m inden részéből és külföldről is érkeztek résztvevők.
M i, a Miskolci Egyetem oktatói mindig nagyon vártuk a debreceni konfe
renciákat, m ert ezek a rendezvények tették lehetővé számunkra, hogy be
kapcsolódjunk az ország tudom ányos életébe, megismerjük a korszerű
nyelvészeti irányzatokat, előadásokat tartsunk, tanulm ányokat publikáljunk.
- M ién a tanári pályát választottad? Volt-e tanár vagy nyelvész a családotok
ban? Hogyan lettél nyelvész?
- Édesanyám óvodavezető volt. Egy időben egyedül főzött 25-30 gyerekre,
s közben tanította, nevelte őket. Ez az 50-es évek első felében volt. N em
győzte a sok munkát, úgy segítettem neki, hogy a gyerekeket m agam köré
gyűjtöttem és versekre, m ondókákra, dalokra tanítottam őket. Sokat tornáz
tunk. így indultam el tizenegy évesen a tanári pálya felé. Tanárok, főiskolát
végzett emberek nem voltak a családunkban. A nyelvészettel komolyabban
másodéves koromban kezdtem el foglalkozni. M int történelem -orosz sza
kos hallgatót elsősorban a nyelvtörténet foglalkoztatott. Olyan nemzetközi
viszonylatban is elism ert tanáraim voltak, m int pl. Sulán Béla professzor, a
Szláv Filológiai Intézet akkori igazgatója, aki egyben az egyetem rektora is
volt, és Dombrovszky József professzor, aki nyelvtörténetet tanított nekünk.
M indkét professzort példaképem nek tekintettem , személyiségük és elért
eredményeik példaértékűek voltak számomra, mivel elméletileg nagyon fel
készült, nagy tudású em berek voltak, tanítványaik sorsát, előrehaladását a
szívükön viselték. M indketten biztattak, hogy az egyetem elvégzése után
benn akarnak tartani az egyetemen, tehát úgy készüljek, hogy majd meg
feleljek a követelményeknek. Azt javasolták, még egyetemi éveim alatt tanul
jak meg annyi szláv nyelvet, amennyit csak tudok. Ezután jártam bolgár, len
gyel, szerbhorvát, cseh és szlovák órákra, egyszóval „ism erkedtem ” a szláv
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nyelvekkel, de később elsősorban az orosszal foglalkoztam. Időközben nagy’
dilem m át jelentett számomra, hogy eldöntsem, megmaradok-e a történeti
nyelvészet mellett, amit rendkívül érdekesnek tartottam, vagy a modern nyel
vészettel foglalkozzam. Dombrovszky tanár úr m indenképpen azt szerette
volna, ha a történeti nyelvészetet választom, míg Papp Ferenc tanszékveze
tő, aki a m odern nyelvészeti irányzatokat képviselte, és aki később a számí
tógépes nyelvészetet is m eghonosította az egyetemen, azt javasolta, válasz
szak valamilyen a modern nyelvészeti irányzatokhoz kapcsolódó témát.
- Segített-e a történeti nyelvészet abban, hogy a modern nyelvészeti irányzatok
kal foglalkozz?
- Term észetesen nagyon sokat segített, elsősorban a nyelvészeti alapokat
adta meg. M egismerkedtem az elm últ ezer, másfélezer év nyelvészeti törek
véseivel, ami előtörténeti jellege következtében a szemléletemet formálta,
ezért szám om ra nagyon fontos volt. Mivel a másik szakom történelem volt,
úgy éreztem, a történelem és a történeti nyelvészet szervesen kapcsolódik
egymáshoz. Amikor egyetemre jártam , nálunk még nem oktatták a transz
formációs generatív grammatikát. Végül negyedéves korom ban mégis úgy
döntöttem , hogy a modern nyelvészet mellett szeretnék kikötni. Ezt a dön
tésemet Papp Ferenc javaslata alapján hoztam meg, aki rábeszélt, hogy a mai
orosz nyelv leíró nyelvtanát tekintsem kutatási területem nek. Nagyon büsz
ke vagyok arra, hogy a K ossuth Lajos Tudom ányegyetemen én írtam meg
az első, a kontrasztív nyelvészet tárgykörébe tartozó értekezést „Az orosz po
elöljárós szerkezetek és magyar ekvivalenseik” címmel. Az akkori Orosz In 
tézetben ez volt az első kétnyelvű összevető nyelvtannal foglalkozó munka.
- Ezek szerint úttörő munkát végeztél. A kkor még korpusznyelvészet sem létezett.
Hogyan, milyen szövegek alapján vetetted össze a két nyelvet?
-T erm észetesen orosz nyelvű szövegek és fordításaik alapján. A gyűjtőmun
kában sok szorgalmas tanítványom is segített, amikor az egyetem elvégzése
után négy évig az alsójózsai általános iskolában tanítottam . Kénytelen vol
tam általános iskolában elhelyezkedni, m ert apám m eghalt, a városi tanács
társadalm i ösztöndíjából éltem az egyetemen négy évig. Kétnyelvű könyve
ket adtam nekik, és könnyű dolguk volt, m ert nekik csak az orosz „po” elöl
járót kellett megkeresniük és aláhúzniuk. A kb. másfélezer oldalnyi szöveg
ből kim ásoltam azokat a m ondatokat, amelyekben a vizsgálandó elöljáró
előfordult, m ajd a m ondatokat csoportosítottam , elemeztem. Nagy segítsé
get jelentett a gyermekek m unkája, hiszen nekem a kereséssel nem kellett
időt töltenem .
- Azért mégsem irigyellek, hiszen számítógép nélkül én ezt a m unkát ma már
elképzelni sem tudnám. Valószínűleg igen komoly m unkát jelentett a példák, az
adatok összegyűjtése. Milyen következtetéseket vontál le a dolgozatban a „po”
elöljárós szerkezetekre vonatkozóan?
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- A m unka nem volt megerőltető, m ert fiatal voltam, tele voltam lelkesedés
sel. Az is m unkára sarkallt, hogy általános iskolában tanítottam , és közben
egyetemi doktori disszertációt írtam . Az igazgatóm nagyon megértő, jó
em ber volt, mindig lelkesített ő is: „A dolgozatod legyen az első, ami időd
marad, azt fordítsd az iskolára.” Azt hiszem, kevés ilyen vezető volt akkori
ban, m a meg talán még kevesebb van. A „po” elöljárószó vizsgálata egyéb
ként arról győzött meg engem, hogy a nyelvben valóban vannak önálló
jelentéssel nem rendelkező segédszavak, m int például a „po”, amelynek
negyvenhárom alkalmi jelentését különítettem el.
- M i itt a Miskolci Egyetemen alkalmazott nyelvészettel foglalkozunk, amit nap
jainkban hasznos vagy közérdekű nyelvészetnek is neveznek. M i a beszédtevékeny
séggel kapcsolatos gyakorlati szférákat vizsgáljuk. Szerinted mire jó az elméleti
nyelvészet?
- Elm élet - például filozófia - nélkül is el lehetne végezni az egyetemet, de
annak nem lenne értelme. Természetesen egyfelől a nyelvészeti kutatások
öncélúak. A nyelv nagyon fontos társadalmi eszköz az em ber kezében, ezért
m indenképpen méltó arra, hogy önálló tudom ány foglalkozzon vele. Mivel
az anyanyelvet mindenki használja, a gyermekek és a felnőttek pedig idegen
nyelveket tanulnak, szükség van arra, hogy a nyelvészeti alapokkal is megis
merkedjenek. H a pedig elolvassuk pl. Fodor Istvánnak a „M ire jó a nyelvtudom ány?” című könyvét, akkor azt látjuk, hogy az életnek egyetlen olyan
területe sincs, amelyik valamilyen m ódon ne lenne kapcsolatban a nyelvé
szettel. Az elmélet nagyon sokszor beépíthető a tanár gyakorlati munkájába.
Az elm últ nyáron például kisdiákokat tanítottam angolra. Nagyon lelkesí
tette őket, amikor elkezdtünk egy-két szót etimologizálni, aminek alapján
meg tudták egy-egy szó jelentését magyarázni. Tanítás közben néha magyar
példákat is megemlítek. Nagyon tetszett például a tanítványaimnak, hogy a
„holnap” szavunk a „hold” szóból ered, eredetileg „holdnap” volt. Elm ond
tam nekik, hogy először feljön a hold, utána jön a nap, és a holdat követő
nap lesz a holnap. A gyerekek az ilyen dolgokat rögtön megjegyzik. Tulaj
donképpen ilyen példákkal tudom motiválni őket. Az ilyen magyarázatok
segítenek abban, hogy ne magoljanak, hanem értelem szerint tanuljanak.
- A z oroszon kívül beszélsz néhány szláv nyelvet, valamint a szuahélit és az
angolt is. Neked milyen élményeid, illetve tapasztalataid vannak a nyelvtanu
lással kapcsolatban?
- Az oroszt például a grammatikalizáló-fordító m ódszer segítségével tanul
tam , az angolt viszont az Egyesült Államokban tanultam , idegennyelvi kör
nyezetben, természetes körülm ények között. A m erikában kénytelen voltam
angolul beszélni, értettem a kérdéseket, azt is tudtam , hogy jó válaszokat
adok. Úgy éreztem, hogy viszonylag szabályosan kommunikálok, ugyanak
kor azt a borzalmas dolgot tapasztaltam , hogy am it m ondok, nem tudnám
magyarra fordítani. H a valaki megkérdezte magyarul, hogy mit m ondott a
beszélgetőpartner, azt csak hozzávetőlegesen tudtam megfogalmazni.
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- A nyelvelsajátításnak tulajdonképpen az a lényege, hogy ne mondatszerkezetek
ben gondolkodjunk, hanem mindig a kommunikatív célnak megfelelően tudjunk
reagálni.
- Ezzel én tisztában vagyok, de szerintem egy nyelvész nem teheti meg, hogy
ne tudatosan tanuljon meg egy idegen nyelvet. Szám om ra az angol nyelv
nem tudatos, és nem kontrasztív alapokon történő elsajátítása mindaddig
hatalm as ű rt jelentett, amíg el nem kezdtem magam is tanítani, és meg nem
ism ertem az angol nyelv rendszerét. Szerintem a fordítás nélkülözhetetlen a
nyelvtanuláshoz. Oroszból kezdettől fogva tudatosan alkottam meg a m on
datokat, éreztem, hogy a nyelv hogyan működik, angolból viszont nem, és
ez kezdetben nagyon hiányzott.
- Szívesen venném, ha szólnál néhány szót az általános iskolában szerzett élmé
nyeidről, tapasztalataidról.
-A m ik o r 1966-ban tanítani kezdtem , az általános iskolákban a direkt m ód
szert kellett alkalmazni. Ez azt jelentette, hogy az órán a tanárnak nem volt
szabad magyarul megszólalni. Amíg cselekvésformákkal és képekkel lehetett
illusztrálni a szavak jelentését, addig nem is volt problém a, de később, ami
kor érzelmeket és elvont fogalm akat kellett m egtanítani, ez a módszer m ár
nem m űködött. N em beszélve arról, hogy sokszor a gyerekeknek nemcsak
az idegen nyelvvel, hanem a m agyar szavakkal is problém áik voltak. Sokszor
anyanyelvűk szókészleti elem eit sem használták helyesen. Nagy eredmény
nek tartom , hogy a gyerekeket rá tudtam venni arra, hogy az orosz sajtót
nézegessék. Ötödik osztályban m indenki kapott tőlem egy Pravdát, és ha
bizonyos mennyiségű szót felism ert benne, azért plusz p ontot kapott. Ötven
pont volt egy „kis ötös”, és 250 p o n tért már a naplóba is bekerült az ötös.
Term észetesen nemcsak felism erni kellett a szavakat, hanem ki is kellett
írni, m elléírni a magyar jelentést, m ert nem elég csak látni és leírni az orosz
szót, a magyar megfelelőjével is össze kell vetni. Véleményem szerint az
anyanyelv mindig befolyásolja az első idegen nyelv tanulását, amikor pedig
a harm adik nyelvet tanuljuk, a m ásodik szól bele. É n az angolban mindig
tipikus, az oroszra em lékeztető hibákat követtem el. A szakirodalom ezt
negatív transzfernek nevezi.
- És mi volt a helyzet a szuahéli nyelvvel?
- Azt is természetes körülm ények között, anyanyelvi beszélők társaságában
kezdtem tanulni, amikor egy egyetemi táborban tanzániai diákokkal laktam.
Az első szavakat és m ondatokat ők írták le számomra. Az írásuk európai
jellegű, latin betűkkel írnak, m in t mi.
- Miért esett a választásod erre a nyelvre?
Az egyetemen indoeurópai nyelveket tanultam , de mindig is szerettem
volna megismerkedni egy földraizi szemnontból „távoli” orszátr nvelvével.
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A szuahéli bantu nyelv, 50 millió em ber beszéli, gazdag irodalm a van és
nagyon érdekes, ahogyan a m ondatokat felépíti. Agglutináló nyelv, m int a
magyar, de itt a ragok a szavak elején jelennek meg, mivel ez a nyelv a gram
matikai viszonyokat jelöli először, és csak utána a lexikai jelentést. Rend
kívül nagy sikerélmény volt, am ikor négy hónapos tanulás után megértet
tem egy újságcikket.
- Minden, amit a nyelvtanulásról elmondtál, azt bizonyítja, hogy egy nyelvész
nem úgy, és nem azért tanul meg egy idegen nyelvet, amiért az átlagember. Most
viszont kanyarodjunk vissza a tudományos tevékenységhez. Téged a 70-es évek
második felétől kezdve úgy ismernek a kollégák, mint a Debreceni Russzisztikai
és Szlavisztikai Napok első számú szervezőjét. A tanszék pedig a magyarországi
russzisztikai, később szlavisztikai kutatás központja lett. K i adta az ötletet?
- 1973-ban meghívtak az amerikai szlavisták Chicagóban megrendezett
kongresszusára. Ez motivált és adta az ötletet arra, hogy D ebrecen nevét is
egy hasonló rendezvényhez kellene kötni. Hazaérkezésem után, 1974 janu
árjában volt egy íráskonferencia D ebrecenben. Annak a szervezésében még
egyáltalán nem vettem részt, de megbeszéltem Papp Ferenccel, a tanszék
vezetőjével, hogy a következő évben Russzisztika néven rendezzük meg a
konferenciát. A sikeres konferenciasorozat huszonöt éven át tartott. Eleinte
csak orosz nyelvi vonatkozású előadások hangzottak el. A hetedik konferen
ciát követően kettévált a rendezvény: volt egy szlavisztikai és egy russziszti
kai szekciója. így a szlavisztikai szekcióban a lengyellel és a ruszinnal foglal
kozó kollégák is bem utatkozhattak. Nagy örömömre szolgál, hogy mind
azok, akik napjainkban russzistának számítanak, lényegében innen indultak
el. A konferenciáknak fontos szerepe volt a tudom ányos utánpótlásban,
fiatal kutatók itt tartották első előadásaikat. A rendezvényről m inden évben
beszámoltak a különböző töm egkomm unikációs eszközök, a helyi rádió, a
TV, a napilapok és a Moszkvában megjelenő PyccKuft H3biK 3a pyöe>KOM
című m ódszertani folyóirat. Az előadások a Debreceni Szlavisztikai Füze
tekben, egy alkalommal pedig a budapesti Studia Slavica című szakmai
folyóiratban jelentek meg.
- Tudjuk, hogy a konferenciák megszervezésén kívül színvonalas oktatói munkád
és rendkívül érdekes kutatási témáid alapján ismernek. Légy szíves foglald össze
néhány szóval, kik voltak a „mestereid”, azok a tanáraid, akik témaválasztá
saidat, tevékenységedet segítették.
M int ahogy m ár em lítettem, egyetemi éveim alatt életpályám alakulása, tu
dományos tém áim kiválasztása szem pontjából meghatározó személyiségek
az Orosz Tanszéken a következő professzorok voltak: Dombrovszky József,
Sulán Béla és Papp Ferenc. Term észetesen az egyetemen más tanszékek
oktatóival is kapcsolatba kerültem. Ilyen volt pl. K álm án Béla, a Magyar
Nyelvészeti Tanszék professzora, aki a névtan országos szinten is kimagasló
kutatója volt. Ő irányította figyelmemet a hangtörvények, hangmegfelelések
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felé. Később, a 90-es évek második felében, Ph.D értekezésem kapcsán
kerültem kapcsolatba az Angol Nyelvészeti Tanszék professzorával, Korponay Béla professzorral, aki önzetlenségével, felkészültségével nagyon sok
segítséget nyújtott nekem a tudom ányos kutatásban. N em csak felhívta a
figyelmemet a legújabb tudom ányos eredményekre, hanem konferenciákra
hívott, segítette a publikációs tevékenységemet. Lényegében neki köszön
hetem a P h.D dolgozatom témaválasztását, meg azt is, hogy az angol prog
ramban m ásodszor ledoktorálhattam.
- Foglalkoztál kontrasztív nyelvészettel, leíró nyelvtannal. Tudom, hogy kedvenc
témád éveken keresztül az igék valenciájának vizsgálata volt. Erről írtad Ph.D
értekezésedet is. M iért tartod az igékkel való foglalkozást fontosnak?
- Azért, m ert sok kutatóhoz hasonlóan azt vallom, hogy csak a dinamikus
és temporális jegyekkel rendelkező ige (vagy más igésített elem) lehet a
m ondatok szervezője, csak az lehet állítmány. A statikus névszók nem alkal
masak szervezésre, mozgatásra.
- Hány közleményed jelent meg eddig?
- A szakmai publikációim száma meghaladja a százötvenet, ebből nyolc ön
álló kötet. T öbb tucatra tehető a helytörténeti vonatkozású folyóirat- és
újságcikkek száma is. A helytörténeti kutatás, a régészkedés és a helynév
kutatás ugyanis az igazi hobbim . Ezek m ind kapcsolatban vannak valahol
a nyelvészettel. Az utóbbi időben egyre több recenziót írok. E zt fontosnak
tartom a tájékozódás és a tájékoztatás szempontjából.
- Mely kutatásaidat tartod a legfontosabbnak, illetve a legsikeresebbnek? Egyál
talán mit tartasz sikernek?
- Sikernek tartom mindenekelőtt azt, hogy a tanítványaimtól az elmúlt 37 év
folyamán nagyon sok pozitív visszajelzést, sok kedves hangú levelet kaptam
itthonról is, külföldről is, melyekben elismeréssel szólnak tanári munkámról.
Köszönetét m ondanak azért, m ert a nyelvészetet m egértettem és megsze
rettettem velük. A helytörténeti kutatásaim at egy egész település - a szülő
falum - lakossága nagyra értékeli. Ezektől az emberektől annyi érdeklődést,
elismerést, hálát és szeretetet kaptam az elmúlt évtizedek folyamán, hogy
felsorolni sem tudnám . Ö rülök annak, hogy az írásaim at sokan és szívesen
olvassák, a honismereti tankönyvet a józsai iskolákban tanítják, a helytör
téneti tévésorozatom at pedig sokan nézik - számtalan pozitív visszajelzést
kapok az em berektől szóban, telefonon, levélben és e-mailen is.
- Három éve szervezed a metainformációs konferenciákat. K i vagy mi adta az
ötletet? Milyen jövőt jósolsz ennek a rendezvénysorozatnak, illetve milyen terveid
vannak ezzel a kutatási témával?
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- A nyelv metainformációs elemeinek hazai kutatása nem tekint vissza hoszszú m últra. Magyarországon a budapesti Janusz Baiiczerowski professzor írt
eddig legtöbbet a metainform ációról. H árom évvel ezelőtt itt a debreceni
egyetemen alakítottunk egy kisebb kutatócsoportot helyi, miskolci, buda
pesti és nyíregyházi munkatársainkból. Részletes kutatási programot dolgoz
tunk ki a metainformáció, a metaszöveg vizsgálatára. Eddig három konfe
renciánk volt, az előadásokat m ost egy összevont kötetben jelentetjük meg.
„Szöveg és metainform áció” (műhelytanulmányok) címmel az eddig nap
világot látott metainformációs dolgozataimat én is megjelentetem egy külön
kötetben. Jelenleg „Az orosz nyelv metainformációs elem ei” című habilitációs értekezésemen dolgozom. A következő naptári évben szeretném megvé
deni.
- Köszönöm szépen a beszélgetést. Hatvanadik születésnapod alkalmából fogadd
még egyszer őszinte jókívánságaimat, és mint a metainformációs konferenciák
lelkes résztvevője kívánom, hogy a jövőben is sok örömed teljen ebben a munkában.
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