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NYELVHASZNÁLATUNK 
ÉS A MAGYAR KÖZNYELV 

Our Use of Hungarian Language and Standard Hungarian 

Magyarországon az 1970-es években széles körú regionális köznyelvi kutatásokat folytattak, 
melyek során azt vizsgálták, hogy milyen formában és mértékben vannak jelen nyelvjárási 
sajátságok a városi lakosság beszédében. A nyolcvanas években leállították ezeket a kutatá- 
sokat, mert veszélyeztetve látták a magyar köznyelv egységét. A szerzö szerint a határon túli 
régiókban kellett volná folytatni a kutatásokat, mert ott nemcsak nyelvjárási kiilönbségek 
jutnak kifejezésre, hanem kontaktusjelenségek és más regionális sajátságok is. Véleményét a 
vajdasági magyar nyelvhasználatból vett szavakkal, szóalakokkal és kifejezésekkel támasztja 
alá. Arra is felhívja a figyelmet, hogy nemcsak re .gionális köznyelvröl van szó, hanem regio- 
nális nyelvröl is. Errðl az is tanúskodik, hogy a magyarországi nyelvhasználatnak is vannak 
olyan elemei, amelyek nincsenek meg a többi régióban. 
Kulcsszavak: regionális köznyelv, nyelvjárásiasság, kontaktusjelenségek, regionalizmus , re- 
gionális nyelv, többközpontúság. 

Regionális köznyelviség 

Az I. egri kiejtési konferencián (1965-ben) a kiejtés egységessé tétele ér-
dekében szorgalmazták a magyar beszédre vonatkozó- kutatásokat és a ma- 
gyar kiejtési kézikönyv elkészítését. Ennek folyományaként kezdeményezte 
Imre Samu, Deme László és Szathmári István a regionális köznyelvek kuta- 
tását (IMRE 1973; DEME 1973; SZATHMÁRI 1974). A regionális köznyel- 
vi kutatások a következö városokat ölelték fel: Cegléd, Györ, Gyula, Hatvan, 
Jászberény, Nyíregyháza, Orosháza, Pápa, Szekszárd, Szombathely, Zala- 
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egerszeg (IMRE 1979). Abban az idöben a Magyarország határain kíviil esö 
jelentös magyar lakosságú városoknak a kutatásba való bevonására nem is 
gondoltak, ugyanis az akkori politika nem foglalkozott azokkal a magyarok- 
kal, akik más országok állampolgárai voltak, a magyarországi közvélemény 
szinte nem is tudta, hogy Vajdaságban, Erdélyben, a Felvidéken, Kárpátalján 
is nagy tömegben élnek magyarok. 

A regionális köznyelvet voltaképpen nyelvjárásiasan beszélt köznyelvnek 
tekintették az akkori kutatók, és tulajdonképpen azt vizsgálták, hogy milyen 
mértékben vannak meg bizonyos nyelvjárási sajátságok a városiak köznyelvi 
beszédében. Föleg hangtani jellegíí változátokat mutattak ki, tehát elsösor- 
ban a kiejtés kérdésének tekintették dolgot, habár alaktani, szókészletbeli, 
szószerkezeti jelenségekre is felfigyeltek. Mindenestre a kutatások nyomán 
olyan kép körvonalazódott, hogy már nemcsak falusiak beszélnek nyelvjárás- 
ban, hanem városiak is. Ez a felismerés nagyban veszélyeztette a köznyelvi 
egység mítoszát, amely szerint a nemzeti nyelv standardizált változatát min- 
denki egyaránt ismeri és használja. A nyelvi regionalitás urbánus jellegének 
a felismerése dilemma elé állította a kutatáspolitikát, vajon érdemes-e tovább 
folytatni ezeket a kutatásokat. Aki arra számított, hogy az anyaországi ku- 
tatások sikerei nyomán a határon túli regionális nyelvváltozatok vizsgálata 
fellendiil, nagyot csalódott. Abban az idöben én is vártam, hogy a magyar 
nyelvnek a határokon túli változatait is górcsö alá veszi a Magyar Tudomá- 
nyos Akadémia, már csak azért is, mert ezekben nemcsak a nyelvjárásiasság 
jegyei mutatkoznak meg, mint Magyarországon, hanem a környezeti nyelv 
hatásai is. Szórványosan persze azóta is késziiltek tanulmányok a regionális 
köznyelvek kérdéseiröl,_de átfogó jellegú kutatások nem történtek. 

A kiejtési kézikönyvböl csak résztanulmányok sziilettek meg, a teljes mú 
nem késziilt el (WACHA 2006). Lehetséges, hogy a regionális köznyelvi 
kutatások nyomán kialakult kép is gátló tényezöje volt annak, hogy a kiejtési 
kézikönyv megsziilessen, habár szerintem inkább serkentenie kellett volna a 
munkát, hiszen a köznyelvi normának fontos támasza lehet egy ilyen kódex, 
noha már lassan két évszázados késésben van a helyesírási kódexszel szem- 
ben. Másrészt azért sem kedvezett a helyzet a kiejtési kézikönyv elkésziilésé- 
nek, mert a kiejtésnek bizonyos kérdéseiben nem volt meg a kellö egyetértés. 
Noha az ötvenes években sikeriilt elérni, hogy A magyar nyelv értelmezó 
szótárának címszavaiban jelöljék a középzárt ir-ve1 való ejtést, az I. egri ki- 
ejtési konferencián alulmaradtak az ö pártfogói, Bárczi Géza akadémikus és 
Kodály Zoltán zenemíívész, azokkal szemben, akik aggályaikat fejezték ki 
az e hang kétféle ejtésének megtaníthatóságával kapcsolatban (Deme László, 
Lörincze Lajos, J. Soltész Katalin). 
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Hungarológiai Közlemények, Újvidék, 2012. XLII/,%YI/I. évf, 1., 1-10. 

Regionális nyelv 

A regionális köznyelv nem tévesztendö össze a regionális nyelvvel. Az 
utóbbi voltaképpen egy nyelvnek eltérö nemzeti normájú vagy spontán 
areális változata. Ebben az esetben a régió már nem feltétleniil közigazgatási 
fogalom, mely szerint közigazgatási célú logikai egység létrehozásához sziik- 
séges hasonló tulajdonságú emberek vagy helységek csoportjáról van szó, 
akikre vonatkozóan az érintett tertileten a hatóságnak joga van közigazgatá- 
si, költségvetési vagy politikai döntéseket hozni az ország jogi és intézményi 
keretein beliil. A regionális nyelvek általában nem azonos országon beliil 
kiilöniilnek el egymástól, hanem kiilönbözö országokban jutnak kifejezésre. 
Gyakran olyan régiókról van szó, amelyeknek természetes vagy történelmi 
határaik vannak, de ezek nem esnek egybe a közigazgatási határokkal. 

Sok nyelvnek van egy vagy több regionális változata, amely az eredetitól .. 

eltérö természeti, gazdasági, kulturális környezetben igyekszik érvényesiilni. 
Így például az angol nyelvnek kialakult amerikai és ausztráliai regionális 
változata. Ezek kiejtésiikben és szóhasználatukban is eltérnek a szigetországi 
angoltól, de hozzá képest nem számítanak önálló nyelvnek. Német nyelvte- 
riileten határozott eltérések mutatkoznak meg az alnémet, a felnémet, a sváj-
ci német és a luxemburgi között, azzal, hogy Németországban, Ausztriában 
és Svájcban a felnémetet használják köznyelvi szerepben, Luxemburgban 
pedig a luxemburgi és a német is hivatalos nyelv (a franciával egyiitt). Az 
arab országokban a klasszikus arab számít múvelt köznyelvnek, a minden- 
napi életben az emberek vagy a levantei (keleti országok) vagy a maghreb 
(nyugati országok) nyelvjárások valamelyikét használják, a nyelvváltozatok 
határa Egyiptom és Líbia között húzódik (FODOR 2004). 

A regionális nyelveknek mint helyi változatoknak az önállósága nem 
nyelvészeti kérdés, hanem politikai. Számos esetben a regionális nyelvvál- 
tozat valamilyen politikai meggondolásból önállósul. Így keriilt sor az el- 
múlt évtizedekben a szerb és a horvát nyelvnek újólagos szétválására, illetve 
a bosnyáknak és a montenegróinak az elöbbi kettötöl való elkiilöniilésére. 
A macedón a bolgár regionális változata, mintegy száz éve lépett az önál- 
lósulás útjára, 1945-töl a titói Jugoszláviában kapott hivatalos nyelvi stá- 
tust, maguk a bolgárok csupán 2001-ben fogadták el kiilönálló nyelvként. 
A moldvai nyelv gyakorlatilag azonos a románnal, azzal, hogy a Moldvai 
Köztársaságban beszélik, és cirill betús az írása. Az ukrán nyelvnek ruszin 
nyelvváltozata csupán a volt Jugoszláviában lett egy maroknyi (húszezres 
lélekszámú) népcsoport önálló, standardizált nyelve, míg Kárpátalján és 
Szlovákiában közönséges nyelvjárásnak számít, noha beszélöinek száma 
megközelíti az egymilliót. 
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Többközpontúság 

Azokat a nyelveket, amelyek egynél több országban széleskörííen ún. emel- 
kedett funkciókban, hivatalos és tudományos szinten (közigazgatás, igazság- 
iigy, felsöfokú oktatás stb.) használatosak, többközpontúnak nevezziik. A meg- 
nevezés azon a szemléletmódon alapul, hogy a kiilönbözö országokban beszélt 
nyelvváltozatok ugyanannak a nyelvnek elvben egyenrangú változatai, nem 
pedig az egyetlen elismert központ nyelvhasználatától elhajló, romlott formák. 
Voltaképpen a magyar nyelvre is vonatkoztatható a többközpontúság, hiszen 
a Szlovákiában, Kárpátalján, Erdélyben, Vajdaságban használt változata sem 
tekinthetö deviáns formának, mint ahogy a nyelvjárásokra sem siithetjiik rá, 
hogy a nemzeti nyelv „romlott" megjelenési formái. 

A többközpontú nyelvek változatai akár önállósodhatnak is, kiilön nyelv- 
vé válhatnak, ha erre megvan a politikai akarat. A magyar nyelv kárpát-me- 
dencei változatainak is megvolna erre a lehetðségiik, de nem élnek vele, mert 
a magyar nemzeti öntudat és a nyelvi szétfejlödés tendenciája egyensúly- 
ban van egymással, nem bizonyulna elönyösnek egyik nemzetrész szám-
ra sem, ha a maga nyelvváltozatát önálló nyelvként próbálná érvényesíteni 
(LANSTYÁK 1995, LANSTYÁK 1998). 

A vajdasági magyar regionális köznyelv és a nyelvjárások 

A vajdasági magyarok nem egészen úgy beszélnek, mint az anyaországi- 
ak, ez egyrészt abban jut kifejezésre, hogy nyelviik regionálisnak számít a 
magyarországi magyarhóz viszonyítva, másrészt pedig a vajdasági magyar 
regionális köznyelv is kiilönbözik a magyárorsžági régiók köznyelvétöl. Ma-
gyarországon a regionális köznyelvek elsösorban azért térnek el egymástól, 
mert más és más nyelvjáráson alapulnak, Vajdaságban viszont a nyelvjárási 
háttér mérsékelten jut kifejezésre. A vajdasági magyar regionális köznyelv 
esetében más tényezök is hatnak, egyrészt a környezeti nyelv közvetleniil 
vagy közvetve befolyásolja a nyelvhasználatot, másrészt az itteni köznyelv- 
nek olyan sajátságai is vannak, amelyek a többközpontúsággal vannak ösz- 
szefiiggésben, tehát a magyar nyelv regionális jellegéböl következnek, és 
sem nyelvjárási, sem kontaktusjelenségnek nem tekinthetök. 

A vajdasági magyarok beszédében bizonyos nyelvjárásiasságok is elöfor- 
dulnak, de ezek ritkán keriilnek be a regionális köznyelvbe. Például: nyöl (nö), 
igenyes (egyenes), betony (beton), teknyö (teknö), szappany (szappan); píz 
(pénz), kíntelen (kénytelen), Iegín (legény), szegíny (szegény), kemíny (ke- 
mény); arrú (arról), attú (attól), abbú (abból), errö (erröl), ettú (ettöl), ebbú (eb- 
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böl); sáppadt (sápadt), koppaszt (kopaszt), hálló (háló), tellik (telik); aszonta (azt 
mondta), asszem (azt hiszem), kinyitta (kinyitotta), bekötte (bekötötte) stb. 

A vajdasági magyarok zöme beszéli és elfogadja a helyi nyelvjárást, kii- 
lönösen a bánátiak, a középkorúak és az általános iskolai végzettségííek. A 
tömbben és a szórványban élók közt nincsen jelentösebb eltérés a nyelvjá- 
ráshoz fúzðdð magatartás tekintetében (KOVÁCS RÁCZ 2010). Másrészt a 
köznyelvet is kedvelik, legalábbis a zentai diákok, és az a véleményiik róla, 
hogy nem nagyon tér el a nyelvjárástól. Érdekes, hogy a zentai gimnáziumba 
járó adatközlök jóval nagyobb arányban nyilatkoztak pozitív értelemben a 
köznyelvröl, mint a nyelvjárásról (OKAMOTO 2002). Szerintem ezek az 
adatok nem annyira a zentai és más bácskai illetöségíí diákok véleményét 
tiikrözik, mint inkább a bánátiakét. Ök ugyanis a bácskaiak közt tartózkodva 
szégyellik sajátos nyelvjárási beszédiiket, részint azért is, mert a bácskaiak 
gímyolják öket miatta. Otthon tehát biiszkék nyelvjárásukra, más környezet- 
ben viszont visszafogottabbak vele szemben. 

Kontaktusjelenségek a vajdasági magyar nyelvhasználatban 

A vajdasági magyar nyelvhasználatban kiilönféle lexikális átvételek for- 
dulnak elö: közvetlen kölcsönszavak, idegen eredetíí elemet is tartalmazó 
közvetett kölcsönszavak, idegen eredetú elemet is tartalmazó önálló alkotá- 
sok, több szót magukban foglaló tiikörkifejezések és más állandó szókapcso- 
latok. A közvetlen kölcsönszó általában olyan szókészleti egység, amelynek 
hangteste közvetleniil az átadó nyelvböl származik. A közvetett kölcsönsza- 
vak esetében az átadó nyelvi elemet részben a befogadó nyelv valamely ele- 
me helyettesíti. Lehetségesek ezenkíviil olyan önálló alkotások is, amelyek- 
be bizonyos idegen elem is beépiil, de nem vezethetök vissza idegen nyelvi 
mintára. A tiikörkifejezések és más állandó szókapcsolatok szintagma átvé-
teléröl vagy utánzásáról tanúskodnak, esetiikben nemcsak idegen lexémák, 
hanem viszonyító elemek is közvetleniil vagy közvetve megjelennek a befo- 
gadó nyelvben (LANSTYÁK 2006). 

A közvetlen kölcsönszók körébe elsösorban az olyan lexéma tartozik, 
amelyben nem történt morfémahelyettesítés, vagy ha sor is keriilt rá, ez fel- 
tétleniil sziikséges volt a befogadó nyelv alaktani rendszerébe való beépiilés- 
hez. Például: bazén (meden če), dopisznica (levelezölap), ekrán (képernyö), 
gnyáviz (molesztál), majica (póló), penál (tizenegyes), prikolica (pótkocsi), 
szindikát (szakszervezet), szmena (váltás), trénerka (melegítö) stb. Az alaki 
tiikrözés is közvetlen kölcsönszót eredményez, amikor a szókészleti elem 
hangalakja az átadó nyelvben levö megfelelö szó hangalakjának hatására 
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módosult. Pl. motiv (motívum), honorár ('tiszteletdíj, honorárium') stb. Bi-
zonyos esetekben az alaki tiikrözés a szó stílusértékének módosulásával is 
egyiitt jár. Például a delegát ('kiildött') bizalmas, a delegátus pedig hivatalos, 
az invalid ('rokkant') bizalmas, az invalidus régies minösítésíí. 

A közvetett kölcsönszavak az átadó nyelv szavainak hatására jöttek létre 
az átvevö nyelvben, és nagyjából követik a modellként szolgáló szavak alaki 
szerkezetét, illetve jelentéstani szempontból hasonlóan motiváltak, mint áta- 
dó nyelvi modelljiik. Például papírkesza (papírzacskó). Az efféle megoldás 
inkább a tiikörkifejezésekre jellernzö: szanitáris góc (vizesgóc), limenkás sör 
(dobozos sör), kalupos kenyér (tepsis kenyér) stb. A jelentésbeli kölcsönzés 
olyan szóra (vagy szókapcsolatra) vonatkozik, amely átadó nyelvi megfe- 
lelöjének hatására kapott egy vagy több denotatív jelentést. Például kanális 
('tévécsatorna', egyébként pedig vízelvezetö csatornára utal), abszolvens 
(olyan egyetemista, aki lehallgatta az elöadásokat, már nem jár órákra; ha- 
gyományosan viszont 'valamely tanfolyamot, felsöfokú tanulmányokat si- 
kerrel végzö és vizsgát tett hallgató'). 

Atiikörkifejezések leginkább szerkezeti tiikrözésröl tanúskodnak, amikor is 
az átadó nyelvi frazeológiai egység, állandó szókapcsolat átváltásakor a beszé- 
lö megreked a nyelvtani szerkezet visszaadásánál, és nem keresi meg az azo- 
nos jegyekkel ellátott befogadó nyelvi formát. Például az ír valamin valamit 
kifejezés a szerb piše nešto na nečemu személytelen igei forma tiikrözéséböl 
ered, egyébként pedig az áll rajta lenne a szokásos fordulat. További idegen- 
szerúségek: kihozta a gyúlésen (izneo je na sastanku) = szóvá tette; kiválasz- 
tották elnöknek (izabrali su ga za predsednika) = megválasztották elnöknek; 
kimegy a vizsgára (izać i na ispit) = vizsgázni megy (KATONA 2002). 

A vajdasági magyar nyelvhasználat regionalizmusai 

A vajdasági magyar köznyelv nemcsak nyelvjárási és kontaktuselemek- 
ben tér el a magyarországitól, hanem egyéb, ún. autochton regionalizmusok 
tekintetében is. Ezek a vajdasági magyar nyelv kiilönfejlödése során jöttek 
létre, lehetnek sajátos szóalakok, vonatkozhatnak meglevö szavaknak más 
jelentésben való használatára stb. Nálunk 'oklevelet szerez' jelentésben a 
diplomál igealak használatos, nem pedig a diplomáz (ahogyan Magyaror- 
szágon mondják), a késön érö, finom vörös borszölönek nálunk kadárka 
a neve, nem pedig kadarka. A jeles osztályzat az itteni iskolákban négyest 
jelent, Magyarországon viszont ötöst, a község Vajdáságban a járáshoz ha- 
sonló közigazgatási egység, falusias jellegú telepiilésre nemigen mondják. 
Nálunk a hivatalos szóhasználatban is a pénzel járja, nem a finanszíroz (mi 
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nem érziink rosszallást az elöbbiben). KGlön érdeme a vajdasági magyar 
nyelvnek, hogy az irányítószám fönevet adta a magyar köznyelvnek. Annak 
idején ugyanis a jugoszláv posta elöbb vezette be a kiildemények csoportosí- 
tásának korszerííbb módját, amelyben a helységnevet egy ötjegyíí szám kép- 
viseli. Néhány évvel késöbb Magyarországon is bevezették a kódolást, azzal, 
hogy négyjegyíí szám használatát is elegendönek tartották, mindenesetre a 
Magyar Posta átvette töliink az irányítószám megnevezést. 

Régi magyar szavak felújítására is sor keriil a vajdasági nyelvben. Újvi- 
déket gyakran nevezi a sajtó és általában a tömegtájékoztatás székvárosnak. 
Vajdaság Autonóm Tartomány székhelyéröl van szó, a székváros szó meg- 
alkotásához minden bizonnyal az adta az ötletet, hogy Budapestet 1945-ig 
székesfövárosnak mondták. A kilencvenes években felújítottuk a tanácsnok 
fönevet, a szerb odbornik megfelelöjeként, községi képviselöre utalva vele. 
Idðközben Magyarországon is bevezették a tanácsnok intézményét, azzal, 
hogy ott a községi képviselöknek csupán egy része kapja meg a tanácsnok 
címet, az, akit azzal bíznak meg, hogy figyelemmel kísérjen valamely tevé- 
kenységi teriiletet. 

Régi idegen szavak felújítása részint azért következik be a . vajdasági ma- 
gyar nyelvhasználatban, mert a szerb nyelv ma is él az idegen szó megfelelö 
alakjával: diszkutál (megvitat, megbeszél) —; diskutovati, komittens (iigyfél) 

komitent, stipendium (ösztöndíj) stipendija stb. Olykor az idegen szó ma 
is használatos ugyan Magyarországon, de nem ebben a jelentésben: instancia 
(hatóság) instanca, orgánum (hatósági szerv) organ, szuszpenzió (felfiig- 
gesztés) -- suspendovanje. Az instanciát inkább kérvényre vonatkoztatják az 
anyaországban, az orgánum lehet emberi szerv, sajtótermék, a szuszpenzió 
durva diszperz rendszer (a kémiában), elhúzódó hatású injekció (az orvosi 
szóhasználatban), késleltetés (a zenemíívészetben). 

A közmagyar nyelv és változatai 

A magyar nyelv többközpontúságát az is igazolja, hogy bizonyos szava- 
kat és szóalakokat csak Magyarországon használnak, tehát a közmagyarhoz 
(vagyis az egyetemes nyelvváltozathoz) képest a magyarországi nyelv is regi- 
onális. Ilyen jellegzetesen magyarországi szavak többek között a következök: 
bisztró (gyorsbiifé vagy falatozó), gyes (gyermekgondozási segély), háztáji (a 
szövetkezettöl egyéni használatra kapott föld), közért (élelmiszeriizlet), közii- 
let (közérdekíí tevékenységet végzö intézmény, szerv, hatóság, testiilet), ok- 
mányiroda (ahol kérvényt lehet átadni a hatóságnak), ulti (magyar kártyával 
játszott kártyajáték, amelyben a bemenö a talont felveheti és kicserélheti) stb. 
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A vajdasági és a magyarországi nyelvhasználat abban is eltér egymástól, 
hogy olykor ugyanazt a dolgot más-más idegen szóval nevezi meg. Igy azt a 
két kis kerékre szerelt deszkalapból és az elsö kereket irányító kormányrúd- 
ból álló játékszert, melyre a gyermek rááll, és egyik lábával a földön elöre 
taszítja magát, nálunk trotinétnek mondják, Magyarországon pedig roller- 
nek. A homlokra fésiilt, egyenletesre nyírt hajnak siska a neve (a szerb šiška 
mintájára). Magyarországon ezt a fogalmat a francia eredetíí frufru szó je- 
löli. A vendéglönek azt a részét, ahol polc vagy pult mellett az italt mérik, 

harapnivalót, hideg ételt árusítanak, hagyományosan söntésnek nevezik. 
Nálunk általában sank a neve (amely szerb közvetítéssel a németböl keriilt a 
vajdasági szóhasználatba). 

Zárószó 

Összegzésként elmondhatjuk, hogy a vajdasági rnagyaroknak van regio- 
nális köznyelviik, de ez nemcsak nyelvjárásokon alapuló nyelvváltozat, mint 
a magyarországi regionális köznyelvek, hanem kontaktusjelenségekben és 
autochton regionalizmusokban eltérö nyelvváltozat. A vajdasági magyar 
ezenkíviil regionális nyelvnek is tekinthetö, tehát egyik fö nyelvváltozata a 
magyarnak, de politikai akarat híján nem lett belöle önálló nyelv. Minden-
esetre megvan az indokoltsága annak, hogy kutassuk a vajdasági magyar 
nyelvhasználatot, mind regionális köznyelvként, mind regionális nyelvként. 
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OUR USE OF HUNGARIAN LANGUAGE 
AND STANDARD HUNGARIAN 

During the seventies there were wide scalé researches into regional stand- 
ard language in Hungary, which were aimed at finding out the forms and also 
the extent to which dialectal features were present in the spoken language 
of the urban population. These researches were halted in the eighties for the 
reason that the unity of standard Hungarian was thought to be endangered. 
In the author's view the researches should have been continued in the cross-
border regions, since there not only dialect differences can be observed but 
also contact-phenomena and other regional characteristics. He supports his 
opinion by presenting words, word forms and expressions taken from the 
Hungarian language used in Vojvodina. He also calls attention to the fact that 
the language in question is not merely regional standard but also regional 
language. The evidence to this is the fact that language usage in Hungary 
also contains elements which cannot be found in other regions where Hun- 
garian is spoken. . . 

Keywords: regional standard language, dialecticism, contact-phenomena, 
regionalism, multi-centralism. 
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TÖBBLETEK ÉS HIÁNYOK 
A VAJDASÁGI MAGYAR NYELVBEN 

A vajdasági magyar nyelvhasználat néhány sajátossága * 

Over and Under Usage 
in the Hungarian Language of Vojvodina 

Some local characteristics of Hungarian spoken in Vojvodina 

A dolgozat a vajdasági magyar nyelv aktuális sajátosságait kísérli meg áttekinteni. Össze- 
hasonlítási alapja a magyar nyelvi sztenderd, amelytöl a vajdasági magyar nyelv, akárcsak 
a határon túli kontaktusváltozatok általában, számos vonásában kiilönbözik. Többleteket és 
hiányokat, valamint a sztenderddel egybevágó, azonos nyelvi jellemzöket vázolunk a tanul- 
mányban, a mindennapi nyelvhasználat tipikus vonásait, amelyeket a legmegfelelöbb módon 
megfigyeléssel, a spontán beszédprodukciók rögzítésével lehet megragadni. 
Kulcsszavak: szociolingvisztika, vajdásági magyar nyelvhasználat, nyelvi tervezés, sztenderd, 
nyelvi hiány, nyelvmíívelés. 

Bevezetés 

A vizsgálódás módszeréhez tartozik, hogy ezúttal a szubjektív megköze- 
lítés lehetöségeivel kíséreliink meg vázlatos képet adni a vajdasági magyar 
nyelvv néhány sajátosságáról — felvállalva ezzel annak a veszélyét, lehetösé-
gét is, amit Kontra Miklós megközelítöen így fogalmazott meg: az ad hoc 
tallózás tudománytalan. 

' A tanulmány a Szerb Köztársaság Oktatás- és TudományGgyi Minisztériuma 178017. siámú 
projektumának keretében késziilt. 	 . 
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A benyomásokra alapozott nyelvi értékelés, a tapasztalatokra épített véle- 
ményalkotás, a szimptomatikus megjegyzések természetszerííen nem egyez- 
tethetök össze a szociolingvisztika empirikus, kvantitatív mérésekre alapozó 
módszerével; megítélésiink szerint azonban a„nyelvben élö", a nyelvet fo- 
lyamatosan (akár kritikus szemmel) figyelö nyelvhasználó a„szubjektív di- 
alektológia" (KISS 2001; 65) mííködésének analógiájára kialakíthat számos 
saját véleményt, a passzív megfigyelésre alapozó megállapítást. 

A másik fontos megjegyzés így elöljáróban: a címben említett többlet és 
hiány említésének létjogosultsága. A többlet és hiány eleve valamihez hason- 
lítva létezhet — ez a zsinórmér če a standard, köznyelv. Az elmúlt évtizedek- 
ben számos szaknyelvi megfogalmazást, elnevezést használtak az egységes, 
normatív és eszményi nyelvváltozatra: pl. nemzeti nyelv, köznyelv, irodal- 
mi nyelv. Benkö Loránd a nyelvi sztenderd kifejezést tartotta alkalmasnak 
(BENKÖ 1988; 243). 

Péntek János az egységes magyar standard helyébe a közös nyelvi norma 
kifejezést ajánlja, a kontaktusváltozat, illetve a magyar nyelv állami válto- 
zatai helyébe a kisebbségi anyanyelvváltozat terminust. Ez utóbbi valóban 
pontosan utal a vajdasági magyar nyelv státusára, s mindenképpen a válto- 
zatjellegére. 

A többlet éš a hiány látszólag csak a mennyiséget jelzi, de mint ahogyan 
Péntek János (akitöl a többletek és hiányok emblematikus fogalmát kölcsö- 
nöztem) megjegyzi: „A vizsgálatban és a leírásban is fontos annak tudomá- 
sul vétele, hogy a hiányok és a többletek csak egyiitt értelmezhetök. És ha az 
adott nyelvváltozat bárminemíí értékelésére keriil sor (amit a magam részé-
röl nem tartok a tudománytól idegen mozzanatnak), mindkettöre tekintettel 
kell lennie" (PÉNTEK 2003; 278): 

Áttekintésiinkben nem töreksziink sem nyelvrétegek szerinti tagolásra, 
sem más feszes sorrend kialakítására; a vajdasági magyar nyelvet is egy 
olyan nyelvváltozatnak tekintjiik, amelyben elkiilönítö és egybekapcsoló 
nyelvi tendenciák jelennek meg, ezáltal ez az anyanyelvváltozat is a többi 
változat kontinuumaként tekinthetö, kifejezve ezzel a nyelvhasználat valódi 
sokszínííségét. 

Többletek 

Egyértelmúen gazdagságnak — s a sztenderdhez viszonyítva többletnek 
is — tarthatjuk a regionális ejtésbeli sajátosságok továbbélését. S itt nem csak 
a zárt é ejtését emelem ki, hanem a kiilönbözö tájegységek megörzödött 
hangzásbeli, kifejezö — identitáserösítö jelképszerííségét. Szándékosan nem 
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nevezem nyelvjárási hangzásnak, mert itt az egyes ejtésbeli elemnek a táji  

kötödésen túl többletértéke van.  

En•yhe i-zés, ö-zés hallható, a diftongálás csak nyomaiban maradt fenn,  

persze mindez a beszélö attitíídjétðl is nagyban fdgg, s túlnyomórészt a be-  

szélt nyelvre.érvényes. Szórványos táji/regionális eredetíí ejtési és morfoló-  

giai vonások kimutathatók a nyelvvel hivatásszerííen foglalkozók, az értel-  

miségiek nyelvhasználatában is: hárt man, . ovodások, buza, nól az érdekló-  

dés, tárgyallás, elösmer stb.  ~  

A zárt é kérdése, megítélése érdekes és egyben ellentmondásos is.  

Stigmatizációja nem egyértelmú, értékelése a rejtett presztízs és az elutasítás  

között mozog. Az 1980-as években a tanszékiinkön végzett regionális köz-
nyelvi kutatások óta keveset foglalkozunk vele. Ma is éppen olyan fontos  

jegye a vajdasági ejtésnek (föleg a közép-bácskai regionális változatban),  

használata is meglehetösen következetes. Elö, funkcionális hang, tehát nem . 

afféle reliktumelem. Ebben a régióban az e-zö (pl. a Feketics környéki) ejtés  

számít kirívónak, noha a zárt é elhagyása mindig is tudatos tendenciának  

számított; egyrészt azért, mert az é köznyelvi státusa a mai napig sincs tisz-  

tázva, amiböl az következik, hogy a beszélök alacsonyabb nyelvrétegbeli te-
hernek érezhetik, föleg azok, akik az anyaországgal szorosabb kapcsolatban  

állnak, de egyéb köriilmények is közrejátszanak (színház, média s mások).  

Itt jegyezziik meg, hogy az idegen nevek, talán szerb hatásra, még a legtöké-
letesebben nyílt e-zö beszélönél is egy zártabb fonémát, az e és az é között  
ejtett hangot indukálnak.  

Ha nem is egyértelmííen többletnek, de elöremutató, biztató jelnek vél-  

hetjiik azt a pozitív attitúdöt, amit a vajdasági nyelvhasználók a saját nyelv-  

változatukkal szemben tanúsítottak. Itt tehát fennmaradt, múködik a nyelv  

csoportkohéziót erösítð szerepe is. A Hol beszélnek legszebben? kérdésre  
adott önbevallásos értékelések már az 1990-es években ilyenek voltak (vö.  

GÖNCZ 1999; 84 és GEREBEN 1999; 54). Remélhetöleg ez a viszonyulás  

azóta sem változott. 2002-ben Papp Györggyel Vajdaság-szerte számos kuta-
tóponton végeztiink kérdöíves felmérést a középiskolások attitíídjeiröl; az itt  

nyert adatok azt mutatták, hogy az elítélö és közömbös viszonyulás mellett  

legjelentösebb az elfogadó-jóváhagyó típus, mint ahogyan az egyik diák fo-  

galmazott: „Minden tájnak megvan a maga nyelvjárása, és ettöf.igazán színes  

a.magyar nyelv" (RAJSLI 2004; 150). A terepen gyííjtött, újabb szórványos  

és szubjektív metanyelvi adatok (pl. a mesterhallgatók szociolingvisztikai  

terepi gyííjtései) is ezt a véleményt támasztják alá.  

Többletként jelenhet meg nálunk a két-, illetve többnyelvúség készsége,  

az ebböl származó tágabb világlátás, a nyitottabb kapcsolatrendszerek lehe-  

tösége: mindezek ma már nem vitatott tények. Természetszerííen mindezek  
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csak akkor érvényesek, ha a két-, illetve többnyelvúség létterében nem lép 
fel a lingvicizmus, a megfélemlített anyanyelvhasználat, illetve a nyelvi el- 
fojtás semmiféle eszköze. 

A többletekhez sorolnánk a tiszteletadási formák gazdagságát — a tan- 
szék hallgatóinak számos teriiletrðl gyújtött adatai mutatják, hogy a falu, a 
kisebb közösségek ellenállnak az udvariassági formák teriiletén tapasztalt 
elsziirkiilésnek, uniformizálódásnak. Igaz, hogy a tetszikezés továbbra sem 
része (esetleg nagyon elenyészö mértékben) a vajdasági nyelvi formáknak 
(RAFFAI 1996; 187), ám hangulat- és formagazdagsága, a köszönéspótló 
elemek régröl megðrzödött sokszínúsége többletet jelent. 

Egyezések 

Az egyezések szintjén, de némi gyakorisági eltolódással kell megemlíteni a 
túlhelyesbítés (hiperkorrekció) elöfordulásait. A hiperkorrekció a stigmatizáció 
következménye, állapította meg Pléh Csaba (PLÉH 1990; 56), s rámutatott: a 
nyelv természetes leegyszeríísítési folyamatából vezethetö le, amikor valami- 
lyen bizonytalanság van a nyelvi rendszerben. A jelenség nálunk is a nyelv 
minden szintjén kimutatható, itt most csak néhány jellemzöt említiink. 

A mondatszerkesztésben erösödik a felszólító mód helyett használt kije-
lentö mód. A suksiik/szukszitk/csukcsiik-forma olyannyira stigmatizálódott, 
hogy e„súlyos" hibát elkeriilendö manapság a vajdasági magyar nyelvhasz- 
nálatban nemcsak a következményes mellékmondatokban jelenik meg a 
kötelezö felszólító mód helyett a kijelentö mód, hanem egyszeríí felszólí- 
tásban is: Tessék, fogyasztják! A beszélt nyelvben, rádióinterjúban, elvétve 
híradós bejátszásban is hallható: Az volt a feladatuk, hogy takarítják a pályát 
(VajdTV). (Balázs Géza az ellensuksiik nevet adta a jelenségnek. L. BA- 
LÁZS 2002; 184.) 

A suksilközés teriiletén nincsenek kvantitatív méréseink; mindenki tapasz- 
talhatja, hogy nem köthetö konkrét iskolázottsági, múveltségi réteghez, nem 
értelmezhetð csupán szubkulturális jelenségként. E kérdés régóta foglalkoztat- 
ja a nyelvészeket, nyelvmíívélóket, mindenképpen érdemes elidözni a jelenség 
rejtett presztízs jellegén. Tudvalevö, hogy a nem sztenderd nyelv alacsonyabb 
presztízsú: egyes csoportokban, az alacsonyabb iskolázottsági szinteken azon- 
ban pont a sztenderd nyelvet tekintik nem kívánatosnak; e rétegek nyelvválto- 
zatának eröteljes csoportegységesítö hatása van, a közösségi identitás erösödé- 
sét, szolidaritást ébreszt a csoport tagjaiban (vö. SÁNDOR 2001). 

A formális nyelvi megnyilatkozásokban ritka a suksiiközés, a média nyel- 
vében is csak az improvizációs, a kommentált megnyilatkozásokban fordul 
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elö: pl. a hírhez hozzáfúzött felszólításban: Legjobb, ha így gyökerestöl ki-
irtsuk a parlagfiivet! (Pannon Tv) A példa érdekessége, hogy egy túlhelyes- 
bített formát is tartalmaz: a gyökerestdl szót, ebben az esetben ugyanis a 
nyelvtani elöírások és a nyelvmíívelö tanácsok ellenére tájnyelvinek érzik a 
beszélök a -stul, -stiil változatot (feltehetöen az ebbiil, abbul analógiájára), s 
így a választékosságra törekvö köznyelvben is — a stigmatizálódás elkertilése 
érdekében — a -stól, -stól forma vált elfogadottá. 

Eröteljesen stigmatizált az -e kérdöszó használata is az eldöntendö kérdö 
mondatokban. Ám a mi nyelvváltozatunkban, akárcsak a suksiiközés eseté- 
ben, igen jelentös a nyelvjárási hatás; spontán beszédben gyakran elöfordul 
e jelenség, stúdióhelyzetben szórványosan. Pl. Nem-e vissziik túlzásba az 
omnibusztörvényt? — hangzott el a kérdés egy tévéinterjúban, a Vajdasági 
Televízió magazinmúsorában. 

Nehéz megmondani, hogy az ez mellett, az miatt típusú, a„köznyelvi be-
szédben és írásban bántóan hibás alakok!" (GRÉTSY-KEMÉNY 1996; 48) 
az anyaországi sztenderdben milyen mértékben vannak jelen. Király Attila 
már 1996-ban vizsgálta ezt a jelenséget a szabadkai és a szegedi egyetemisták 
körében, s megállapította, hogy ezek a nyelvi változók markerek; jelenlétiik, 
használatuk tudatos, viszont egyikhez sem társul társadalmi megítélés, azaz 
nem jelölnek társadalmi, értelmi, iskolázottsági hovatartozást (KIRALY 1998; 
196). Ebben a megállapításban a tudatosság jelenlétét igencsak megkérdöje- 
lezhetönek tartjuk, megfigýeléseink szerint az ez mellett, az miatt teljesen ösz- 
tönös, spontán jelenségként él a vajdasági magyarok nyelvében, szinte minden 
réteg és csoport nyelvhasználatában; pl.: Ez mellett a patriarchális hozzáállást 
is figyelembe kell venni (értelmiségi beszéló egy rádiómíísorban); Szitkség van 
ezmellett a sziilót behívni (pedagógus szövegében rádiómíísorban). . 

A nákolás státusát, elöfordulását is markerszerúnek ítélte meg Király At- 
tila. Ez a jelenség a magyarországi magyar nyelvváltozatokban inkább szte- 
reotípiaként viselkedik, tehát tudatosan odafigyelnek erre a jelenségre, javít- 
ják, jelenléte osztályrétegzödést mutat. Az utóbbi egy évtizedben a vajdasági 
regionális nyelvváltozatokban mintha elmozdulás történt volna a jelentösebb 
stigmatizálás felé, s az igényesebb beszélök keriilik, söt javítják. 

Határozottan érezhetö régiónkban a hasonlító határozónak a sztenderdtöl 
eltérö, -tól, -tól ragos realizálódása: a formális és az informális nyelvváltoza- 
tokban egyaránt, a beszélök valamennyi csoportjában. (Ami még megjegy- 
zendö, hogy mind gyakrabban bekeriil az írott változatokba is; pl. a sajtó- 
nyelvbe.) A jelenség terjedését feltehetöen erösíti a szerb analóg szerkesztés 
is, de a -tól, -töl változók nyelvjárási beágyazottsága más magyar nyelv- 
változatokban is érezteti hatását, csak jóval kisebb mértékben. Felmérések 
hiányában természetesen ezt is csupán hipotetikus érvénnyel állíthatjuk. 
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A szlengesedés, az ún. bizalmas nyelvhasználat terjedése nálunk is eröteljes: 
a lexikában nagy mennyiségú és eltérö eredetú szóelem jelenik meg (pl. pasi, 
szingli, bepaliz, linkel, lúzer stb.); emellett a stílusrétegek egymásba építésekor 
is: pl. holnap a magyar csapat egy dobogós helyet próbál megcsžpni (VajdTv); 
Azért vagy egyiitt egy bíínözóvel a kihallgatáson, hogy köpjön? (Magyar Tv 1) 
E jelenség hatása, következménye nemcsak abból áll, hogy szókészletiinkbe 
szlengelemek keriilnek, talán az újdonság erejével is hatnak, hanem a szó, a 
szerkezet emocionális értékének a változása a kisebb-nagyobb (beszélö)kö-
zösség értékelö magatartásának a megváltozásával is egyiitt járhat. 

Rokon jelenség napjainkban s a vajdasági magyar nyelvben is jelen van 
a nyelvi sznobizmus, amelynek nagyon sokféle formája van: a nem semmi, 
nem jött össze kifejezések.divatja múlóban van, de az ez a történet erról szól 
még igencsak gyakori, az ennyi, ilyen egyszerú típusú szövegzárás szintén, az 
idegennyelv-tudásból eredö hivalkodás formái: a teammunka, a brendépítés, 
a tender, a stylist stb. A nyelvhasználati tekintélyminták tömege árad a médi- 
ából, a szórakoztatóiparból, a reklámokból (vö. RAJSLI 2005). 

Hiányok 

Egyértelmíí hiányként jelenik meg a magyar nyelvhasználat színtereinek 
korlátozottsága: a munkahely és a hivatal az a két fontos színtér, ahonnan a 
magyar nyelv mindinkább kiszorul. A felcserélö kétnyelvííségben pedig egyre 
érzékelhetöbbé válnak a nyelvi állomány hiányai. A 2000 köriil történt széles 
körú összegzésböl kideriilt , hogy a határon túli magyar régiókban egyértel- 
mííen, jóllehet nem azonos mértékben jelentkeznek a hiány tiinetei. Péntek 
János megjegyzi, hogy a hiány csak interlingvisztikai viszonylatban „a nyelv" 
hiánya, egyébként a beszélöé, „aki hezitál, aki zavarban van, aki keresi, és 
nem találja a szavakat (kétnyelvú közösségekben ezek gyakori jelenségek), a 
közösségé, amely idölegesen pótolja a hiányokat" (PÉNTEK 2003; 280). 

Melyek ezek a titnétek? — Jellemzö a nyelvi bizonytalanság, a lelassuló 
beszédtempó, a kapkodó intonáció, amit egy kedvezötlen attitúdváltás kísér, 
amikor is a beszélö tehernek kezdi érezni az anyanyelvét ;  bizonyos fokú ešély- 
telenséget kapcsol hozzá, amihez a legrosszabb esetben szégyenérzet társul. 

Až elbizonytalanodás okozza az olyan szótévesztéseket, mint amilýen a 
belgrádi Salvador Dalí-kiállítás beharangozásában hangzott el: Egy általa 
tapintatlan teriilethez nyúlt a múvész... Hasonlóak a vonzattévesztések is: 
pl. nem voltak oda az ötlettól (VajdTv): Jelentös hiány tapasztalható a pe-
dagógusok szaknyelvi készségében, az anyanyelvikompetencia-hiány miatt 
sokszor nehézségekbe iitközik a szaktárgyak magyar nyelvíí oktatása. 
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A hivatali nyelv, a közigazgatás nyelvében növekvö hiányt is említeni 
kell. Éppen itt jelentkezik a legtöbb „beszédhelyzeti kötödésö kölcsönszó" 
(ahogyan Papp György nevezte a közlési interferenciának ezt a csoportját 
— PAPP 1995; 219). A hivatali nyelv, az iskolai élet, a sport, a munkahe- 
lyi és részben a mindennapi élet teriiletén a 90-es években Papp György 
mintegy 100-150 egységnyi ilyen kiilönösen gyakori elemet kiilönített eI. 
Ez a szócsoport idöröl idöre változik, újul, de vannak közöttiik makacsabbak 
is, hiszen a menettérti jegy kifejezést a povratna karta (gyakran csak így: 
povratna) helyében a kitartó (mintegy 30 évnyi) próbálkozás után sem tud- 
ják egyes jegypénztárban elsajátítani. 

Ez az a teriilet, az a nyelvhasználati „rés", amely a magyar nyelv sokat 
emlegetett szétfejlödési tendenciáinak legjobban megfelel, ahol valóban ki- 
alakulhatnak olyan lexikai elemek, amelyek akár a kommunikációt is ne- 
hezíthetik. Anélkiil, hogy az egyes kontaktusváltozatok divergenciájának 
veszélyéról, annak valós alapjáról pró és kontra érveket sorakoztatnánk fel, 
megállapíthatjuk, hogy ezekkel a jelenségekkel mindenképpen számolni 
kel1, s a köriilmények ellenére is arra sziikséges törekedni, hogy az így kiala- 
kult eltérés minél kisebb legyen (vö. KATONA 2003; 14). 

A szórend idegensége nagymértékben magyarázható a fordításszövegek, 
illetve a tudat alatt múködö idegen minta hatásával. Nap mint nap számos 
ilyen mondat hangzik el: az idén számítunk több versenyzóre; ók ott birnak 
kapni, hát amit illeti, mi elégedettek vagyunk (VajdTv). 

Szólni kellene itt még több, ma már klasszikusnak számító nyelvmíívelö 
„közhely"-röl, mint amilyen pl. az egyezik valakivel/valamivel vonzat, ma 
is éppúgy hallhatók a vajdasági magyar nyelvben, mint amikor Kossa János 
és mások is a„mi" nyelviinkról szóló tanulmányaikban foglalkoztak vele 
(vö. KOSSA 1978; 296). Számunkra itt ismét az a fontos információ, hogy 
hol hangzik el az illetö mondat: nem egyezik ezzel a KFOR (Újvidéki Rádió, 
kommentár). A névelö lemaradása mindinkább tapasztalható: mondat elején: 
Említett polgármesterek... (VajdTv); mondatban: Mikor kezdödik mai nap 
folyamán ez a rendezvény? (Ujvidéki Rádió, riport), tehát éppúgy nagyon 
gyakori, mint 30-40 évvel ezelött. 

Az viszont érdekes, hogy a végett/miatt névelök differenciált használata 
nemcsak összemosódni látszik, de a végett egyértelmúen mindkét határozói 
szerepben túlsúlyba keriilt; pl. A kedvezótlen idójárás végett a rendezvényt zárt 
térben szervezték. (VajdTv) Itt is az a nagyobb gond, hogy ez a mondat az esti 
hírmúsorban volt hallható, nem pedig spontán nyelvi megnyilatkozásban. 
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Rrjsli Ilona: Többletek és hiányok a vajdasági magynr nyelvben 

Összegzés 

Péntek Jánosra hivatkozunk összegzésiinkben is, aki a következö megál- 
lapításra jutott az ezredforduló táján: „Az átfogó kárpát-medencei vizsgálat- 
nak a legföbb következtetése éppen az, hogy a kiilsö régiók magyar nyelvi 
helyzetének nem a divergens változás a fö jellemzöje, hanem a hiány, a defi- 
cit" (PÉNTEK 2003; 279). Ennélfogva tehát nem a kiilönfejlödés veszélye az, 
amitöl igazán tartanunk kell, hanem az egyént, a közösséget idölegesen vagy 
rosszabb esetben tartósan érintö hiány, a nyelvvesztés, a nyelvelhagyás. 

Ezzel a röpke áttekintéssel nem mérlegkészítés volt a célunk, nem is egy- 
féle számvetés, inkább a figyelemfelhívás halvány reménye: hogy mindnyá- 
jan, egyénenként is tehetiink valamit az igényesebb, a felelösségteljesebb 
anyanyelvhasználat érdekében, a kommunikáció színvonalának émeléséért 
(SZABÓMIHÁLY 2009; 138). Emellett hatni szeretnénk mindazokra, akik te- 
hetnek valamit a határon túli magyarnyelv-oktatás korszerúsítéséért, próbálják 
meg minél sikeresebben felkészíteni a következö generáció beszélöit a kiilön- 
bözö élethelyzetekben fellépö kommunikációs zavarok kezelésére, a kiilönbö- 
zö (egynyelvíí vagy kétnyelvú) partnerekkel történö sikeres kommunikációra. 
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OVER AND UNDER USAGE IN THE HUNGARIAN 
LANGUAGE OF VOJVODINA 

Some local characteristics of Hungarian spoken in Vojvodina 

The paper is an attempt to give a review of the current characteristics 
of Hungarian language in Vojvodina. The basis for comparison is standard 
Hungarian from which Hungarian language in Vojvodina, just as other cross-
border contact varieties in general, differs in several aspects. In our paper we 
show examples of over and under usage, as well as linguistic features con- 
gruent with the standard use, that is, typical features of everyday language 
use, which can be most successfully captured by observation and the record- 
ing of spontaneous speech productions. 

Keywords: sociolinguistics, Hungarian language usage in Vojvodina, lan-
guage planning, standard, language shortfall, language cultivation. 
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Language Myths in Vojvodina 

A nyelvi mítosz közhiedelem a nyelvröl, olyan sztereotip, széleskörúen elterjedt téves véle- 
kedés a nyelvröl, melyben a beszélök hisznek. A dolgozat bemutatja, hogy a vajdasági ma-
gyarok miként látják a nyelv és a magyar nyelv egyes kérdéseit, azaz milyen mértékben élnek 
közösségiinkben a nyelvi mítoszok, melyek az anyanyelvvel, a nyelvváltozatokkal, a nyelv 
belsö változatosságával, a nyelv mííködésével és vá9tozásával, a nyelvérintkezéssel és a két- 
nyelvúséggel, valamint a nyelvészek feladatával kapcsolatosak. 
Kulcsszavak: nyelvi mítosz, anyanyelv, irodalmi nyelv, köznyelv, nyelvjárás, nyelvromlás, 
idegen szavak, nyelvkeveredés, kétnyelvííség, nyelvhelyességi hiba. 

A nyelvközösség tagjainak vannak gondolatai és ismeretei a nyelvrðl ál- 
talában és az anyanyelvröl is. Ezek egy része a mai nyelvszemlélet szerint 
nyelvi mítosznak tekinthetö, mert téves vélekedés, azaz olyan hiedélem, me- 
lyet a mai nyelvészet nem fogad el és megcáfol. „A nyelvvel kapcsolatos 
közkeletíí téves vélekedésekre is áll az, hogy ezek mintegy részei az adott 
közösség kultúrájának, vagyis a laikus beszélök is ismerik öket, beszélnek 
róla, hisznek benniik (vö. Bauer—Trugdill 1998; XVI), természetesen — más 
típušú modern mítoszokhoz hasonlóan — mítoszként eltérö mértékben. A 
nyelvi mítoszok.— akárcsak egyéb mítoszok — befolyásolják a hétköznapi be-
szélök viselkedését (mindenekelött, de nem kizárólagosan nyelvi viselkedé- 
siiket), ennélfogva nyelvi változások megindulásához vagy megerösítéséhez 
iš hozzájárulhatnak" (LANSTYÁK 2007a; 156). Lanstyák tanulmányában 

" A tanulmány a Szerb Köztársaság Oktatás- és Tudományiigyi Minisztériuma 178017. szá-
mú projektumának keretében késziilt. 
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olvashatjuk azt is, hogy a nyelvi mítoszokat az emberek nem kérdöjelezik 
meg, és nem is elemzik öket. Éltetöi a hétköznapi beszélök, „ezek sajátos 
csoportjaiként a tanítók és a (magyar és más szakos) tanárok, az írók és 
más közismert és köztiszteletben álló közéleti személyiségek, valamint a 
nyelvmíívelök. Rajtuk kíviil a , nyelvészek is terjeszthetnek mítoszokat..." 
(LANSTYÁK 2007a; 156). A szérzö kiilönösen veszélyesnek tartja, ha ezek 
hirdetik a téveszméket. A szerzö részletesen feldolgozta a nyelvi mítoszokat, 
és csoportosítva öket bemutatta, miként látja a téves ismereteket a korszeríí 
nyelvtudomány. Az egyik nagy tanulmányából kideriil, hogy kiilönbözö ma- 
gyar régiók mítoszai felöl is érdeklödött, arról azonban nem tesz említést, 
hogy vidékiink vélekedéseiröl is lettek volna adatai. Ezért tartottam fontos- 
nak megvizsgálni, élnek-e a vajdasági magyarok körében azok a mítoszok, 
melyekröl az említett szerzö értekezett. 

Adatközlöm 40 elsö éves egyetemista (a Magyar Tanszék és a Míívészeti 
Akadémia hallgatói), valamint 10 író volt. A minta csak részben és kiilön- 
bözö szempontból tekinthetö reprezentatívnak. Az egyetemisták Vajdaság 
kiilönbözö helységeiból valók, tehát a tartomány nagy részéröl kaphattam 
adatokat a hiedelmek létezéséröl vagy elvetéséröl. Az írók is több város- 
ból/faluból származnak, esetiikben azonban eltérés van az életkor szerint. 
Vannak közöttiik fiatalok, a középgenerációhoz és az idös(ebb) korosztályba 
tartozók. A felmérés kérdöív segítségével történt. A kérdöívben megállapítá- 
sok voltak, melyek magyar nyelvi és egyetemes nyelvi mítoszok a nyelvröl 
általában és nyelviinkröl — a köznyelvröl, az irodalmi nyelvröl, a nyelvjá- 
rásokról, a nyelvváltozatokról, a nyelv múködéséröl és változásáról, a nyel- 
vek érintkezéséröl és a kétnyelvííségröl. Azaz olyan kérdésekröl, melyekkel 
kapcsolatban a nyelvészeti ismeretekkel nem rendelkezö vagy csak szerény 
ismeretekkel rendelkezöknek is vannak elképzelései. Az adatközlök feladata 
az volt, hogy eldöntsék, szerintúk igazak vagy hamisak a megállapítások. 
Az egyetemeseket, mint Lanstyák írja, „a magyar anyanyelvíí emberek ter-
mészetesen elsösorban saját anyanyelviikre vonatkoztatják" (LANSTYÁK 
2007b; 192). Elöljáróban máris megjegyezhetjiik, hogy a vajdasági magya- 
rok körében is élnek mítoszok a nyelvröl és nyelviinkröl, ám némelyiket a 
megkérdezettek köziil többen elvetik. És az is kideriil, hogy egy résztiket 
minden adatközlö élteti. Néhány adatközlö megjegyzést is tett a megállapí- 
tásokkal kapcsolatban, melyek közlését fontosnak tartottam. A szövegben 
több esetben bemutatom a megállapítás elfogadásának vagy elutasításának 
arányát a teljes anyag alapján, és a legtöbb mítosszal kapcsolatban kiilön 
közlöm a két csoporttól kapott válaszok elöfordulásának arányát is. Az írók 
véleményét azért tartom fontosnak kiemelni, mert lényegesen eltér az egye- 
temistákéitól. 
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Az elsö három megállapítás az anyanyelvvel kapcsolatos. Néhány kivé- 
tellel az adatközlök elfogadják, hogy anyanyelvéhez minden embert bensö-
séges viszony fííz , igaznak tartják, hogy anyanyelvén tud az ember legjob- 
ban gondolkodni, fogalmazni és ismereteket szerezni, és azt is, hogy minden 
embernek, kiilönösen az iskolázottaknak erkölcsi kötelessége, hogy ápolja, 
védelmezze anyanyelvét, iigyeljen épségére és tisztaságára. Minden író így 
gondolja, az egyetemisták köziil ketten nem. A bensöséges viszonnyal kap- 
csolatban egyikiik megjegyezte, hogy személytöl fiigg. E mögött a megjegy- 
zés mögött az a gondolat lehet, amellyel Lanstyák érvel, tudniillik, hogy 
vannak felcserélö kétnyelvííségi helyzetek is, melyekben a többség megbé- 
lyegzi a kisebbség nyelvét, ezért megtörténhet, hogý a kisebbségi beszélö 
szembefordul anyanyelvével. Emiatt az anyanyelvhez fíízödö bensöséges vi- 
szonnyal kapcsolatos állítás nem minden esetben igaz. Ha valaki nem anya- 
nyelvén tanul, a másik nyelven könnyebben szerez ismereteket. 

A nyelv változataival kapcsolatban eltéröek a vélemények. Az írók 60%-a 
nem tartja értékesebbnek az írott nyelvet a beszélt nyelvnél, tehát egy ré- 
sziikben nem él az a mítosz, hogy csak a standard nyelvváltozat, azaz az 
irodalmi nyelv és a köznyelv a helyes, a nyelvjárások pedig romlott és hibás 
nyelvváltozatok. Többségiik elfogadhatatlannak tartja azt az állítást, hogy a 
nyelvjárások értékesebbek más nyelvváltozatoknál. Az idegen nyelvek hatá- 
sától mentesebb nyelvváltozatokat azonban értékesebbnek tartják ök is és az 
egyetemisták is azoknál a nyelvváltozatoknál, melyekben a hatás erösebben 
érvényesiil. Néhány vélemény az irodalmi nyelvröl és a nyelvjárásról: „Az 
irodalmi nyelv elveszítette régi presztízsét. A centrum nyelve sem kiilönb a 
perifériáénál." „A valóság az, hogy a hétköznapi életben a média vette át a 
vezetö szerepet, ezért a helyes nyelvhasználat mintájául kellene szolgálnia a 
hírolvasónak is, a tévés míísorvezetönek is. Mivel sokkal több ember nézi/ 
hallgatja, mint amennyi olvas, a felelösségiik is megnött. A nyelv helyessége 
nem is juthat kifejezésre egy rosszul olvasó, beszédhibás bemondó ajkán." 
„A nyelvjárásokat ismerniink és örizniink kell, ugyanakkor az irodalmi nyel- 
vet sem szabad feladnunk. Mindkettö fontos a maga nemében." Mindkét 
nyelvváltozatnak megvan a maga normája, és saját normájuk alapján kell 
megítélni öket. Az egyetemisták köziil többen (60,67%-uk) nem tartják érté-
kesebbnek az írott nyelvet, viszont kevesebben vetik el (36,67%-uk), hogy 
a nyelvjárások az értékesebbek. A nyelvjárást egyik megkérdezett írónk sem 
tartja romlott és hibás változatnak, és az egyetemisták köziil is többen elvetik 
a tévhitet (76,67%-uk). 

A nyelv belsö változatosságával kapcsolatos tévhit, hogy az egymással 
váltakozó formák köziil az egyik nem egy esetben felesleges, mert a má- 
sikkal minden további nélkiil helyettesíthetö, az egyetemisták 43,33%-ában 
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él, viszont ezt egyik író sem hiszi (az ilyen válasz várható volt!). Egyikiik 
megjegyezte: „minden magyar nyelvi formának stílusértéke van". 

Azt a tévhitet sem hangoztatják az írók, hogy a nyelvben vannak olyan 
szavak, kifejezések és nyelvtani formák, amelyek eredendöen rosszak, és 
ezért jó volna, ha eltúnnének belðle (70%-uk legalábbis nem hiszi), és az 
egyetemistáknak is csak 40%-a tudja úgy, hogy vannak nyelvtinkben rossz- 
nak minösíthetö szavak, kifejezések és nyelvi formák. Azt viszont nem ta-
gadhatjuk, hogy vannak olyan nyelvi formák, amelyek nem minden beszéd- 
helyzetben elfogadhatók. 

A nyelvmííködéssel kapcsolatos mítoszok azonban jelen vannak az adat-
közlöknél: 90%-uk (az egyetemisták 93,33%-a, az írók 80%-a) úgy véli, 
hogy gondos fogalmazással, nagyobb odafigyeléssel elérhetjiik, hogy az ál- 
talunk használt kifejezések, mondatok egyértelmííek legyenek. Az a mítosz, 
hogy sok szót helyteleniil használnak a beszélök, minden adatközlö számára 
elfogadható. 

A nyelvészek szerepéröl megoszlanak a vélemények, az adatközlök 
67,5%-a (az egyetemisták 76,66%-a) úgy gondolja, hogy a nyelvészeknek 
az a dolga, hogy feltárják az emberek beszédében található nyelvhelyességi 
hibákat, és hogy ezek kijavításával elösegítsék nyelviink egészséges fejlö- 
dését. Az írók másként vélekednek, 60%-uk nem fogadja el az állítást, azaz 
többiikben nem él a tévhit. Nem jellemzö az a mítosz, hogy a nyelvésznek 
hatalma van a nyelv fölött (az egyetemistáknak 83,34%-a, az íróknak pedig 
90%-a nem fogadja el a nyelvész hatalmával kapcsolatos megállapítást). Te- 
hát szinte mindegyik megkérdezett jól tudja, hogy a nyelvésznek nincs ha- 
talma a nyelv fölött, a nyelvész a jellemzök alapján állapítja meg a rendszer 
múködésének szabályait. 

A nyelvek érintkezéséböl következö jelenségekkel kapcsolatban többen 
úgy hiszik, hogy két vagy több nyelv keverésének eredménye zagyva be-
széd (az egyetemisták 66,66%-a), de az íróknak több mint fele (60%-a) nem 
gondolja így. A következö idézet az egyik író megjegyzése, mely a kódváltás 
jelenségét fogalmazza meg: „Viszont megeshet, hogy több idegen nyelvet 
ismerö emberek az egymás közti beszélgetésben több nyelvböl is idézhet-
nek egy-egy »bölcs« mondatot, vagy akár spontán áttérhetnek rövid idöre 
a németiil, angolul stb. való beszélgetésre egy-egy rövid kitéröben, hogy 
azután ugyanolyan spontánul visszatérjenek az anyanyelviikre." Egy másik 
megjegyzés az udvariasság maximáját fogalmazza meg: „A kommunikáció 
elöbbre való a csendnél." Ebbe én beleértem, hogy a kódváltás természetes 
jelenség, ha a beszélök kétnyelvííek. 

Mítósz az is, hogy két nyelv keverése a megbecsiilés hiányát jelzi az érin- 
tett nyelvekkel szemben. Az egyetemisták fele ezt elfogadja, és így véleke- 
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dik az írók 55,55%-a. Egyikiik szerint azonban más mutatja a megbecsiilés 
hiányát a másik nyelvvel szemben: „A megbecsiilés hiánya az, ha valaki meg 
sem próbál megszólalni soha a másik nyelvén, mert a magáét többre tartja." 

Az a mítosz is él Vajdaságban, hogy két nyelv keverése arra utal, hogy a 
beszélö nem ismeri jól egyik vagy mindkét nyelvet, az egyetemisták 57,14%- 
a (ketten nem döntöttek), az írók 70%-a így válaszolt. Van olyan vélemény, 
hogy a nyelvkeveredés romláshoz vezet, de van, aki úgy gondolja, hogy 
„még a nyelvromlás is többet ér a nyelvváltásnál". A kódváltásnak sokféle 
indítéka van, egyik köziiliik a nyelvi hiány kikiiszöbölése. A kódváltás nem 
jelent hiányos nyelvtudást. 

Az idegen szavakat az egyetemisták 70%-a tartja veszélyeseknek, az írók 
többsége azonban másként vélekedik róluk, csak 20%-uk szerint veszélye- 
sek nyelviinkre nézve. Ebböl következik, hogy szerintiik (legalábbis 60%-uk 
szerint) nem kell óvnunk töliik nyelviinket. Az egyetemisták többsége azon- 
ban, mivel veszélyeseknek tartja öket, úgy látja, óvnunk kell töliik a nyelvet 
(70%-uk tehát tévhitben él). A belsö keletkezésú szavakat az egyetemisták 
is és az írók is jobbaknak tartják, mint az idegen szavakat. És az adatköz- 
lök mindkét csoportja szerint a nyelvre nem annyira az idegen szavak és 
kifejezések jelentenek nagy veszedelmet, hanem az idegenszerú szerkezetek, 
a mítosz szerint ugyanis ezek veszélyeztetik legink'abb a nyelv épségét (az 
egyetemisták 60%-a, az írók 80%-a van ilyen véleményen). 

Azt az állítást, hogy az idegen eredetíí kölcsönszavak beáramlása azért is 
veszélyes, mert nyelvcserét idézhet elö, az egyetemisták 44,67 %-a, az írók 
60%-a hamisnak tartja, tehát a mítoszt nem minden adatközlö vallja. 

Nyelviinkkel kapcsolatban is él néhány mítosz. Köreinkben is él az a hi- 
edelem, hogy nyelviink egyedi logikájú és kiilönösen gazdag nyelv (minden 
egyetemista így hiszi, az íróknak pedig 80%-a), abban a tévhitben azonban, 
hogy nyelviink legföbb jellegzetessége a tömörség, nem sokan élnek, bár 
a százalékarány mutat egy kis eltérést (az egyetemisták 36,66%-a, az írók 
30%-a tartja nyelviink jellegzetes sajátságának a tömörséget). Nyelviink 
helyzetét illetöen az adatközlök körében nem jellemzó az a mítosz, hogy 
kicsi és csekély jelentöségú nyelv (az egyetemistáknak mindössze 13,33%- 
a, az íróknak 20%-a gondolja így). A legtöbben viszont elfogadják, hogy a 
nyelvi mííveletlenség és idegenmajmolás miatt nyelviink veszélyben van — 
Vajdaságban is és Magyarországon is (az egyetemisták 80%-a, az írók 70%- 
a). Az igazság az, minden nyelv egyedi. A tömörség nem általánosítható, az 
viszont igaz, hogy nyelviink agglutináló jellege miatt tömör. Az is tény, hogy 
az írott nyelv tömörebb a beszéltnél. 

Nyelviink változásával kapcsolatban is élnek mítoszok. Az egyik romlá- 
sával kapcsolatos. Viszont a válaszokból látható, hogy az egyetemistáknak 
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csak egy része (43,33%-a) gondolja úgy, hogy azArany János-korabeli nyelv 
jobb volt a mainál. Az írók 80%-a nem így látja. Ezt bizonyítja a következö 
megjegyzés is: „A magyar nyelv nem romlik. Esete válogatja, hogy kinek mi 
a helyes és szép. A kétszáz éves nyelv mára nehézkessé, meghaladottá vált. 
Le kell fújni róla a port, hogy egyáltalán élvezhetö legyen. Lábjegyzetek 
nélkiil pedig az egyszerú mai ember számára nem is érthetó." A nyelv nem 
romlik, hanem változik. Ha romlana, nem tudnánk sikeresen kommunikálni. 
Nyelvleépiilés nyelvcsere alkalmával van. 

Tehát a romlással kapcsolatos tévhit nincs elterjedve, de hogy gondok 
vannak a nyelvhasználattal, azt az adatközlök 95%-a hiszi. Ezt az állítást az 
egyetemisták 96,66%-a, az írók 90%-a tartja igaznak. 

Azt, hogy nyelviink szegényedik, a beszélök nemtörödömsége, nyelvi 
mííveletlensége miatt egyszeríísödik a nyelvhasználat és kifejezések, stílu- 
sok, múfajok, kommunikációs technikák túnnek el nyelviinkböl, az egye- 
temisták 80%-a hiszi, az írók 60%-a azonban nem így látja nyelvhasznála- 
tunkat. Az egyik író jegyezte le a következöket: „Ugyanakkor új szavakkal, 
nyelvi, stiláris fordulatokkal gazdagodik. Naponta sziiletnek új szavaink, ki-
fejezéseink, a stílusok és míífajok pedig gazdagodnak, ez nem a szegényedés 
jele." A divatszókkal kapcsolatos a mítosz, hogy veszélyesek, mert más sza- 
vakat szorítanak ki, és ezzel szegényítik nyelviink szókincsét. Ezt gondolja 
az egyetemisták 80%-a, az íróknak azonban csak a 30%-a. „Divatok jönnek 
és mennek, a nyelv marad" — tette hozzá egyik írónk. 

Összegzésként megállapítható, hogy a Lanstyák István által leírt míto- 
szoknak nem mindegyikét éltetik a vajdasági megkérdezettek, és kiilönbség 
van a szerény nyelvészeti ismeretekkel rendelkezö elsö éves egyetemisták és 
az írók vélekedése között. 
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FOGGELÉKI 

Az anyanyelvvel kapcsolatos mítoszok 

Mítosz 
Egyetemisták Írók 

igaz hamis igaz hamis 

Az anyanyelvhez bensðséges viszony 
fiízi az anyanyelvi bešzélðt 93,10 6,9 100 — 

Minden ember az anyanyelvén tud a 
legjobban gondolkodni és fogalmazni 96,66 3,34 100 — 

Minden ember kötelessége, hogy ápolja 
anyanyelvét 

93,33 6,67 100 — 

A nyelvváltozatokkal kapcsolatos mítoszok 

Mítosz 
Egyetemisták Írók 

igaz hamis igaz hamis 

Az írott nyelv értékesebb a beszéltnél 39,33 60,67 40 60 

A standard nyelvváltozat a helyes, a 
nyelvjárás romlott és hibás változat 23,33 76,67 — 100 

A nyelvjárás az értékesebb nyelvváltozat 63,33 36,67 33,33 77,77 

Az idegen hatástól mentes változat az 
értékesebb 

70 30 60 40 

A nyelv belsó változatosságával kapcsolatos mítoszok 

Mítosz 
Egyetemisták Írók 

igaz hamis igaz hamis 

Vannak, akik önkényesen keverik 
a helyes és helytelen nyelvi formákat 

96,66 3,34 100 — 

A váltakozó formák köztil az egyik 
fölösleges 

43,33 56,67 — 100 

A nyelvben vannak eredendöen rossz 
szavak, kifejezések, nyelvtani formák 40 60 30 70 

' A mítoszok egy része a táblázatban rövidített formában található. Az adatok %-ban vannak 
megadva. 
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A nyelvmííködéssel kapcsolatos mítoszok 

Mítosz 
Egyetemisták Írók 

igaz hamis igaz hamis 

Gondos fogalmazással mondataink 
egyértelmííek lesznek 

93,33 6,67 80 20 

Egy-egy szót sokan helyteleniil 
használnak 

100 - 100 - 

A nyelvészek feladatával és hatalmával kapcsolatos mítoszok 

Mítosz 
Egyetemisták Írók 

igaz hamis igaz hamis 

A nyelvész dolga, hogy feltárja 
a beszédben található 

nyelvhelyességi hibákat 
76,66 23,34 40 60 

A nyelvésznek hatalma van a nyelv fölött 16,66 83,34 10 90 

A nyelvérintkezéssel kapcsolatos mítoszok 

Mítosz 
Egyetemisták Írók 

igaz hamis igaz hamis 

Két nyelv keverése egyetlen 
beszélgetésen beliil zagyva beszéd 

66,66 33,33 40 60 

Két nyelv keverése a megbecsiilés hiánya 
az érintett nyelvekkel szemben 

50 50 55,55 44,44 

Két nyelv keverése arra utal, hogy a 
beszélö nem ismeri jól az egyiket v. 

egyiket sem 
57,14 42,86 70 30 

Két nyelv keverése a nemtörödömségre 
vezethetö vissza 

53,33 46,67 60 40 

Az idegen nyelvektól óvnunk kell saját 
nyelviinket 

70 30 40 60 

Az idegen szavak veszélyesek, mert 
kiszorítják a nyelv saját elemeit 

70 30 20 80 

A belsá keletkezésíí szavak jobban az 
idegen szavaknál 75,86 24,14 70 30 
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A nyelv épségét jobban veszélyeztetik az 
idegenszeríí nyelvtani szerkezetek, mint 

az idegen szavak és kifejezések 
60 40 , 80 20 

Az idegen eredetíá szavak beáramlása 
veszélyes, mert nyelvcserét idézhet elö 53,33 46,67 40 60 

A kétnyelvííséggel kapcsolatos mítoszok 

Mítosz 
Egyetemisták Írók 

igaz hamis igaz hamis 

A kétnyelvííek anyanyelvi szinten 
beszélik a két nyelvet 53,33 46,67 60 40 

A kisebbségi helyzetben élö kétnyelvííek 
egyik nyelvet sem beszélik rendesen 33,33 66,66 40 60 

A magyar nyelvvel kapcsolatos mítoszok 

Mítosz 
Egyetemisták Írók 

igaz hamis igaz hamis 

A magyar nyelv egyedi logikájú, 
kiilönösen gazdag nyelv 100 — 80 20 

A magyar nyelv egyik fö jellegzetessége 
a tömörség 

36,66 63,34 30 70 

A magyar nyelv helyzetével kapcsolatos mítoszok 

Mítosz 
Egyetemisták Írók 

igaz hamis igaz hamis 

A magyar nyelv kicsi és csekély 
jelentöségíí nyelv 13,33 86,67 20 80 

A magyar nyelv a beszélök 
nemtörödömsége és ide ,genmajmolásá 

miatt van veszélyben 
80 20 70 30 

28 



Hungarológiai Közlemények, Újvidék, 2012. XLIII/X111. évf., 1:, 20-30. 

Nyelvilnk változásával kapcsolatos mítoszok 

Mítosz 
Egyetemisták Írók 

igaz hamis igaz hamis 

A magyar nyelv romlik 43,33 56,67 20 80 

A magyar nyelv szegényedik 80 20 40 60 

A magyar nyelv nem romlik, de a 
nyelvhasználattal sok gond van. 

96,66 3,34 90 10 

A divatszók veszélyesek, mert más 
szavakat szorítanak ki 80 20 30 70 
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LANGUAGE MYTHS IN VOJVODINA 

Language myths are public beliefs about language, stereotypes which are 
widespread false opinions about language which speakers consider to be true. 
The paper shows how Hungarians in Vojvodina perceive certain questions of 
Hungarian language and language in general, that is, to what extent language 
myths exist in our community, presents myths related to the mother tongue, 
language varieties, the inner variedness, functioning and changing of lan- 
guage, language contact and bilingualism and the role of linguists. The data 
were collected through questionnaires; the informants had to decide whether 
they considered a myth true or not. Forty first year university students and 
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ten writers were involved in the surveying. The data show that there were a 
number of language myths which every informant accepted as true, while 
the majority of them were accepted in varying degrees. Some of the existing 
myths about our language were discarded by part of the informants. There 
was a difference of opinion between the writers and of the students with poor 
linguistic background. 

Keywords: language myth, mother tongue, literary language, standard 
language, dialect, language attrition, intermingling of languages, foreign 
words, bilingualism, language usage errors. 
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VAJDASÁGI MAGYAR NYELV ÉS STÍLUS 
A vajdasági magyarnyelv-használat sajátosságai napjainkban* 

Hungarian in Vojvodina: Language and Style 
Charaćteristic features of current Hungarian 

language use in Vojvodina 

A tanulmány annak a vizsgálatnak az eredményeit mutatja be és elemzi, melynek középpont- 
jában a vajdasági magyarnyelv-használat néhány, a magyarországi magyarnyelv-használattól 
eltérö jellemzöje áll. A vizsgálódás korpuszát a vajdasági Magyar Szó címú napilap interne- 
tes, on-line változatában 2011 szeptemberében és októberében megjelent néhány cikk és az 
olvasók által írt hozzászólás (úgynevezett komment) szövege szolgáltatta. A vizsgálat a kor- 
puszból származó konkrét példák elemzésével mutatja be napjaink vajdasági magyarnyelv- 
használatának néhány szókészletbeli, grammatikai és stilisztikai jellemzöjét. 
Kulcsszavak: on-line szöveg, „írott beszélt nyelv", vajdasági magyarnyelv-használat, eltérés. 

Bevezetés: a vizsgálat oka, céljai 

A jelen vizsgálódás célja olyan, a mai vajdasági nyelvhasználatban meg- 
figyelhetö jelenségek tanulmányozása, illetve néhány releváns példa bemu- 
tatása, melyek feltehetöen a kétnyelvííségi helyzet következtében, kontak- 
tusnyelvi jelenségként jönnek létre a nyelvben. 

* A tanulmány az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán megrendezett Egyetemi 
Nyelvészeti Napokon 2011. november 9-én elhangzott elöadás alapján íródott. 
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Ezek a jelenségek a magyart mint kisebbségi anyanyelvet (NÁDOR 
2008; 398) beszélök körében a tapasžtalatok, korábbi vizsgálatok alapján a 
magyarországi magyarnyelv-használathoz képest nagyobb mértékben jelen- 
nek meg, és a kiválasztott korpusz segítségével várhatóan közvetleniil és jól 
tanulmányozhatóvá válnak. A vizsgálat elsödleges okának tekinthetö, hogy 
— mint azt GÖNCZ 2004 megjegyzi — ezek a jelenségek a nyelvi variabilitást 
tiikrözik (GÖNCZ 2004; 89), így vizsgálatuk, figyelemmel követésiik min- 
den idöben aktuális és fontos feladat. 

A Kárpát-medencében éló nem magyarországi magyarság 
nyelvhasználatának általános jellemzóiról röviden 

A Kárpát-medencében, Magyarország határain kíviil élö magyarság 
nyelvhasználatának fontos jellemzöje, hogy az anyanyelv a nyelvhasznála- 
ti színterek bizonyos részéröl kiszorul. E jelenség következtében a magyar 
nyelv beszélöi a helyét átvevö többségi nyelv elsajátítására kényszeriilnek. A 
többségi nyelv elsajátításának és használatának eredményeképpen a nyelv- 
használatban az úgynevezett másodnyelv hatása is érvényesiil, ez a hatás 
pedig egyéni szinten interferenciajelenségeket okozhat. Ha ezek a jelensé- 
gek normatívvá válnak, beépiilnék az anyanyelv rendszerébe, és úgynevezett 
kontaktusváltozatok létrejöttét eredményezik (GÖNCZ 2004; 85). 

A vajdasági magyar kétnyelvú közösség 
nyelvhasználatáról általánosságban 

Mint azt GÖNCZ 2004 is megállapítja a vajdasági magyar kétnyelvíí kö- 
zösség nyelvhasználatáról, jellemzö módon a mindennapi élethelyzetekben 
a nyelvhasználók a magyar mellett többségében a szerb nyelvet használják. 
Nyelvhasználati szokásaikat így a már említett nyelvi kontaktusokból eredö 
szabályosságok is befolyásolják; ehhez járulnak továbbá a kisebbségi hely- 
zet következményeként jelentkezö egyéb hatások. 

Ezek a hatások egyiittesen akár jelentös eltérést is okozhatnak a 
standard(abb) nyelvhasználattól az egynyelvíí, többségi helyzetú magyarok 
nyelvhasználati szokásaihoz viszonyítva. A kutatások szerint azonban ezek 
a kiilönbségek a vajdasági magyar kétnyelvíí beszélök esetében nem túl na-
gyok, és valamivel kisebbek, mint más kétnyelvú magyar beszélöközössé- 
gek esetében (GÖNCZ 2004; 143). 
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A tanulmányban vizsgálandó jellemzókról 

A jelen tanulmány célja napjaink vajdasági magyarnyelv-használatának, 
illetve néhány stílusbeli jellemzönek a vizsgálata elsösorban GÖNCZ 1999, 
2004 és MOLNÁR CSIKÓS 1989, 1998 munkái alapján. 

A vizsgálat a feltárt nyelvhasználati sajátosságokat 2011. szeptember—ok- 
tóber folyamán keletkezett korpuszból származó példákkal szemlélteti, így 
tárja fel a szakirodalomban tárgyalt jellemzöket, és ad ezekre friss, mai pél- 
dákat a vajdasági magyarnyelv-használat köréböl. 

A korpuszról 

A vizsgálódás korpuszát a vajdasági Magyar Szó címú napilap internetes, 
on-line változatának (http://www.magyarszo.com ) 2011 szeptemberében és 
októberében megjelent számai adták. A vizsgálat célja a hivatkozott szakiro- 
dalomban tárgyalt nyelvhasználati szabályszerúségek körébe tartozó példák 
gyújtése.és bemutatása volt a fenti korpuszban fellelhetö nyelvi adatok segít- 
ségével. Az elemzést, értelmezést — elsösorban egy-egy lexéma esetében — a 
Nyelvtudományi Intézet Termini Adatbázisának (http://ht.nytud.hu/htonline)  
segítségével végeztem. 

A választott korpusz jellegénél fogva nemcsak olyan szövegek tanulmá- 
nyozására adott lehetöséget, melyek jellemzöiknek köszönhetöen nem változó, 
véglegesített formában jelentek meg az interneten (ilyen például az újságcikk), 
hanem lehetöséget kínált a cikkekhez kapcsolódó intemetes hozzászólások, az 
úgynevezett kommentek nyelvhasználatának tanulmányozására is. Ezeket a 
hozzászólásokat jellemzö módon a cikkek olvasói írták, akik regisztráció után 
reagálhattak az olvasottakra, kifejthették véleményiiket veliik kapcsolatban. 
Kommunikációs szempontból egy fontos tulajdonságát kell kiemelni az ilyen 
jellegíí szövegeknek: ezekben a hozzászólásokban a múfaj tulajdonságaiból 
fakadóan gyakran érvényesiilnek a párbeszédes forma jellemzöi, a beszélö— 
hallgató interakciójában megnyilvánuló jellegzetességek (stílus, viszony, re- 
levancia, hatásszándék stb.). A jelen vizsgálódás szempontjából pedig nagy 
elönye e szövegeknek a beszélt nyelvi társalgásokhoz képest, hogy írott for- 
mában találhatók meg az intemeten (HÁMORI, megjelenés alatt), így vissza- 
kereshetök, archiválhatók, folyamatosan tanulmányozhatók. 

A vizsgálat során hipotézisként feltehetö, hogy mind a vizsgált korpusz 
újságcikkeinek, mind pedig a kapcsolódó hozzászólásoknak a szövegeiben 
számos olyan nyelvi, nyelvhasználati jelenség megtalálható, mely feltehetö- 
en a kontaktusnyelvi hatás következtében érvényesiil, és a kétnyelvíí magyar 
beszélöközösség nyelvhasználatában figyelhetö meg. 
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A .  vizsgálandó jellémiókról 

A jelen tanulmányban tíz olyan jellemzöt vizsgálok. a kiválasztott kor- 
puszban,,melyek várhatóan sok esetben megjelennek az újságcikkek és az 
interneteš hozzászólásók szövegeiben. E jellemzðk bemutatásával várhatóan 
megfigyelhetövé válnák azok a nyelvhasználatbeli és stílusbeli jellegzetes- 
ségek, melyek a mai vajdasági magyarnyelv-használatot jellemzik. A vizsgá- 
landó tíz jellemzö a következö (GÖNCZ 1999, 2004 és MOLNÁR CSIKÓS 
1989, 1998 alapján): 

szókészletbeli eltérések, 
a szórend jellegzetességei, 
feminizálás, 
analitizáló hatás, 
a hasonlítással kapcsolatos változók használata, 
a valószínííleg, hogy és a nyilván, hogy szerkezetek használata, 
az inessivusi -ban/-ben változó használata -ba/-be alakban, 
a -t végíl igék tárgyas felszólító alakjának használata kijelentö módban, 
többes szám használata, 
kicsinyítö képzök használata. 

A fent felsorolt jellemzðk megjelenését a vizsgált korpuszban a következök-
ben tárgyalom részletesen. Az egyes jelenségek rövid bemutatása után a gyííj- 
tött korpuszból származó néhány példa illusztrálja a tárgyalt jelenségeket. 

Szókészletbeli eltérések 

A vizsgált szövegekben sok esetben feltííntek olyan szavak és szerkeze- 
tek, melyek eltértek a magyarországi magyartól, viszont magyar szövegkör- 
nyezetben jelentek meg, hasonlóan azokhoz, melyekre MOLNÁR CSIKÓS 
1989 is felhívja a figyelmet (MOLNÁR CSIKÓS 1989; 172). A következök- 
ben elöször néhány névszói, majd néhány igei példát mutatok be a vizsgált 
korpuszból: l 

(1) Laik 	 2011. szeptember 19. 20:09 
A naftaszókités még mindig titkosítva (...) 
(nafta: `gázolaj, dízelolaj', http://ht.nytud.hu/htonline/htlista.php?action=  
browse) 

' A tanulmányban a vizsgált korpuszból idézett szövegrészletekben a helyesírási hibákat, 
elírásokat nem javítom, a tárgyalt jelenségeket pedig kurzív szedéssel emelem ki. 
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Jellemzö módon az (1)-es számú bejegyzés nem magyar eredetú szavá- 
nak használatát kifogásolta a következö hozzászólás szerzöje: 

VierA. 	 2011. szeptember 19. 20:40 
magyarul, ha lehet. nafta > gázolaj 
Egy melléknévi példa, ahol az attraktív szó szerepel a magyarországi ma- 

gyarban megszokott vonzó helyett: 
Nap 	 2011. október 03: 15:01 

Sajnos ez nem attraktiv téma!!! 
A (4)-es számú idézet pedig egy hosszabb cikkböl származik, mely egy 

szakteriiletröl, a fiirdqturizmusról szól, így szakszókincsében több nem ma- 
gyar eredetíí szó is megjelenik: . 

(4) . Szerbia turisztikai poténciálját elsösorban a fiirdöturizmus képezi. Vajda- 
ság is számos termálvízlelöhellyél rendélkezik, ám a kapacitások kihaszná- 
lása nemzetközi viszonylatban egyelöre igen szerénynek mondható. (Téma: 
Fiirdöturizmus nagy reményekkel és kevés pénzzel. 2011. október 09.) 
Kiilönöseri érdekes az (5)-ös és a ráréagáló (6)-os számú bejegýzésben 

megjelénö probléma. Az (5)-ös számú idézet szerzöje a karto szót hászriálja 
annak a papírlapnak a megnevezéséré, melyet a kórházakban a páciénsek 
adatainak tárolására kiállítanak: 

kontra_pista 	, 2011. šzeptember 13. 11:48 
Minden egyes véradónak kiilön kartoja van, amely megmútatja a válós 
állapotot, hogy ki a rendszeres véradó (: .. ) 
A reakció az elözö bejegyzésre a következóképpén jelent meg a honlapon: 

Laik 	 2011. szeptember 13. 22:54 `. 

Mi az, hogy :*kiilön kartoja van* ? Már ön is elfelejtett helyesen magyar- 
kodni? 
Vagyis a hozzászóló magyartalannak érezte a. karto szó használatát. A 

probléma tisztázásához érdemes az ÉKsz. 2  vonatkozó magyarázatait idéz- 
niink: ezek szerint a karton szó jelentése 'kartotéklap' (ÉKsz; 2  2003; 629), 
vagyis egy nagyobb nyilvántartásból, a kartotékból származó kartonlap. Az 
(5)-ös számú bejegyzés szerzöje valószínúleg a'kartotéklap' értélemben 
használt kartonra gondolt, amikor hozzászólását írta. A szerb nyélvi hatás 
ebben az esetben nem valószíníí (hiszen szerbiil szintén kartonként jelenne 
meg a szó), sokkal inkább elképzelhetö, hogy elírásról van szó. Tanúlšágos 
viszont a (6)-os számú reakció rendreutasító hangneme: a benne megfogal- 
mazott kritika a„helyeš magyarkodás"-ra hívja fel a figyelmet. 

További példák szókészletbeli eltérésekre igék ešetében: . 

A (7)-es számú példában az egyezik valakivel ige jelenik meg 'egyetért, 
azonos véleményen van' jelentésben: 
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maramarosi 	 2011. szeptember 19. 09:41 
Egyezem Veronikával (...) 
A (8)-as számú megjegyzés írója a kirúg igét használja 'kitesz' jelentés- 

ben. A magyarországi magyarnyelv-használatban inkább az igekötö nélkiili 
változat használatos, mint azt az ÉKsz? is írja: „valamire, valamennyire rúg: 
'bizonyós összeget, mennyiséget kitesz'" (EKsz. 2  2003; 1161). 

Laik " 	 2011. szeptember 25. 11:55 
Ilyen sokra rúgna ki az igazgatóbízottság tagjainak havi térítményei 
A (9)-es számú bejegyzés szerzöje a magyarországi magyarban inkább 

rájuk akad,: rájuk talál alakban használatos alakulatot használna rájuk fut 
formában: 

Isžtambulban léteznek ugyan önkiszolgálók, de ritkán lehet rájuk fut- 

ni (...) (Téma: A bazárok bódító illatai. A varázslatos Isztámbul 2. 2011. 
szeptember.29.) 

A szórend jellegzetességei 

E jellégzetešségek esetébén elsösorban a segédige + fönévi igenév szer-
kezetnek a magyarországi magyarétól eltérö sorrendjét említi a szakiroda- 
lom (GÖNĆZ 1999; 152-153, 2004; 104). Az általam vizsgált idöszakban 
a vizsgált szövegekbén kevés példát találtam az eltérésnek erre a típusára; 
ilyen a (10) -es példa máris kellett a tetószerkezetet javítani szórendje (a ma - 

gyarországi nyelvhasználat esetében valószínúbb máris javítani kellett a te- 

tószerkezetet helyett): . 

Kemeny.Istvan 	2011. szeptember 16. 20:05 
(...) Másrészt, kérdem én, hogy mit is kell egy aránylag újnak mondható 
épiileten felújítani? Hiszen ez egy épiilet esetében még gyermekkornak 
számít. Felháborító, hogy máris kellett a tetószerkezetet javítani. (...) 

Feminizálás 

Mint azt GÖNCZ 1999 is megjegyzi, a Kárpát-medencei kétnyelvú ma- 
gyaroknál feltehetöen gyakrabban jelentkeznek úgynevezett feminizáló 
(nó utótagú) alakú foglalkozásnevek, mivel az államnyelvben a nemek 
grammatikaližálódása zajlott le (GÖNCZ 1999; 156, 2004; 111). 

A vizsgált korpuszban ugyan nó utótagú foglalkozásneveket nem talál- 
tam, néhány esetben azonban az asszony utótag megjelent foglalkozások, 
tisztségek esetében, így a következö példákban: 
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Jupiter 	 2011. szeptember 27. 14:02 
(...) a mi polgármesterasszonyunk kijelentette (...) 

a helyi hagyományörzö csoport elnök asszonya iidvözölte az egybe- 
gyúlteket (...) (Téma: A tengeri iinnepe Tordán. Szóban és képekben a 
harmadik nemzetközi kukoricafesztiválról. 2011. október 13.) 

A tanácsos asszony kiemelte a stratégiában szereplö úgynevezett eti- 
kai kódexet. (Téma: Tartalmilag kifogásolható vajdasági magyar média-
stratégia 2011-2016. 2011. október 14.) 

Analitizáló hatás 

A GÖNCZ 1999, 2004 által isemlített széttagoló nyelvi megoldások pre- 
ferenciájára (GÖNCZ 1999; 151-152, 2004; 145-163) a vizsgált korpuszban 
nagyon sok példa megjelent; kiilönösen a jelzö + jelzett szó szerkezetben 
jelentek meg ilyen példák. Ezekben az esetekben a jelzö általában -i kép- 
zövel létrejött melléknév volt, mint ezt a (14)—(18)-as példák is mutatják. 
Az idézett példákban kiemelt szerkezetek helyett a magyarországi magyar- 
nyelv-használatban inkább az igazgatócsere, vasúthálózat, személynevein- 
ket, pedagóguspálya, vezetóváltás összetételek jelennének meg. 

turiistvan 	 2011. szeptember 21. 10:50 
A megmaradásunk záloga ez az igazgatoi csere. 

Kemeny.Istvan 	2011. szeptember 25. 11:38 
Ha a szerbiai vasúti hálózat 45% a Vajdaságban van, akkor minimum öt 
villanyvonat jár nekiink (...) 

Felfoghatatlan az olyan magyarázkodás, hogy a személyi neveinket 
nem szabad latinul is leírni. (Téma: Kelepce. 2011. október 11.) 

Annyi azonban bizonyos, hogy nagyon felhígult a pedagógusi pálya. 
(Téma: A tanár a közösségi portálon se uszítson. 2011. október 12.) 

Ne is ringasuk magunkat abban hogy ezután jobb lesz, ez csak a ve - 

zetói váltásról szól (...) (Téma: „Mi vagyunk a 99 százalék". Világméretú 
megmozdulás a„felháborodottak" világnapja alkalmából tartott tiinteté- 
seken. 2011. október 16.) 

A hasonlítással kapcsolatos változók használata: 
-tól/-tól használata a -nál/-nél helyett 

„Véleményem szerint korai lenne még a -tól, -tól ragos hasonlító határozó 
kiveszéséröl beszélni, ugyanis a beszélt nyelv lépten-nyomon rácáfol erre" 
— vélekedik MOLNÁR CSIKÓS 1998 (MOLNÁR CSIKÓS 1998; 229). A 
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jelen vizsgálat tapasztalatai egyértelmííen azt mutatják, hogy az „írott beszélt 
nyelv"-nek (BÓDI 2004; 35) is nevezett internetes nyelvhasználatra is nagy-
mértékben jellemzö a -tól, -tól megjelenése hasonlító határozós szerkezetek-
ben. Erre mutatnak be példákat a (19)—(22)-es szövegrészletek: 

Laik 	 2011. szeptember 21. 23:53 
Mint láthatjuk már az elöhírnökiik befutott e fantasztikus cikkel... ami 
fontosabb az ÁFÁ -tol. 

Misty 	 2011. szeptember 22. 22:33 
A mai helyzettól rosszabb úgysem lenne. 

kontra_pista 	2011. szeptember 27. 12:23 
(...) A szandzsáki helyzet attól sokkal bonyolultabb, mint ahogy az új- 
ságcikk elénk tárja. 

v-f-sz 	 2011. szeptember 30. 07:54 
Vállalja el saját hibáit ne csak nagyobb magyarnak vallja magát barkitól (...) 

A valószínííleg, hogy és a nyilván, hogy szerkezetek használata 

GÖNCZ 1999 utal a valószínííleg, hogy egyetemes változó gyakori meg- 
jelenésére (GÖNCZ 1999; 155): ez és egy hasonló szerkezet, a nyilván, hogy 
szintén sok esetben megfigyelhetö mind a cikkek, mind a hozzászólások szö- 
vegében; ezt mutatják a (23)—(26) bejegyzések vonatkozó példái: 

(...) valószínúleg, hogy a giccses, a populista, a napi politika tiik- 
rében a poénszerzést megcélzó intézkedések fognak feliilkerekedni (..:) 
(Téma: Tripladuplakávé. 2011. október 11.) 

Mohawk 	 2011. október 12. 20: 09 
Yalószínííleg hogy a cikk írója nagyon elörehaladatott már az angol sza- 
vak használatában. 

(...) nyilván, hogy nem csak, hogy megállt a növekedés, hanem csök- 
kenés is lehet (...) (Téma: Félárbocon. 2011. szeptember 13.) 

Kemeny.Istvan 	2011. szeptember 16. 20:23 
(...) Lehet találgatni, de nyílván hogy bottal iithetjiik a tolvajok nyomát. 

Az inessivusi -ban/-ben változó használata -ba/-be alakban 

Ez a GÖNCZ 1999; 156-157 által említett jelenség is nagyon sok esetben 
megfigyelhetö volt a vizsgált korpuszban. Példák: 

Kalimero 	 2011. szeptember 14. 09:37 
(...) jomagam is rendszeres vérado vagyok,idáig már 56szor adtam,igaz nem 
mindet a Zentai korházba,de az adataim megvannak a korházba is (...) 
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Gedeon 	 2011. szeptember 28. 17:33 
(...) nekem az ovodába volt a legjobb (...) 

dinamit 	 2011. október 18. 15:03 
A múltkor volt egy vajdasági politikus a Duna Tv -be. (...) A hölgy fiatal 
szép okos miért ne próbálhatta ki magát akár e játékba? 

A -t végíí igék tárgyas felszólító alakjának 
használata kijelentó módban 

Szintén GÖNCZ 1999; 157-158 utal a suksúkölésként is említett jelen- 
ség megjelenésére, melyre néhány esetben a vizsgált korpusz is szolgáltatott 
példákat: 

Icus 	 2011. szeptember 22. 09:59 
(...) az ott dolgozókat is sújtsa a gazdasági válság és vékonyodik a 
péztárcájuk, ezért minden áron kitalálnak valamit. 

Csipak.Tibor 	2011. szeptember 27. 6:29 
(...) Gyártsák az ópiumot, csak nem mákból hanem dumákból!! 

Minike 	 2011. szeptember 27. 15:42 
(...) ezt hajtsák állandóan,de semmi konkrétum. 

Többes szám használata 

A MOLNÁR CSIKÓS és GÖNCZ által is megfigyelt többes szám hasz- 
nálata (MOLNÁR CSIKÓS 1989; 171, GÖNCZ 2004; 128) a vizsgált szöve- 
gekben elsösorban a birtokos személyjeles alakokban realizálódott: 

zentansky 	 2011. szeptember 23. 12:38 
nincs az rendben, hogy túlterhelt kamionok hónapokig rongálják az 
utainkat (...) 

(...) ennek alapján ök is elindíthatják keresetiiket cégeik ellen. 
(Téma: Egy évnyi fizetés. 2011. október 19.) 

Kicsinyító képzók használata 

Kicsinyító képzök használatára (GÖNCZ 2004; 115) számnevek eseté- 
ben találtam példát; kiilönösen érdekes a (36)-os példa tizenháromaska alak- 
ja, ahol a tö belseji változást nem érvényesíti a nyelvhasználó: 
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APV 	2011. szeptember 26. 22:34 
Nem kell ennyire pesszimistának lennie 1 -eske (...) 

FjodorVazilijAtanasz 	2011. szeptember 27. 22:48 
kedves tizenháromaska nem csak a politikában vagy eltévedve (...) 

Osszegzés 

A jelen tanulmány a mai vajdasági magyarnyelv-használat néhány jel- 
lemzö sajátosságát tekintette át olyan internetes szövegek vizsgálatával, me- 
lyekröl feltételezhetö, hogy közel állnak a beszélt nyelvhez, hiszen a vizsgált 
hozzászólásokat, reakciókat az olvasók írták. 

A vizsgálatnak most azokat az eredményeit foglalom össze, melyek a vizs- 
gált korpuszban megfigyelhetö magyarnyelv-használatra kiilönösen jellem- 
zöek voltak a tekintetben, hogy kisebb-nagyobb mértékben eltértek a magyar- 
országi nyelvhasználattól: néhány jellemzö kiilönösen sok esetben jelent meg 
a vizsgált korpuszban. Ezek az analitizáló hatás, a -tól/-tól ragos hasonlító 
szerkezetek, a -ba/-be rag használata inessivusi -ban/-ben szerepben. 

Tény, hogy e jelenségek köziil néhány a magyarországi magyarnyelv- 
használatban is megfigyelhetö, de hangsúlyoznunk kell, hogy jelenlétiik a 
vajdasági magyarnyelv-használatban más okokra is visszavezethetö, így pél- 
dául a másodnyelv hatására. 

A tapasztalatok alapján egyetérthetiink GÖNCZ 2004 megállapításával, 
mely szerint a kontaktusváltozatok a nyelvi variabilitást tiikrözik. Ezek nem 
nyelvi hibák, hanem rendszereltérések, amelyeket kutatásokkal kell feltárni 
(GÖNCZ 2004; 85). Ez a megállapítás egyben a további teendöket is kijelöli: 
a kontaktusváltozatokat minél nagyobb nyelvi anyagot tartalmazó korpusz 
segítségével kell vizsgálni. Ehhez nyújthatnak gazdag és hatékony forrást az 
interneten olvasható, napról napra böviilö szövegek. 
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HUNGARIAN IN VOJVODINA: LANGUAGE AND STYLE 
Characteristic features of current 

Hungarian language use in Vojvodina 

The study presents and analyses the results of the research which focused 
on certain typical features of Hungarian language use in Vojvodina that differ 
from the Hungarian language use in Hungary. The corpus included several 
articles and readers' comments taken from the September and October 2011 
online issues of the daily paper Magyar Szó from Vojvodina. The study points 
out some characteristic features concerning the use of vocabulary, grammar 
and stylistics by analysing concrete examples taken from the corpus. 

Keywords: on-line text, `written spoken language', Hungarian language 
usage in Vojvodina, difference. 

41 



Hungarológiai Közlemények 2012/1. Bölcsészettudományi Kar, Újvidék 
Papers of Hungarian Studies 2012/1. Faculty of Philosophy, Novi Sad 

ETO: 811.511.141(497.11):81'322 	 ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER 

PÁSZTOR KICSI MÁRIA 

Újvidéki Egyetem, BTK 
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék 

samageto@eunet.rs 

VAN-E VAJDASÁGI MAGYAR 
NYELVHASZNÁLAT A FACEBOOKON?* 

Does Facebook Reflect Vojvodina Use of Hungarian? 

A dolgozat tárgya a Facebook iizenöfalára írt szöveges bejegyzések nyelvi jellemzöinek 
vizsgálata, kiilönöš tekintettel a címben megjelölt kérdésre, ti. hogy létezik-e vajdasági ma-
gyar nyelvhasználat ezen az oldalon. Ehhez azonban meg kell határozni egyfelöl a vajdasági 
magyar nyelvhasználat, másfelöl az internetes nyelvhasználat (írott beszélt nyelv) vonatko - 
zási tartományát. A nyelvhasználat nem azonosítható a nyelvvel, amely ideális és absztrakt 
rendszer. A nyelvhasználat (performancia) csak kisebb-nagyobb mértékben közelíti meg a 
nyelvi rendszer ismérveit, de sohasem fedi át teljesen azokat. A nyelvhasználat ugyanis a 
kommunikáló egyedek írott/beszélt közleményeinek aktualizációját jelenti, amely egy adott 
szituáció ftiggvényében keletkezik, s így közvetlen ok-okozati viszonyba hozható a megnyi- 
latkozó személy nyelvi kódjával (mely régióhoz, dialektushoz, társadalmi réteghez /csopor-
tokhoz tartozásából ered), továbbá pillanatnyi koncentrácis képességével és lelki állapotával 
(higgadtság/zaklatottság, megilletödöttség, fáradtság stb.), valamint azokkal a kiilsó köriil - 

ményekkel, amelyek bármiképpen befolyásolhatják nyelvi kompetenciájának megvalósulását 
(pl. a címzett társadalmi státusa, a kommunikáció köriilményei és légköre, más személyek 
jelenléte stb.). Így a nyelvhasználat ugyanazon beszélönél is igen eltérö kompetenciát mutat- 
hat, a nyelvhasználók meghatározott társadalmi csoportja viszont (pl. a vajdasági magyaro- 
ké) még ennél is nagyobb fokú heterogenitást produkálhat. A Facebookon olvasható magyar 
nyelvhasználat vajdasági jegyeire is tehát nem általánosítva, hanem csak mint aktuális meg- 
nyilatkozásokra tekinthetiink. 
Kulcsszavak: Facebook, vajdasági magyar nyelvhasználat, írott beszélt nyelv, regionalitás, 
interferencia, nyelvjárási jegyek. 

' A tanulmány a Szerb Oktatás- és Tudományiigyi Minisztérium 178017. számú projektuma 
keretében késziilt. 
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Bevezetés 

A Facebook amerikai alapítású közösségi oldal (hálózat), amely 2004. 
február 4-én kezdte múködését, azzal a céllal, hogy a Harvard Egyetem 
hallgatói számára lehetövé tegye az iizenetváltást és kiilönféle tartalmak 
megósztását. A hálózat azonban igen hamar túlnötte a harvardiak zárt körét, 
terjeszkedni kezdett, s mára már a világ egyik legnagyobb kiterjedésíí isme-
retségi hálózatává nötte ki magát. 2011 februárjára már több mint 637 millió 
regisztrált felhasználóról számolt be. Több mint 200 országban 37 kiilönbö- 
zð nyelven érhetö el —2010 januárjától magyarul is — , így a vajdasági magyar 
internetezök között is számos felhasználója van, szinte korosztálytól és kör- 
nyezettöl fiiggetleniil. Az oldalhoz csatlakozó felhasználók személyes profilt 
hoznak létre, melynek segítségével ismeröseikhez, csóportokhoz, valamint 
kiilönféle rajongói oldalakhoz kapcsolódhatnak. Ezúton iizeneteket válthat- 
nak, chatelhetnek és eseményeket szervezhetnek, illetve kiilönféle szöveges 
bejegyzéseket és multimediális tartalmakat (képeket, zeneszámokat, videó- 
kat stb.) oszthatnak meg csoporttársaikkal. 

A dolgozat tárgya a Facebook iizenöfalára (a profil kezdölapjára) írt kizá- 
rólag szöveges bejegyzések nyelvi jellemzóinek vizsgálata, mégpedig olyan 
szempontból, hogy létezik-e vajdasági magyar nyelvhasználat ezen az olda- 
lon. Ennek céljából pedig a vizsgálat anyagát egyrészt az ismeröscsoporton 
beliil mindenki számára látható iizenöfal eredeti (nem idézetszerú) bejegy- 
zéseiböl,l másrészt egy középiskolás diákcsoport közösségi oldalának iize- 
netváltásaiból gyújtöttem össze, azzal a kritériummal, hogy az adatköalók 
kivétel nélkiil vajdasági magyarok legyenek. 

A vizsgálat hipotézise az volt, hogy egyfelöl a vajdasági magyar jelzettel 
osztályozható nyelvhasználati sajátságok nem okvetleniil jelennek meg min- 
den vajdasági magyar Facebook-felhasználó bejegyzéseiben, ugyanakkor 
valószínííleg bejegyzési alkalomtól fiiggöen ugyanazon személy esetében is 
néha elöfordulnak, néha pedig nem, másfelöl viszont valószínííleg sokszor 
az internetes nyelvhasználat, az ún. írott beszélt nyelv (1. BÓDI 2004, 38) 
„szabályainak alárendelve", sarkított vagy torzított formában jelennek meg. 

Ha azonban a vajdasági karakterisztikumok bármilyen formában és meny-
nyiségben is, de fellelhetöek az összegyújtött példaanyagban, a címben feltett 
kérdésre igenlö választ kell adnunk, bár ez még nem elegendö feltétel ahhoz, 
hogy általánosíthassunk, és a vajdasági magyar nyelvhasználat kategóriá- 
ját kiterjeszthessiik az összes vajdasági magyar Facebook-felhasználóra, de 
kiilönösen ahhoz nem, hogy egy egységes vajdasági magýar nyelvhaszná- 

Pillanatnyi gondolatok, reflexiók, kommentárok, alkalmi jókívánságok stb. 
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lat meglétét feltételezhessiik a közösségi oldalon, hiszen ez már magának a 
nyelvhasználatnak a fogalmával és természetével sem egyeztethetö össze. 

A nyelvhasználat (parole/performancia) ugyanis nem azonosítható a 
nyelvvel (langue), amely ideális és absztrakt rendszer, sem pedig a nyelvi 
kompetenciával, mely az ideális nyelvhasználónak arra a képességére utal, 
hogy grammatikailag szabályos nyelvi szerkezeteket, illetve mondatokat 
hozzon létre. 

Nyelvhasználat és nyelvváltozat 

A nyelvhasználat csak kisebb-nagyobb mértékben közelíti meg a nyelvi 
rendszer ismérveit, de sohasem fedi át teljes mértékben azokat. A nyelvhasz- 
nálat a kommunikáló egyedek írott/beszélt közleményeinek aktualizációját 
jelenti, amely egy adott szituáció fiiggvényében keletkezik, s így közvet- 
len ok-okozati viszonyba hozható a megnyilatkozó személy nyelvi kódjával 
(mely régióhoz, dialektushoz, társadalmi réteghez/csoportokhoz tartozásá- 
ból ered), továbbá pillanatnyi koncentrációs képességével és lelkiállapo- 
tával (higgadtság/zaklatottság, megilletödöttség, fáradtság stb.), valamint 
azokkal a kiilsö köriilményekkel, amelyek bármiképpen befolyásolhatják 
nyelvi kompetenciájának megvalósulását (pl. a címzett társadalmi státusa, a 
kommunikáció köriilményei és légköre, más személyek jelenléte stb.). Így a 
nyelvhasználat ugyanazon beszélönél is igen eltérö kompetenciát mutathat, 
a nyelvhasználók meghatározott társadalmi csoportja viszont (pl. a vajdasági 
magyaroké, a Facebook-felhasználóké stb.) még ennél is nagyobb fokú he- 
terogenitást produkálhat. 

Kiss Jenö a nyelvhasználat kapcsán kiilön vizsgálja a nyelv helyzetét, 
amely a nyelvhasználat köriilményeire utal, azaz hogy „milyen köriilmények 
között, s mennyire, milyen funkciókban használják a nyelveket az adott tár- 
sadalomban"Z (KISS 1994, 76), illetve magát a nyelvhasználatot, annak a 
mikéntjét, ti. azt, hogy hogyan használják a beszélök a nyelve(ke)t. 

Ez utóbbi kapcsán beszélhetiink szociolingvisztikai szempontból nyelv- 
változatokról. 

Kiss Jenö szerint „a mai magyar nyelv fö változattípusai keletkezésiik 
sorrendjében a következök: nyelvjárások (dialektusok), rétegnyelvek (cso- 
portnyelvek), írott köznyelv, beszélt köznyelv (sztenderd vagy standard)" 

2  P1. államnyelvként, kisebbségi nyelvkén, hátrányos helyzetben stb. (Vö.: KISS 1994, 33-76) 
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(KISS 1994, 76), 3  s szerinte „mindegyik nyelvváltozat meghatározott funk- 
ciót tölt be, mindegyiknek megvan a maga szerepköre, tehát mindegyiknek 
megvan a létjogosultsága" (KISS 1994, 76). 

De itt kell megemlíteniink a regionális köznyelviség változattípusait is, 
amelyek az anyaország teriiletén beliil a nyelvjárások és a köznyelv közöt- 
ti sávban helyezhetök el, s egyfelöl az anyanyelvjárással, másfelöl pedig a 
köznyelvvel vannak kapcsolatban, mintegy átmeneti érintkezési feliiletet ké- 
pezve a nyelvjárás és a köznyelv között. Ezek a nyelvváltozatok általában a 
rokon nyelvjárások integrálódásának és a köznyelv felé történö közeledésé- 
nek folyamatában alakulnak ki, és alacsonyabb presztízzsel rendelkeznek, 
mint a köznyelvi standard. Esetiikben a nyelvet beszélök egy része képes a 
tudatos kódváltásra a nyelvjárás és a regionális köznyelv/köznyelvi standard 
között (kettósnyelvítség), mások viszont csak egyik nyelvváltozatot beszélik 
(egyesnyelvííség), vagy nincsenek tudatában a regionális köznyelv és a köz- 
nyelv közötti kiilönbségeknek (vö.: KISS 2003, 295). 

A regionális köznyelviség kialakulása azonban a szociolingvisztikai 
szakirodalom értelmében nem minden esetben szemlélhetö egységesiilési 
folyamatként. 

Kiss Jenö szerint ugyanis „a regionális köznyelviségnek sajátos típusa 
kisebbségi köriilmények között alakul ki [...]. Anyaországi köriilmények kö- 
zött a regionális köznyelviség kiegyenlítödés, integrálódás. Kisebbségi kö- 
riilmények között egyúttal kiilönfejlödés is. A kiegyenlítödés ugyanis mara- 
déktalanul csak befelé, az adott állam teriiletén élö azonnyelvú kisebbségek 
nyelvhasználatára vonatkozóan érvényesiil. Kifelé, tehát az anyaországi, il- 
letöleg valamennyi más, eltérö államnyelvú ország azonnyelvú nyelvhaszná- 
latát illetöen az ellentett elöjelú tendencia érvényesiil. Az ok pedig a minden- 
kori államnyelv hatása, amely elsösorban a kétnyelvúség révén készteti egy 
irányba (ti. a maga irányába) a kisebbségi anyanyelvi nyelvhasználatot. Ezért 
is beszélhetiink erdélyi (romániai), felvidéki (szlovákiai), kárpátaljai, délvi- 
déki (szerbiai) 4  magyar regionális köznyelvröl" (KISS 2003, 295-296). 

Ezzel összhangban viszont, Kontra Miklós megállapítása szerint „a ma-
gyar államhatárokon kíviil élö magyarok kivétel nélkiil kontaktusváltozatait  
beszélik nyelviinknek, vagyis az egynyelvú magyarországi magyarok .nyel= 
vétöl többé-kevésbé eltérö, a két- vagy többnyelvíí környezet hatását mutató 

3  Wacha Imre, ehhez hasonlóan, a magyar nyelv rétegzödését részletesen taglaló tanulmá-  

nyában (WACHA 1999) a nyelvi rétegeken beliil többek között megkiilönbözteti a teri~leti  
nyelvváltozatokat (nyelvjárások) a teriilet felettiektöl (irodalmi nyelv, köznyelv és bizonyos  
szempontból a népnyelv), valamint afoglalkozás és társadalmi csoportok szerinti rétegzö-  

dést (szak- és csoportnyelvek).  
4  Vagyis inkább vajdasági (P. K. M.).  
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változatokat beszélnek", s mint hozzáteszi: „igaz ez azokra is, akik a többsé- 
gi államnyelvet (szlovákot, románt stb.) nem beszélik s nem is értik, mivel 
az ð magyar anyanyelviikben is vannak szlovák, román stb. hatás következ- 
tében keletkezett, a magyarországi magyarban ismeretlen nyelvi elemek és 
szabályok" (KONTRA 2003, 301). 

Az idézett jellemzések értelmében tehát a vajdasági magyar nyelvhasz- 

nálat jegyeit is a köznyevi norma (standard), a nyelvjárási jegyek és a kon- 
taktusjelenségek által köriilhatárolt tartományban kell keresniink, azzal a 
megkötéssel, hogy (mint általában véve a kisebbségi regionális köznyelvek 
esetében) az anyaországi standardtól való eltérés okát nem kizárólag a több- 
ségi (idegen) nyelvvel létrejött kontaktus tényével kell magyaráznunk, hanem 
talán sokkal inkább azzal a kontaktushiánnyal, amely az anyaországi nyelv-
közösségtöl és élö köznyelvtöl való elszigetelödés folytán következett be, 
minden egyes határon túli nyelvközösséget önmagába zárt fejlödésre kéný- 
szerítve. 5  A kontakstusváltozatok helyett tehát esetiikben talán célszerííbb vol- 
na hiányváltozatokról beszélnúnk, annál is inkább, mivel az idegen nyelvböl 
való kölcsönzés vagy átvétel rendszerint olyankor következik be, amikor a 
beszélö vagy a nyelvközösség kifejezéskészletéböl hiányoznak a fogalmak, 
jelenségek vagy helyzetek stb. megnevezésére alkalmas nyelvi eszközök. 

Manapság azonban, amikor a múholdas tömegkommunikáció, a számí- 
tógép és a világháló egyre több ember számára válik elérhetövé, a felújított 
kontaktusok révén a nyelvi (re)integráció számára is úgyszólván szabad út 
nyílt. Így a vajdasági magyar nyelvhasználatot figyelve — jóllehét, a nyelv- 
használók sziilðhelyétöl és/vagy lakhelyétöl, illetve nyelvi helyzetiiktöl 
fiiggöen gyakran tapasztalható a nyelvjárási jelenségek besziiremlésének 
és/vagy az államnyelv hatásának tulajdonítható nyelvi interferencia je- 
lenségeinek kiilönbözö arányú jelenléte — úgy tíínik, hogy a beszélök nem 
kis hányadánál világosan felismerhetö az anyaországi köznyelvi standard 
követésének igénye, bár ezzel egyidejúleg egyéb (kevésbé igényes) nyelvi 
rétegekhez sorolható trendek átvétele is (pl. plázanyelv, szleng stb.), me- 
lyeknek tömeges terjedését ugyancsak a tömegkommunikációs eszközök és 
az internet teszik lehetövé. 

5  Mert az anyaországi nyelvhasználat sem mentes (söt soha nem is volt mentes) a kontak- 
tusjelenségektöl, hisz gondoljunk csak arra, hányféle idegen nyelvi hatás érte nyelviinket 
fejlödési története során, még a Kárpát-medenc.ében történt letelepedése után is (pl. latin, 
szláv, német, francia, orosz, angol stb.)! S ezek a hatások sokszor nemcsak lexikai, ha-
nem artikulációs, ortográfiai és szerkezeti (morfo-szintaktikai) szinten is a magyar nyelv 
rendszerétöl idegen elemek.és szerkezettipusok létrejöttét és beépiilését eredményezték, de 
a magyar nyelv rendszerét e kontaktusok .mégsem feszítették szét, inkább hajlékonyabbá 
tették, és alkalmasabbá funkcióinak betöltésére. 
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A világhálón folytatott aktív iizenet- és adatátvitel azonban szá- 
mos új kommunikációs formát is létrehozott (pl. levelezölisták, hírlevél, 
csevegöfórumok, e-mail, közösségi oldalak stb.), melyeknek közös tulajdon- 
sága az, hogy formájuk írott, de nyelvezetiik a beszédhez áll közelebb, tehát 
az ún. írott parole változatába6  sorolhatóak. Ezenkíviil múködtetésGk kezdeti 
idöszakában az angol írott nyelv gyors iizenetkiildésre alkalmassá tett, szá- 
mos rövidítéssel, 7  betííszóval, 8  alfanumerikus mozaikszóval,9 emotikonnal 10  
stb. „rejtjelezett" változata terjedt el világszerte, amelynek „írásszabályait". 
mindmáig alkalmazzák, még a nem angol nyelvú gyors iizenetváltásban is. 
Ez a speciális írott beszéd magyar nyelvteriileten is elterjedt, és sajátosan 
szabad nyelvhasználata, az írásbeliség hagyományos megformálási elveit, de 
föként a helyesírás szabályait semmibe veyö írásmódja miatt számos ellen- 
zöjére lelt. A legérintettebbek e tekintetben pedig az anyanyelvoktatók, mi- 
vel a diákok bizonyos hányada még az iskolai leckék és írásbeli dolgozatok 
alatt sem tud szabadulni berögzödött használatától. 

Bódi Zoltán ezt a nyelvhasználatot írott beszélt nyelvnek nevezi (BÓDI 
2004, 35), amely a spontán beszéd és az írásbeliség sajátos keveredése foly- 
tán alakult ki, leginkább azzal a céllal, hogy minél rövidebb idö alatt minél 
több információt lehessen közvetíteni a kommunikációs partnereknek. 

6  Wacha Imre a magyar nyelv rétegzðdését taglaló tanulmányában mind a langue, mind pedig 
a parole esetében kiilönbséget tesz annak írott és beszélt változata között, sðt felvázolja az 
írott és a beszélt parole kiilönféle kombinációit is: Beszélt parole = beszélt beszéd: élöszó, 
beszélgetés, spontán elöadás, riport, felszólalás stb.; a) Beszélt írott parole = beszélt írott 
beszéd: felolvasás, írott alapú elöadás, szónoklat, stilizált szövegú dráma, rádiókommentár, 
rádiójegyzet stb. b) Beszélt írott beszélt parole = beszélt írott beszélt beszéd: drámai dialó- 
gus színpadon, ha az élöszót utánozza, a Szabó család nyelvezete stb.; Írott parole = írott 
beszéd: levél, esszé, újság, jelentés, iródalom, költésiet stb.; a) Írott beszélt parole = írott 
beszélt beszéd: novellában, regényben dialógus, belsð beszéd, ha az élðszót utánozza, mint 
Móricz A boldog embere stb. b) Írott beszélt írott parole = írott beszélt írott beszéd: vers- és 
prózamondás, próza, dokumentum a pódiumon stb. (WACHA 1999; 46.) 

7  Pl.: angolul: thx/tenx/ty: thank you =`köszönöm szépen'; lol: laughing out loud ='han- 
gosan felnevet(ek)'stb. ; vagy magyarul: hv = 'hogy vagy?'; vok: ='vagyok'; nm ='nincs 
mit'; sztem ='szerintem'; zu ='mizujs, mi újság?'; pill ='pillanat' stb. 

$ Pl.: PC: Personal Computei ='személyi számítógép'; IRC: Internet Relay Chat ='hálóközve- 
títésG csevegés'; F,9Q/GYIK : Freaquently Asked Question ='gyakran ismételt kérdés' stb. 

9  PI.: 4U: foryou='Önnek/Néked'; mindl = 'mindegy'; 7VGn='hétvégén'; 1X= 'egyszer'; 
c6 : chat ='csevegés'; jó8: 'jó éjt' (8 angolul eight) stb. 

10  Az emotikonok az sms és a chat nyelvhasználatában elterjedt grafikus ikonok, amelyek az 
érzelmek kifejezésére szolgálnak. Pl.: :-): ún. „szmájli" (O — az angol smile =`mosoly' szó- 
ból) =`alapmosoly'; :) = mosoly; ;) vagy ;-) =`a könny kicsordul a nevetéstöl, kacsintás'; 
:( = `szomorú'; :-( = `fenyegetés'; ;( _ `nagyobb bánat'; :0 = `iivöltés'; XD = `röhögés' stb. 
(vö.: BÓDI 2004, 39; PÁSZTOR KICSI 2010, 45) 
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Ha viszont a nyelv megfelelö rétegébe szeretnénk besorolni, a társadalmi  

tagolódás tengelye mentén, a csoportnyelvek között jelölhefiénk ki a helyét,  

jellegét illetöen pedig részben a korosztályil l, részben a titkos (zsargon)IZ vál-  
tozatok közé, de leginkább a hobbinyelvek közé illeszthetö be, lévén ,  hogy az  
internetezök társadalmi csoportjának bizonyos alcsoportjai alkalmazzák ezt  

a változatot írásbeli kommunikációjuk megkiilönböztetö jegyeként. Megál-  

lapíthatjuk, hogy a Facebook felhasználói hálózata is egyik ilyen alcsoportba  

sorolható, azzal a megkötéssel, hogy nem minden facebookozó folyamodik  

az írott beszélt nyelv (vagy más néven chatnyelv, illetve sms-nyelv) használa-  
tához. Itt is megállapítható ugyanis, hogy a nyelvi stílus — akárcsak a közvet-  

len kommunikációban használatos spontán beszéd esetében is — a megnyilat-  

kozó személy igényességétöl fiigg. S ilyen szempontból elmondhatjuk, hogy  

a Facebook bejegyzései között úgyszólván extrém eltérések észlelhetök, az  

utcanyelvtöl az igényes írott parole-ig (vö.: WACHA 1999, 46).  
Azok a nyelvi jelenségek tehát, amelyek után a Facebookon kutatunk, a  

terGleti és a társadalmi változatok tengelyének azon metszéspontját övezö  

feliileten jelölhetö ki, ahol a regionális köznyelviség és a csoportnyelvek fent  

említett változatai, vagyis a standard, a nyelvjárási elemek és a kontaktusje-  
lenségek (a kétnýelvúség kiilönféle módozataiból származó jelenségek), va-  

lamint az írott beszélt nyelv körvonalai keresztezik egymást. Mivel azonban  

a Facebook felhasználói hálózata lényegében a társadalom (v. egy társadal-  

mi csoport) egészének viszonyhálózatát modellálja (vö.: PÁSZTOR KICSI  

2011, 99), az egyedenként és esetenként fellelt jelenségek alapján hiba volna  

a levont következtetéseket általánosítani és kiterjeszteni a felhasználók cso-  

portjának teljes körére.  

Vajdasági magyar vagy „ internetes " nyelvhasználat?  

1.) Nyelvjárási elemek — Mivel a nyelvjárások elsösorban beszélt válto-  
zataikban élnek, és éppen a hangállományuk jellemzi jelentös mértékben  

öket, az írott beszélt nyelv keretében nem jeleníthetöek meg maradéktalanul.  

Elképzelhetö ugyan egyes nyelvi elemek fonetikus átírása, vagy lexikai ele-  

mek, tájszavak beiktatása, illetve nyelvjárási alaktani jegyek írásbeli aktua-  

lizálása, azonban mindezek a Facebook oldalain anakronisztikuš jegyeknek  
túnnek, s valószínúleg inkább az öket bejegyzö. személy valamely attitíídjé- 

~~ Ti. legszélšöségesebb változatai a fiatalok körében terjednek leginkább.  

12  A bennfentesség, a csoporthoz tartozás és a kiil.önbözni vágyás stb. kamaszkori attitödje  

folytán.  
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nek [pl. (i.), (ii.)], mintsem kódhasználati jártasságának kifejezóeszközei. Az 
összegyííjtött anyag tanúsága szerint a bejegyzések nyelvjárási adatai leg-
inkább a viszonyszók, segédigék, funkcióigék stb. nyelvjárásias alakjának 
tudatos vagy spontán [pl. (iii.)] beszúrásában nyilvánulnak meg, s bizonyos 
esetekben az sem eldönthetö, hogy nyelvjárásiasságról, vagy pusztán csak az 
írott beszélt nyelv rövidítési tendenciájáról van-e szó esetiikben [pL (iv)] 13 : 

xD Mee' azok tiszta fehérek:DD — [mee'= `mert'] 
mer' benne van az újságban, azért ... — [mer `=`mert'] 
Szerintetek mit kéne csinálni,ha... — [kéne = `kellene'] 
nemtom mejikötöknél van... — [nemtom = 'nem tudom'] 

2.) Kontaktusjelenségek: interferencia, kölcsönzés, kódkeverés — A két- 
nyelvá társadalmi környezetben élö, mindkét nyelvet valamilyen szinten 
beszélö személyeknél a kódváltás állandó igénye miatt gyakran fordul elö, 
hogy az anyanyelv individuális mértékben elsajátított rendszerének rétegeit 
interferenciajelenségek szöjék át.t 4  

Intézkedek momentál, mert fúr a kíváncsiság!!!XD — [a 
momentalno szerb szó elvonásával jött létre ='azonnal'] 

Az interferenciajelenségeken kíviil azonban, meg kell említeniink a köl- 
csönzéseket 15  is: 

fizetem a majicat M, skolski listovi, naknada za skolsko 
obezbedjenje, osiguranje ocenika. — [majica = 'póló'; 
školski listovi = 'iskolaújságok'; naknada za školsko obez- 
beđenje = 'a biztonsági ör juttatása'; osiguranje učenika = 
'a tanulók baleset-biztosítása'] 
az en idiota testverem eldopta az uplatnicamat kerek vkit 
h irja le nekem azt a szamot — [uplatnica ='befizetólap', 
magyar birtokos személyjellel és tárgyraggal] 

13  Bódi Zoltán a világháló nyelvét vizsgálva elemezte és kimutatta a nyelvjárási elemek jelen- 
létét is az interneten (BÓDI 2004, 150-156). 

'^ Beszédben érintheti ez a személy artikulációs készségét/szokásait és intonációját (pl. a 
beszédhangok idegenszeríí artikulációja, a hangsúlyok és beszéddallamok más nyelv sza- 
bályaihoz igazodó mintája); a lexikális és frazeológiai szintet (pl. idegen szavaknak nem 
anyanyelvi szabályok szerinti átvétele, a tiikrözés kiilönféle formái stb.); a morfológiai és 
szintaktikai szintet (pl. szóalak- vagy vonzattévesztés, szórendi eltolódások stb.). Írásban 
viszont az artikulációs és intonációs szint helyére a helyesírás lép, amelynek szabályai 
ugyancsak átszövödhetnek a kontaktusnyelvben érvényes elvekkel. Az interferenciajelen- 
ségeket többnyire a kétnyelvú közegben történö kódváltások következményeként fogják fel 
(vö.: BORBÉLY 2003, 371). 

15  A kölcsönzések alkalmával csak bizonyos nyelvi elemeket vesznek át a másik nyelvböl. A 
kölcsönzések az interferenciajelenségekkel egyiitt megtalálhatóak az egynyelvú személyek 
nyelvhasználatában is. 
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De ide tartoznak a kódkeverés 16  jelenségei is: 
(viii.) E, akinek megvan az info lap, ami kell a felelésre, az hozza 

holnapra h lefénymásoljam...köszi — [e = szerb fatikus sze- 
repíí szócska] 

(ix) nem kontazom ez hulyeseg — [kontati szerb szleng kifejezés 
='felfog, ért', magyar igei személyraggal (nem kontázom) = 
'nem értem'] 
nem hittem el mikor elkezdett tenyleg pucazni :D — [pucati 
szerbiil= ' lð' , magyar ige- és igenévképzövel (pucázni)] 
vivi nem vagy upucena — [biti upućen(a) szerbiil ='vki. 
tájékozott'; (nem vagy uputyena) ='nem vagy tájékozott'] 

A kódkeverés extrém példái az ún. makaróni nyelvhasználathoz sorol- 
hatóak, s a középiskolások bejegyzéseiben is gyakran fordulnak elö, olykor 
angol szavakkal is „megtíízdelve". 

az en egyik obrvam meg randomly folemelkedett :D — 
[obrve szerbiil = 'szemöldök'; randomly angolul = 'vélet - 

leniil/véletlenszerúen'; (az én egyik obrvám meg rendömli 
fölemelkedett) ='áz én egyik szemöldököm meg véletle- 
niil fölemelkedett'] 

(xiii) Kaptam uzenetet a szerb tanarnotol: 15 minutes ago — 
[15 minutes ago angolul = 'tizenöt perce/tizenöt perccel ez- 
elött'] 

3.) Az írott beszélt nyelv — Az eddigi példákban is felismerhetö volt az 
írott beszélt nyelvi írásmód, amelyröl az elözö pontban volt szó (a helyesírási 
és nyelvi normák figyelmen kíviil hagyása, az ékezetek és a központozás el- 
maradása, a rövidítések és emotikonok gyakori használata stb.). A Facebook 
diákok köžött népszerú nyelvhasználatának azonban vannak egyéb jellemzöi 
is, pl. a diáknyelvi nevek a diáktársak, tanárok, tantárgyak, használati tár- 
gyak stb. megnevezésére: 

Bobo hozdd majd az infot holnap:) 
Ciki mondta h a bizonyitvanyosztas 30an l lkor lesz 
Kellene nekem egy kis segitség filobol... 
akk ne felejtsd el hétföre a bigi beszámolot...a tied az elsö 3 
cim :) 
hol vetted a telod 

16  A kódkeverés esetében a kétnyelvííek beszédében úgy keverednek a nyelvek, hogy „azok 
elemei nemcsak jelentéstani, hanem mondattani és prozódiai szempontból is egységet al- 
kotnak, bár az egyes kódok hangtanilag nagyrészt megörzik sajátosságukat" (vö.: BOR- 
BÉLY 2003, 376). 
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Összegzés 

A példák tanúsága alapján megállapíthatjuk, hogy a Facebookon megta- 
lálhatóak ugyan a vajdasági magyar nyelvhasználat bizonyos elemei, azon- 
ban nem rendszerszerúen, tehát felmeriil a gyanú, hogy esetiikberi szándékos 
kódváltásról (stilizálásról) van szó, mivel az írott beszélt nyelv öntörvényú 
szabályai következetesen feliilírják öket. 
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DOES FACEBOOK REFLECT VOJVODINA 
USE OF HUNGARIAN? 

The topic of this paper is the study of the linguistic characteristics of 
texts written on computer discussion boards with special focus on the ques- 
tion indicated in the title, i.e. whether there is a special Vojvodina Use of 
Hungarian language on this page. In order to carry out this research we must 
first define the reference range of Vojvodina Use of Hungarian language on 
the one hand and the internet language use (written spoken language) on 
the other. Language use (performance) cannot be identified with language . 

which is an ideal and abstract system. Performance only approximates to 
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smaller or greater extent the language system criteria, but they never over- 
lap. Namely, language performance means the actualization of the written/ 
spoken communications of the communicating individuals, which depends 
on the actual situation, and as such there can be a direct cause and effect rela- 
tionship between performance and the linguistic code of the communicators, 
(affected by region, dialect, social layer/group), and further, their momentary 
ability to concentrate and their frame of mind (composedness/uneasiness, 
reverence, exhaustion, etc.), as well as those external circumstances which 
can in whatsoever way influence the realization of their linguistic perfor- 
mance ( for example: the social status of the addressee, the circumstances 
and the atmosphere of the communication, the presence of another person. 
etc.). Performance, therefore, can show greatly varying competence even in 
the case of the very same individual, and a specific group of linguistic per- 
formers may produce an even greater degree of heterogeneity. Therefore, we 
can look upon linguistic performances with characteristic features of Hun- 
garian language spoken in Vojvodina not in a generalized way but merely as 
at actual utterances. 

Keywords: Facebook, Hungarian language usage in Vojvodina, written 
spoken language, regionality, interference, dialect features. 
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A SZÓKINCS SZEREPE 
AZ OLVASÁSMEGÉRTÉSBEN* 

The Role of Vocabulary in Reading Comprehension 

Egyéni szókincsiink mennyiségi és minöségi kialakulását számtalan tényezö befolyásolja, 
többek között korrelációban van az olvasási képességgel is. A szókincs kortól fiiggetleniil a 
legfontosabb kompetencia, tudásterGlet a nyelvet tanuló egyén számára. A legújabb tantervek- 
ben a hangsúly a nyelvészeti, míiveltségi elemekrðl a kulcskompetenciák, többek között az 
anyanyelvi kommunikáció, azaz a hallott és olvasott szöveg értésére és a szövegalkotás fej- 
Iesztésére tevödött át. A sikeres anyanyelvi kommunikáció alapfeltétele a megfelelö szókincs, 
valamint a nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók ismerete. Az egyén szókészletének növeke- 
dése szorosan összeftigg olvasásmegértésének szintjével. Az olvasó egyén, miközben új sza- 
vakat tanul, új fogalmakat is elsajátít, vagy a már meglévö fogalomkészletének kapcsolatait 
bövíti, mentális lexikonában a már ismert szavakhoz és fogalmakhoz új elemeket kapcsol. 
Kulcsszavak: olvasási készség, szövegértés, kompetenciák, anyanyelvi kommunikáció, szó- 
készlet, szókincs, mentális lexikon. 

A kompetenciaorientált pedagógia történetének kezdetét a szakiroda-
lom 1997-re datálja. A tudásalapú társadalomban sziikséges kompetenciák 
kialakítása és fejlesztése az oktatási és képzési rendszerek feladata. A har- 
madik évezred elsö évtizedében a tantervkészítésben nagyobb szerepet ka- 
pott a kompetenciaalapú tervezés, a szaktárgyi tudás átadása ugyanis csak 
az adott szakteriileten továbbtanuló diákok számára bizonyult hasznosnak, a 
többieknek kikopott az emlékezetéböl, mert az iskolán kíviili kontextusban 

* A tanulmány a Szerb Köztársaság Oktatás- és Tudományiigyi Minisztériuma III47013. szá- 
mú projektumának keretében készGlt. 
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nem volt sziikségiik ezekre az ismeretekre: a kompetenciaalapú tervezésnél 
„az iskolázás elsö szakaszában a készségek és képességek kifejlesztése és 
kompetenciákká szervezése határozza meg a tantervi célokat, a második sza-
kaszban pedig a mííveltség közvetítése válik dominánssá. A kompetenciák és 
a múveltség egymást erösítð rendszereinek kialakulásához vezetö folyamat 
során az elsó szakaszban a mííveltség tartalma szolgálhatja a kompetenciák 
kifejlesztésének gyakorló terepét, a második szakaszban a megszerzett kom- 
petenciák lehetnek a kiilönbözö miíveltség megszerzésének eszközei" (CSA- 
PÓ—KÁRPÁTI 2002; 305). Az Európa Tanács 2001-ben alapított Working 
group-B on Basic skills, foreign language teaching and enterpreneurship 
elnevezésú munkacsoportja definiálta a kulcskompetencia fogalmát: a kulcs- 
kompetenciák az ismeretek, készségek és attitíídök átvihetö, többfunkciós 
készletét képviselik, melyre minden egyénnek sziiksége van az önmegva-
lósításhoz és fejlödéshez, beilleszkedéshez és munkavállaláshoz. Ezeket a 
kötelezö iskolai oktatás vagý képzés befejezéséig ki kell fejleszteni, és az 
egész életen át tartó tanulás részeként a további tanulás alapjául kell szol- 
gálniuk (BRASSÓI 2008; 11). Az Európai Bizottság szakértöi szerint elsö- 
sorban a kiilönféle kompetenciák birtoklásának kiegyensúlyozatlanságában 
kell keresni a tagországokban tapasztalható szociális megosztottság fö oka-
it is: „vannak ugyanis kompetenciában gazdag személyek, és vannak, akik 
nem vagy csak alig rendelkeznek a sziikséges kompetenciákkal. Vagyis a 
legfontosabbnak tekintett kompetenciák, azaz a kulcskompetenciák hatással 
vannak — sok egyéb mellett — a társadalmi és a gazdasági igazságosság érvé- 
nyesiilési mechanizmusára is" (MIHÁLY 2003; 103). 

Az Európa Tanács munkabizottsága nyolc teriileten határozta meg a kulcs- 
kompetenciákat: anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, 
matematikai és természettudományos kompetencia, digitális kompetencia, 
a hatékony, önálló tanulás, szociális és állampolgári kompetencia, kezde-
ményezöképesség és vállalkozói kompetencia, kulturális tudatosság (VASS 
2008; 13-14). Az anyanyelvi kommunikáció alatt a fogalmak, gondolatok, 
érzések, tények és vélemények szóbeli és írásbeli kifejezését és értelmezését 
(hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás) értjiik, a helyes és kreatív 
nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális tevékenységek során, az oktatás- 
ban és képzésben, a munkában, a családi életben és a szabadidös tevékenysé- 
gekben. Az anyanyelvi kommunikációhoz sziikséges a„megfeleló szókincs, 
valamint a nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók ismerete. Ez a tudásanyag 
felöleli a szóbeli kapcsolattartás fö típusainak, az irodalmi és nem irodalmi 
szövegek egész sorának, a kiilönféle nyelvi stílusok fö sajátosságainak, va- 
lamint a nyelv és a kommunikáció változásainak ismeretét kiilönféle helyze- 
tekben" (VASS 2008; 14). 
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A sikeres anyanyelvi kommunikáció egyik feltétele a szókincs. Megfelelö 
nagyságú egyéni szókincs sziikséges a kiilönféle úzeneték közléséhez írásban 
és szóban, illetve a változatos helyzetben és kiilönbözö céllal közölt iizene- 
tek megértéséhez. Az egyéni szókincs nagyságának felmérése nehéz feladat, 
az eddigi vizsgálatok és becslések alapján egy 14 éves gyermek 6-7000, egy 
átlagos miíveltségú felnött 10 000 szót használ, a mííveltebbek szókincsének 
nagysága az 50 000-et is eléri. Egyes költök és frók szókincsét már megszá- 
molták: Arany János 23 000 szót használt kisebb költeményeiben, a Petöfi- 
szótárban mintegy 30 000, a Juhász Gyula-szótárban 12 000 címszó találha- 
tó. Az egyén által használt szavak száma (az aktív szókincs) az általa ismert 
szavakénál (a passzív szókincsnél) természetesen kisebb (ZSEMLYEI 2009; 
6). Az aktív és a passzív szókészlet sziintelen mozgásban van. Az egyéni 
szókincs e két részlege nem határolódik el élesen egymástól, ha az egyénnek 
megváltoznak az életköriilményei, a passzív szók könnyen aktivizálódnak, 
és fordítva. Az aktív és a passzív szókincs közötti knlönbségtétel azért indo- 
kolt, mert „tapasztaljuk, hogy számos olyan elavult, régies, tájnyelvi vagy 
túlságosan irodalmias szó és kifejezés van, amelyet, kúlönösen olvasmánya- 
ink alapján, ismeriink és megértiink, de használatát a mindennapi fesztelen 
érintkezés folyamán kerúljiik" (TELEGDI 1995; 154). 

Cser János 1939-ben publikált gyakorisági szótára tekinthetö a Czachesz 
Erzsébet és Csirik János szerzöpáros 10-16 éves tanulók írásbeli szókincsének 
gyakorisági szótára elözményének. Cser János szótár formájában publikálta 
szabad asszociációs módszerrel végzett kutatását a gyermekek szókincséröl. 
Vizsgálatában arra kért 4483 tíz és tizennégy év közötti budapesti leány- és 
fiúgyermeket, hogy 15 percen kereszti.il írjanak le — a névelöket és a tulaj- 
donneveket kivéve — valamennyi esziikbe jutó szót válogatás né1kG1. A sza- 
bad szóasszociáció során mind az aktív, mind a passzív szókincs aktiválódik. 
A szerzö a vizsgálati anyag statisztikai feldolgozása alapján adatokat kapott 
egy-egy korosztály aktív szókincséröl (kb. 4000-re tette a 10-14 éves gyer- 
mekek használt szókincsének mennyiségét), ezer gyerek adatait felhasználva 
pedig beszélt nyelvi anyagon alapuló gyakorisági szótárt is összeállított. Cser 
János azt a következtetést vonta le a kutatásból, hogy a szabadon létrejött 
képzetsorok iránya, menete, természete bepillantást enged a vizsgált személy 
gondolkodásmódjába, sejteti érdeklödési körét, a leírt szavak száma pedig 
szorosan összefiigg az értelmességgel, azaz minél több szót leír a gyermek, 
annál gazdagabb a képzelete. Ez a megállapítás ma már nem helytálló, mint 
ahogy ez a diszlexiások esetében mindannyiszortapasztalható (KUNCZ 2007; 
11). Czachesz Erzsébet és Csirik János 10-16 éves tanulókfogalmazási kész - 

letének gyakorisági szótára azt a szókészletet tartalmazza, amelyet a fiatalok 
nem csupán felismerni, hanem írásban használni is tudnak, azaz anyanyelvi 
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szókincsiik legaktívabb rétegének egy részét. A tanulók szövegei egy 1998- 
ban végzett reprezentatív fogalmazásvizsgálatból származnak. 2170 dolgozat 
képezte a szókincsvizsgálat szövegmintáját, amelyben közel hatszázezer szó 
található, a szótár anyaga fontos forrása lehet a pedagógiai, nyelvészeti és 
pszichológiai kutatásoknak (CZACHESZ—CSIRIK 2002; 10-13). 

Cser János vizsgálatát Gósy Mária és Kovács Magdolna 1999 öszén 
megismételte, az általuk lefolytatott kísérletben 12 és 13 éves leányok és 
fiúk vettek részt az ország kiilönbözö pontjairól. Mindkét korcsoportban 
200 tanuló volt (100 lány és 100 fiú), összesen 400 gyermek. Az instrukció 
megadásakor semmilyen megkötést nem alkalmaztak (a gyerekek írhattak 
tulajdonneveket és ragozott formákat is). A korpusz 52 225 mentális szót (a 
mentális lexikonban tárolt egység, amely megfelelhet a grammatikai érte- 
lemben vett, ; ,hagyományos" szónak, de eltérhet attól struktúrában, illetöleg 
abban, hogy szókapcsolatként, söt szerkezetsorként is megjelenhet) tartal- 
mazott, a 12 évesek 4642, a 13 évesek pedig 5280 lexémát aktiváltak (a tu- 
lajdonneveket kivéve) mentális lexikonukból: „Közvetve bár, de tarthatónak 
látszik az a hipotézis is, hogy minél gyorsabb a lexikális hozzáférés, annál 
több szó hívható elö. Ez túnik a legkézenfekvöbb magyarázatnak arra, hogy 
a vizsgált két korcsoport között szignifikáns a kiilönbség az aktivált lexémák 
számát tekintve. Az idösebbek átlagosan hosszabb szavakat írtak. Az egyéni 
kiilönbségek jelentösek, mind a fiatalabbak, mind az idösebbek esetében. A 
lányok több szó aktiválására képesek, mint a fiúk (mindkét korcsoportban). 
Az asszociációkban pedig elkiilöníthetðk a lányos és a fiús fogalomkörök" 
(GÓSY—KOVÁCS 2001; 330-354). 

A pedagógiai és pszichológiai kutatásokban az egyén szókincsét rész-
rendszerekre bontják: olvasási szókincs, megértési szókincs, beszéd- és 
írásbeli szókincs. Az olvasási és a megértési szókincs receptív (passzív), a 
beszéd- és írásbeli produktív (aktív), az emberek ugyanis sokkal kevesebb 
szót használnak produktívan, mint amennyit megértenek beszédben és ol- 
vasásban. Gyermekkorban az aktív és a passzív szókészlet nagysága között 
nagyobb az eltérés, mint felnöttkorban. A hatévesek sžókincse kb. 5000 szó, 
10-14 éves kor között a duplájára nö a szókincs, de a gyerekek között négy— 
ötszörös kiilönbségek is lehetségesek. Egy átlagos egyetemista szókincse kb. 
50 000 szó. Az egyéni szókincs növekedésével a szavakhoz fúzödö tudás is 
gyarapodik (CZACHESZ 1998; 71-72). 

A szó- és kifejezéskészlet mennyisége leghatékonyabban olvasással 
növelhetö. Digitalizált világunkban változnak a szöveghordozó eszközök, 
megszúnðben van a könyvközpontúság, de a szövegrögzítés és az olvasás 
nem szorul ki az életíinkböl mindaddig, amíg az ember nyelvet használó, 
beszélö lény: „A kifejlett emberi nyelv olyan rendszer, amely nem létezhet 
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írásbeliség, tehát olvasás nélkiil, és ez a rendszer a civilizációnkat teremtö 
értelem létezésének, további fejlödésének kulturális alapját és közegét ké- 
pezi" (SZÁVAI 2010; 9). A társadahrii változások és a kutatási eredmények 
következtében az elmúlt évtizedekben jelentösen átértékelödött az olvasás 
fogalma. A legrégebbi meghatározás szerint az tud olvasni, aki ismeri a betú- 
ket. A hatvanas években az olvasás kommunikációs aspektusa keriilt elötér- 
be: az olvasás a kommunikáció egy folyamata, amely során az iizenet grafi- 
kus formában közvetítve jelenik meg az egyének között. A 20. század utolsó 
évtizedeiben az olvasás fogalmának leírására több modellt is kidolgoztak. 
Az olvasási funkciókat a hetvenes években definiálták,. esztétikai (a szöveg 
átélése, beleélés, múélvezet) és információszerzð (az adatok kiemelése és 
rangsorolása) funkciót kiilönböztettek meg. Noam Chomsky munkássága 
folytán a pszicholingvisták és nyelvészek figyelme a szöveg struktúrájának 
megértésére irányult, elöször az úgynevezett mikrostruktúrákat (mondatok, 
nyelvi-logikai kötöszavak szintje), majd a makrostruktúrákat (bekezdés, tör- 
ténetek) vizsgálták. Feltevésiik szerint a hatékony szövegértés a makro- és 
mikrostruktúrák és az elözetes tudás interakciójából áll. A kötöszavak meg- 
értése részfolyamata a szövegmegértésnek, a mondatkombinálásban elért 
jó eredmény fejlett színvonalú olvasásmegértést jelent. A PISA-vizsgálatok 
harmadik évezred kiiszöbén létrejött olvasásdefiníciója az olvasási képessé-
get eszköztudásnak tekinti, amely szoros kapcsolatban áll a tudás alkalmazá- 
sának problematikájával (JÓZSA—SZTEKLÁCS 2010; 42-44). A Gazdasági 
Egyiittmúködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) PISA nemzetközi telje- 
sítménymérésének definíciója szerint az olvasás (reading literacy) az írott 
információhordozók megértése, felhasználása és azok tartalmának mérlege- 
lése az egyéni célok elérése, az ismeretszerzés és önmegvalósítás, valamint a 
társadalomban való részvétel érdekében (OECD 2003; 108). 

Michael Pressley olvasáskutató szerint gyakran gondolunk az olvasásra 
úgy, mint a készséigek hierarchiájára, a folyamat az egyes betúk és a hozzájuk 
kapcsolódó hangoktól a szó felismerésén, a bekezdések inondatainak megér- 
tésén át a szövegértö, szövegértelmezö kompetenciáig terjed. A hatékony szö- 
vegértö olvasás feltételei: (1.) dekódolási készség (decoding), azaz a betú- és 
szófelismerés, (2.) a szókincs (vocabulary), a jó szövegértöknek általában jó 
a szókincsiik is (Ez az összefiiggés azonban nem jelenti azt, hogy a szókincs 
tanítása növeli a szövegértést. Olvasáspedagógusok azonban végeztek olyan 
kísérleteket, amelyekben a diákok egy részének elmagyarázták a szavak je- 
lentését, a másik résziiknek nem, kideriilt, hogy a szótanulás következtében 
az elsö csoportnál javult a szövegértési képesség. Talán a legszélesebb körben 
idézett ilyen típusú kísérletet Isabel Beck és társai végezték, akik negyedi-
kes diákoknak 104 szóból álló törzsanyagot tanítottak öt hónapon keresztiil. 
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Azok a gyerekek, akik utasítást, szómagyarázatot kaptak, a teszten feltil- 
múlták azokat a társaikat, akiknek nem magyarázták el a szavak jelentését. 
Beck csoportjának a munkája jó példa lehet arra, hogy amikor a diákoknak 
alaposan tanítják a szókincset, fejlödik a szövegértésiik.), (3.) világismeret 
(world knowledge), a szövegértés, jelentésteremtés folyamatában az olvasó 
felhasználja elözetes tudását, tapasztalatait sok példa szemlélteti, hogy azok 
az olvasók, diákok, akik gazdag elözetes tudással rendelkeznek egy témáról, 
jobban megértik a szöveget az alacsony elözetes tudással rendelkezö osztály- 
társaikkal szemben, (4.) hatékony szövegértési stratégiák használata (active 
comprehension strategies) és (5). figyelemmel követés (monitoring), a jó olva- 

sók ugyanis tudják, hogy mikor kell nagyobb eröfeszítést kifejteniiik ahhoz, 
hogy megértsenek egy szöveget (PRESSLEY 2000). 

Az egyén szókincse segíti az olvasás megértésének folyamatait, az olva- 
sás által pedig gazdagítható a szókincs: „Az olvasás azonban nem egyszerúen 
növeli a szókészlet nagyságát, hanem segíti a fogalomrendszer kialakulását is. 
Az egyén szókészletének növekedése szorosan összefiigg olvasásmégértésé- 
nek szintjével. Az olvasó egyén szókincsének növekedése gyors. Miközben új 
szavakat tanul, új fogalmakat is elsajátít, vagy a már meglévö fogalomkészle- 
tének kapcsolatait bövíti, a már ismert szavakhoz és fogalmakhoz kapcsolva 
az új elemeket" (CZACHESZ 1998:71). Szövegértés nem jöhet létre olvasás- 
készség nélkiil, amely kiilönbözö részkészségek (beszédhanghalló-, betííolva- 
só-, szóolvasó- és mondatolvasó-készség), rutinok és ismeretek meghatározott 
rendszere. A szóolvasókészség funkciója a szavak vizuális felismerése, amely 
aktiválja az olvasóban létezö gondolathálót, a szó jelentését. Eredményes míí- 
ködéséhez ismerni kell a szövegben szereplö szavak többségének jelentését. 
A szövegértö olvasás (az emberek szerény szókészletével) a szógyakorisá- 
gi törvénynek köszönhetöen válik lehetövé, vagyis annak, hogy a köznyelvi 
szövegek szövegszavainak 95-96 százaléka a leggyakoribb 4-5 ezer szóból 
variálódik. A köznyelvi szövegek szövegértö olvasásának kiinduló feltétele, 
az olvasáskészség optimális elsajátításának szókészletbeli kritériuma a leggya- 
koribb 5000 szó ismerete. Ezt nevezziik az optimálisan fejlett olvasáskészség 
kritikus szókészletének (NAGY 123-126). Ez az a szómennyiség, ami sziiksé- 
ges ahhoz, hogy a szövegkontextus segítségével léhetövé váljon az új szavak, 
új fogalmak tanulása, a szókészlet spontán gyarapodása. 
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THE ROLE OF VOCABULARY 
IN READING COMPREHENSION 

The quantitative and qualitative development of personal vocabulary is 
affected by several factors, and it is also in correlation with one's reading 
skill. Irrespectively of age, vocabulary is the foremost competence and re-
gion of knowledge for the learner. In the most recent curricula the emphasis 
has shifted from the linguistic and cultural elements onto key competencies, 
among others communication in the mother tongue, that is, on the develop- 
ment of heard and read text comprehension and text creation. An adequate 
vocabulary is the basis of successful communication in the mother tongue, 
and so is knowledge of grammar and certain linguistic functions. The growth 
of vocabulary is in close relationship with the level of one's reading compre-
hension. When learning new words, the reader becomes familiar with new 
concepts and widens the relationship between the already acquired concepts, 
or adds new elements to the already existing stock of words and concepts in 
one's mental lexicon. 

Keywords: reading skill, text comprehension, competencies, communica- 
tion in the mother tongue, vocabulary, mental lexicon. 
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Laki Boglárka: Beszélt nyelvi élettörténetek szövegtani vizsgálata 

A történet-, illetve az élettörténet-mondás primáris kommunikatív célja 
az én-bemutatás, a személyes élmények, illetve életiink eseményeinek nar- 
ratív elrendezésíí prezentálása. A sikeres kommunikációnak több elöfeltétele 
is van, amelyek a résztvevö felekre, a kontextusra és magára az iizenetre, 
vagyis a szövegre vonatkoznak. 

Az élettörténetekben dominál az egyediség és az események oksági lánco- 
lata valamilyen idörendbe helyezve. Egy történet akkor jó, ha érdeklödést vált 
ki a hallgatóból. A történetmondást tehát mint dinamikus folyamatot kell vizs- 
gálnunk, amely nem zárja ki a kontextust, a történetmondás interperszonális, 
szociokulturális jellegét és az élöbeszéd nyelvhasználati vonatkozásait. 

Hogy mikor jól formált egy történet, az összefiigg a kommunikatív kom-
petencia kérdéskörével. A kommunikatív kompetencia az anyanyelvi beszé- 
lð azon tudását jelenti, amelynek segítségével grammatikailag jól formált 
mondatokat képes megalkotni és értelmezni az adott szituációnak megfele- 
löen (HYMES 1977). A történetmondás aktusában fontos szerepet játszik a 
verbális interakció szerepeinek ismerete, illetve azok megfelelö alkalmazá- 
sa. Bartlett (1985; 334) szerint az elbeszélönek elöször is érdeklödést kell 
felkeltenie a hallgatóban, a beszélö sziinet által fenntartja az érdeklödést, 
majd kielégíti a hallgató kíváncsiságát. 

A Grice (1975) által megfogalmazott maximák: a mennyiség, a minöség, 
a viszony és a modor maximái természetesen az élettörténetek mesélésére is 
alkalmazhatóak. 

Pratt (1977; 1. ANDÓ 2006; 145) a grice-i maximákhoz kapcsolódva be- 
vezeti az elmesélhetöség fogalmát. A történetnek ugyanis elbeszélhetönek 
kell lennie, valami újat, váratlant vagy szokatlant kell közölnie a társalgási 
narráció során. Labov (1997; I. ANDÓ 2006; 145) is hasonlóképpen fogal- 
maz: szokatlan, váratlan epizódnak kell a történet középpontjává válnia, de 
a történetnek természetesen hihetönek is kell lennie. Az élettörténetek általá- 
ban felkeltik a hallgató figy é lmét, egy-egy megélt esemény érdeklödésre tart 
számot, mivel mindenki élettörténete egyedi, minden történetmondó valami 
újat mond. A kutatások azt bizonyítják, hogy minél személyesebb, egyedibb, 
minél inkább eltér a hétköznapitól egy történet, annál nagyobb az érdeklödés 
iránta. A történet, föként ha az objektív, akkor válhat igazán érdekessé a hall- 
gató számára, ha a beszélö a narráció során értékítéletet is alkot róla. 

A narráció konverzációelemzési vizsgálatára az adja az alapot, hogy a 
beszélt nyelvi élettörténet-mondás interperszonális interakcióban történik. 
Ha a konverzáció szabályait figyelmen kíviil hagyjuk, nem kapunk teljes ké-
pet a narrációról. A társalgások részeként megjelenö élettörténetek hosszabb 
monologikus egységek. Ami azonnal szembetíínö ezeknél a szövegeknél a 
beszélöváltások elrendezödését illetöen, hogy aszimmetrikusak, vagyis a be- 
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szélö és a hallgató nem egyenrangú partnerként vesz részt a kommunikációs 
interakcióban, hanem a szó hosszabb idöre a beszélöhöz, a narrátorhoz keriil, 
hiszen eleve az a célunk, hogy beszéltessiik a történetmondó egyént. Bizo- 
nyos nyelvi megnyilvánulásainkkal biztathatjuk is a hallgatót az élettörténet 
továbbmesélésére, jelezhetjiik, hogy a minket megilletö szólás jogát átadjuk 
a történetmesélönek, illetve biztosíthatjuk a hallgatót érdeklödésiinkröl. P1.: 
És azután mi történt? És a testvéreddel milyen a kapcsolatod? Hogyan ala- 
kult ezután az életed? Stb. 

Élettörténetiinket mindig válakinek vagy valakiknek meséljiik. A narráció 
szociális beágyazottsága is bizonyítja, hogy az élettörténet-mesélés társas 
tevékenység. Az elbeszélések fontos szerepet játszanak az egyén szocializá- 
ciójában és kognitív fejlödésében. 

Az élettörténetek legfontosabb célja az én-prezentálás. Amikor az egyén 
önmagáról beszél, eleve a társadalmi viszonyrendszer részeként mutatja be 
önmagát. Elhelyezi saját személyiségét, megjelöli szerepét, a társadalmi hi- 
erarchiában elfoglalt helyét. Az egyén kiilönbözö szociális folyamatokban 
nyilvánul meg, bontakozik ki, ami természetesen az élettörténetekben is 
megjelenik, pl. a nem, családi, rokoni kapcsolatok megjelölése: nö/férfi, va- 
laki lánya/fia stb., az én bizonyos szerepekben való megjelenése, jellemzése, 
társadalmi csoportok részeként való bemutatása stb. 

Az élettörténetekben az egyén, az én szólal meg, s szólítja meg az elkép- 
zelt másikat. Az élettörténet elbeszélése során a nyelv a másik és önmagunk 
megértésének eszköze. A fikciós történetek a benniik élö önmagunk megérté- 
sére szolgálnak, a saját történet elbeszélésekor ennek szándéka felerösödik. 

Az elbeszélö az élettörténet prezentálása közben egyensúlyi helyzetet 
próbál fenntartani az én és a másik elvárásai között. Az én azonban sok eset- 
ben nem ismeri a másik elvárásait, mint ahogy feltételezhetóen jelen esetben 
sem, hiszen az interjúvoló személy igyekszik háttérben maradni, semleges 
maradni. Meg kell felelnie tehát a képzeletbeli másik elvárásainak is, és ön- 
magához is híínek kell maradnia. 

Ahogyan Habermas (1987) megállapította, az énképbe beépiilnek az én- 
röl mások által alkotott nézetek is, vagyis az énre hat az, hogyan látják öt a 
társadalom tagjai, de a társadalom tagjaira is hat az a személyiségkép, aho- 
gyan önmagát prezentálja az egyén. E kép nagymértékben összefiigg'azzal, 
hogyan játssza az egyén a szerepét. Az énkép tehát dinamikus és kölcsönha- 
tásban levö folyamatok eredménye. 

A szerep „közvetítö kapocs, mely az egyén személyes szféráját a sze- 
mélytelen szférával, a társadalommal összeköti" (CSEPELI 2001; 60). A 
szerepelvárás alatt pedig azt értjiik, amit a közösség, a társadalom elvár az 
egyéntöl az adott szerepben. A szerepelvárás vonatkozik a nyelvhasználatra 
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is, hiszen az adott kommunikációs szituációban a kiilönféle szerepek kiilön- 
féle nyelvhasználati formákat követelnek meg. Az adott szerepeknek megfe- 
lelö nyelvi formát a kommunikatív kompetenciánk biztosítja számunkra. Az 
egyén élettörténetének elmondása során tehát arra is iigyel, hogy a róla ki- 
alakuló benyomás megfeleljen a szerepéhez illö tulajdonságoknak, vagyis a 
kommunikáció a szerep megjelenítésének egyik fontos eszközeként szolgál. 
A társadalmi hierarchiában elfoglalt helyiink és az adott szituációs kontextus 
tehát meghatározza nyelvhasználatunkat. Ez viszont fordítva is igaz, nyelvi 
megnyilvánulásainkkal minden egyes pillanatban a társadalmi hierarchiában 
elfoglalt helyiinkröl is jelzést adunk. 

Ahogyan Nemesi Attila László írja: „az én számos forrásból építkezö, 
szerepek egész sorát magában foglaló képzetegyiittes" (NEMESI 2000; 
418). A szociális szerepek (életkori, nemi, családi, foglalkozási stb.) tehát 
egyiittesen képezik egy egyén énképét. Mivel elsösorban nöi élettörténeteket 
vizsgálok, azonnal kínálkozik egy érdekes szerep vizsgálata, ez pedig a nöi 
szerepkör megélése. 

Az énképhez kapcsolódik még egy fogalom, ez pedig az arc vagy hom- 
lokzat. E fogalmak Goffman nevéhez fíízödnek. Az arc a társadalmilag el- 
fogadott tulajdonságok által körvonalazott énkép, az arcmunka pedig az a 
cselekedet, amelyet annak érdekében végez valaki, hogy a róla kialakult kép 
összhangban maradjon az általa mutatott arccal. 

Az arc az eredeti megfogalmazás szerint pozitív társadalmi értéket jelöl, 
amelyre egy személy a neki tulajdonított szerep jogán igényt támaszthat. „Az 
arculat az én (self) egyik nyilvános képe, tartalmát és megjelenési formáját 
pedig a társas interakció rituális rendje szabályozza" (NEMESI 2004; 7). Az 
arc minden egyén önbecsúlésének, önképének a szimbóluma. Ez az önkép 
széteshet, megörzödhet és fejlódhet a másokkal való interakciók során. 

Goffmann (1967) egy érdekes elméletet dolgozott ki a mindennapi élet- 
ben zajló társas folyamatok megmagyarázása céljából. A társas viszonyok 
dramaturgiai elmélete (színházi vagy dramaturgiai modellnek is nevezik) a 
benyomáskeltés vizsgálatának alapjává vált. Az elmélet a társas interakciók 
és a szerepjáték, valamint az interakciók köriilményei és a színházi szituáció 
közötti hasonlóságon alapul. Goffmann szerint leginkább minden társas szi- 
tuációban szerepeket játszunk, viselkedésiink egy színifellépéshez hasonlít. 
Amikor szerepet játszunk, közönségiinkben általában valamilyen benyomást 
szeretnénk kelteni. Az említett arc vagy homlokzat (face) az interakciók so- 
rán tudatosan vagy tudattalanul használt eszköztár. A személyes homlokzat- 
hoz tartoznak a ruházaton, a kiilsðn, a gesztusokon, a cselekedeteinken kíviil 
a nyelvi kifejezöeszközeink is. Az egyén a szerepjátékokkal a közösségben 
elfogadott normáknak szeretne megfelelni. 
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Szocializációnk során az életpályák forgatókönyvét is elsajátítjuk, vagyis 
az elöre meghatározott cselekedetek sorát. De nincs ez másként magának az 
élettörténetnek a mesélésekor sem, az élettörténet elmondásakor is ugyanígy 
történetmondási sémát követiink. Az egyes epizódok elmondásakor is vala- 
milyen szerepben tiintetjiik fel magunkat, az adott esemény pedig valamilyen 
mintázat, forgatókönyv alapján történik. Minden szerep, amelyet „játszunk" 
életiink folyamán, meghatározott séma alapján történik. Természetesen nem 
lehet sematizálni a történeteket, mert minden élettörténet más, egyedi. De ta- 
lán úgy is felfoghatjuk a sémát, hogy minden történet, élettörténet mélyén ott 
rejtözik a forgatókönyv, a felszínen azonban mégis minden történet kiilönbözö, 
hiszen minden egyén másként valósítja meg ugyanazokat a szerepeket. 

Amint említettem, nemcsak viselkedésiink által alakítunk ki képet ma- 
gunkról, hanem nyelvhasználatunk által is. A nyelvi benyomáskeltésnek na-
gyon fontos szerepe van a kommunikációban, meghatározza a hallgató nyel- 
vi értékítéletét. A nyelvi benyomáskeltés úgy határozható meg, mint „olyan 
nyelvi elemek használata, amelyeknek a (illetöleg: nyelvi elemek olyan 
használata, amely) segítségével a beszélö mások róla alkotott képét igyek- 
szik befolyásolni" (NEMESI 1997; 493). A nyelvi benyomáskeltési stratégia 
Nemesi Attila László nevéhez fiízödik. 

„A nyelvi értékítélet szerves velejárója a társas interakcióknak: valamely 
nyelvi forma vagy formák használata alapján akarva-akaratlanul magáról a 
nyelvet használó egyénröl — személyiségéröl, státusáról, mííveltségéröl, szár- 
mazásáról stb. — gondolunk, feltételeziink bizonyos dolgokat" (KISS 1995; 
145). A kommunikátor ezért feliigyeli, irányítja a vele kapcsolatos nyelvi 
értékítélet alakulását. 

A nyelvi benyomáskeltésnek fontos szerepe van a nyelvi kifejezésmódok 
kiválasztásában. Ez a választás a nyelvi rendszer minden szintjére vonatko- 
zik, s történhet tudatosan vagy nem tudatosan. A nyelvjárási jelenségek, a 
szerb szavak megjelenése magyar szövegkörnyezetben, a szöveg stílusa, a 
kialakított koherencia stb. mind-mind befolyásolja az élettörténet mesélöjé-
röl kialakított képiinket. 

Az élettörténet mindig a jelenböl íródik, illetve mesélödik. Emlékeinket 
egy keretbe helyezznk, amelyek összefiiggð történetsorrá, életpályává szer- 
vezödnek. A narratívum összefdggðvé teszi ezeket a történeteket, az egyes 
epizódoknak, cselekvéseknek, történeteknek jelentést ad, és újra is értelmez- 
hetjiik életpályánkat az élettörténet elmondása során. Emlékeink narratív 
séma alapján történö élettörténetté való szervezödése tehát nemcsak a másik, 
a közönség számára szól, hanem az elbeszélö számára is, hiszen megerösíti 
önidentitását, vagy ahogyan említettem, akár újra is építhsti azt. A narratív 
sémák kulturálisan meghatározottak, kultúránként kiilönbözhetnek. 
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Az elbeszélö én óhatatlanul alakítja élete történéseit, eseményeit az el- 
mondás során. A történetek újbóli és újbóli elmondásakor más szemszögböl 
láthatja, másként értelmezheti élete eseményeit. PI.: „Miután jó néhányat 
összegyújtöttem, szétosztottam fel égyzéseimet: nem váltottam ki vele nagy 
sikert. Olyan ember vagyok, aki mindenkinek tanácsot szeret adni. Rossz szo- 
kás, de erre már csak mostanában jöttem rá... "(VMNÉ; 106) Ez — ahogyan 
már mások is megjegyezték — nagyjából azonosnak mondható egy könyv 
újraolvasásának tevékenységével, de természetesen összefiigg az emlékezet 
mííködésével is, hiszen élettörténetúnk az emlékek felidézése által szerve- 
zödik szöveggé, és ahogyan Bartlett (1985) megállapítja, az emlékezés nem 
reprodukció, hanem konstrukció természetú. 

A narratív perspektíva az élettörténet strukturális jellemzöje, az élettörté- 
netet létrehozó események tehát bizonyos nézöpontból keriilnek bemutatásra. 
Az élettörténeti elbeszélésben általában a föszereplö, a narrátor perspektívá- 
jából látjuk az eseményeket. Ilyenkor óhatatlanul is az egyén önmagán átszúr= 
ve láttatja élete történéseit, és gyakran értékelés is társul egy-egy történethez. 
Ez az értékelö funkció egyébként Labov 1967-es narratívummodelljében is 
kiemelt szerepet kapott. 

Az élettörténetek emlékezö perspektívája gyakran kettös: személyes és 
mégis kiilsö: hiszen az elbeszélö rálát az életére, történetére, miközben visz- 
szatekint, tehát a mindentudó narrátor perspektívájából szólal meg. 

Minden narratívumra jellemzö, hogy az elbeszélö személy saját nézðpont- 
ja helyett valamely szereplö nézöpontjából is elmesélheti a történetet, így van 
ez az élettörténetek esetében is. Az élettörténeteknél ez azonban úgy nyilvá- 
nul meg, ami egyben az érdekességét is adja e szövegeknek, hogy az élettörté- 
net elbeszélöje egyben szereplöje is az élettörténetnek. A narrátor tehát kettös 
szerepben jelenik meg. Megkiilönböztethetjiik tehát a történet elbeszélöje né- 
zöpontját és az elbeszélö mint szereplö nézöpontját (PÓLYA 1999; 1. LÁSZ- 
LÓ 2005; 139). Az élettörténet elbeszélöje úgy beszéli el az eseményeket, 
ahogyan azokat felidézéskor látja, míg az élettörténet elbeszélöje a történet 
szereplöjeként úgy beszéli el a történteket, ahogyan azt eredetileg tapasztalta, 
megélte. Pólya szerint a nézöpont egy háromdimenziós deiktikus rendszer, az 
idö, a tér és a személyre utaló deiktikus kifejezések rendszerében állapítható 
meg, amely rendszer centrumát az én képezi. Az említett deiktikus elemek 
és a történetmondó mint centrum és annak térbeli és idöbeli elhelyezkedése 
köré szervezödnek, és csakis a kontextus fiiggvényében, illetve az énhez mint 
centrumhoz való viszonyításában értelmezhetöek. 

Az élettörténet szereplöi tehát mind az elbeszélö viszonyrendszerében, 
pontosabban az elbeszélöhöz képesti elhelyezkedésiikben keriilnek bemuta- 
tásra, és természetesen az egyén értékrendszerén, világlátásmódján átszúrve. 
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Ez nemcsak a szereplökre, hanem az egyénnel történt eseményekre vonat- 
koztatva is igaz. 

Amikor az elbeszélö elkezdi egy történet mesélését, egyes szám elsö sze- 
mélyú névmást használ, amely a történet elbeszélöje pozícióra vonatkozik, 
az idö- és helydeixisek köziil pedig a közelre mutató nyelvi elemek az el-
beszélés helyzetére, a távolra mutatók pedig a felidézett eseményre vonat- 
koznak. Az elbeszélö jelen idejíí igelakokat használ az elbeszéléssel azonos . 

idöben végbemenö eseményekre, az elbeszélt eseményekre pedig múlt idöt. 
Az elbeszélö mint a történet szereplöje pozíció esetében viszont a közel- 
re mutató idö- és helydeixisek az elbeszélt, vagyis felidézett eseményekre 
utalnak, és ugyanígy a jelen idejú igealakok használata is a felidézett törté- 
netre vonatkozik. A vizsgált élettörténetekben a narrátorok túlnyomórészt a 
történet elbeszélöje pozícióból szólalnak meg. Az elbeszélö mint a történet 
szereplöje kevésbé volt jellemzö az élettörténetekre, a jelen idejú igék hasz- 
nálata inkább csak a történetek egy-egy szegmensében jelent meg, illetve 
egy szereplö vagy az elbeszélö saját szavainak felidézésekor. 

Az elbeszélö tehát beszélhet visszatekintö narratív perspektívából, amely- 
nek érvényesiilésekor kevésbé éli át a vele megtörtént eseményeket, a felidézett 
események nem váltanak ki magas fokú érzelmi fesziiltséget, intenzitást, a tör- 
ténetek koherensebbek. Néhány esetben azonban a narrátor újra átéli a felidé- 
zett eseményeket. Ezek a történetek, illetve ezeken a pontokon a történetek oly- 
kor érzelemdúsabbak. Ha magas az érzelmi fokozottság, az érzelmi csapongás 
magával vonhatja azt, hogy a történetek kevésbé koherensekké válnak. 

Hogy mennyire koherens egy élettörténet, azt sok más tényezö is befolyá- 
solhatja: a történetmondó kora, pszichikai állapota, képzettségi szintje stb., 
de az is érdekes kérdés, milýen nyelvi elemek biztosítják az élettörténetek 
koherenssé válását. Ez azonban további kutatást igényel. 
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TEXTUAL ANALYSIS OF SPOKEN LIFE STORIES 

In my paper I study the spoken life stories of Hungarian women from Voj- 
vodina. I define the recounting of life story in speech as a dynamic process, 
and I also touch upon how story-telling becomes well-rounded. Narrators 
present first of all themselves in a life story, which can be captured in various 
forms of manifestations. Self-image is the outcome of dynamic and interac- 
tive processes. Events which give rise to life stories become presented from 
particular viewpoints; the narrative perspective is the structural characteris-
tic of life stories. 

Keywords: life story, well-rounded story-telling, self-presentation, role, 
face, facade, linguistic impression, narrative perspective. 
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AZ ÚJVIDÉKI KÖZÉPISKOLÁSOK 
MAGYAR NYELVI TUDATÁRÓL* 

Language Awareness 
of Hungarian Secondary School Students 

A tanulmány egy többéves kutatás részét képezi, amelynek során a vajdasági diákok nyelv- 
használatát és kétnyelvííségét vizsgáltam. A dolgozat az újvidéki középiskolások kérdöíves 
felmérésének adatait tartalmazza, amelyböl kideriil, hogy Vajdaság fövárosában a tanulók 
spontán sajátították el a környezet nyelvét, és hogy ösztönösen kétnyelvííek, s bár tudatosan 
vállalják magyar nemzeti hovatartozásukat és anyanyelviiket, elönyként értékelik a kétnyel- 
vöség jelenségét is. 
Kulcsszavak: magyar nyelv, szerb nyelv, nyelvi tudat, kétnyelvííség, környezeti nyelv. 

Bevezetés 

Az elmúlt évek során projektumi kutatásaim a vajdasági diákok nyelv- 
használatára és anyanyelvi, valamint kétnyelvú kompetenciájára irányultak. 
Tanulmányaimban foglalkoztam már a szabadkail, a szenttamási 2, a zentai, 
az iirményházi 3, a kupuszinai és az újvidéki általános iskolások 4  nyelvével 
is, ezúttal pedig egy újvidéki gimnázium diákjai által kitöltött kérdöív adatait 

* A tanulmány a Szerb Köztársaság Oktatás- és Tudományugyi Minisztériuma 178017. szá- 
mú projektuma keretében késziilt. 

' ANDRIĆ  (2007) 
z  ANDRIĆ  (2008) 
3  ANDRIĆ  (2009) 
4  ANDRIĆ  (2010) 
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szeretném prezentálni. A tanulóknak a budapesti szociolingvisztikai kutatá- 
sokban használt interjúk alapján összeállított, ötven kérdést tartalmazó kér- 
döívet kellett kitölteniiik. 

A kutatás eredményei 

A kutatásban 39 diák vett részt, 19 fiú és 20 lány töltötte ki a kérdðívet, te- 
hát a nemek szerinti arány szinte ideális. Köziiliik 37-en Újvidéken sziilettek 
(egy diák Újvidék helyett Novi Sadot jelölte be sziiletési helyének), egy Bu-
dapesten, egy pedig Zentán. Mindannyian a Svetozar Markovi ć  Gimnázium 
diákjai, de nem mindannyian újvidékiek. 21-en lakóhelyiikként Újvidéket 
írták be (a Novi Sad-i sziiletésíí itt is a város szerb nevét tiintette fel), 12-en 
Temerinb8l, ketten Budiszaváról, hárman Pirosról, egy diák pedig Szentta- 
másról utazik mindennap az iskolába. 

A továbbiakban az érdekelt benniinket, hogy beszélnek-e szerbiil, s ha 
igen, melyik nyelvet sajátították el elöbb. Mindannyian igennel válaszoltak 
az elsö kérdésre, 56,41%-uk elöször a magyart tanulta meg, 41,02%-uk vi- 
szont egyszerre kezdett el beszélni magyarul és szerbiil. Van közöttiik egy 
olyan tanuló, aki elöbb szerbiil szólalt meg. Az is szerepelt a kérdések között, 
hogy mikor és hol tanulták meg a környezet nyelvét. A diákok 53,84%-a vált 
spontánul, természetes úton kétnyelvíívé, többnyire a családban, otthon, a 
rokonoktól, esetleg a barátoktól, szomszédoktól tanulták meg a másik nyel- 
vet. 33,33%-uk intézményesen, a nyelvoktatás valamely formája keretében 
sajátította el a hivatalos nyelvet, éspedig a bölcsödétöl, illetve az óvodától az 
iskolán át a zeneiskoláig, edzöteremig. Két diák bevallotta, hogy alig beszél 
szerbiil, és hogy folyamatban van nyelvtanulása, egy viszont a pontos évet és 
hónapot is beírta, amikor a szerb fiúja megtanította rá. Íme a válaszaik: 5  

a családban, az iskolában, mindennapi életben otthon tanultam meg, 
otthon, család (10), 

— 3-4 évesen, otthon, 
— mikor kicsi voltam, otthon, 

sziiletésem óta tanulom család, barátok, 
- családon beliil tanultam meg apámtól, 

rokonoktól, óvodában, sziileimtöl, 
— iskola (3), 

5  Azért tartom fontosnak közölni öket, mert nyelvállapotukról, nyelvi szokásaikról árulkod- 
nak; képet kaphatunk helyesírásukról is, mivel nem javítottam ki a válaszokat, úgy tUnte- 
tem fel öket, ahogyan a kitöltött lapokon szerepeltek. A zárójelben álló számok az azonos 
feleletek elöfordulására vonatkoznak. 
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iskola, TV, 
— iskola, utca, 
— iskola, barátok, 

zeneiskola, iskola, 
kiskoromban, az oviban, 
óvoda, 2 évesen, 

— óvoda, iskola (2), 
— Bölcsöde, óvoda, gyerekekkel játszva az utcán, 

edzöterem, 
kicsinek és az utcán a gyerekektöl akikkell játszottam, 

— barátok, 
— Gyerekként a barátaimtól az utcán, 

szomszédság, 
— szomszédok, barátok, 

2009. október szerb fiúm tanított meg, 
gyengén, folyamatban van, 
keveset beszélek, 
nem válaszolt (2). 

Amint látjuk, az esetek többségében korai kétnyelvúségröl beszélhetiink, 
hiszen a diákok kiskorukban tanultak meg szerbiil, felnött korukig szinte 
mindannyian bilingvisokká válnak. 

A vizsgálati alanyok köztil 14-en (35,89%-uk) vegyes házasságban szii- 
lettek, éspedig 8 családban az édesapa szerb, egyben pedig macedón, két ta- 
nulónak az édesanyja szerb, az egyiknek meg horvát, egy-egy diák mindkét 
nemzetiséget bekarikázta az anya, illetve az apa esetében, amiröl csakhamar 
kideriilt, hogy ök is vegyes házasságból származnak, ezért nem nyilatkoznak 
nemzetiségi hovatartozásukról. A nagysziilök esetében még bonyolultabb 
a helyzet. Az anyai nagysziilök 89,74%-a magyar, négy tanuló családjában 
e tekintetben igen összetett a nemzetiségi megoszlás: az egyiknél az anya 
sziilei horvátok, egy diák az egyéb megfogalmazás<t választotta, egy család- 
ban magyar—német volt a nemzetiségi összetétel, egyben viszont a tanuló 
szavaival élve, „nagyon kevert". Az utóbbi tanulónál az apai nagysziilök 
nemzetiségi hovatartozása szintén „nagyon kevert". A többi apa köziil 28- 
an sziilettek tiszta magyar családban, egynél a sziilök szlovén—szerb, egynél 
szerb—német, egynél magyar—ukrán nemzetiségííek voltak. Egy családban az 
apai nagysziilök macedónok, három esetben viszont a diákok az egyéb vá- 
lasztási lehetöséget karikázták be, további magyarázat nélkiil. 

A diákok édesanyjukkal túlnyomóan magyarul beszélnek, csak nyolcan 
nyilatkoztak másképpen, ezek köziil hatan mindkét nyelvet használják az 
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édesanyjukkal folytatott kommunikáció során, egy kizárólag csak a szerb 
nyelvet, egy viszont az említett kettön kíviil még a német nyelvet is. Az édes- 
apák gyerekeikkel nagyrészt magyarul beszélnek (74,35%-uk), a nyolc szerb 
édesapa, érthetö módon, csak szerbiil kommunikál otthon, míg van közöttiik 
egy, aki mindkét nyelvet használja. Egy diák nem válaszolt a kérdésre. A 
nagysziilök esetében ez az arány azonos a magyarul és a mindkét nyelven, 
valamint a csak szerbiil kommunikáló családok számával. 

Eddigi tapasztalatunk azt mutatta, hogy a sziilók iskolai végzettsége, va- 
lamint foglalkozása kevésbé befolyásolta a tanulók kétnyelvúségének fokát 
és anyanyelviik tudatát. A sziilök iskolai végzettségével kapcsolatos adatok 
az alábbiak szerint alakulnak: 

sziiló/végzettség általános iskola középiskola/ 
gimnázium 

föiskola/egyetem 

anya 2 14 22 

apa — 21 18 

A táblázatból kideriil, hogy a sziilðk 56,41%, illetve 46,15%-a felsófo- 
kú iskolai végzettséggel rendelkezik, ami rendkíviil nagy százalékarány. S 
ha ehhez hozzávessznk azt az adatot, hogy csupán az általános iskolát csak 
két tanuló édesanyja fejezte be, akkor a képzettség tekintetében ez az arány 
nagyban meghaladja a vajdasági átlagot. 6  

A sziilök foglalkozása igen tarka képet mutat. Az anyák között vannak hi- 
vatalnokok (bankban dolgozik, könyvelö 3, gépírónö, postai hivatalnok), az 
oktatásban (óvónö, tanítónó, tanár 3, angoltanárnö, némettanárnö) és egész- 
ségiigyben_ dolgozók (ápolónö, egészségGgyi növér, orvos, fogorvos). De 
elöfordulnak egyéb foglalkozások is: 7  kereskedö (3), elárusító, varrónö, vi- 
rágtermesztés, bördíszítö, kreator, 8  magasépítészeti technikus, turisztikában 
dolgozik. Az egyetemi végzettségííek köziil még jelen vannak a következö 
foglalkozások is: rendezö, könyvtáros, fordító, dramaturg és újságíró, nö-
vényvédö, agronómus; élelmiszer-ipari technológus. Két anya háziasszony, 
egy pedig munkanélkiili. 

6  Ami teljesen érthetö, mert Vajdaság fövárosában nagyobb százalékban vannak jelen az ér- 
telmiségiek, s emellett — legalábbis az eddigi kutatások eredményei azt mutatják — a gim- 
náziumba is inkább a közép és magas képzettségi fokkal rendelkezö sztil'ók gyerekei irat- 
koznak. 

7  Aszerint közlöm öket, ahogyan a kérdöívben szerepelnek. 
8  Itt meg kell jegyezni hogy a tanuló, aki ezt a foglalkozást írta be, saját bevallása szerint 

nagyon rosszul, pontosabban alig beszél szerbiil. 
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Az apák foglalkozását is felsorolom, inkább csak az érdekesség kedvéért, 
mert a tanulók sokszor bizonytalanok voltak a szakmák megnevezésében, 
de egyéb adatok is kideriilnek a felsorolásból. A középiskolai végzettségú 
apák foglalkozása: 9  privátul dolgozik, vállalkozó (2), földmííves, növény- 
termesztö, villanyszerelö (2), betúszedö, kómííves, 10  kereskedö, virágárus, 
lakatos, fémmunkás, szobafestö, soför, kábeltechnikus, televíziós technikus, 
gépésztechnikus, esztergályos, villanyszerelö, munkás, gépészmérnök.l 1  
Az egyetemi végzettségú apák foglalkozása: mérnök, diplomázott mérnök, 
elektromérnök, biznis man, agronómus, fogorvos, boncoló az újvidéki kli- 
nikai központban, radiológus, állatorvos, tv producer, tudományok doktora 
és egyetemi tanár, tanár/zeneszerzö, újságíró. Egy tanuló válasza igen bo- 
nyolult: „végzettsége szerint mezögép-szerelö és lakatos, képzettsége szerint 
tíízoltó és biztonsági ör, jelenlegi állása szerint portás és éjeli ör, valamint 
biztonsági feliigyeló". Három diák nem válaszolt a kérdésre, egy pedig meg-
jegyzi, „nem az a foglalkozása, amit felyezett". 

A sziilók anyanyelvének és nemzetiségi hovatartozášának a megjelölésé- 
ben is vannak megkérdöjelezhetö jelenségek, pl. egy gyerek édesanyja szerb, 
de anyanyelveként a magyar van feltiintetve, és fordítva is, két magyar nem- 
zetiségíí apa anyanyelve szerb. Magyarázatul el kell mondani, hogy ezek a 
vegyes házasságokban sziiletett személyekre vonatkozó adatok. Egyébként a 
magyar anyanyelvú anyák képezik a túlnyomó többséget (92,30%-kal), csak 
egy-egy horvát és szerb anyanyelvíí anya van a felmérésben részt vevö tanu- 
lók sziilei között, egy diák nem válaszolt a k.érdésre. Az apák anyanyelvével 
kapcsolatos adatok: 74,35% a magyar, 20,51% a szerb és 2,56% a macedón 
anyanyelvú apák aránya, egy diák a szerbet is és a magyart is bekarikázta. 

A diákok 69,23%-a magyarnak vallja magát, ezenfeliil van még két tanuló, 
aki vajdasági magyar hovatartozását hangsúlyozta. Hárman nem válaszoltak 
a kérdésre. Egy diák nemzetisége szerb, egy a már nem létezö állam, Jugo- 
szlávia polgárának tekinti magát. A vegyes házasságban sznletett gyerekek 
bizonytalanok, és vagylagosan kevert nemzetiségi hovatartozás mellett dön-
töttek, van egy magyar—szerb, egy magyar—ukrán és egy macedón—magyar 
diákunk is. Két tanuló Európa polgárának tekinti magát, ezért azt írták be, 
hogy ök európaiak. Arra a kérdésre, hogy mitöl érzik magukat magyarnak, 
az alábbi válaszokat karikázták be: 12  

9  A kérdöívböl kimásolt adatok szerinti felsorolás. 
10  Egyetemi végzettséggel! 

Középiskolát végzett! 
12  Ennél a kérdésnél azt az utasítást kapták a diákok, hogy két válaszlehetöséget is megjelöl- 

hetnek. 
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mert magyar az anyanyelvem (27), 
— mert sziileim magyarok (19), 

mert a közösséghez tartozónak érzem magam (8), 
mert beszélek magyarul (6), 

— mert mások annak tartanak (4), 
egyéb: mert magyarnak sziilettem (2). 

Az egyik diák felkiáltójelet használ, amikor magyarnak nyilvánítja ma- 
gát, de nem nyilatkozik arról, hogy mitöl érzi annak magát. Látjuk, hogy a 
döntö érv az anyanyelv, és a szúlók nemzeti hovatartozása, a közösséghez 
való tartozás érzése sokkal kisebb mértékben határozza meg választásukat. 
Magyar létiiket kevésbé befolyásolja az, hogy mások magyarnak tartják 
öket, ami azt jelenti, hogy ök önállóan döntöttek hovatartozásukról, és aktí- 
van vállalják azt. 

Nyelvhasználati szokásaik: 
Iskolájukban; a gimnáziumban vegyes tagozatok vannak, a tanulók több- 

sége szerb, de mivel a magyar diákok az órarend szerint középváltásban 
tanulnak, így nemigen találkoznak szerb anyanyelvú iskolatársaikkal. A ta- 
nulók riagy része úgy nyilatkozott, hogy barátai többségben magyarok, de 
szerbek is vannak közöttiik (74,35%), azonban 17,94%-uknál ez az arány 
fordított, több a szerb barátjuk, de magyarok is vannak közöttiik. Csak ma-
gyar barátja három diáknak van, csak szerb viszont egynek. Magyar nemze- 
tiségíí iskolatársaikkal 89,74%-ban csak magyarul beszélnek, 10,26%-ban 
mindkét nyelven. Ez az arány majdnem azonos a magyar szomszédaikkal 
való kommunikációjuk során is, azzal, hogy egy diák szerbiil beszél magyar 
szomszédjával is. Amikor a tiszta magyar társaságba olyan szerb is érkezik, 
aki nem érti a magyart, a diákoknak csak 28,20%-a tér át teljesen a szerb 
nyelv használatára, 10,25%-uk megmarad a magyar nyelvnél, 64,10%-uk 
pedig mindkét nyelvet használja. 

A szélesebb társadalmi közösségben való nyelvi viselkedést több ténye- 
zö is meghatározza, egyebek között a társadalmi szerepeket betöltö személy 
nemzetiségi hovatartozása is, ezért azokra a kérdésekre, hogy milyen nyelvet 
használnak diákjaink az élelmiszerboltban és milyent az orvosnál, várható ered- 
ményeket kaptunk. Mivel a kereskedök és az egészségiigyi dolgozók túlnyomó 
többsége Újvidéken és a környezð telepiiléseken is szerb nemzetiségú, a vála- 
szok 82,05%-ában a szerb nyelv szerepel. Három-három diáknak ezekben a szi- 
tuációkban is módja van magyarul beszélni, viszont négyen a konkrét helyzettöl 
fiiggðen ezt is, azt is gyakorolják. Két diák nem válaszolt a kérdésekre. 

Az utcán magyar išmerðseivel majdnem mindenki magyarul beszél, egy 
diák kivételével, aki a szerb nyelv használatát jelölte meg, ketten pedig kije- 
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Ientették, hogy mindkét nyelven beszélnek veliik. Feltételezhetöen a beszél- 
getés tárgyától fiiggöen váltanak nyelvet. 

A továbbiakban a diákoknak a legszemélyesebb nyelvhasználati szoká- 
saikról kellett nyilatkozniuk, arról hogy milyen nyelven szoktak álmodni, 
imádkozni, káromkodni, vagy a pénzt számolni magukban. Íme az eredmé- 
nyek számszerú táblázatos bemutatása: 

Milyen nyelven ... magyarul szerbiil mindkét 
nyelven 

nem 
válaszolt 

egyéb 

álmodik? 20 — 14 1 3 

számolja a pénzt? 22 — 17 — — 

káromkodik? 2 1 36 — — 

imádkozik? 28 — 2 3 6 

Amikor azzal kapcsolatban nyilatkoztak, hogy milyen nyelven álmodnak, 
hárman az egyéb kategóriát választották, egy a magyar és szerb nyelven kí- 
viil a németet és az angolt is megjelölte, egy diák a„sok fajta nyelven" ma- 
gyarázatot, egy pedig játékosan az „álmóul" választ írta be. Csak magyarul a 
diákok 51,28%-a álmodik, mindkét nyelven 35,89%-uk, csak szerbiil viszont 
egyikiik sem. 

A pénzt csak magyarul a diákok 56,41%-a, magyarul és szerbiil viszont 
43,58%-uk számolják magukban. Érdekes, hogy erre a kérdésre mindannyi-
an válaszoltak, és az is, hogy ezt egyikiik sem teszi kizárólag szerbiil. 

A diákok 92,30%-a mindkét nyelven káromkodik, egyiktik sem tagadta, 
hogy ezt teszi, s mindenki válaszolt a kérdésre. Ketten kizárólag csak ma- 
gyarul, egy pedig csak szerbúl káromkodik. 

A tanulók 71,79%-a csak magyarul imádkozik, hatan ezt egyik nyelven 
sem teszik, hárman nem válaszoltak a kérdésre, s csak ketten imádkoznak 
mindkét nyelven. Meg kell említeni, hogy az imádkozás nyelve sokban fiigg 
felekezeti hovatartozásuktól. A diákok nagy része manapság hitoktatásban 
részesiil, s ha magyar a nemzetiségiik, akkor nagy valószínííséggel katolikus, 
esetleg református vallásúak. A hittanórákon vagy a templomban az imákat 
magyar nyelven sajátítják el, s még akkor is, ha egyébként elérték a kétnyel- 
vúség magas fokát, magyarul imádkoznak. 

A kétnyelvíí személyek, nagy meglepetésiinkre, az említett tevékenysé- 
gek egyikét sem folytatják kizárólag szerb nyelven. Több mint ötven száza- 
lékuk csak magyarul álmodik és számolja a pénzt magában, de szép számban 
teszik ezt mindkét nyelven. A mindkét nyelven végzett tevékenységeik köziil 
a káromkodás van kiemelkedö, elsö helyen. 
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Arra a kérdésre, hogy hány nyelvet tudnak, legtöbben a két szóban forgó 
nyelv mellett a világnyelveket sorolták fel, leginkább a németet és az an- 
golt. Elvétve jelentkeznek a többi, túlnyomórészt az indoeurópai nyelvcsalád 
itáliai ágába tartozó, újlatin nyelvek is (francia, olasz, spanyol), valamint a 
görög és a latin. Van, aki magas szintú önkritikával rendelkezik, ezért csak 
a szerbet és a magyart jelölte meg, de olyanok is elöfordulnak, akik ennek 
a két nyelvnek az ismeretét természetesnek tartották, ezért a felsoroláskor 
kihagyták öket, és csak az idegen nyelveket jelölték meg. Három tanuló a 
volt jugoszláv tagköztársaságok nyelvét is felsorolta (horvát, montenegrói/ 
crnagorac, bosnyák). Egy gyerek édesapja macedón, ezért természetes, hogy 
azt a nyelvet is elsajátította. 13  A diákok a felsorolást vagy azzal a nyelvvel 
kezdték, amelyet a legjobban ismernek, amely anyanyelviiknek számít, és 
a nyelvek elsajátításának idöbeli sorrendjét vették alapul a felsorolás folya- 
mán, vagy fordítva, épp azt a nyelvet hagyták a végére, amelyiket a legjob- 
ban beszélik. 29 felsorolás kezdödik a magyar nyelvvel, csak egy a szerbbel, 
három az angollal, kettö pedig a némettel. 

A középiskolások 84,61%-a tartja anyanyelvének a magyart, 12,82%-a 
viszont a magyart is és a szerbet is anyanyelvének érzi. Egy diák nem vála- 
szolt a kérdésre. 

A diákok 79,48%-a úgy véli, hogy magyarul tudja a legjobban kifejezni 
magát, 10,25%-uk úgy érzi hogy szerbiil, 7,69%-uk pedig hogy egyaránt ki 
tudják fejezni magukat szerbiil és magyarul. Az egyik válasz így hangzott: 
„szerbiil de csak azért, mert magyarul nem tudok verset írni, szerbiil viszont 
igen". Egy tanuló a magyar mellett az angolt jelölte meg ennél a kérdésnél. 
A legszívesebben többségiik magyarul beszél, de van közöttiik szép számban 
olyan is, akinek mindegy, egyaránt kedveli a magyar és szerb nyelvú beszél- 
getést (15,38%); egy diák szerb nyelven beszél szívesebben, egy viszont a 
magyar mellett az angol nyelvíí kommunikációt is preferálja. 

13  Fontosnak tartom közölni a diákok válaszait, s mivel a felsorolásban szereplö 
nyelvek sorrendje is információval szolgál, kiilön tételt képeznek az azonos nyel- 
veket tartalmazó, de más sorrendben következö nyelveket tartalmazó válaszok: 

csak magyar, keveset szerbiil; — magyar, kevés szerb, angol középszint; — ma- 
gyar, szerb (2); — magyar, szerb, német, angol (4); — magyar, szerb, angol, német 
(8); — magyar, szerb, angol (5); — magyar, szerb, angol, német, spanyol; — magyar, 
szerb, angol, német, olasz; — magyar, szerb, angol, német, francia, görög; — ma- 
gyar, szerb, angol, német, görög, latin, egy kicsit spanyolul is, de az nem direkt 
tanulással szerzett tudás; — magyar, szerb, macedón, angol; — magyar, szerb, angol, 
német, horvát, montenegrói; — magyar, szerb, horvát, crnagorac, bosnyák, angol, 
német; — magyar, szerb, horvát, angol, német; — angol, szerb, magyar, német; — 
angol, magyar, szerb; — angol, német, szerb, magyar (2); — német és angol (3); 

német, magyar, szerb, angol (2); — szerb, angol, magyar. 
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Személyes tapasztalatunk alapján elmondhatjuk, hogy diákjaink, sajnos, 
keveset olvasnak, megelégszenek azzal, amit a tanár elvár töliik az órán, s ez 
nyelvhasználatukra is ráiiti a bélyeget. Azt kérdeztiik meg a vizsgálati ala- 
nyoktól, hogy melyik nyelven szoktak olvasni, s hogy mit. Nagy résžiik azt 
nyilatkozta, hogy csak házi olvasmányokat és újságot olvas. Csak magyarul 
10-en olvasnak, szerbiil és magyarul is 14-en (azzal, hogy magyarul inkább 
regényeket, szerbiil viszont újságot), a magyar és a szerb mellett még angolul 
vagy németiil 9-en. Öt diák nem válaszolt a kérdésre. Ami az írást illeti, ez 
még érzékenyebb kérdés. 20-an nyilatkoztak úgy, hogy csak a házi feladatot 
szokták megírni és csak kizárólag magyarul, s bár néhány diák megjegyzi, 
hogy mindkét nyelven sokat ír, szerbiil leginkább csak SMS-eket írnak, és a 
társalgási hálón (Facebook) leveleznek. Öten a magyar és a szerb nyelv mel- 
lett az angolt is megjelölték válaszként. Az egyik válasz így hangzott: „Ami- 
lyen nyelven tudok és amilyenen muszály." Érdekes, hogy két diák magyar 
és szerb nyelven egyaránt, versírással is foglalkozik. 

A következö feladat úgy hangzott, hogy a diákok saját maguk értékeljék 
magyar-, illetve szerbnyelv-tudásukat: 

1/2-es 2-es 3-as 3/4-es 4-es 4/5-ös 5-ös. 5* 

magyar — — 3 1 15 2 17 1 

szerb 1 6 13 1 7 1 10 — 

Amint a táblázatból látható, nincs olyan gyerek, aki ne tudna szerbúl. 22 
diák úgy érzi, hogy jobban beszél magyarul, 4, hogy a szerbnyelv-tudása az 
erösebb, 13-an pedig hogy egyforma szinten beszélik a két nyelvet. 

A továbbiakban arról faggattuk adatközlöinket, hogy szerintiik miben kii- 
lönbözik a vajdasági és a magyarországi magyar nyelv egymástól. Négyen nem 
válaszoltak, egy diák pedig kijelenti, hogy nincs véleménye a kérdésröl. Vannak, 
akik úgy tartják, hogy nincs lényeges kiilönbség a két nyelvváltozat között: 

— Majdnem semmiben. 
Csak az utcai, mindennapi nyelv kiilönbözik méghozzá nagyon kicsit (a 
megnevezéS& egyes dolgokra). 
Szerintem nincs sok kiilönbség a két nyelv között, csupán Magyaror- 
szágon szebb a kiejtés. 
Lényegében semmiben. A vajdaságiak más nyelveket is tudnak magya- 
ron kíviil. 

Mások úgy vélik, hogy van eltérés közöttiik. Egy diák megjegyzi, hogy 
„szerintem mégis kiilönbséget kell tenni a két nyelv között". A válaszok egy 
része a két nyelv hangzásában észlelt kiilönbségeket sorolja fel: 
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— A vajdasági eltér hangzásban, 
Kiejtés, más kifejezéseket használnak (2), 

— magyarországiak nagyon e betíível beszélnek. 
Magyarországiak enyhébb akcentussal beszélnek, 
A kiejtésben, a vajdasági magyarok beszédén érezni a szerb nyelv ha- 
tását, föleg azoknál, akik olyan helységben élnek, ahol a szerbek élnek 
többségben, 
az akcentusban. 

Szókincsbeli kiilönbségekre hívják fel a figyelmet az alábbi válaszok: 
Sok a szerbböl kölcsönözött szó. 
A vajdasági magyarban „szerbesítve" vannak valamely szavak, a ma- 
gyarországi inkább angollal keverik. 

— eltérések vannak egyes szavakban és kiejtésekben 
— A vajdasági magyarba szerb szavak is beépiiltek 
— Sok szót átvettiink a szerbektöl. 

A Vajdasági szerintem már egy kicsit összekeveredett a Szerbel. 

A stílusbeli eltérésekben rejlö másság érzékelésére is van példa: 
A magyarországiak finnyásabban beszélnek. 
Az a magyarországi túl szép. 
A magyarországi magyar finomabban és rövidítve fejezi ki magát. Míg 
a vajdaságiak szerb szavakat is használnak beszéd közben. 

— A magyarországi magyarok választékosabban, finoman beszélnek. 
— A magyarországi magyar nyelv kifinomultabb a vajdasági erélyesebb 

magyar nyelvtöl. 
A magyarországi magyar kifinomultabb a vajdaságitól, nem használnak 
keverék szavakat.  
A magyarországi magyar szebben kifejezi magát, mint a vajdasági. 

— Kultura, nyelvhelyesség, kiejtés, A vajdaságiak több szavat átvettek a 
szerbböl 
Sokmindenben, a beszédstílusban, a kiejtésben stb. 

— Nyelvjárásokban. 

A diákok egy része a kérdést nemcsak a nyelvre értelmezte, hanem a 
nemzeti mentalitásbeli kiilönbségeket véli érezni: 

— A nyelvúnk ugyanaz de egész másféle emberek vagyunk mi mint ök, 
— hogy máshol élnek, és másmilyen életfelfogásuk van, 
— Abban, hogy az elnyomás miatt a vajdasági magyarok hazafiasabbak, és mi 

többet kell, hogy szenvedjúnk, hogy magyarként megálljuk a helyiinket. 
Leginkáb . magatartásábán, nyelvezetében kevésbé. 
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Van, aki bövebben megindokolja véleményét a magyar és a szerb nyelv 
kiilönbségével kapcsolatban: 

A magyarországiak mekegnek, a vajdaságiak bégetnek. A magyaror- 
szágiak sajnos túl sok idegen szót használak, a vajdaságiak meg túl sok 
szót a környezet nyelvéböl. Szerintem a legszebb magyart Adán, Zentán 
és Kanizsán beszélik. 

— A vajdasági magyar és a magyarországi magyar magyar nyelve részben 
eltérö, mivel a vajdasági magyar nyelve elszerbesedett, a magyarorszá- 
gi magyarok lényegében kedvesebbek a vajdasági magyartól. 

A továbbiakban kikértem a diákok véleményét arról a — nálunk nagymér- 
tékben elterjedt — jelenségröl, hogy egyesek sok szerb szót kevernek magyar 
beszédiikbe. A válaszok vizsgálatakor két szélsöséges véglet mutatkozott, a 
diákok egy része kimondottan elítéli ezt a tendenciát: 

iJgyetlen. 
— Csúnya. 

Elitélem öket teljes mértékbe. A magyar nyelv szókincse elég gazdag 
ahhoz, hogy mindent szépen magyarul megmagyarázzunk. 
szerintem ez nem jó, mert megszokják és aztán nem tudnak helyesen 
beszélni magyarul. 
Ennek nincs semmi értelme, csak az alacsony kulturájukat fejezik ki 
ezzel. 
Meg kell tanulniuk rendesen beszélni, hogy ne keverjék. 

Mások egy kicsit szelídebb hangnemben nyilatkoznak. Kissé elnézöbb, 
inkább tanácsadói hangot próbálnak megpendíteni: 

Nem tartom helyesnek. 
Nem igazán szeretem, ha van megfelelö kifejezés, a saját nyelvemen, 
akkor miért ne használnám. 
Próbáljon meg minnél kevesebb szót keverni. 
Ezek a személyek csak úgy tudják magukat kifejezni. A nyelv meg- 
maradása miatt ez nem jó. Ismerek olyan személyeket is akiknek jó a 
magyar kiejtése, de nem tudják a szavakat. 
Igyekszem ezt elkeriilni, a magyar nyelv maradjon magyar, a szerb 
pedig szerb, viszont nem választható szét teljesen a két nyelv vegyes 
környezetben. 
Szerintem fölösleges, hiszen annyi szép magyar kifejezés van. 
Megesik, meg mintha divat lenne ez a fiatalok körében, de a nyelv meg- 
örzéséhez nem lenne okos ezt tenni. 
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Azok között, akik elfogadják az ilyen kevertnýelvííséget, sokan bevallják, 
hogy maguk is ilyen nyelven beszélnek: 

Velem is síírún megesik. Nem gondolok semmit róla. 
Én is keverem és szerintem csak normális, mivel párhuzamosan beszé- 
lem a szerbet és a magyart. 

— Én is ezt csinálom mert hirtelen nem jut eszembe a magyar kifejezés 
Van. Nekem mindegy. Én is úgy beszélek. 
Nekem is megtörténik. 
Érdekes tud lenni. 
Sztem oké. 

— Teljesen normális manapság. 
Ez van (belenyugvóan). 

— Én is néha azt teszem (2). 
én is szoktam, nincs semmi rossz véleményem róluk. 

— Hát elöfordul, persze nem tartom helyesnek, de attól fiiggöen hol mikor 
én is beszélek igy. 
Engemet ez nem zavar. Ezzel jár, ha vajdasági magyar vagy. 
Manapság már megszokott. Véleményem szerint ésszerúbb vagy egyik 
vagy másik nyelvet. 
Én is azt csinálom, de akkor sem támogatom. 
Hát ha több szerb szót használ, mint magyart, akkor nincs értelme hogy 
magyarul beszéljen. Ha pedig keveset, akkor elfogadható. 
Velem is megtörténik néha. 
Van, én. 
nem foglalkozok vele, nem zavar. 

Már a fenti véleménynyilvánításból is kideriilt, hogy a tanulók köziil is 
sokan kevernek szerb szavakat magyar beszédiikbe, a továbbiakban még 
egyszer rákérdeztiink, hogy nyilatkozzanak, megesik-e veliik is az említett 
jelenség, vagy sem. Hat diák teljes mértékben vállalta (még emotikonokat is 
rajzoltak a válasz mellé), egy réšziik inkább csak bevallotta, hogy ritkán, de 
veliik is megtörténik, közben magyarázkodnak is, mivel tudatában vannak 
nyelvi vétségiiknek: 

Csak ritkán. (3) 
Néha igen. De ritkán. 
Megtörténik, de nagyon ritkán. (3) 
Igen, néha. (3) 
Ritkán, de igen, megtörtént. 
Nem, egészen az egyik nyelvröl a másikra nem váltok soha. Ha szava- 
kat néha bele is keverek ez szerintem dúrvább az elözönél. 
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Megtörténik, de csak akkor ha szerb is van a társaságban. 
— Igen, ha vegyes társaságban vagyok és például valakihez magyarul be- 

szélek, automatikusan szerbre váltok ha szerb egyén csatlakozik a be- 
szélgetéshez. 

Nyolc tanuló viszont erélyesen tiltakozik, hogy ve1Gk soha ilyesmi nem 
szokott elöfordulni. 

Arra a kérdésiinkre, hogy elönynek vagy hátránynak tartják-e a kétnyel- 
vííséget, a diákok majdnem kivétel nélkiil pozitív választ adtak. Csak egy 
diák nyilatkozott úgy, hogy nincs véleménye a kérdésröl, egy tanuló viszont 
megpróbálta megfogalmazni, miben látja annak pozitív és negatív oldalát: 

Részben elöny, részben hátrány. Ha a közösségiink olyan, hogy értékel- 
ni tudja azt, hogy 2 nyelvet egyaránt beszéliink, akkor elöny. Viszont 
sok ember furcsán néz ránk, mintha nem is lennénk ugyan úgy embe- 
rek, ha kétnyelvúek vagyunk. 

Az elönyt a diákok többféleképpen indokolják meg. Van, aki az örök ér-
vényú tudás értékét hangoztatja: 

Elöny. Attol csak okosabb lehet az ember. 
— Elöny, mert jó tudni sok nyelvet. 
— Elöny. Az ember minnél több nyelvet beszél, annál gazdagabb. 
— Az én véleményem szerint elöny, mert minél több nyelet birtokolunk, 

annál szélesebb körii az ismeretiink. 
Nagyon, nagy elöny. Ahány nyelvet tudsz, anyit érsz. 

Mások a könnyebb érvényesiilés lehetöségét látják benne: 
Elöny. A többnyelvú emberek gyorsabban gondolkoznak és könnyeb- 
ben érvényesiilnek. 

— Elöny, mert anyanyelvi szinten két nyelvet sajátítunk el, két országban 
is feltalálhatjuk magunkat probléma nélkiil. 

— Elöny, mert minél több nyelvet tudunk, annál jobban tudunk érvénye- 
siilni. 
Elöny. Több ismerös, több munka, több pénz, több kapcsolat. 
Elöny. Több nyelv több pénz a forditó. iskolába. 

Még az a diák is, aki hangsúlyozottan vállalja magyar voltát és anya- 
nyelvét, sziikségesnek tartja az állam nyelvének ismeretét, méghozzá gya- 
korlati okok miatt: 

— Elöny, mert igy valamivel könnyebb érvényesiilni. 
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A kommunikációs kapcsolatok könnyebb kialakításának, a kultúrák kö- 
zötti szorosabb viszonyok megteremtésének lehetöségét jelenti számukra a 
kétnyelvííség: 

Elöny, mert minél több nyelvet beszéliink, könyebben tájékozódunk 
környezetiinkben. 

— Elöny, több emberrel tudunk kapcsolatot teremteni. 
— elöny mert minél több nyelvet tudunk anál könnyebb lehet feltalálni 

magunkat az életben. 
— Szerintem elöny, mert minnél több nyelvet tudok, annál jobban tudok 

értekezni a többi emberrel. 
— Szerintem elöny. Azért mert minnél több nyelven beszélek annál jobban 

meg tudok ismerkeni más emberekkel is. 
Szerintem ez elöny, mivel ugyanúgy tudok munkát vállalni Szerbiában 
és Magyarországon is. 

— Szerintem minden esetben elönyt jelent, mert 2 nyelv tudásával, isme- 
résével jár, és ezzel az ember csak többet ér. Ez kiilönösen fontos a 
kisebbségeknek, hogy tudják az ország hivatalos nyelvét. 
Elöny, minnél több nyelvet tudunk annál értékesebbek vagyunk a tár- 
sadalomban. 
Elöny Két kulturát tudhatunk magunkénak. 
Elöny. A 21. században a határok nyíltabbak, mint egykor, és több nyelv 
több lehetöséget ad kiilönbözð társadalmi viszonyokra. 

Összegzés 

A kérdöív alapján folytatott vizsgálatunkból kideriilt, hogy az újvidéki gim- 
nazisták nagy része ösztönösen kétnyelvú, a szerb nyelvet mint a társadalmi 
kömyezet nyelvét korai gyermekkorban sajátították el, természetes kétnyel- 
vú környezetben, bár nem mindannyian élnek Újvidéken, néhányan homogé- 
nebb magyarlakta közösségböl jönnek. A tanulók tudatosan vállalják magyar 
nemzeti hovatartozásukat és anyanyelviiket, de ugyanakkor rendre elönyként 
értékelik a kétnyelvííség jelenségét is. Tudatában vannak a vajdasági és a ma- 
gyarországi magyar nyelvben tapasztalható kiilönbségeknek, bár nem tudják 
mindig pontosan megfogalmazni, mi mindenben nyilvánul meg az eltérés a két 
nyelvváltozat között. Abban, hogy merik vállalni anyanyelviiket, de nem ide-
genkednek a társadalmi környezet nyelvének elsajátításától sem, nagy szerepe 
van a sziilök magatartásának és a pedagógusok önfeláldozó munkájának. 

A kérdöívben szereplö válaszok közvetve a diákok nyelvhasználati szo- 
kásaira is rávilágítottak. Sajátos, nem teljesen formális változata ez a véle- 
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ménynyilvánításnak, ezért a beszélt nyelvi sajátosságok is érvényre jutnak. 
Mivel ezúttal ez nem képezi dolgozatunk tárgyát, csak néhány gondolat ere- 
jéig térnék ki a nyelvhasználati jellemzökre: 

teljes kisbetíís vagy nyomtatott betíís írás (hogy elkeriiljék a hibalehe- 
töségeket); 

— a központozás hiánya, az írásjelelek elhagyása; 
az SMS nyelvre jellemzö kifejezési módok: az emotikonok használata, 
betúkihagyások (sztem = szerintem); 
beszélt nyelv néhány jellemzöje (inessivus helyett az illativus használa- 
ta, az ami, amik vonatkozó névmás terjedése az amely, amelyek rovásá- 
ra, az állandósult szókapcsolatok keveredése); 
kreatív, játékos nyelvhasználatra való törekvés (álmóul); 
egyeztetési problémák; 

— vonzattévesztések; 
— toldalékolási problémák; 

a névelöhasználat is sok gondot okoz (névelöhiány, vagy pedig felesle- 
ges névelök keriilnek a mondatba); 

— az igekötök helytelen használata; 
— elliptikus mondatok használata; 

túlbonyolított mondatszerkesztési hibákból adódó nehézkes, homályos 
értelmú mondatok. 

Ezeknek részletes elemzését a diákok dolgozatfrizeteiben észlelt sajátos- 
ságok felkutatásával egyiitt további feladatunknak tekintjiik. 
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LANGUAGE AWARENESS 
OF HUNGARIAN SECONDARY SCHOOL STUDENTS 

This study is part of a research that has been going on for several years 
during which I have studied the language use and bilingualism of students 
in Vojvodina. This paper presents the data of the survey done through ques-
tionnaires among secondary school students in Novi Sad, which reveals that 
the students in the capital of Vojvodina have spontaneously acquired the 
language of their environment, and that they are instinctively bilingual; al- 
though they consciously acknowledge their nationality and mother tongue to 
be Hungarian, they consider bilingualism as an advantage. 

Keywords: Hungarian languagé, Serbian language, language conscious-
ness, bilingualism, language of the environment. 
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A ZSARGONNYELVI KÓDVÁLASZTÁS POÉTIKAI 
VONATKOZÁSAI A VAJDASÁGI MAGYAR 

FARMERNADRÁGOS PRÓZÁBAN* 

Poetic Aspects of Jargon-Language Code Choice 
in Hungarian Jeans Prose in Vojvodina 

A tanulmány a farmernadrágos próza szlengbeszélöinek nyelvteremtö igényéböl, beszédfiig- 
gSségébbl indul ki, majd a szleng poétikai szerepének kérdését veti fel. A kutatások rámu-
tattak, hogy a nyelv költöi, illetve szlenges használata során hasonló transzformációkra keriil 
sor, a fogalmi nyelvhasználattól való eltávolodás mindkét esetben egyaránt megfigyelhetð. A 
szleng legfontosabb eljárása az érzelmi szóalkotás, miközben a stiláris rárétegzödést a szó el- 
södleges beszédmtifajban meglévö tipikus expresszivitásának elmozdítása, a szó stiláris fény- 
körével való játék okozza. A kutatás a szlengnyelv figuratív természetének vizsgálata mellett 
a költöi nyelvtöl való jelentós kiilönbséget is jelzi az idðtállóság tekintetében, majd a szlenges 
frázis formateremtö elvvé válását elemzi Gion Nándor Testvérem, Joáb c. regényében. 
Kulcsszavak: a szleng poétikai szerepe, nyelvi figurativitás, vajdasági magyar irodalom, Gion. 

A beatirodalom höseinek kiilönállását, ellenkulturális identitását elsö-
sorban a saját nyelv létrehozásának igénye hirdeti. A társadalmon beliili el- 
kiilönbözódés szlengbeszélövé teszi a farmernadrágos próza szereplöit, egy 
sajátos szókincs és nyelvi viselkedés hordozóivá válnak. A beszéd számuk- 
ra a legfontosabb önkifejezési eszköz, amely fokozott kapcsolatfenntartó 
(fatikus), csoportkohéziós funkcióval bír. Kamaszos önkifejezési kényszer 

* A kutatás A magyar nyelv,a többnyelvú Vajdašágban, a korszeríí európai régiómodellben 
(III 47013) c. minisztériuriíi projektum részeredményeit tartalmazza. 
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hajtja öket, soha nem unják meg az önmagukkal való foglalkozást. Mindeb- 
ben nagy szerepe van annak is, hogy a bPatnemzedék képviselöit a laza tartás 
mellett az erös érzelmi felfíítöttség, utálat és rajongás közti kedélyhullámzás 
jellemzi. Konfliktusaikban azonban általában csak passzív elutasításig, me- 
nekiilésig jutnak, s ezt is csak a szó segítségével, verbális lázadással képesek 
kifejezni. A nyelv és a nyelvteremtés jelensége tehát hangsúlyos szereppel 
bír e szövegvilág kutatásában. 

A szleng poétikai szerepének vizsgálatát e regények kapcsán egyéb vo- 
natkozások is indokolják, nemcsak a korpuszt egységesítö, tipikus, program- 
szerú jelenlét. 

A magyar nyelvészetben 1980-ban induló, majd az ezredfordulóra fellen- 
dúlö modern szlengkutatások eredményei arra utalnak, hogy a nyelv költói, 
illetve szlenges használata során hasonló transzformációkra keriil sor, a fo- 
galmi nyelvhasználattól való eltávolodás mindkét esetben egyaránt megfi- 
gyelhetö. 

A szleng is a nyelv másféle használata, a kodifikált nyelvi normáktól való 
eltérés, akárcsak a költöi nyelv. A szleng hangulatfestö, jellemábrázoló, kép- 
alkotó/metaforikus jellege kétségtelen. A szlengszó megalkotója a szépíróhoz 
hasonlóan eredetiséggel, innovativitással, játékos szellemességgel rendelke- 
zik, azonban óriási kiilönbség, hogy a szlengnyelv — rögziilt nyelvhasználati 
eljárásokat átrendezve, normákat áthágva létrehozott — frappáns produktu- 
mai tiszavirág-életúek, a gyors elterjedés után a gyors elkopás, elhasználó- 
dás sorsára jutnak, míg a költöi képes beszéd maradandóságra tör. A szleng 
ugyanis divatszavakat hoz létre, célja a pillanatnyi lenyíígözés, (csapat)társ-
keresés, beszélöközösség kialakítása, társadalmi frontvonalak meghúzása, 
az ellentábor nyelvi megbélyegzése. A szlengbeszélö elsösorban minden 
hivatalosság, komolyság, hierarchikusság, méltóságteljesség, állandóság és 
örökérvényííség tagadója, ezért szabadságot követel a beszédben is, s a fa-
nyar humorú, spontán szlengizmusokban azt meg is találja. Az emelkedett 
költöi beszédmód örök értékeket ostromló, markáns egyéniséget felmutató 
esztétikai világképe jórészt ezzel ellentétes törekvések mentén konstruáló- 
dik. A beatnik a csoportidentitás nyájmelegére, a felelösség alól feloldozó 
szabadságra, egyfajta infantilis-brutális-intellektuális (CSÁNYI 2010; 24) 
habitusra vágyik. 

A nyelv figuratív természetének kiaknázása tehát a költöi és a szlenges 
nyelvhasználatnák is egyaránt célja. A szleng kialakulását vizsgálva a ku- . 

tatók — a korábbi elképzelésekkel szemben — rájöttek, hogy ez a jelenség 
nyelvi univerzálé, amely nem kötödik egy bizonyos civilizációs szinthez, 
pl. a modern korhoz és az urbánus környezethez, hanem „minden beszélt 
nyelvnek minden korszakában jelen van" (KIS). A szleng kutatását ugyan- 
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csak megnehezíti szóbeli jellege, az, hogy nem az írásbeli nyelvhasználat 
része, hanem az élöszó sziikséglete, ezen a szinten jelenik meg, s lejegyzését 
a vulgáris, gúnyos, cinikus jelleg is gátolja, így az évszázadok során nem sok 
emlék maradt belöle. 

A kérdés megközelítésében sok zavart okozott a szleng kettös megje- 
lenésformájának elhatárolatlansága is, ugyanis a szlenget sokáig csupán a 
szókincset érintö kérdésként fogták fel, miközben mint nyelvi viselkedés- 
formával, „sajátos nyelvhasználati-stilisztikai formával" is számolni kellett 
volna vele (KIS). 

Fentebb rámutattunk egy lényeges — a maradandóságot illetö — kiilönb- 
ségre, ami a szlengbeszélö és a múalkotást létrehozó míívész nyelvi attitúdjé- 
ben felismerhetö — egy közös nevezö: a sziporkázó nyelvi készség mellett. A 
szlengszókincset és stilisztikai formát alkalmazó beszélö azonban a népnyelvi 
beszélötöl is kiilönbözik, mégpedig tudatosságában. A nép beszédében ter- 
mészetes módon van jelen a szólásokban megelevenedö képalkotás, míg a 
szlengben az értelmiségi/míívelt beszélö tudatosan dönt olyan szokatlan nyel- 
vi megoldások mellett, amelyek nem tartoznak az egyezményes köznyelvbe 
(KIS). A tudatosság hangsúlyozása társul ahhoz a sokak által nyomatékosított 
megállapításhoz, hogy a szleng elsösorban lélektani, „(szociál)pszichológiai 
és nem nyelvészeti probléma" (KIS), ugyanis a megszólalóban ott munkál 
egy heves kitárulkozási vágy. A farmernadrágos próza höse fáradhatatlan a 
társak és a boldogság hajszolásában. Ebböl az emocionálisan felfiítött álla- 
potból keletkezik ez a kiilönösen öszinte, fesztelen, színes, árnyalatos, han- 
gulatkeltö és elsöprö lendiiletú beszéd, amely az erös emocionalitás jegyével 
valóban egy sajátos lelkiállapot lélektani elöfeltételeit implikálja. A kommu- 
nikációhoz sziikséges Másik utáni szomjúhozás jellegzetes mintája Salinger 
kis kamaszhöse, aki szerint a jó irodalmi múben a szerzönek rendkívúl köz- 
vetlennek kell lennie: „Engem az ken falhoz, mikor olyan a könyv, hogy az 
ember a végén azt szeretné, ha az író iszonyú jó haverja lenne, akit akkor 
hív fel, amikor akar" (SALINGER 2001; 21). A farmernadrágos próza azért 
„transzformálja fel" ennyire a nyelvi elemek energiáját (HANKISS 1970; 
118), mert a beszélö egyetértö társat keres, s beszédének hatásától fiigg, hogy 
ez sikerižl-e. Ezért természetes, hogy a beszéd fegyverével élve a hös a nyelv 
fatikus funkciójára helyezi a hangsúlyt. Bahtyin szerint a beszéd expresszi- 
vitását, a megnyilatkozás stílusát nagyban befolyásolja a(fiktív vagy tényle- 
ges) beszélgetöpartner és az ð elképzelt válasza. A beszédbe belekódolódik.a 
várt válasz. A címzett és a lehetséges válasz, a másik emberre irányultság, ez 
a dialogikus esszencia beleíródik minden megszólalásba. Bahtyin szerint az 
irodalom a beszédkapcsolatok másodlagos színtere, itt másodlagos, szárma- 
zékos beszédmúfajok jönnek létre, amelyek az élet elsödleges beszédkapcso- 
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latait újrajátsszák, transzformálják. Alapvetö azonban, hogy a megnyilatko- 
zásnak címzettje van, a„megnyilatkozást kezdettöl fogva befolyásolják azok 
a lehetséges válaszok, amelyek kedvéért voltaképpen megsziiletik. Azoknak a 
másoknak a szerepe, akikhez a megnyilatkozó szólni akar, mint ismeretes, ki- 
vételesen fontos" (BAHTYIN 1986; 409). A szlengbeszélö számára létfontos- 
ságú a másik ember, ezért is nevezi Kis Tamás a szleng legfontosabb eljárását 
érzelmi szóalkotásnak, amikor is a kifejezés stiláris minösége, emocionális 
jelentésjegye módosul minden jelentés- vagy alakváltoztatás nélkiil (KIS). A 
nyelv használói a kontextusból egyértelmúen tudják, hogy az adott szó az 
adott szituációban (alkalmilag) szlengként mííködik. A stiláris rárétegzödést 
a szó elsödleges beszédmíífajban meglévö tipikus expresszivitásának elmoz-
dítása, a szó stiláris fénykörével való játék okozza. A kreatív szlengbeszélö 
szociálpszichológiai-emotív attitíídjét jelzik a szleng egyéb funkciói és felté- 
telei: a méltóságteljesség leépítése, a bennfentesség érzékeltetése, a tabuk le- 
leplezése, a beszélö védelme bizonyos kellemetlen/kényelmetlen/fáradságos/ 
hosszas kifejezési módozatoktól. • 

A képalkotó technikák között a leggyakoribb jelenség a köznapi szavakra 
való rájátszás, amikor is a szlengbeszélö köriilírással, kicsinyítéssel/nagyí- 
tással, avagy metonimikus/metaforikus mííveletekkel szinonimákat teremt. 

Mi lehet az oka, hogy ez a képalkotás mégis oly gyorsan kifakul? 
Péter Mihály megállapítja, hogy „a szleng metaforái túlnyomó résziikben 

egyszerúek és »átlátszóak«, azaz egyértelmííek. De akad közöttiik bonyo- 
lultabb szemantikai szerkezetíí is, amely a képzettársítások és konnotációk 
szélesebb körét indukálja". Hangsúlyozza, hogy a hasonlóságok, amelyekre 
fel kívánja hívni a figyelmet, „a szleng és a költöi nyelvhasználat bizonyos 
mechanizmusai, múfogásai, nem pedig konkrét költöi alkotások »nyelve« 
(»kódja«, »egynemú közege«) között állnak fenn. Az utóbbi értelemben vett 
s valóságos esztétikai értékeket hordozó költöi szöveg sajátos – a közna- 
pi nyelvhez képest másodlagos – jelrendszer, amelynek valamennyi eleme 
»szemantizált«. I1y módon »minden múvészi szöveg egy sajátos tartalom 
egyediilálló, ad hoc megkonstruált jeleként jön létre« (LOTMAN 1973: 37). 
Ezt a gondolatot József Attila — jóval korábban — így fogalmazta meg: 
»a mííalkotás a legkisebb elemében is mííalkotás... a mú világának min- 
den egyes pontja archimedesi pont« (idézi SZABÓ 1976: 163). E megál-
lapításokból két fontos következtetés adódik számunkra. Elöször: a költöi 
metafora nem áll önmagában, hanem mindig egy tágabb és egyszeri kon- 
textus szerves eleme, »archimedesi pontja«; ezzel szemben a szleng-metafo- 
ra önálló képzödmény, amely legfeljebb valamely szövegtípushoz kötödik. 
Másodszor: a költöi metafora, minthogy egy »egyediilálló, ad hoc megkonst- 
ruált« jel eleme, eredendöen többrétegú, illetve többértelmíí, mint ahogy az 
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adott költöi szöveg egészének is több »olvasata« lehetséges; ezzel szemben 
a szleng-metafora egyértelmú, konnotációja viszonylag stabil és inkább tár- 
sadalmilag, mint egyénileg meghatározott. A többrétegííség a szleng metafo- 
rában csupán kivételesen vagy véletlenszerúen jelentkezik bizonyos kontex- 
tusokban" (PÉTER 1980). 

A szerzö a szleng és a költöi nyelhasználat összefiiggéseit vizsgálva a 
kiilönbségekre figyelmeztet, azt hangsúlyozza, hogy míg a míívészi alkotás 
egész kontextusában a nyelv másodlagos kódrendszerként, metaforikusan 
szervezódik, addig a szleng esetében a metafora csak egy villanás a szöveg- 
tengerben, olvasata pedig egyértelmíí. 

A szleng nemcsak a szókincsre van kihatással, hanem a mondatszerkesztésre 
is. Egy meghatározás szerint: „a szleng egyrészt szó- és kifejezéskészlet, más- 
részt pedig egy sajátos nyelvhasználati-stilisztikai forma" (KIS 1997; 244). 

A definíció második felére figyelve a szlengizmusok poétikai vonatko- 
zásai is elmélyíthetöek. Szikszainé Nagy Irma a szleng retorikai kérdése-
it kutatva az interrogatióknak (álkérdéseknek) mint nyelvi tiikröknek a je- 
lentöségére hívja fel a figyelmet. Ezek dekódolásához a beszélöknek már 
nemcsak grammatikai/szemantikai, hanem pragmatikai kompetenciákat 
is birtokolniuk kell, mert a nyelvhasználati módozatokban rejlik a kii- 
lönbség. (SZIKSZAINÉ NAGY). A köznyelvi kanonikus forma helyett a 
szlengbeszélö a szociolingvisztikai változók közGl a szlenges megoldással 
él, s ez felszólító/felkiáltó/kijelentö mondat használata helyett a kérdö mon- 
dat alkalmazását eredményezi. 

A szleng tehát új nyelvi viselkedésformát jelent, s mint szókincs és be-
szédmód egyaránt a másságát hirdetö kiscsoport identitáskódja. Megjelenése 
a farmernadrágos prózában sziikségszerúnek tekinthetö, hisz e múvek szii- 
zséi a lázadó kamaszok, illetve fiatal hösök — szubkulturális világgal érintke-
zö — klikkje köré fonódik. A szleng pedig éppen arra hivatott, hogy a társada- 
lomban elkiilöniilö csoport intenzív érzelmi és nyelvi kohézióját, világának 
titkosságát, a többi csoporttal való tiintetö szembenállását tegye nyilvánva- 
lóvá. Formabontás, normabontás, fanyar, cinikus humor, játékosság egyaránt 
fémjelzi ezt a megszólalásmódot. 

A vajdasági magyar jeans-regényekben föleg a közszleng szókincse je-
lenik meg mint megkiilönböztetö jegy és nem túlságosan harsány stiliszti- 
kai vonás a hösök hierarchia elleni verbális lázadásának nyelvi kódjaként. A 
(vajdasági) magyar szerzöknek ugyanis nem állt rendelkezésiikre az ameri- 
kai szleng mámorító, gazdag, affektív szemantikai-szintaktikai információs 
mezeje. Náluk a szleng formateremtö mechanizmusainak inkább másféle, 
szintaktikai és kompozíciós szintíí érvényesiilése van jelen, amelyet érdemes 
elmélyiiltebb poétikai vonatkozásrendszerben végiggondolni. 
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A szlengizmus tehát konstitutív eleme a vajdasági magyar farmernadrá- 
gos prózának, Tolnainál, Domonkosnál, Gionnál és Végelnél is vizsgálha- 
tóan jelen van, és jelzi a kiscsoport és az egyén hierarchia elleni verbális 
lázadását. A szlenghasználat itt is „az ego védelmét és a csoportnyomás alóli 
felszabadulást szolgálja, és ebben a szerepében, valamint alkalmazott esz- 
közeiben rendkíviil közel áll a karnevál felszabadító nevetéséhez és lefoko- 
zó-materializáló groteszk realizmusához, vélhetöleg azért, mert a szleng a 
karneváli nevetést és ezzel magát a karnevált menti át a hétköznapokba (KIS 
Tamás: Szleng és karnevál), valamint létrehozza a nyelv fatikus (kapcsolat- 
fenntartó, -megerösítð) és identitásjelzö funkcióit. 

Meglátásom szerint Gion Nándor Testvérem, Joáb címíí regényében egy 
olyan stilisztikai-retorikai szervezöerövé fejlesztett eljárást alkalmaz, amely 
a szlengböl nött ki. . 

A gioni ún. replay-technika (CSÁNYI 2010; 105) a narratívaszövés új- 
rajátszásra épiilö formaötlete jegyében néhány kulcsmondat sokszor vissza- 
tér. A regény alapvetö stilisztikai effektusa, hogy a hösök nagyon szúkös 
szókinccsel élnek. E kevés beszéd során dominálnak a szlenges kifejezések, 
amelyek meghatározzák a négy fiatal föhös világát, pl: „az a fontos, hogy fel- 
vakarj egy rakás pénzt", „az idén még nem lesz komolyabb balhé" (háború), 
„rohadt hangulat", „rohadt helyzet" stb. 

A Testvérem, Joáb világának tengelye éppen ez az unalomig ismételt mon- 
dat: „Az a legfontosabb, hogy felvakarj egy rakás pénzt" (GION é. n.; 55). E 
tengely köriil forog a mú. E kulcsmondat pedig egyértelmúen az argó nyelv- 
használatával él („felvakar", „egy csomó"). Kovács Pali biztatja így Tomot, 
a szlenges hangszerelés motivációja pedig az a gát, amely a korrumpálódásra 
való biztatás fogalmi nyelven való kimondásának kellemetlensége. A barát a 
csaló világban csalásra buzdítja Tomot. A zsargonszavak használatának egyik 
oka éppen a konvencionális, közérthetö kifejezés veszélyessége, kényelmet- 
len mivolta, ezért a szlengbeszélö inkább burkolt, ugyanakkor vicces meg- 
nyilatkozáshoz folyamodik, s ezzel fölényesen megvédi önmagát és társát is, 
s a további részletezésre sem lesz sziikség. Mivel a Gion-míí a fiataloknak a 
korrumpált felnött társadalomba való beolvadásáról szól, nagy szGkség van 
a bátorításra, s Kovács Pali mondata ezért is sziikséges. A biztatást azonban 
cinizmussal telíti, mondata valójában heccként és ugratásként is felfogható, 
szinte uszítja a föhöst, hogy tegye meg azt, amit az egész körGlöttiik lévö 
világ úgyis megtesz, de fenntartásai is ott lappanganak a kijelentésben. Fi- 
gyeli barátja viselkedését, szép lassú, csúfondáros és alattomos átalakulását. 
Kovács Pali ezzel a fanyar humorral egyúttal távol tartja önmagát a romlott 
világtól, a tudatosságot, a kiilönbözés fölényét érezteti, viszont ugyanakkor 
bevési a felismerést, hogy a kisváros egész világa így múködik , s hogy az ö 
fanyalgásuk (Tom, Búr, Fehér Ló, Kovács Pali) csak ideiglenes lehet. 
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A szleng tehát segít alátámasztani a laza, könnyed és nyegle viselkedés- 
sel, világszemlélettel rendelkezö fiatalok magatartását, a regény másról sem 
szól, mint az ö szlengbe csomagolt önigazolásukról, amiért lázadás helyett a 
kiilvilág elfogadását választják. 

A szleng ebben a regényben világot modellál a kompozíció szintjén. 
„Az a legfontosabb, hogy felvakarj egy rakás pénzt" (GION é. n.; 55) — e 

mondat tagolja a szövegvilágot, sajátságos ritmusképletet húz rá — az élöbe-
széd rögtönzésjellegét és redundanciáját is hatáseffektusként használva. 

Gion minimalista, erösen stilizált beszédet alkalmazva höseit bábokként 
mutatja fel. Tom, Búr, Fehér Ló és Kovács Pali úgy forognak rituálészerú- 
en ebben a világban, mint akik e kulcsmondat fogaskerekei közé szorultak. 
Lassan le is darálja öket ez az axiomatikus mondat, mint ahogyan a gramo- 
fonlemez forog a Joáb-kocsma zenetermében. A beatnik tartás és szlenges 
beszéd jelen van az egész megjelenített beszélöközösségben, söt, magát az 
írói narrációt is jellemzi, nemcsak a hösökét. Sajátos kontraszthatást képvisel 
ez a megoldás, mert a bábok beszéde a beszéd lehetetlenségét sugallja, míg 
a szleng mindig a konkrét megérzékítés felé halad. 

A szleng mint a korrupciós magatartást elfogadó gesztus a visszatérö 
frázisokban szinte hurokként tekeredik a hösökre. A szlengszókészlet és 
a fráziskészlet rituális ismételgetése kezdetben csak a gunyoros játék, az 
ellenkulturális hangulat, az imitáció jele. Késöbb azonban strukturáló, mö- 
formát egységesítð és világképalkotó kohéziós erövé válik, amely a hös me- 
tamorfózisának kódját vési a szövegbe. 

„Až a legfontosabb, hogy felvakarj egy rakás pénzt" (GION é. n.; 55) — e 
mondat mint intonációs akkord múködik a Gion-regényben, de végiil is az 
egész míívet meghatározó koncepció bomlik ki belöle. 

A szleng poétikai vizsgálata a farmernadrágos próza esetében kiilönleges 
indokoltsággal bír. Ezen a vonalon haladva a szélesebb kutatás összehason- 
lító aspektusai újabb felismerésekkel kecsegtethetnek. 
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POETIC ASPECTS OF JARGON-LANGUAGE CODE CHOICE 
IN HUNGARIAN JEANS PROSE IN VOJVODINA 

The study starts with the language creating needs of the speakers of jeans- 
prose slang and their addiction to talking, and then tackles the issue of the 
poetic role of slang. Researches have shown that similar transformations oc-
cur in the slang use as in the poetic use of language, and that distancing from 
conceptual language use can be equally observed in both of them. The most 
important technique of slang is emotional word-formation while its stylistic 
layering is achieved by the shifting of the typical expressiveness of the word 
in its primary speech genre, that is, playing around with the stylistic aura of 
the word. Next to the study of the figurative nature of sláng-language, the 
study also points out its significant difference from the poetic language re-
garding its lastingness, and then proceeds to analyse how slang phrases turn 
into precepts for creating forms in the novel Testvérem, Joáb (My Brother 
Joab) by Nándor Gion. 

Keywords: poetic role of slang, figurativeness of language, Hungarian 
Literature in Vojvodina, Gion. 
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BÁNÁTI ADATKÖZLÖK VÉLEMÉNYE 
A NYELVJÁRÁSRÓL *  • 

Banat Region Informants' Opinion on Dialect 

A tanulmány keretében nyolc bánáti telepiilés felnött magyar ajkú adatközlöinek nyelvjárásról 
kialakított véleményét mutatjuk be. A válaszokat kérd'ófves felmérés eredményeként össze- 
gezziik. A nyelvjárásról kialakult nyelvi attitííd hatással van az anyanyelv megtartására, ezért 
fontosnak láttuk a kutatás elvégzését. 
Kulcsszavak: nyelvi attitúd, anyanyelvjárás, Bánát, szociológiai ill. fdggetlen változók, réteg- 
zett mintavétel, szituatív kódváltás. 

Jelen munka a bánáti magyarság körében végzett nyelvjárási attitúdvizs- 
gálat egy kérdését mutatja be, melynek keretében arra tériink ki, hogyan vé- 
lekednek adatközlöink a telepiilésiikön élö helyi magyar nyelvjárásról. A ku-
tatott téma aktualitását az indokolja, hogy a nyelvjárással szemben kialakított 
vélemény nagymértékben befolyásolja az anyanyelv megtartását. A határon 
túli magyarság körében mindez még inkább hangsúlyossá válik, mivel a ma-
gyar anyanyelvi beszélök a kutatások tanúsága szerint többnyire valamely 
helyi nyelvjárást beszélik, ez az anyanyelvúk. Ehhez képest az anyanyelv- 
elsajátítás idejét tekintve a magyar nyelv egyéb rétegei másodlagos nyelvi 
változatok csupán. A leírtakat megelözi többek között az a kutatás is, mely az 
anyanyelv nyelvhasználati színtereit mutatja be a Vajdaságban (1. KOVACS 
RACZ 2010b). Az utóbbi felmérés azt igazolja, hogy a magyar nyelv több- 

* A tanulmány a Szerb Köztársaság Oktatás- és Tudományiigyi Minisztériuma 178017. szá- 
mú projektuma keretében késziilt. 
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nyire az intim, familiáris szféra beszélt nyelve, a nyilvános beszédhelyzetek 
köziil pedig — jelen kutatás elözményeként az említettek mellett — kitértiink 
az anyanyelv fennmaradását befolyásoló tényezök felkutatására is (1. KO- 
VÁCS RACZ 2009). Emellett szóltunk a vajdasági magyarság nyelvjárással 
szemben kialakult attitúdjéröl is (1. KOVÁCS RÁCZ 2010a). Ugyanakkor 
a felmérés folytatásának szánjuk a bánáti és a bácskai magyar tannyelvú is- 
kolák 5. és 8. osztályos tanulóinak kérdöíves felmérését, melynek keretében 
újfent a nyelvjárásról alkotott véleményeket, álláspontokat összegeznénk. A 
késöbbiekben szeretnénk majd kimutatni, vajon vannak-e nagyobb eltérések 
a felnöttek és a gyerekek véleményében a nyelvjárásról, és ha igen, mely 
aspektusokban mutatkozik meg mindez. 

A nyelvjárás iránt táplált attitííd felmérése azért is sziikséges és fontos, 
mert a kisebbségben élö nemzeteknél a nyelvmegtartó funkció mellett iden- 
titásmegörzö szerepe is van. A gyermekkori emlékek többnyire anyanyelv- 
járásaink segítségével örzödnek meg tudatunkban. Amennyiben a nyelvjá- 
rások iránti attitúd negatív, annyiban ez kihathat azoknak a szituációknak 
a felvállalására, melyek szorosan összefdggnek a nyelvjárás használatával. 
Mindezek fiiggvényében rendkíviil fontos lenne olyan, az anyanyelv(járás) 
megtartását és a megfelelö szempontok kialakítását segítö módszerek isko- 
lai oktatásba történö bevonására, amelyek elösegíthetik a nyelvjárásokkal 
szemben megfelelö álláspontok kialakítását a gyermekekben. Erre vonatko- 
zóan magyar nyelvteriileten örömmel láthatjuk a kárpátaljai magyar anya- 
nyelvi tantervet, amelyben kiváló megközelítésben szerepel az ún. szituatív 
kódváltás témaköre, melynek keretében tudatosíthatók a tanulókkal azok a 
szituációk, amelyekben elönyös és kívánatos a nyelvjárás használata, ugyan- 
akkor azokkal a helyzetekkel is megismerkedhetnek a tanulók bizonyos fel- 
adatsorokon keresztiil, melyekben kevésbé elönyös a nyelvjárás alkalmazá- 
sa. Magyar nyelvteriileten kíviil igen tanulságos lehet a svájci vagy a bajor 
példa tanulmányozása is. A vajdasági attitíídanyag áttekintését követöen egy 
késöbbi tanulmányban feltett szándékunk a kapott eredmények, valamint az 
iskolai oktatást elösegítö példasor megjelentetése. 

Tanulmányunk része a vajdasági magyarság nyelvjárási attitíídje feltérké- 
pezésének, és nem rejtett szándékunk, hogy a kapott eredmények felhaszná- 
lásra keriiljenek a késziilö középiskolás magyar anyanyelvi programban. 

A kérdöíves felmérés keretében nyolc bánáti telepiilés magyar ajkú adat- 
közlöit kérdeztiik meg. Ezek a következök: Csóka (CS), Nagybecskerek 
(NB), Magyarittabé (MI), Tamásfalva (TA), Torda (T), Kisorosz (KO), 
LJrményháza (iJ) és Sándoregyháza (SE). A közösség életét befolyásoló szo- 
ciológiai vagy fiiggetlen változók sorában kitériink a telepiilések, az életkor, 
az iskolázottság, valamint a nemek szerinti kiilönbségekre, és kimutatjuk az 
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esetleges hasonlóságokat és kiilönbségeket. A rétegzett mintavétel reménye- 
ink szerint kvantitatív számadatokkal válik adekváttá. 

A nyelvjárási attitíídvizsgálat a következö zárt típusú kérdést és válaszo- 
kat tárgyalja: 

Mi a véleménye a helyi magyar nyelvjárásról? 

Nagyon szeretem, és nem szégyellem, társaságban is gyakran használom. 
Szeretem, de ritkán használom, mert félek, hogy elítélnek miatta. 
Nem érdekel a nýelvjárás, mert mindenhol köznyelven beszélek. 
Nem foglalkozom ezzel a kérdéssel. 
Egyéb vélemény 

A válaszokat kontrollcsoport megkérdezése után alakítottuk ki. A leg- 
gyakrabban elhangzott válaszlehetöségek feltiintetése mellett fontosnak tar- 
tottuk az egyéb vélemények kifejtését is. 

A kérdöíves felmérés során 609 adatközlöt kérdeztiink meg. Az egyes 
csoportok adatközlöinek számát táblázatok, a százalékarányos kimutatást 
pedig grafikonok szemléltetik. 

A nyelvjárásról alkotott vélemény telepiilések szerint 

A nyolc bánáti telepiilésen eltérö számú adatközlö nyilatkozott. A leg- 
több adatközlöt Tordán, a legkevesebbet pedig Sándoregyházán sikeriilt 
felkutatnunk. 

Vála- 
szok 

Csóka  Magyar- 
ittabé 

Torda  Nagy- 
becskerek 

Kis- 
orosz 

iJrmény- 
háza 

Tamás- 
falva 

Sándor- 
egyháza 

a) 38 69 75 38 53 39 54 30 

b) 4 3 4 8 4 6 1 3 

c) 5 2 5 9 5 5 5 1 

d) 9 14 13 14 18 9 11 1 

e) 5 7 5 12 7 10 6 2 

Össze- 
sen 

61 95 102 81 87 69 77 37 
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A nyelvjárásról alkotott véleinény (TELEPOLÉSEK SZERINT Ii.)  
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Kovács Rácz Eleonóra: Bánáti adatközlök véleménye a nyelvjárásról  

Legnagyobb arányban a sándoregyházaiak, majd a tordaiak, a magyar-  

ittabéiek és a tamásfalviak vélekednek akként, hogy szeretik nyelvjárásukat,  

nem szégyellik, és társaságbán is gyakran használják. A legkisebb mértékben  

viszont a nagybecskerekiek, majd az iirményháziak és a kisorosziak gondol-  

ják úgy, hogy az a) válasz jelöli a nyelvjárás használatát és a hozzá való vi-  

szonyulást. A kapott eredmény véleményiink szerint a szociolingvisztikában  

jól ismert két tényt támaszt alá, melyek pl. a kárpátaljai középiskolások vála-  

szaiban is megjelennek: a városi lakosság körében áz a vélemény él, hogy ök  

kevésbé beszélnek nyelvjárásban a falusi lakossághoz képest, másrészt pedig  

— egyéb kutatások eredményeihez hasonlóan — minél ,kisebb arányú a ma-  

gyar kisebbség jelenléte más nemzetekéhez képest, annál inkább fokozódik  

az idegen nyelvi hatás (eseti:inkben a szerb), és csökken.annak tudata, hogy a  

nyelvjárás használatos és kívánatos. Azonban azt is hozzá kell tenniink, hogy  
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amennyiben az utóbbi telepiiléstípuson beliil kismértékú a kisebbségi anya- 
nyelvek — esetiinkben a magyar — nyilvános helyeken való használata, és az 
visszaszorul a familiáris szférába, akkor ott többnyire a nyelvjárás él tovább. 

Leginkább a nagybecskerekiek, az iirményzaiak, majd a sándoregyházaiak 
félnek, hogy elítélik öket nyelvjárásuk miatt, de ennek ellenére kedvelik azt. 
Amennyiben ezt a választ összevetjiik az elözövel, akkor azt láthatjuk, hogy 
éppen a két elsö telepúlés adatközlöi nyilatkoztak legkisebb arányban arról, 
hogy gyakran használják és felvállalják nyelvjárásukat. Legkisebb mérték- 
ben a tamásfalviak félnek attól, hogy elítélik öket nyelvjárásuk miatt. Torda 
és Magyarittabé ugyanúgy hasonló százalékarányt mutat a válaszok vonat- 
kozásában, mint az elözö válasz kapcsán. Azokon a telepiiléseken kevésbé 
szégyellik a nyelvjárást, amelyeken gyakran használják. 

Amennyiben a városi és a falusi lákosság, valamint a magyarság számará- 
nyát vessziik alapul, nem meglepö, hogy a nagybecskerekiek döntöttek leg- 
nagyobb arányban a c) válasz mellett. Ok úgy vélik, köznyelven beszélnek, 
és nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel. A nagybecskerekiek után a csókaiak, 
majd az iirményházaiak gondolják úgy, hogy minden helyzetben köznyelven 
beszélnek, és nem mutatnak érdeklödést a nyelvjárás iránt. A legkisebb arány- 
számú c) válasz a sándoregyházaiaktól és a magyarittabéiektöl érkezett. 

Érdekes, hogy a leggyakrabban a kisorosziak nem foglalkoznak ezzel a 
kérdéssel, azonban már nem meglepö az elhangzottak alapján, hogy öket a 
nagybecskerekiek követik. Az elözöt azzal tudjuk magyarázni a hallgatók ku- 
tatásainak alapján (vö. LORINC 2011), hogy talán annyira megszokott a ma- 
gyar nyelvjárás kizárólagos használata, hogy az adatközlök nem is tudják azt 
összehasonlítani más nyelvváltozatokkal, a magyar nyelvjárás alkalmazása tel- 
jesen természetes, és nem ad okot gondolkodásra. A d) válasz kapcsán Csóka, 
Magyarittabé és Tamásfalva válaszainak arányszáma csaknem megegyezik. 

Az egyéb válaszok tekintetében iJrményháza és Nagybecskerek áll a 
gyakorisági sorrend élén, majd Kisorosz és Csóka, valamint Tamásfal- 
va és Magyarittabé arányszámai állnak közel egymáshoz. A legkevesebb 
egyéb véleményt a Tordáról érkezett adatok között találtuk. Íme néhány 
Nagybecskerekröl és iJrményházáról érkezett adatközlöi válasz: 

„Szeretem, de ritkán használom, mert föleg szerbiil beszélek." 
(Nagybecskerek, 1946, férfi, 4 ált. isk. oszt.) 

„A helyi magyar nyelvjárást szelektíven használom, csak azokkal beszélek 
így, akik ezt a nyelvjárást használják." (NB, 1979, férfi, egyetemi hallgató) 

„A társaságtól és az alkalomtól fiigg, hogy éppen a köznyelvet vagy a 
nyelvjárást használom-e." (NB, 1976, férfi, egyetemi hallgató) 

„Kedvelem, de nem használom." (NB, 1981, nö, gimnázium, háziasz- 
szony) 
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„Szeretem, de ritkán használom, mert igyekszem a magyar köznyelv 
használatára." (NB, 1956, férfi, középiskola, szakács) 

„Kimondottan csúnyának találom a nyelvjárásokat." (NB, nö, 1958, 
egyetem, mérnök) 

„Kifejezett helyi nyelvjárás iJrményházán szerintem nincs (nyelvjárás 
igen)." (iJ, 1954) 

„Minden nyelvjárás szép és hasznos, ez vitathatalan." (iJ, 1951) 
„Nem szégyellem, de helytöl és pillanattól fiigg, hogy melyiket haszná- 

lom." (iJ, 1965, nö, ált. isk.). 
„Nincs kifejezetten jellegzetes nyelvjárás." (iJ, 1986, férfi, egyetemi hall- 

gató) 
„Szeretem a nyelvjárásokat, így beszélem is, amikor csak az adott helyzet 

megengedi, mindaddig, amíg át nem lépi a jó ízlés és a mííveltség határát, 
egyszóval, ahol csak kívánatos." (iJ, 1975, férfi, föiskola, grafikus tervezö) 

„A társaságtól megfelelöen használom a nyelvjárást, illetve az igényes 
köznyelvet." (iJ, 1986, férfi, középiskola) 

„Egyre ritkábban használom, de nem zavar, ha mások beszélik. Ellenben 
nagyon zavar, ha nem használják helyesen, és ha szerb szavak keriilnek bele 
indokolatlanul." (iJ, 1983, nö, tanító) 

A nyelvjárásról kialakított attitúd életkor szerint 

Életkor tekintetében a legkevesebb adatközlöt a 31-50 évesek körében 
sikeriilt megkérdezniink. 

Válaszok 
20-30 
évesek 

31-50 
évesek 

51 év 
felettiek 

a) 82 165 149 

b) 14 7 12 

c) 7 13 17 

d) 28 40 21 

e) 19 14 21 
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A százalékarányok vonatkozásában a 31-50 évesek köziil állítják a leg- 
többen, hogy kedvelik telepiilésiik nyelvjárását, nem szégyellik azt, és gyak- 
ran ezzel a nyelvváltozattal társalognak. A 20-30 évesek és a 31-50 évesek 
arányszámai közelebb állnak egymáshoz, mint a harmadik korosztályhoz. 
Az a) válasz tekintetében kisebb eltéréseket tapasztalunk jelen csoportoknál, 
mint ahogyan az telepiilések szerint mutatkozott. A legkisebb arányban a, 
20-30 évesek döntöttek nyelvjárásuk szeretete és gyakori alkalmazása mel- 
Iett. Véleményiink szerint mindez az iskolai magyar anyanyelvoktatással és 
azon beliil a köznyelv és részben az irodalmi nyelv kizárólagos tanításával, 
a nyelvjárások degradálásával, valamint a média nyelvre gyakorolt hatásá- 
val magyarázható. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy az iskoláskorúak körében 
igen elterjedt a diáknyelv és a szleng, amelynek elemei gyakran megjelennek 
az iskolai fogalmazásokban és a tanárokkal folytatott beszélgetésekben is. 

Aminthogy a 31-50 évesek vállalják fel leginkább nyelvjárásukat, úgy ök 
félnek a legkevésbé, hogy elítélik öket nyelvjárásuk miatt. Ugyanígy összefiig- 
gésbe hozható a 20-30 évesek elözö álláspontja és jelen meglátása, ti. ök tar- 
tanak a leginkább attól, hogy negatív megítélésben részesiilnek nyelvjárásias 
beszédmódjuk miatt. Azonban láthatjuk, hogy a b) válasz vonatkozásában sok- 
kal kisebb kiilönbségek mutatkoznak, mint az a) válasz kapcsán. 

A leírtakkal összhangban teljesen logikus, hogy a 20-30 évesek vélik 
úgy legnagyobb arányban, hogy nem érdekli öket nyelvjárásuk, és minden 
beszédszituációban a köznyelvet alkalmazzák. Tehát kiállnak azon vélemé- 
nyiik mellett, hogy amennyire csak tudják, keriilik a nyelvjárást, mert az ne- 
gatív megítélésben szerepel tudatukban. Láthatjuk azt is, hogy a korosztályok 
közötti százalékarányok kiilönbségei — az a) válaszhoz viszonyítva — egyre 
csökkennek. Az persze nem fedi a valóságot, hogy a 20-30 éves korosztály 
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kizárólag köznyelven beszél, mert iskolai végzettség és nemek tekintetében 
is vannak kiilönbségek, de azt láthatjuk, hogy ez a korosztály táplál legin- 
kább negatív attitúdöt a nyelvjárás iránt. 

Ugyanakkor kissé ellentmond az eddigieknek, hogy leginkább a 20-30 
évesek nyilatkoznak úgy, hogy nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel, öket 
követik kis kiilönbséggel a 31-50 évesek. A c) és a d) válaszokban éppen 
ennek a két korosztálycsoportnak a véleménye áll a legközelebb egymáshoz, 
az elözö válaszokban ez másként alakul. A legkisebb arányban az 51 éven 
feliiliek döntöttek amellett, hogy nem foglalkoznak a nyelvjáráshasználat 
kérdésével. 

Az említett három korosztály véleményei köziil idézúnk néhány választ: 
„A helyi nyelvjárás nem jellemzö nálunk." (CS, 1949, nö, föiskola) 
„Telepiilésemnek nincs kimondott helyi nyelvjárása. A bánáti nyelvjá- 

rásra jellemzö az ö-zés, amit nagyon szeretek hallgatni, de nem használom, 
mivel családomban senki nem beszéli, így nálam sem alakult ki." (CS, 1977, 
nö, óvónö) 

„Ahol él az ember, úgy használja a beszéd formáját." (MI, 1954, nö, 
fodrász) 

„Ez az anyanyelvem." (MI, 1980, férfi, autómechanikus-földmúves) 
Egy tordai adatközlö a helyzettöl fiiggöen alkalmazza a nyelvjárást. (T, 

1942, nyugdíjas titkárnö) 
„Olyan személlyel, aki köznyelven beszél, nem használom a helyi ma-

gyar nyelvjárást, azzal köznyelven társalgok." (T, 1969, nö, kereskedö) 
„Szeretem és használom, de a köznyelvet is használom olyan szituációk- 

ban, amelyek megkövetelik." (T, 1986, nö, zenetanár) 
„Használom, de adott helyzetekben a magyar köznyelvet alkalmazom." 

(T, 1983, nö, élelmiszeripari mérnök) 
„Könnyebb." (mármint a nyelvjárás) (TA, 1941, férfi, ált. isk., föld- 

mííves) 
„Könnyebb használni" (a helyi magyar nyelvjárást). (TA, 1946, nö, ált. 

isk. háziasszony) 
„Még mindig nem beszélem a helyes köznyelvet, de törekszem minél 

jobban elsajátítani." (SE, 1988, nö, kereskedö) 
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Nyelvjárás és attitúd iskolai végzettség szerint  

Az iskolai végzettséget illetöen legtöbben a felsöfokú, legkevesebben pe-
dig az általános iskolai végzettségúek köziil válaszoltak kérdésiinkre.  

Válaszok E K Á  

 98 144 154 , 

 15 13 5  

 15 15 7  
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a) 
	

b) 
	

d) 
	

e)  

 

Leginkább az általános iskolai, legkevésbé pedig a felsöfokú végzettségúek  

vélik úgy, hogy kedvelik és társaságban is gyakran beszélik nyelvjárásukat. A  

két csoport közötti kiilönbség nagyobb, mint a korosztályok vonatkozásában.  

A középiskolai végzettségííek véleménye a két szélsö határérték között helyez-  

kedik el, egyik tanulmányozott adatközlöi csoporthoz sem áll közel.  

Ebböl következik aztán, hogy a felsöfokú végzettségúek szégyellik legin-  

kább nyelvjárásukat, az általános iskolai végzettségííek pedig a legkevésbé.  

•A kiilönbségek hasonlók, mint az életkor vonatkozásában, ennél a felosztás-
nál kisebb eltéréssel számolhatunk. Az általános iskolások értékei a 31-50  

évesekhez, a középiskolások az 51 éven feliiliekhez, a felsöfokú végzettsé-  

gííek pedig a 20-30 évesek arányszámaihoz hasonlíthatók, csaknem azonos  

~ 
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arányszámot figyelhetiink meg ezeknél a csoportoknál. A középiskolások 
véleménye az elözö válaszlehetöséghez hasonlóan csaknem középértéket 
mutat a két szélsö határérték között. 

A felsófokú, majd a középiskolai végzettségííek — kis kiilönbséggel — ál- 
lítják leginkább, hogy minden beszédszituációban köznyelven kommunikál- 
nak, az általános iskolával rendelkezök pedig a legkevésbé vélekednek ek-
ként. A felsö és az alsó határérték közötti kúlönbség valamelyest magasabb, 
mint korosztályok szerint. A 20-30 és a 31-50 évesek, valamint a felsö- és a 
középfokú végzettségúek megjelölései állnak közelebb egymáshoz. 

A d) válasz mindhárom iskolai végzettségnél alacsonyabb arányszámot 
mutat, mint életkor tekintetében. Legtöbbször a középfokú, legkisebb arány- 
ban pedig az általános iskolai végzettségííek jelölték meg a d) választ. A fel-
söfokú végzettségúek középúton helyezkednek el a két másik csoport között. 
Ez eddig egy válaszlehetöségnél sem fordult elö, mivel vagy felsö, vagy az 
alsó határértéket képviselték. A középfokú végzettségúek pedig mindig kö- 
zépen helyezkedtek el a gyakorisági sorrendben. 

Az egyéb válaszok vonatkozásában a felsöfokú végzettségííek állnak az 
elsó helyen, ök fogalmaztak meg a legtöbb, a válaszlehetöségeken kíviili 
egyéb választ. Szemléltetésként idéziink néhány adatközlöi választ: 

„A mindennapi életben használom, de a munkahelyem és a munkám meg- 
követelte az igényes köznyelvet." (CS, 1946, nyugdíjas tanítónö) 

„Munkámból kifolyólag gyakrabban használom a köznyelvet, de a csa- 
ládban nyelvjárást is használjuk." (MI, 1969, tanítónö) 

„Nagyon szeretem, de hivatásomból kifolyólag ritkán használtam és ma 
is csak ritkán beszélem." (MI, 1945, nyugdíjas óvónó) 

Egy nyugdíjas tanítónö a beszédpartnertöl fiiggöen alkalmazza a köz- 
nyelvet vagy a nyelvjárást. (MI, 1935, nyugdíjas tanítónö) 

„Í betíís hangzással tetszik nekem." (MI, 1947, ált. isk., háziasszony) 
„A mi helyi magyar nyelvjárásunk csak erre a telepiilésre vonatkozik, 

Vajdaságban nincs még egy ilyen nyelvjárású kömyezet. Csak Magyarorszá- 
. gon, Békés megyében." (MI, 1945, férfi, agrármérnök) 

„Nem mondhatom, hogy szeretem, de nem szégyellem, és gyakran hasz- 
nálom." (T, 1978, nö, egyetemi hallgató) 

,,Az özö nyelvjárás öseim hagyatéka és szeretem." (T, 1936, nyugdíjas 
tanítónö) 

„Nem szeretem, próbálok helyesen, beszélni." (TA, 1971, nö, ált. isk., há- 
ziasszony) 

„Nálunk a faluban föleg 90% így beszél és ezen változtatni nem lehetne, 
ezért még néha megtörténnek félreértések is." (TA, 1979, nö, ált. isk., házi- 
asszony) 
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A nyelvjárásról nemek szerint  

Válaszok NÖ FÉRFI  

a) 190 206  

b) 18 15  

c) 19 18  

d) 46 43  

e) 34 20  
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A férfiak csaknem 17%-kal nagyobb arányban kedvelik a nyelvjárást,  

nem szégyellik, és használják is azt. Ez a kiilönbség valamelyest magasabb  
az életkor szerinti, viszont kisebb az iskolai végzettség alapján tapasztalt kii-  

lönbségnél. Mindez alátámasztja azt szociolingvisztikai kutatásokban elö-
forduló megállapítást, miszerint a nök nyitottabbak a presztízst élvezö nyelv-  

változatok irányában, mint a férfiak. Ennek az indítékaira jelen tanulmány  

nem tér ki, de a szakirodalomban böséges magyarázatáradattal találkozunk  

(vö. KISS 1995).  
Természetesen — az elmondottak fiiggvényében — a nök kissé jobban tarta-  

nak attól, hogy elítélik öket a tájnyelv miatt, mint a férfiak, bár az elözö válasz  

kiilönbségéhez viszonyítva nagyon meglepö az elenyészö eltérés. Ugyanilyen  

kis kiilönbséggel találkozunk a nök javára a c) válasz kapcsán is. A kiilönbség  
még inkább csökken a kérdéssel nem foglalkozókat illetöen, minden eddigi-  

nél kisebb kiilönbséggel állunk szemben, úgyszintén a nök javára. Az egyéb  
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válaszokat illetöen úgyszintén a nök vezetnek, immár csaknem 6%-os kii- 
lönbséggel. Íme néhány, az adatközlöktöl elhangzott vélemény: 

„Szeretem a nyelvjárásomat és nem bánom, ha kigúnyolnak érte. Mert 
akik gúnyolnak, azok is nyelvjárással beszélnek." (CS, 1968, férfi, autóme- 
chanikus) 

„Szeretem a nyelvjárásomat, és fájlalom, ha ezért kigúnyolnak (föleg 
Bácskában)." (CS, 1961, nö, középiskola) 

„Ahol most élek (férjem sziilöfaluja Magyarittabé) teljesen, vagyis lé- 
nyegesen más, mint az én sziilöfalumban beszélö (helyi magyar nyelv). De 
mindkettöt beszélem." (MI, 1981, nö, föiskola, háziasszony) 

„Kétfajta helyi nyelvjárást beszélek. Mindkettöt alkalmazom a helyzettöl 
fdggöen, úgyszintén a magyar köznyelvet, attól fiiggöen kivel és hol beszé- 
lek. Mindenfajta változat jó, a helyzettöl fiiggöen." (MI, 1952, férfi, gimná- 
zium, a helyi közösség titkára) 

Identitás: „Sohasem tagadnám le, hogy magyarnak sziilettem." (T, 1979, 
férfi, ált. isk., földmííves) 

„Szeretem, de nem mindig használom. Tudok alkalmazkodni." (T, 1964, 
nö, ált. isk., háziasszony) 

„Általában törekszek helyesen beszélni, kivéve ha megszólnak, hogy fi- 
nomkodok." (TA, 1964, férfi, autómechanikus-földmíívesszövetkezet) 

Összegzés 

A nyelvjárásról pozitív attitííd él a megkérdezett bánáti adatközlökben. 
Nagybecskerek kivételével a nyilatkozók több mint 50%-a amellett döntött, 
hogy kedveli telepiilése magyar nyelvjárását, nem szégyelli azt, és gyakran 
alkalmazza az élönyelvi kommunikáció során. Máskiilönben viszont azt ta- 
pasztaljuk, hogy azokon a telepiiléseken a leginkább pozitív a nyelvjáráshoz 
fiízödö nézöpont, ahol az a mindennapi beszélgetésekben széleskörííen al- 
kalmazható pl. a boltokban, hivatalokban, egészségiigyben stb. Ez pedig ott 
valósul meg„ ahol a lakosság többsége magyar ajkú, mint pl. Magyarittabén, 
Tordán és Tamásfalván. Ez az arány a magyar anyanyelvíí lakosság egyéb 
nemzetekhez viszonyított növekvö arányszámával arányosan növekszik. Mi- 
nél kevesebb a magyar ajkúak aránya a telepiilésen, annál inkább csökken a 
pozitív attitííd aránya a magyar nyelvet illetöen. 

Kutatásunk során a legnagyobb eltéréssel a telepiilések, a legkisebb kii- 
lönbséggel pedig a nemek szerint találkozhattunk. Az iskolai végzettség sze- 
rinti eltérések úgyszintén meghaladják az életkorral összefiiggö kiilönbsé- 
geket, bár az arányok nem oly nagy mértékben térnek el, mint a telepiilések 
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vonatkozásában. Azt is láthatjuk továbbá, hogy telepiilések szerint minden 
válasz vonatkozásában nagyobb kiilönbséggel számolhatunk, mint életkor, 
iskolai végzettség vagy nemek szerint. 

Az is meglepö a számunkra, hogy az adatközlök között többségben van- 
nak azok, akik nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel, azaz nyelvjárásukkal, 
mint azok, akik kedvelik, de ritkán alkalmazzák, mert attól félnek, elítélik 
öket emiatt, vagy akiket nem érdekel a nyelvjárás, mert minden helyzetben 
köznyelven beszélnek. 

Az egyéb válaszok vonatkozásában tulajdonképpen nem az általunk félál- 
lított telepiilések, életkor, iskolai végzettség és nemek szerinti csoportosítás a 
válaszok meghatározói, hanem egyéb szempontok, melyekre nem számítot- 
tunk. Azok az adatközlök, akik foglalkozásuk, munkájuk folytán kapcsolat- 
ban vannak a köznyelvvel (tanítók, tanárok, mérnökök, titkárok, fodrászok), a 
helyzettöl teszik fiiggövé a nyelvjárás és a köznyelv használatát, miközben a 
szituatív kódváltással magyarázzák a nyelvváltozatok közötti váltást. Emellett 
a szerb nyelvú tanulmányaikat folytató egyetemi hallgatók és a háziasszonyok, 
valamint a földmúves-szövetkezetekben dolgozó férfiak is amellett foglaltak 
állást, hogy megpróbálnák a beszédhelyzetnek megfelelö nyelvváltozattal 
kommunikálni. A válaszok többségében ez az aspektus jelenik meg az egyéb 
vélemények vonatkozásában. A bánáti adatközlök véleménye között megjele- 
nik még az a sokat hallott attitííd is, mely szerint bácskai társaik kicsúfolják 
öket nyelvjárásuk miatt. Az egyetemi hallgatók is arról számolnak be, hogy 
középiskolás korukban tanáraik gyakran rosszallásukat fejezték ki bánáti 
nyelvjárásuk hallatán. Az egyéb vélemények között szembesiilhetiink az adat- 
közlöi identitás és a nyelvjárás összefonódásával is, ugyanis a nyelvjárás az 
ösök hagyatéka. Olvashatunk olyan választ is, amely a nyelvjárás telepiilésre 
vonatkozó egyediségét hangsúlyozza. Az is elöfordul néhány adatközlönél, 
hogy szerintiik nincs a telepiilésre vonatkozó helyi nyelvjárás, mivel a bánáti 
nyelvjárást az ö-zö és az í-zö hangtani jellemzövel azonosítják. Ezt a7zal ma- 
gyarázzuk, hogy a szórvány egyes telepiilésein kizárólag nyelvjárásban be- 
szélnek a mindennapokban, ez a természetes, a megszokott, és véleményiink 
szerint az adatközlöknek nincs gyakoi -i kapcsolatuk a magyar köznyelvvel. 

Az általunk felsorolt csoportok köziil a felsöfokú végzettségííek, válamint a 
nagybecskerekiek és az iirményházaiak többször foglaltak állást társaiknál. 
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BANAT REGION INFORMANTS' OPINION ON DIALECT 

In the study we present the opinions on dialect of adult informants from 
eight villages in the Banat region. We summarized our findings using results 
obtained through questionnaires. Language attitude towards dialect has an 
influence on maintaining the mother tongue; therefore, we found it important 
to carry out this research. 

Keywords: language attitude, mother tongue dialect, Banat, sociological, 
i.e., independent variables, stratified samples, code-switching. 
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A TÉRBELI TÁJÉKOZÓDÁS NYELVI 
VONATKOZÁSAI 

Vajdasági gyerekek térleírásainak nyelvi elemzése 

Linguistic Aspects of Orientation in Space 
Linguistic analysis of descriptions for spatial direction 

relations of children in Vojvodina 

Kutatásom során százötven vajdasági — kanizsai, szabadkai és újvidéki — általános iskolás 
gyereket kértem meg, hogy írják le az utat két, számukra ismert objektum között az iskolá- 
jukig, azaz magyarázzák el, hogyan juthatunk el a szóban forgó helyre. Az így létrejött be-
szédprodukció által képet kaphatunk az adatközlSk térbeli tájékozódásával kapcsolatos nyelvi 
vonatkozásokról: arról, hogy mennyire sikeresek térleírásaik, illetve milyen stratégiákat al- 
kalmaznak az eredményesség érdekében. 
Kulcsszavak: Vajdaság, gyerekek nyelvhasználata, térleírás, jobb és bal, exoforikus névmások. 

A térbeli tájékozódással, illetve a térleírásokkal föként kognitív szempon- 
tú kutatások foglalkoznak, amelyek ugyan érintik a nyelvi vonatkozásokat 
pl. a szókincset, a perspektívák nyelvi kifejezödéseit, mégsem a nyelv áll 
kutatásuk középpontjában. 

Labov és Linde 1975-ös tanulmánya egy olyan felmérés eredményeit is- 
merteti, amelynek alkalmával az adatközlök lakásukat írták le, „kideriilt, hogy 
a leírás egyáltalán nem véletlenszerú mintát követ: a téri rend áttételét idöi- 
Iineáris rendbe az összes személy szinte egyöntetííen oldotta meg" (PLÉH 
1984). Hasonló kísérletet végzett Kriz és Hegarty (2005), amikor a résztvevð- 

108 



Hungarológiai Közlemények, Újvidék, 2012. XLIII/XII1. évf., 1., 108-116. 

ket arra kérték, írják le az otthont, ahol felnöttek, valamint ismertessék Európa 
térszerkezetét. A szóbeli leírásokból kiderúl, hogy míg az otthont úgy írták le, 
ahogyan maguk is láthatták a helyszínen, relációs szókincsiik ebben az esetben 
a jobb, bal, addig Európát távolabbi perspektívából, a relációs szókincset eb- 
ben az esetben az égtájak neve alkotta. Megfigyelték, hogy a térmagyarázatok 
nem a beszélö, hanem a hallgató perspektívájából történtek. Holsanova (1997) 
a képeken való térbeli tájékozódást, Taylor és Tversky ( I992) pedig a vizsgá- 
lati alanyok fiktív térképröl való szóbeli útbaigazítását vizsgálta. 

Kriz és Hegarty felhvja a figyelmet, hogy amikor a beszélö leírja a helyszí- 
nek és a tájékozódási pontok elrendezödését, döntenie kell, hogy milyen né-
zöpontot választ a leírás alapjául. P1. a folyosó mentén elhelyezkedö két szoba 
leírható kiilsð szemlélöként, és belsö nézöpontból is. A belsö szemlélö leírása 
mozgást kifejezö igéket tartalmaz, míg a kúlsö szemlélöé statikus igéket. 

Taylor és Tversky (1996) kimutatta, hogy a leírandó tér lehetséges útvo- 
nalainak száma befolyásolja a leírás módját, ha egy lehetséges útvonalról 
van szó a leírás beágyazott nézðpontból történik. 

Visszatérve kutatásunkhoz, az adatközlök által létrehozott térleíráshoz, 
megállapíthatjuk, hogy a két ismert objektum közötti út leírása nagymérték-
ben egyezik a mindennapi beszéd egy formailag jól köriilhatárolható míífa- 
jával, az útbaigazítással. Az idetartozó beszédprodukciók pontossága, illetve 
pontatlansága, azaz eredményessége vagy eredménytelensége jól megítél- 
hetö, nyelvi eszköztára köriilírható, relevanciája értékelhetö. Az útbaigazí- 
tás fontos eleme az irányok megnevezése: egyenes, jobb, bal. Megfigyeltiik, 
hogy ajobb és bal kifejezéseket milyen mértékben használták adatközlöink. 
A beszélgetések során feladatként kapott útbaigazítások, illetve útleírások 
mindegyikének tartalmaznia kellett volna a két kifejezés valamelyikét, hi-
szen az irányváltoztatás szóban történö megfogalmazásakor a beszédproduk- 
ciónak ez elengedhetetlen eleme. 

Jobb, bal, egyenes 

A bal és jobb irány megkiilönböztetését és kifejezését a gyerekek hatéves 
koruk köriil sajátítják el, beszédben való biztos használatát azonban jóval 
késöbb; még felnöttkorban is néhány másodpercet vesz igénybe az irányok 
meghatározása és kódolása. 

Szinte valamennyi beszélö megtorpant egy kicsit, mielött kimondta volna 
a két irány valamelyikét, néhány esetben pedig elöfordult, hogy idönyerés 
céljából beiktattak néhány szót. Nézziik meg, mely nyelvi elemek szolgálják 
a tervezés idejének kitöltését, illetve a bizonytalanság leplezését: 
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Lemegyiink valamelyik lépcsön, és lent ott jobbra a legutolsó ajtó, 
egy ilyen nagy ajtó. 5M68F ...lemegy és ö jobbra rögtön (?) a torna- 
terem... M69N 
Lemegy a lépcsón, és ö jobbra egyenesen, és így beleiitközik a 
falba. 5M70N 
Ö, megmondanám, hogy ö, szóval, hogyha így megyi,ink ki, hogy 
a jobb kéz felöl ö menjen ottan végig és a balról a második ajtó. 
6M72N 
Hát, hogy menjen egyenesen, utána talál egy kis épiiletet, ö most, 
hogyha így állunk, akkor balról, és ott a balról ugyanúgy a zelsó ajtó. 
6SZ62N 
Menjen fel a lépcsön, aztán forduljon el, várjunk, balra, és akkor be- 
kopogtat az iiveges ajtón. 6M74N 

Más esetekben önkorrekciót végzett a beszélö, mivel elöször nem meg- 
felelö irányt jelölt: 

(1) Hát, hogy menjen fel a lépcsön, és mindjár a lépcsö után menjen 
# hát joJ balra, és ottan, abba az ajtóba benyit akkor ott a tanári. 
7Ú 100NK 

A harmadik irány, az egyenes nyelvi realizálódása a szövegekben: egye- 
nesen, egyenest, elöre. 

Mi a, hát, vissza lemegyiink, a a lépcsótii, ha lementilnk, akkó me- 
gyiink egenyesenJ egyenyesen, és egy kicsit jobbra, és ott van a sárga 
ajtó. 3SZ25F 
Hát, hogy itt van az ajtó, és akkor ottan elJ oda kell, hogy mennie, úgy 
menjen elóre, utána menjen jobbra, utána még egy lépcsöt menjen át, 
meg még egy lépcsöt, s akkor balra fordu jon, és uto1J látja, hogy van 
egy kis delfin az ajtón, akkor oda kell menni. 1 SZ57N, 
Hát megyek egyenest be, elóre, és aztán megyek egyenest hátra, balra 
és akkó ott az ajtónál van. 2SZ22N Hát egyenest elóre. 2SZ22N 

Egy esetben jelenik meg a korpuszban az egyenes nyelvjárási alakja az 
egenyes, több esetben pedig egyenesen helyett egyenest fordul elö. Az egye- 
nes szinonimájaként megjelenik az elöre kifejezés. Az egyenest elóre kife- 
jezés is megjelenik egy beszél6ldél, ez alapján akár ebböl a kötött formából 
leváló és önállósuló elemként is kezelhetnénk az elöre 'egyenesen' jelentésíí 
megjelenését. 

Az adatközlök kommunikációs stratégiájába pillanthatunk be, amikor az 
útbaigazítások egy részénél az adatközlök nem használják ajobb és bal kife- 
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jezéseket, keriilik öket. Megfigyeltúk, hogy milyen nyelvi elemekkel igyek- 
szik a beszélö pótolni, helyettesíteni az irányok megnevezését: 

Hát elöször lefordul, mén egyenesen, és szemben az a kis épiilet rög- 
tön. 7SZ41 F. 
Hát ugye megy bemegy azon a nagykapun, itt megy egyenesen, akkó, 
van arra egy kanyar, meg még egy, és ott az a kis épiilet. És akkó 
bemegy a zajtón, és akkó legutolsó, vagy az elsó. 7SZ41F 
Kimék a zajtón, ö lemék a lépcsókön, és akkó elmegyek így egyenesen, 
és akkó oda abba (...), igen oda bemegyek. 4SZ14F 
Hogy mej amikor belép a kapun, akkor megy egyenest, aztán lefordul, 
megint lefordul, és] és ott van az a kisebb teriilet. 5SZ37N 
Azt mondanám neki, hogy jöjjön egyenest, akkor forduljon le, és ak- 
kor menjen egyenest, és ott van. 6SZ61FT 
Ö itt onnan tólilnk bejöviink ide, így megyilnk ére, és utána a végihez 
értiink, akkó megyi,ink ára. 2SZ16F 
Ö egyenest, lefordul, föl a lépcsón, lefordul, föl a lépcsón, lefordul és 
befordul.5 SZ3 7F 

Két oka lehet annak, ha valaki nem használja a jobb, illetve bal kifeje-
zéseket olyan esetben, amikor indokolt lenne. Vagy az irányok kódolásának 
zavara, illetve részleges hiánya, vagy a beszéd implicit volta okozhatja a 
jelenséget. A beszéd implicit jellege olyan módon lehet oka az irányok meg 
nem nevezésének, hogy a beszélö az adott információt a hallgatóval való 
közös ismeretként kezeli. 

Bár az összefiiggés nem szignifikáns, a számok alapján Újvidéken használ- 
ták a legnagyobb arányban az adott kifejezéseket (88%-ban), Magyarkanizsán 
75%-ban, Szabadkán 75,8%-ban. A szabadkai értékek magyarázatához tarto- 
zik, hogy csupán Szabadkán vizsgáltunk 7-8 éves tanulókat, ök pedig nagy 
százalékban nem használták a vizsgált kifejezéseket (3. ábra). Azokban az 
esetekben, amikor hiányzik a jobb és bal irány megnevezése, feltételezhet- 
jiik, hogy nagyobb arányban fordulnak elö az implicit beszédmód jegyei, 
például. szövegen kíviili referenciával rendelkezö névmások, határozószók. 
Az 1. grafikon azokat az eredményeket mutatja, melyek a lakóhely és az 
implicit nyelvi elemek összefiiggésébðl adódnak. Az említett két tényezö kö- 
zött szignifikáns kapcsolat figyelhetö meg, ugyanis Újvidéken szignifikán- 
san alacsonyabb az implicit nyelvi elemek aránya, mint a többi telepiilésen 
(1. ábra). Implicit nyelvi elemként vettiik számba az útbaigazítások szöve- 
geiben elöforduló, a szövegböl értelmezhetö referenciával nem rendelkezö 
névmásokat és határozószókat. Itt újra szem elött kell tartani a szabadkai 7-8 
éveseket, akiknek adatai növelik az implicit elemek arányát (2. ábra). 
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Megvizsgáltuk még a nök és férfiak tekintetében ajobb és bal kifejezések 
használatát. A kiilönbség elenyészö, a lányok 76%-ban használták beszéd- 
produkciójukban a vizsgált nyelvi elemeket, a fiúk pedig 79%-ban. 

Szóhasználati jellegzetességek 

Nyelviink számos esetben ugyanazzal a nyelvi elemmel teret és idöt egy- 
aránt jelöl. Ez a jelenség adatközlöinknél is elöfordul. Meglepöen gyakori, 
föként a szabadkai adatközlöknél, a rögtön használata 'valamely térbeli do- 
log közvetlen közelében' jelentésben. Az ádatközlök 10%-ánál elöfordul a 
kifejezés az útbaigazítások megfogalmazásakor. 

Az adátközlök a rögtön használatával mintha át szeretnék hidalni a to- 
vábbi magyarázatot, a szóval szinte oda szeretnék varázsolni a keresett ob-
jektumot. Az adott jelentésben elöforduló rögtön szinonimái a vizsgált szö- 
vegekben a mindjárt és az ott. 

A rögtön elöfordulásai: 
— ...és akkor bementiink rögtön a könyvtárba. 2SZ9N 
— ... és ottan van egy ki épiilet, és oda bemenni, és rögtön ööö balrú az 

elsó. 2SZ1ON 
— ...és ott van a mi iskolánk, nem ezen a felin, hanem a másikon rögtön az 

el, a második. 2SZ1OF 

113 



Vukov Raffai Éva: A térbeli tájékozódás nyelvi vonatkozásai 

—... ha a kisterembe akar eljutni, akkor rögtön elótte az az ajtó. 3 SZ52F 
— ... akkor fölmegy rögtön az elsó lépcsót, amit meglát, azon menjen föl! 

3SZ53N 
— Hát elöször lefordul, mén egyenesen, és szemben az a kis épitlet rögtön. 

7SZ41F 
— Hát, hogy itten, ha kimegy, akkor egy] rögtön így srégan meglát egy öö 

lépcsót. 5SZ39N 
és szembe lássa a napközit és rögtön baloldalt van a kis ö kis iskola. 

5SZ36F 
Hát lefordul itt rögtön jobbra, majd balra, és ott — hú nem tudom. 
6SZ64F 

— Bemegyilnk az iskolába, akkó itt rögtön afolyosón efordulunk 6SZ24F 
— ...hát végigmegy ezen az úton, és ott van rögtön szembe. 6SZ62F 

és akkó ne itten rögtön menjen le! 4SZ54F 
— ...és rögtön forduljón balra, és ott található a tanári. 7Ú99N 
— ...és rögtön amikor felér a lépcsókön, balra, és ott az a tanári. 

51.1103N 
— ...s az iigyeletesek mellett, rögtön a második ajtó. 5M68N 
—... lemegy és ö jobbra rögtön (?) a tornaterem. 5M69N 
—... ott rögtön mellette az ajtó. 5M70N 

Egyéb jellemzö kifejezések ebböl a beszédmíífajból még: egészen (egé-
szen végigmegy), tisztára (tisztára egyenest 'egészen egyenesen'), megka- 
nyarodsz. Íme még néhány interferenciás jelenség a beszédprodukciókból: 

— menjen az épitletnek 7SZ4ON 
beleittközik a falba 5M70N 
iivegajtón átmegyiink 4SZ34N 
menjen le tisztára, ahol van a bejárat 4SZ54F 

— elmegyiink egy kicsit 3M87F 
Felmegyiink a lépcsókön Sz 

— Az ajtón írja 
— Elvezetem az épiiletbe — igekötö tévesztése 

Elmegy tovább — az elmegy 'megy' jelentésben szerepel. 
Megfordul 'elfordul' 

Nyelvjárási alakok is elöfordultak az útbaigazításokban: hátulrú 'a végé- 
töl', lépcsqné, onnen, émék, gyiijjön, oszt, ottan. 

Az útbaigazítások esetében megfigyeltiik azt is, hogy milyen igealakot 
használnak a beszélök. Az életkor elörehaladtával egyre többféle igemód 
jelenik meg a beszélök nyelvhasználatában. Jellemzöen nagyobb arányban 
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használják az idösebbek útbaigazításkor az egyes szám 3. személyt, a 12-14 
évesek 36%-a, a 9-11 évesek 20%-a és végiil a 7-8 éveseknek mindössze 
9%-a. Ugyanakkor ezzel összhangban a fiatalabbaknál jellemzöbb a többes 
szám elsö személyének használata. Ezek a legmarkánsabban megjelenö sze- 
mélyragok, emellett a modalitás vonatkozásában a kijelentö mód mellett a 
feltételes és a felszólító módú igék, illetve a fönévi igenév és a kell segédige 
egyiittese jelenik még meg. 

Az út és a leírás párhuzamai 

A 7-8 éves adatközlök útbaigazításaira jellemzö, hogy magával a nyelvi 
produktummal, a beszédprodukcióval formailag és anyagilag is igyekeznek 
kifejezni az utat, amit pedig nyelvi jelekké kellene transzformálniuk. Tehát 
az út.vonalának nyelvbe.való absztrahálása helyett a nyelvet mint fizikai en- 
titást használják fel az út leírásához. Olyan érzésiink van, mintha az út min- 
táját a beszédprodukció mintájává tennék. Ahol csak egyenesen kell menni 
hosszabb ideig, ott olyan hosszan ismételgetik a megy szót, hogy . ezzel a 
hosszan mondással magának az útnak a hosszát is kifejezzék (1). 

— Hogy bemék a a nagyiskolába, és akkó lefordulok, és mék, mék, 
mék, egész végig, és akkor lefordulok... 2SZ1ON 
—...fómén a lépcsón, és megy, megy, megy, egész oda, a legutolsó ajtóba, 

a legutolsó ajtóba, és ott a mi osztályunk. 1 SZ56F. 
— Úgy, hogy megyilnk egyenesen, egyenesen, és ott a konyha. 1 SZ92N 

Ezek az adatközlök nem azt mondják el, hogy mi hogyan juthatunk el a 
keresett objektumig, hanem átélik az utat, és leírják azt. Magyarázatukból 
hiányzik az adott tényezök számbavétele, és magyarázattá, útbaigazítássá 
való transzformálása. 

Az alábbi adatközlök (2) ugyan nem szavakat ismételgetnek, hanem sza-
vaikkal követik az utat. Ezek az adatközlök nem azt mondják el, hógy mi 
hogyan juthatunk el a keresett objektumig, hanem a szavak segítségével új- 
raélik az utat. Magyarázatukból hiányzik az adott tényezök számbavétele és 
magyarázattá, útbaigazítássá transzformálása. A tér és az idö kifejezésbeli 
átfedése pedig a„mindjárt ott vad'-féle kifejezésekbe tömöriil. 

— Itt bejöviink ezen az ajtón, megyiink, arra megyiink egyenesen, aztán 
befordulunk, megyiink egyenesen. 2SZ9N 
— Ahogy bemész, akkor ott a siini mellett el kell menni, aztán meg egye- 

nesen, aztán meg már ott a folyosó. Utána meg mész, utána meg be kell 
fordulni balra. 2SZ11F 
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— Úgy, hogy kimész az osztályból a folyosóra, `kó kimész az épiiletbiu, `kó 
mész a nagyiskolába, aztán mész oda a könyvtár ajtajához, éfordúsz 
jobbra, akkó mész, `tt a lépcsón le kell menni, de mész, `s akkor é kell 
kanyarodni, s akkó má ott az az zajtó. Akkó ottan bemész, és ott a tor-
naterem. 2SZ 11 F 
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LINGUISTIC ASPECTS OF ORIENTATION IN SPACE 

During my research I asked 150 primary school children in Vojvodina, 
more precisely in Kanizsa (Kaniža), Szabadka (Subotica) and Újvidék (Novi 
Sad), to describe the way between two, for them well-known locations in 
their school, i.e., to explain how to get to the place in question. Speech pro-
duction obtained in this way offers an insight to the linguistic aspects of the 
informants' space orientation: it reveals how successful their description of 
space is, and what kind of strategies they use in order to be successful in their 
descriptions. 

Keywords: Vojvodina, children's use of language, description of space, 
right and left, exophoric pronouns. 
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AZ ÉLMÉNYEK ÉS INDULATOK 
, 

,;INTELLEKTUALITÁSSAL" VALÓ MEGFÉKEZÉSE 
(Nemes Nagy Ágnes, Lator László) 

Curbing Experiences and Impulses by "Intellectualism" 

A tudományos diszkurzus szavainak és fogalomtárának átváltozása poétikai jelentéssé, azaz 
szóképpé s ezen be1Gl eme átváltozásnak tudományos és költészettani megalapozottsága mind 
a költészetröl való beszéd, mind magában a költészetben — az innen eredö kérdésekre keres 
valamennyire is megbízható választ a dolgozat. 
Kulcsszavak: Fiist Milán, Nemes Nagy Ágnes, Lator László; Juhász Ferenc, tudományos be- 
szédmód, élmények és indulatok, intellektualizmus. 

A történelmi regényen legtöbbször nem kérjiik számon a történelmi 
„igazságot", sem a történelmi tények és adatok történelemkönyvekbðl is-
mert „hitelességét", sem a lélektani regényen a lélektan tudományának defi- 
nícióit és következtetéseit, Juhász Ferenc költészetén sem kérjiik számon a 
versekben halmozott növény- és állattani, közettani és csillagászati közlések 
tudományos megalapozottságát, mégsem tagadható, hogy mindezeknek a 
tudományoknak, meg az áltudományoknak, közvetett vagy közvetlen köziik 
van az irodalomhoz, és ha ehhez még hozzáadjuk, hogy a mitológia tudomá- 
nya milyen közvetleniil van jelen mind a prózai, mind a lírai szövegekben, 
akkor nyilván felmeriil a kérdés, milyen minöségben van jelen a tudományos 
beszéd világa az irodalmi beszéd világában. Látszólag könnyú a kérdésre vá- 
laszolni, hiszen a tudomány szótárának jelenléte az irodalmi alkotások szö- 
vegében a tudomány szótárának átminösiilését hozza, valójában azt, hogy a 
tudomány nevei és szavai szóképekké és jelképekké alakulnak az irodalmi 

117 



Bányai János: Az élmények és indulatok„intellektualitással" való megfékezése 

szövegben, és ennek következtében, ha meg is tartják eredeti jelentésiiket, és 
a tudományban valamennyire is jártas befogadó elött meg is tartják, új jelen- 
téssel, szimbolikus vagy metaforikus jelentéssel gazdagodnak. Átváltoznak 
tehát, és a tudományos diszkurzus az irodalmi szövegben már nem a tudomá- 
nyos ismereteket gazdagítja vagy vitatja el, hanem poétikai szerepet tölt be, 
ezenkíviil pedig, ha úgy tetszik, földközelivé teszi az elvontságok birodalmá- 
ba tartozó tudományos ismereteket, a tudomány szótárát. A látszólag könnyú 
válasz azonban más-más alakot ölt az irodalmi alkotásokban, nemegyszer 
magát az irodalmi alkotást vonva felelösségre egy-egy tudományos isme- 
ret vagy kifejezés netán helytelen közlése és alkalmazása miatt; hányszor 
vetették szemére a történelmi regénynek, hogy meghamisította a történel- 
mi tényeket, és hányszor a lélektani regény szemére, hogy a pszichológia 
tudományával meg nem egyezö módon fejtette meg az álmokat, és beszélt 
az emlékezés múködéséröl... S hányszor csalódhattak az állat- és növény- 
tanban jártas olvasók Juhász Ferenc állat- és növénytani, esetleg közettani, 
úgymond „szakértelmében". Eme kifogások és számonkérések azonban nem 
érintik az irodalmi értéket, hiszen a történelmi regény vagy a lélektani re-
gény poétikai értékeit nem rontják le az amúgy szakszempontból eredð jogos 
kifogások, mert az irodalom poétikája eltekint ezen kifogások felett... Bár- 
mennyire is helyénvalók az irodalmi szövegbe ágyazott tudományos adatok 
és tények „helyreigazításai", bármennyire is igazoltak az irodalmi szövegbe 
ékelt tudományos vagy kvázitudományos ismeretek tudományos cáfolatai, 
az irodalmi szöveg poétikáját ezek nem érintik, értékeit egyetlen pillanat- 
ra sem teszik kérdésessé. Egészen egyszerúen azért nem, mert amennyiben 
igaz az, és igaznak kell tekinteni, hogy a múvészet valóságot teremt, akkor 
az irodalmi és míívészeti alkotásnak azzal a képességével is számolni kell, 
hogy tudományos, mondjuk, történeti vagy lélektani valóságot teremt, amely 
valóságnak az értékelése nem a tudomány mércéjével történik, hanem a po-
étika kritériumaival. 

Esztétikájának harmadik elöadásában beszél Fiist Milán arról, hogy az 
irodalmi szövegbe keriilt tudományos vagy áltudományos közlés csakis ak-
kor hathat igaznak, „ha ott igaz, ha a papíron igaz". Majd így folytatja: „S 
mármost felmeriil itt persze az a kérdés is: vajon tudományos eredmények 
és magyarázgatások egyáltalán alkalmasak-e arra, hogy a míívészet anyagá- 
ban jól hassanak? vajon lehet-e bárminemú kilátásuk arra, hogy jellemzöerð 
dolgában a jelenítés mágiájával felvegyék a versényt?" Fiist Milán válasza 
a kérdésre a I11. Riehard király elsö jelenete... „Valakit temetnek, s a halott 
gyilkosa nemcsak hogy megjelenik a temetésen, hanem mindjárt meg is kéri 
a mostani halott: az általa megölt király menyének kezét..." Ezután arról 
beszél, hogy a valóságban egy ilyen jelenet elött értetleniil állnánk, s sem- 
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miféle átéléssel nem ajándékozna meg benniinket, viszont „arnit a míívészet 
kiemelö túlzása kínál, annak legkisebb része is arra való, hogy átéljem, s 
amely mííalkotás erre nem kényszerít engem, az nem jó múalkotás. S vajon 
mivel kényszeríthet jobban? Látomással-e inkább, vagy megállapításokkal 
és magyarázatokkal? S ha csakugyan látomással, akkor újólag meg kell kér- 
dezniink, hogy a lélek dolgai látható alakzatok-e? Ha pedig nem azok, akkor 
nyilván láthatókká kell tenniink azokat. S miáltal tehetjúk láthatókká? Nyil- 
ván nem akkor ha magukat a lelki jelenségeket írjuk le, vagy magyarázzuk 
meg, hanem ha azoknak a kiilvilágba való kivetiiléseit ábrázoljuk." Majd 
valamennyivel késöbb, amikor a„lelki mélységekrðl" esik szó ugyanezt erö- 
síti meg más szavakkal: az írónak „ktilsð jelekböl kell ellesnie s ugyanazok- 
kal kell is ábrázolnia az emberi léleknek mindama titkait, amelyeket benne 
megsejt vagy megérez". Mindennek konklúziója pedig az, hogy Fiist Milán 
szerint „a pszichológia tudomány, s az irodalorn míívészet. A pszichologizá- 
lás tudományoskodás..." S ebböl nem kér Fiist Milán, az esztétika dolgaiban 
jártas költö, aki mindennél elöbbre teszi a látomást és az indulatot, a jelenítés 
mágiáját, az „átélés" eme közvetlen megnyilvánulásait. 

Amit Fiist Milán a lélektan mint tudomány, és az irodalom mint múvészet 
kétes, másfelöl szoros kapcsolatáról fejt ki, ugyanez kifejthetö a történelem 
mint tudomány, és az irodalom mint múvészet kapcsolatáról is. A történelem 
sincs a megannyira mély értelmú elemzések ellenére se más helyzetben, mint 
a lélektan. A történelmet is a„kiilvilágba való kivetiilései" megformálásával 
lehet az irodalmi szövegben jelenítetté tenni, s ebben nem vagy csak mellé- 
kesen játszik szerepet, hogy a történelmi adat bizonyíthatóan történelmi tény, 
hogy a hely, ahol a történés játszódik, bizonyíthatóan földrajzi tény. Nyilván 
ugyanez mondható el akár az állattan, a növénytan, vagy a közettan jelenlé- 
téröl az irodalmi szövegben. Semmi sem múlik a tényszerú igazságon, mert 
a közlés csak akkor igaz, ha a papíron igaz... 

Mindebböl azonban nem következik a tudományos diskurzus végletes ki- 
iktatása az irodalmi szövegek felépítéséból és elrendezéséböl. Ellenkezöleg. 
Fiist Milán sem, mások sem tagadják, hogy a lélektannak, a történelemnek és 
más tudományoknak helye van az irodalmi szöveg megmunkálásában, csak 
éppen arra helyezik a hangsúlyt, hogy a tudomány szótára vagy kifejezése 
milyen szerepet tölt be jelenlétével az irodalmi szövegben. Nem terjeszti a 
tudományt, valami más szerepet vállal. Arra a kérdésre kell tehát választ ke-
resni, hogy milyen szerepet tölt be az irodalmi szöveg, vers és regény, jelen- 
tésterében, megformálásában és strukturálásában a tudományos diszkurzus. 
Nehéz egyértelmíí választ adni erre a kérdésre, legfeljebb csak megközelíte- 
ni lehet a válaszadást, s ez a megközelítés valamennyire sarkosítás is, vagyis 
egyetlen, bár nyilván nem mellékes szerepkörre szúkítése a kérdésnek. 
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Bizonyos, hogy Nemes Nagy Ágnes költészetének szótárában gyakor-
ta fordulnak elö a tudományoktól, nagyon sokszor éppen a természettu- 
dományoktól kölcsönvett szavak és kifejezések. A színek megnevezésétöl 
kezdve a világot uraló törvényekre való utalásokig terjed ezeknek a szavak- 
nak és kifejezéséknek a skálája, és amikor a papírra keriilnek, rendszerint 
egészen eltávolodnak eredeti helyiiktöl, szinte észrevétleniil csúsznak át a 
vers szövegébe. Csak egyetlen példa, a Fenyó címú vers példája, s ennek is 
csak egymásba érö két mozzanata. Egyfelöl a fenyö törzsében haladó „pa- 
leolit távirat", másfelöl a vers befejezö sorai: „csak ziimmögés, csak zúg 
az éj / láthatatlan, fekete lombtól, / szénné gyíírödött sudarak / fekete szí- 
ve feldorombol." Múltidézö szavak, távoli múltat, akár az is mondható, a 
történelem elötti idöket megszólító szavak, onnan hírt hozó kifejezések a 
fenyö leírásában; hírt hoz az idö mélyéröl a fenyö törzsében haladó paleolit 
távirat, s ez a távirat talán éppen arról hoz hírt, hogyan gyGrödtek szénné az 
ösfenyö sudarai... Természettudományi ismeretek zajlása a vers, hiszen a 
fenyö törzsében történö örökös nedvmozgás hozza a hírt egy olyan korból, 
amelyben a föld gyúrödései sžénné nemesítették az ösfák sudár törzsét. Ám 
az a kép, amikor a fák „fekete szíve" a szénben „feldorombol", egészében 
kiemeli a verset a természettudomány keretéböl, és áthelyezi a líra felség- 
teriiletére, ahol sem a„paleolit távirat", sem a„szénné gyíírödött sudarak" 
már nem a természet világáról, hanem a költöi világlátásról, ha úgy tetszik, 
a test és a lélek állapotáról szólnak. Megtörtént tehát a tudomány szótárának 
áthelyezödése a költészet szótárába, s innen kezdödöen már nem érvényesek 
a tudomány mércéi, innen már a költészet, a poétika kritériumai a mérvadók. 
De továbbra is él még a kérdés, hogy ezen áthelyezödés és átváltozás mellett 
milyen szerepe van a költöi beszédben a tudománynak, akár az ember-, akár 
a természettudományoknak. 

Az egyik lehetséges választ maga Nemes Nagy Ágnes adta meg a Látkép, 
gesztenyefával címen közreadott beszélgetésében Kabdebó Lóránttal. Arra a 
kérdésre válaszolva, „hogy a költö hogyan jelentkezett", mondta el Nemes 
Nagy Ágnes, hogy a világháború után „mindannyiunk — mármint az »újhol- 
dasok« — számára eleven valóság volt, hogy Auschwitz után nem lehet ver- 
set írni. Ez, megfogalmazatlanul, állandóan jelen volt benniink; élményeink, 
amiken átmentiink, már-már nem is antropomorf nagyságrendú élmények 
voltak. Ezért volt nekiink... olyan fontos JózsefAttila. Mert mit tanultunk mi 
töle? Föleg szélsöséges élmények versbe vételét. A lét megtántorodottságát 
a szó fizikai, egyszersmind lelki értelmében. A testi nyomort és az öriilet be- 
esözését a versek közé. Ennek a kettönek, a kétfajta riadalomnak a jelenléte 
és ugyanakkor egy bizonyos fajta és fokú úgynevezett — idézöjelben mondom 
a szót —: »intellektualitással« való megfékezése jó lecke volt nekiink. Azért 
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használok idézöjelet ilyenkor, ha az »intellektúalitás« vagy a»filozófia« szót 
használom, mert nem hiszem, hogy a versben valóban filozófiát vagy in- 
tellektust kell közölni, ezeknek csak az atmoszféráját lehet közölni, és ez 
tökéletesen elegendö. S ezt a szavak, szókötések, mozdulatok, az arc, a vers 
arcának a mimikája közli. Azt nevezziik filozófiai versnek, amelyben ez a 
mimika, ez az atmoszféra jelen van." Emlékezziink a Fenyó címú vers szava- 
ira, szókötéseire, a versben közölt folyamatos mozdulatokra, a vers arcának 
mimikájára. Nem a természettudomány ismereteit közli a fenyö törzsében 
állandóan érkezö táviratokról, sem a szénné nemesedett ösfenyök súdaráról, 
hanem szókötéseivel, a vers arcának mimikájával a tudomány atmoszféráját 
közli, s ez — mondom Nemes Nagy Ágnes szavával =„tökéletesen elegen- 
dð". De emlékezni lehet Fiist Milán beszédének is arra a gondolatára, hogy 
a költönek „kiilsð jelekböl kell ellesnie s ugyanazokkal kell is ábrázolnia az 
emberi léleknek mindama titkait, amelyeket benne megsejt vagy megérez". 
Nemes Nagy Ágnes verse, a Fenyó, az idö filozófiájára megy ki, a múló és 
mindig jelen levö, az elmúlástis jelenné minösítö filozófiára. A„lét megtán- 
torodottságát" közlö filozófiának mimikáját és atmoszféráját mondja a vers, 
s megint Fiist Milán nyomán mondom, hogy nem a mélységek felé haladva, 
mert, írja Fiist Milán, „a mélységekfeltárása a bányászok, sebészek és lélek- 
búvárok dolga e világon — az író maradjon a feliileteken, ami annyit jelent, 
hogy ne a dolgok mélyével fejezze ki azok mélyeit, hanem e mélységek kiil- 
sð jeleinek ábrázolásával legyen mélyreható. " Nemes Nagy Ágnes verse az- 
által lesz „mélyreható", hogy az idö filozófiája felé közeledve a„feliileteken" 
marad, a természettudomány nyújtotta feliileteken,.amivel egyszerre azt is 
eléri, hogy az idö tartalmának rátelepedését a testre és a lélekre meg az ebböl 
következö „megtántorodottságot" látomást és indulatot keltve fejezze ki. 

Nemes Nagy Ágnes többes számban beszél arról, hogy mit tanultak el 
József Attilától. S hogy ez a többes szám nem retorikai fogás, hanem ele- 
ven valóság, arra bizonyíték Lator Lászlónak A kezdet címú verséhez írott 
„emlékezése". Olvasható ebben az emlékezésben egy zárójeles megjegyzés, 
miszerint „a vers, gondolom, éppoly kevéssé bírja el az egymásra halmo- 
zott képeket, mint a vegytiszta fogalmiságot". Azért idézem ezt a zárójeles 
mondatot, mert egészében összhangban van azzal, amit irodalom és tudo- 
mányos diszkurzus kapcsolatáról Fiist Milán gondolt és Nemes.Nagy Ágnes 
mondott. A kezdet címíí versnek a következö sorai bizonyítják, egyfelöl a 
zárójeles mondat igazságát, másfelöl pedig elvezetnek Nemes Nagy többes 
számának indok.lása felé: „Súrú levében a tavalyi szalma: / a maró, lúgot 
ronthatatlan állja / vörheny csigolyák közt okker huzallal / épiilt másolha- 
tatlan statikája." A trágyadomb levében a„ronthatatlan" szalma, erös kép 
ez, Fiist Milán elvárását a költöi szótól egészében kielégíti, de nem ezért 
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idéztem a sorokat, hanem azért, mert a„másolhatatlan statikája" „vegytisz- 
ta fogalmiságát", amely az emlékezés közlése szerint ,jóval késöbb társult 
a látványhoz", értelmezi emlékezésében Lator László ezekkel a szavakkal: 
„Úgy emlékszem, az Élet és Tudományban olvastam, akkoriban, mikor a 
verset írtam, hogy a legkorszeriíbb technika sem tud versenyezni a termé- 
sžettel: nem lehet olyan felhökarcolót építeni, amely arányaiban megközelíti 
a búzaszálét, a magasságához, átméröjéhez képest képteleniil nagy terhet, 
a kalászt tartó szalma szívós szilárdságát. Ez is fogalmi eleme a versnek, 
nemcsak azért van ott, hogy a képsornak váza, tartószerkezete legyen, hanem 
azért is, hogy fékezze a túlságos líraiságot, mert a század második felére már 
meglehetösen elteltiink vele. Meg azért is, hogy legalább jelezze: a költészet, 
ha csak ennyire is, tudomásul veszi, hogy a természettudományok közegé- 
ben él." A versben a„statika" mellett ott van az „ultramarid', de ott van az 
„okker huzal" is; mind jogosan tekinthetö szakkifejezésnek, mégpedig a vers 
térségeibe átlépett kifejezésnek, amely megörizte ugyan eredeti jelentését, 
ám újabb jelentésárnyalatokat vett fel, amely árnyalatok ezeket a szakkifeje-
zéseket átvezették a poétikába, minek folytán a vers tartóoszlopaivá váltak. 
Most csak az a kérdés, hogy ott milyen szerepet töltenek be. Nemes Nagy 
Ágnes beszélt a kétfajta riadalomnak verssé írásáról, aminek esetleges ára- 
dását, gátszakadását az (idézöjeles) intellektualitás fékezi meg, és ezt Nemes 
Nagy, miként Lator László is József Attilától tanulta el. Lator László, más 
szavakkal, ugyanazt mondja, amiröl Nemes Nagy Ágnes beszélt a Látkép, 
gesztenyefával címíí párbeszédben. Ugyanazt mondja, de — ha lehet — még 
egyértelmííbben. A„túlságos líraiság"-ról beszél, ami éppen szakkifejezések 
versbe iktatásával fékezhetö meg, vagyis „intellektualizálássaP'. Mindkét itt 
idézett költönél tehát a kettös riadalom, illetve a túlságos líraiság fékezése a 
természettudományokból származó szavak, kifejezések, törvényszeríís ćgek 
funkciója a költészetben. 

Eltéröen Nemes Nagytól Lator László e kitiintetett szerep következmé- 
nyéröl is beszél, arról, hogy — szerinte — a költészet tudomásul veszi, „a ter- 
mészettudományok közegében él", ha csak ebböl a közvetlen szerepbN kö- 
vetkezöen is. De nem természettudományos ismereteket közöl, se filozófiai 
ismereteket, ahogyan intellektualizmusa is rendre zárójelbe keriil , viszont 
nem fiiggetlenítheti magát teljes egészében a tudományok szótárától, söt a 
tudományos beszédmódoktól sem, mert ezáltal fogódzók nélkiil maradna 
a világban. A tudomány egy-egy szava a versben hangulatot teremt, ezzel 
egyiitt pedig féken tartja az indulatokat és a szenvedélyeket. 
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CURBING EXPERIENCES AND IMPULSES BY 
"INTELLECTUALISM" 

(Ágnes Nemes Nagy, László Lator) 

The paper considers a single dimension of the intricate system of cor- 
respondence which exists between literature and scientific discourse, that is, 
the question of how science, partly psychology, partly philosophy and partly 
natural sciences come to conflict with poetics, and how experiences and im- 
pulses are curbed by "intellectualism" in poems. 
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„A BLTN AZ, HOGY AZ EMBER SOK A VILÁGNAK" 
A tudomány mint drámai motívum a magyar dramaturgiában 

Science as a Dramatic Motif in Hungarian Dramaturgy 

A magyar drámaírás egyik alapvetö jellegzetessége, hogy inkább az emberi magatartásfor- 
mákat meghatározó drámai szituációk, mint az eszmék iránt vonzódik. Ennek megfelelöen a 
tudomány vonzáskörében sziiletett drámák, bár bemutatásukkor nagyobb érdeklödés nyilvá- 
nul meg irántuk, gyorsan feledésbe meriilnek. Ennek egyik legmeggyözöbb példája Németh 
László Galilei címíí múve, amely jó ideje, noha a bemutatókor élénk figyelem kísérte, csupán 
a drámatörténet sírkertjében számon tartott remekmíí, s nem gyakorta színpadra vitt dráma. 
A dolgozat ennek a drámának a drámáját mutatja be a téma felbukkanásától és többszöri 
betiltásán át a bemutatóig, valamint a negyedik felvonás árírt és évekkel késöbb színpadra 
állításáig. 
Kulcsszavak: dráma, tudomány, Németh László, Galilei, cenzúra. 

Az általam választott téma — a tudomány mint drámai motívum a magyar 
dramaturgiában — feldolgozása során azokkal a drámákkal foglalkozom, 
egyet részletesen is elemezve, amelyek hösei/szereplöi tudósok, illetve me- 
lyekben a tudomány drámai motívumként szerepel. Olyan példákat mutatok 
be, amelyek szemléltetik, hogy az utóbbi bö fél évszázad magyar drámaírá- 
sában hogyan érvényesiil a tudományos diskurzus, milyen változatai vannak 
a tudományos tematikának és a tudósszerepnek. 

A kettö természetesen szorosan összefiigg. Tudóst azért választ az író, 
mert az korában, környezetében kiemelkedett, s ily módon drámába fölöt- 
tébb illö (saját korán is messze túlmutató, példaértékú) egyéniség, akinek 
elvei vannak, melyeket vall és — mert támadják — véd, illetve mert a drámai 
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hössé választott tudós alkalmat nyújt az író számára arra, hogy saját korára 
jellemzö, de általános érvényú szemléleti kérdéseket vessen fel, emberi, er-
kölcsi magatartások konfliktusát ábrázolja. Annak ellenére azonban, hogy 
mind a tudomány nagy kérdései kapcsán megfogalmazódó konfliktusok, 
mind a szereppé, söt hössé választott tudós alakja, szellemi habitusa fölöttébb 
magukban hordozzák a múfaj nélkiilözhetetlen ismérveit, azt tapasztaljuk, 
hogy a drámaírók igencsak ritkán éltek s élnek azzal a lehetöséggel, hogy 
drámai konfliktusként tudományos nézeteket iitköztessenek, illetve hogy el- 
veiket védö szereplökként tudósokat válasszanak. Hogy miért, az nyilván 
alaposabb kifejtést érdemelne, amire itt nincs mód, de megemlíthetö, mivel 
nem igényel mélyebb elemzö bizonyítást, a józan ész alapján is nyilvánva-
ló, hogy a tudományos kérdések szííkebb szakmai jártasságot, ismereteket 
igényelnek, emellett óhatatlanul is elvontak, amiböl adódóan a nézök nagy 
része számára kevésbé vonzóak, kevésb .é érdekesek, és ezért talán az írók, de 
föleg a közönségtöl fiiggö színházak sem tanúsítanak ezen tematika iránt kii- 
lönösebb érdeklödést, következésképp a tudósok, Iegyenek akár a legjelen- 
tösebbek is, dramatis personae-kénti besorolása is ritka. Hogy ez más nem- 
zetek drámairodalmában is így van, arról a világirodalomban a commedia 
dell'arte elöadásaiban csak dottorének nevezett, inkább csúfolt, kedvelt tipi 
fissi alakjától Moliére áltudósain át Diirrenmatt örúletet mímelö fizikusa- 
iig és a világért felelös tudósmagatartást vizsgáló Oppenheimer-kérdésig 
haladva sincsenek megbízható ismereteim, de hogy az elvontságot, ahogy 
Lukács György látta, a bölcseleti jelleget nem kedvelö magyar drámaírásra 
ez jellemzö, azt mintegy ötven év száznál is több drámájának ismeretében, 
illetve frissiben történt átnézése után magam is tanúsíthatom. Ezen a helyze- 
ten semmit sem változtat, inkább csak igazolja a közelmúlt nyújtotta képet, 
ha drámatörténetiink múltjában kutakodunk. Annak ellenére, hogy a magyar 
drámahagyomány két olyan jelentös múvére, mint Vörösmarty Mihálynak a 
boldogság útjait keresö Csongor és Tiinde címú mesedrámájában, melynek 
egyik szereplöje a tudomány iidvözítö erejét valló, majd ebben csalódott Tu-
dós, illetve Madách Imre drámai költeményében, Az ember tragédiájában az 
emberi lét értelme iránti, korokon átívelö, ezeket összekötö, részben Ádám 
és Lucifer vitájából, részben pedig az író által választott idöszakokból és 
ezekre jellemzö koreszmékból következö filozófiai érdeklödésböl, valamint 
a két prágai szín tudós föszereplöjeként a csillagász Kepler szerepeltetése 
alapján a tudományos tematika iránt mutatkozó nagyobb fokú érdeklödésre 
gondolhatunk, a tudománynak mint drámatémának, illetve a tudósnak mint 
drámai hösnek elöfordulása valóban minimális. 

Dramaturgiánk egyik alapvetö jellegzetessége, hogy inkább az embe-
ri magatartásformákat meghatározó mindennapi drámai szituációk, mint az 
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eszméleiránt vonzódik. Ezt támasztja alá, hogy a tudomány vonzáskörében 
sziiletett drámák, annak ellenére, hogy megjelenésiikkor vagy bemutatásuk- 
kor (idöben a kettö között gyakran nagy a távolság!) irántuk nagyobb érdek- 
lödés nyilvánult meg, gyorsan feledésbe meriiltek. Ennek minden bizonnyal 
legmeggyözöbb példája Németh László Galileije, amely iránt, bár az ösbe-
mutatót követöen a színpadon fel-feltúnt, nem mutatkozott tartósabb színházi 
figyelem, s már jó ideje csupán a drámatörténet sírkertjében számon tartott 
remekmííként gondolunk rá. Annak ellenére alakult így a Németh-dráma drá- 
mája, hógy már az ösbemutató elött, az ötvenes évek koncepciós pereire való 
ráismerés.miatt többszöri betiltását követöen szerencsétleniil rövidre sikeriilt 
színpadi élete (hogy emlékeztessek rá: az 1953-ban írt mú nemzeti színházi 
premierje 1956. október 20-án volt!) önmagában is elegendö ok lehetett vol- 
na újabb színrevitelekre, a míí rehabilitációjára s ezzel egyiitt irodalmi érté- 
keinek tartósítására, amire azonban (érthetöen) a puha diktatúrának nevezett 
Kádár-korszakban sem mutatkozott politikai akarat. Így történt meg, hogy 
amikor végre 1994-ben Debrecenben, ahol Lengyel György rendezésében a 
színházi emberek közvetítésével érvényesített politikai cenzúra kívánságára a 
négy évtizeddel elöbb átírt negyedik felvonás helyett a dráma eredeti változa- 
ta keriilt"bemutatásra, majd tíz évvel késöbb, Ruszt József veszprémi rende- 
zése sem váltott ki kiilönösebb érdeklödést. Ennek magyarázatát elsösorban 
a megváltozott politikai konstellációban kell látni, abban, hogy a tudomány 
és a hatalom, a tudományos igazság és az egyházi hatalom által túzzel-vas- 
sal érvényesített dogma konfliktusa elvesztette politikai hátszéllel gerjesz- 
tett idöszerííségét. Ez a tudomány drámában való elöfordulásának, ha nem is 
mindig a politikával, de kivétel nélkiil a hatalom valamilyen változatával való 
szoros összefiiggéséré utal, legyen ez a fejlödésre, változásra képtelen, az új 
felfedezésekre siiket áltudomány, mint a Semmelweis-történetet tematizáló 
Németh László-dráma, Az írás ördöge és Száraz György Gyilkosokja tanú- 
sítja, a túlzásba vitt sziilði pedagógiai sžempont érvényesítése, amiröl Né-
meth László múve, A két Bolyai szól, vagy az egyház múködtette inkvizíció, 
melyröl Giordano Bruno máglyahalállal végzödö tudósi kiállását drámává 
formáló Maróti Lajos ír Az utolsó utáni éjszakában. 

És ézzel jószerivel véget is érhet az utóbbi bö fél évszázad magyar drámá- 
inak jegyzéke, amiböl az is látszik, hogy listám olyan szerzöket és múveket 
tartalmaz; akik s amelyek nem szerepelnek napjaink drámaírók és drámák al- 
kotta kánont képezö irodalmi köztudatában. Ezt támasztja alá az a tény, hogy 
az iménti míívek köziil mind az 1981-ben, mind pedig a 2008-ban megjelent 
Színházi kalauz csak két Németh-drámát emel ki, a Galileit és A két Bolyai- 
akat, holott a fentebbi szövegek kivétel nélkiil legalább néhány évvel élðbb 
a két könýv megjelenése elött keletkeztek. 

126 



Hungarológiai Közlemények, Újvidék, 2012. XL11//X111. évf., 1., 124-133.  

Újabb drámairodalmunk .leginkább témánkba vágó, központinak ,tekint-  
hetö múve Németh László Galilei címú alkotása, ebböl következöen, s mert 
tartalmilag vagy motivikusan összefiiggésbe hozható a fent eml ~tett szöve-
gekkel, a zárórészt leszámítva, dolgózatomban is ezzel foglalkozom. .; 

A Galilei-témával az „eszme emberek"-nek nevezett drámahösök (Gan- 
dhi, VII. Gergely, Husz, II. József, Apáczai, Széchenyi stb.) iránt vonzódó 
Németh László az ötvenes évek elején keriilt közelebbi kapcsolatba, amikor 
a rárótt írói szilencium idején hódmezövásárhelyi óraadó tanárként az „újkori 
természettudomány kibontakozásának történetét" tanítva foglalkozott a tudós 
életével és munkásságával. Hogy az iskolai tananyagból hogyan lett dráma, 
arról maga az író vall a Galilei egyiittesének címzett és elöttiik felolvasott, 
a betiltás után, de a bemutató reményében késziilt írásában 1955-ben, majd 
három évvel a Homályból homályba címíí önéletrajzi feljegyzéseiben, illetve 
Negyven év címú pályatörténetében 1965-ben. Amint a lényegében lábjegy- 
zetbe illö szövegek említése is jelzi, a Galilei-dráma sorsa nagyon intenzíven 
foglalkoztatta Németh Lászlót (drámai opusában hasonló gazdag önreflexió 
a Semmelweis- és a Bolyai-történetet kísérte), aki részletesen leírta a míí 
alakulását az ötlettöl az íróasztalon át a színpadig. Benne a téma sziiletését 
jelentö „magzatlökést" az a talán váratlan, de tudat alatt már érlelödö igény 
bejelentése jelentette, amit a Nemzeti Színház megbízásából a hozzá látoga- 
tó Benedek András dramaturgnak tett, aki öt új dráma írására buzdítva töle 
konkrét témát szeretett volna hallani. Erre azt követöen keriilt sor, hogy addig 
múvei kiadásától eltiltott, egzisztenciáját terjedelmes orosz regények fordítá- 
sával gályapad mellett biztosító író fordítóként 1952-ben József Attila-díjat 
kapott, amit — mert a díjhoz kapta Révai József levelét s benne az ajánlatot, 
nem volna-e kedve eredeti míívet írni — ö a tilalom feloldásának tartott, s 
ami elöl kitérni nem volt tanácsos, s a hosszú böjt után nem is akart. Ezzel 
kezdetét vette az a színház vezetöivel folytatott nem éppen lélekemelö, hol 
megszakadó, hol újrainduló megbeszéléssorozat, amely során dramaturgiai 
kérdések örve alatt próbáltak ideológiai hatást gyakorolni az íróra, aki mint 
az inkvizícióval szembesiiló Galilei, igyekezett sértetleniil megúszni a rá le- 
selkedö tragikus kelepcét, amit végiil is, höséhez hasonlóan, neki sem sikeriilt 
elkeriilnie. Németh a bemutató reményében kompromisszumból több módo- 
sítást tett, a negyedik felvonást pedig átírta. Ha a Benedekkel folytatott elsö 
beszélgetés során talán véletleniil meriilt fel Galilei kálváriája, bár Németh 
Lászlót ismerve ez nem valószíníí, amikor lehetö témaként elhangzott, ettöl 
kezdve nem csak a színház, hanem az író sem akart lemondani a drámáról. 

Azzal, hogy a szerinte létezó két drámatípus köziil Németh László a je- 
lenetekre szabdalt shakespeare-i krónikastruktúra helyett megkeresi a„cse- 
lekmény legsíírúbb, legsokfelébb mutató darabját", a szívét, s abba mintegy 
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drámai középpontba vonja össze, „ami elötte történt, s ami még történhetik", 
ahogy a görögök és a franciák tették, megtalálta azt a formát, amelyben a 
pör köré szervezhetö Galilei-történet drámaisága a,legteljesebb mértékben 
kifejezésre juthat, illetve amely leginkább alkalom a drámát elsösorban lel- 
ki történésnek tekintö Németh László-i drámaeszmény realizálására. Galilei 
esetében, akit az inkvizíció töle feltétlen engedelmességet követelve minden 
eszközzel, rábeszéléssel, kínzással megtörni akar, lelki történésen a tudo- 
mányhoz való hííség és a tudományos igazság elárulása közötti vívódást kell 
érteni, illetve az ezzel összefiiggö védekezést saját emberi és tudósi becsiile- 
te megmentése érdekében. 

A tét a tudományos igazság vállalása vagy tagadása. A dráma pedig an-
nak bemutatása, hogyan éli ezt meg egy nagy egyéniség, aki történetesen 
korának legnagyobb tudósa, kinek lelkiismerete nem engedi meg, hogy a 
tapasztalat útján szerzett tudományos igazságot hatalmi ideológiát szolgáló 
áltudományos elvek nevében semmissé nyilvánítsák, söt éppen általa, a be-
löle eröszakkal kikényszerített hamis esknvel szerezzenek érvényt annak a 
dogmának, miszerint „ami nem igaz teologice, nem lehet igaz tudományosan 
sem", ahogy Inchofer atya, Galilei legbigottabb ellenfele fogalmaz. 

Két igazság fesziil egymásnak, a tudományos és az ideológiai. S ahogy 
a drámában lennie ke11, mert mitöl lenne kiilönben dráma, mindkét igazság 
hívei hisznek a maguk igazságában, de hogy a kettö köziil melyik értéke 
valódi s melyiké minösiil hazugságnak, azt — természetesen írói segédlettel 
— az olvasó/nézö fogja eldönteni. Galilei érvelése, ahogy még a tárgyalást 
elökészítö második felvonásban mondja az öt megalkuvásra rábeszélni pró- 
bálkozó Maculano páternek, aki a hamis eskiit tudósként ugyancsak meg- 
engedhetetlennek tartja, egyházfiként azonban gátlástalanul elfogadja: „én- 
nekem fáj az, hogy tudatlan tudósok egyházi befolyásukkal visszaélve, szent 
intézményeink nevében pusztítsák el munkámat, amelyet vitairataikkal nem 
tudnak kikezdeni". Ezen meggyözödése alapján közli: „olyat, amit a tudo- 
mány szabályai szerint hamisnak kell éreznem, nem mondhatok". Ahogy a 
szatócsot sem lehet arra kényszeríteni, hogy „hamisan .mérjen", úgy a tudóst 
sem, hogy hamisan eskiidjön arra, „amit esze aranymérlege mutat". Amikor 
vitapartnere, akárha az eretnekség vádjának vállalását is kilátásba helyezve, 
ravaszul azt kérdezi töle: „Hazugság azt vallani, amit az egyház tanít?" —, 
akkor a tudós így védekezik: „Hazugság azt vallani, amit én nem hiszek." Ér- 
telemszerúen ezt .ismétli meg a dráma harmadik felvonásában az inkvizíció 
elötti fesziiltséggel teli jelenetben: „én elmentem addig a határig, ameddig 
mehettem. Nem a bizalmatlanság — lelkiismeretem nem engedi, hogy tovább 
terheljem magamat". Aztán végiil Galilei ellenállása kínzás után mégis meg- 
töretik. Ennek elfogadtatása jelenti a drámaíró igazi eröpróbáját, ezt nehezíti 
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a vele szemben támasztott, a politikának a színház vezetöi által tolmácsolt 
elvárása, aminek engedve Németh László átírja a dráma negyedik felvoná- 
sát. A két vég között örlödö Németh László éveken át nem tudta eldönteni, 
melyik befejezés a helyes, a Tragédia Ádámjához liasonlóan akár ó is el- 
mondhatta volna: „Csak az a vég! — csak azt tudnám feledni!" Melyik vég? 
Az, amelyben höse diadalmasan ellenáll az ideológiának, vagy az, amelyben 
behódol s összeroskad? 

Mielött azonban a dráma központi kérdését jelentö helytállás problémá- 
jával foglalkoznék, sziikségesnek tartom a drámabeli Galilei közelebbi be- 
mutatását. . 

Amikor az egyház parancsára Rómába viszik, Galilei már öregember, de 
megtöretéséig és az utána következö lelkiismereti válságig ennek nincs iga- 
zán jelentösége. Ha szóba keriil, akkor elismeréssel említik korát meghazud- 
toló vitalitását, önmagát sem kímélö „iróniája cšupa jóakarat, öreg kora is 
megörzi a deriilt erö báját s a varázsába keriilt asszonyok szeretetét", utasítja 
a Galileit alakító színészt az író. Emberként viselkedik, nem hösként és — 
bár olykor fel-felötlik benne elpusztításának gondolata = nem áldozatként 
tekint kilátástalan helyzetére. Így képviselheti leghitelesebben azt az élet- 
tapasztalatra épiiló elvet, ami Németh László szerint a dráma mííködésének 
alapfeltétele, így teremtödik meg „az igazságszeretö ember konfliktusa" a 
vele szemben álló erökkel. A drámai hös számára semmi sem fontosabb, 
mint az igazság kimondása, és semmi sem tragikusabb, mint ha erröl le kell 
mondania. Ahhoz pedig, hogy ez megtörténjen, Németh László szerint a drá- 
mai hössel szemben Gegenspielerként nem másik szereplönek, ne mondjam, 
negatív hösnek kell állnia és cselekednie, hanem egy közösségnek, akárha az 
emberiségnek, lévén az „igazság kimondásának ellenállhatatlan" kényszere 
„az emberi élet kemény alakulás-törvényei" köziil a legdrámaibb, követke- 
zésképpen ebben az egyén kontra közösség közötti, az egyén számára eleve 
vesztes konfliktushelyzetben juthat kifejezésre: Hogy ez a konfliktus konkrét 
esetben, a Galileiröl szóló drámában miként jön létre és múködik, abban 
az írónak Ge11ért Endre egyik megjegyzésére adott válasza lehet számunkra 
irányadó. A tervezett elöadás rendezöje szerint a színház azt szerette volna, 
„ha az Egyház állna szemben a Tudománnyal. Nem pedig azt, ha a pája Ga- 
lileivel", amit Németh László, aki a pápában ellenfélként nem egy szereplöt 
(a darabban nem véletleniil meg sem jelenik), hanem a rá hivatkozó hatalmi 
gépezetet látja, ekképp hárít el: „Engem Galilei történetében csakugyan elsö- 
sorban a hatalom és az igazságszeretö ember harca fogott meg". Ö egy tudós 
drámáját akarta megírni, az ötvenes évek ideológiáját követö színház viszont 
;,egy antiklerikális darabot várt" töle; nem elégedtek meg az inkvizíciós tes- 
tiilet tagjai bigottságának és erkölcstelenségének ábrázolásával, azt kérték, 
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hogy a Galileivel szimpatizáló Castelli apátot is negatívra fesse, amire — nem 
az egyház iránti kíméletból, hanem a fekete-fehér ábrázolás elutasítása miatt 
—Németh nem vállálkoíott. Az pedig, hogy a míí írója számára a drámai harc 
a magányos tudós és a vele szemben koholt vádakat hangoztató közösség. 
között folyik, egyfelöl nem zárja ki, hogy a kiizdelem az új felfedezésekben 
érdekelt tudomány és az áltudományt hirdetö egyház, illetve minden önálló 
gondolkodást itldözb mindenkori hatalom között zajlik, másfelöl pedig hogy 
a hatalomnak kišzolgáltatott író Galileiben önmagát is látta. 

E tekintetben izgalmas megfigyelni azt a hol elfogadó, hol elutasító ma- 
gatartást, melyet, Németh László tanúsított a vád kapcsán, miszerint, ahogy 
írja, „Galilei én vagyok, az inkvizíció az államvédelmi", ami így valóban 
túlságosan is leegyszerúsített kettös párhuzam lenne. Máskor azonban arról 
panasžkodik, hogy nem volt könnyií a töle alkatilag nagyon kiilönbözð tudós 
„börébðl kifelé" úgy bész~lni, hogy ne azt érezze (mert nyilván ez yezérel-
te), „amit Katona~úgy fájézet ki [...] ö Bánk, ö Zách Felicián — én vagyok 
Galilei". ,Mindenképpen nehéz egyértelmúen eldönteni, hogy annak kimon- 
dásában és válla~ásában, miszerint Galilei sorsában az író Németh László 
életének alakulása is felismerhetö, ahogy az ösbemutató után már-már plety- 
kaként terjedt, ha ugyanabban a bekezdésben a„gyónásszerúségnek" még 
a gondolatát is elhárítja, majd megjegyzi, „igaz, hogy egy drámaíró múve  
döntö helyein csak úgy ,találhatja el a helyes, az igaz szót, ha abban a szíve  

is kap némi koncoY'. És  G  kérdezhetjiik — van-e döntöbb hely, lehet-e az író  

szívéhez közelebbi konc Németh László Galilei címú történeti drámájában  
a harmadik felvonást záró eslcpjelenetnél és a negyedik felvonást indokoltan  

kitöltój lelkiismereti dilemmánál, amelyben a dráma tudósa és a dráma tudós  

írója egymásra találhat?  

Nem kétséges, hoga záró felvonást Németh a színház kérésére —„mert  

megalkuvásra tanít" — írta át, ugyanakkor az elöadás színészeinek címzett  

tanulmányában, ö is jelzi° elégedetlenségét. „A darab, írja, készen volt, de  

nem úgy, hogy telješten megnyugtatott volna. A negyedik felvonás, az, ahogy  

Galilei az eskiijét magában feloldozza — valami ellenáram-félét indukált".  

Mi okozott gondot? A kérdésben idézziik a legilletékesebbet, az írót, aki kö-  

vetkezöképpen látja, értelmezi a kétféle befejezést: „Az elsö változat szerint  

- írja — Galilei a megalázó szertartás után összetörten iil a Medici-palotában.  

Bánja, hogy nem tudott keményebb lenni. De amikor a fiatal Torricelli sze-  

mén, szaván érzi, nem a vádat, csak a kíméletes elnézést, tíízbe jön, s igazi  

olasz hévvel bizonyítja be neki, s ami fö, magának, hogy igenis ez volt a  

höstett, elviselni a gyalázatot, tovább élni és dolgozni." Ezzel szemben a  

második befejezés szerint, amint írja, „a megtört Galileit jó hírek és mentö  

érvek fokról fokra fölélesztik, az ifjú Torricelliben megérzett csalódással is  

130  



Hungarológiai Közlemények, Újvidék, 2012. XLIII/XI1I. évf., 1., 124-133. 

szembeszáll, de amikor látja, hogy [...] a tudomány nélkiile is tovább hajt, 
belátja, hogy a tudomány nem egy elme dolga, s azért, amit hite szerint csak 
ö tudott, kár volt odadobnia az iidvösšégét". 

Az író számára tehát nem az jelentett lelkiismereti kgrdést, hogy a tudós- 
nak kellett-e hamisan eskiidnie vagy —,ahogy biordano Bruno tette, inkább 
máglyahalált vállalva — nem, hogy gyáván vagy hösként kellett-e viselkednie, 
hanem hogy döntése rá nézve milyen következményekkel jár. Vesztes-e, rrtert 
egy eskiivel, még,ha ki is kényszérítették belöle, lerombolta addigi munkáját és 
becsiiletét, gyöztes-e, mert így —„a tudós ne hösködjék", mondja Torricellinek 
— az emberiség javára folytathatja tudományos munkásságát, amit a dráma 
folyamán Németh László végig következetesen elökészít, motivál. Elöbb úgy 
vélte, hogy a„történelmi igazságtól eltéröbbed', d.e önmagával ;,összeharig- 
zóbban" fejezte be a drámát, az elsö változat „tisztább, egyszerúbb". Jobban 
elörevetíti ;,Galilei életének utolsó leghösibb szakaszát"; késöbb pedig úgy 
érzi, az átírt változat kedve „szerintibben zárja le a drámát", görögösebb: „az 
istenek kelepcét vetettek a kivételes embernek; amelybe az aránytalan igaz- 
,á2.szeretetével belerohan, s át nem látva cseliiket, benne is marad": Amint 

idćzetböl is látszik, a dráma mindkét esetben nem a cselekmény, ha- 
ncm a Ić lek síkján, Galilei lelkében játszódik le, pont úgy, ahogy a Németh 
László-drámaeszmény megköveteli. És ahogy annak érdekében, hogy az így 
felfogott drámát hitelesnek érezziik, az író kötelessége, hogy ohösének tettét, 
amin ez esetben elsösorban a gesztusértékíí mondatok, szavak megválasztását 
kell érteni, kellöen ;  elfogadhatóan indokolja, hogy a döntö pillanatot elöké- 
szítse, ami — mint láttuk — az író számára nem jelent feltétleniil megnyugtató 
megoldást. Ugyanakkor az sem lehet kétséges, hogy a választott drámamo- 
dell Németh László számára alkalom arra, hogy átélje a drámaírás kiváltotta 
szellemi izgalmat, amit 1939-ben, jóval az elött, hogy a Galilei-téma benne 
egyáltalán felmeriilt volna, Dráma és legenda címú tanulmányában ekképpen 
érzékeltet: „Meghajolni, de közben az Örök Rend oszlopait is megrecsegtetni 
egy vad lázongásban: istenkáromlás az istentiszteletben, ez a dráma ingere 
Prométheusz és Szophoklész óta:" S ahogy drámái bizonyítják, ennek a szel- 
lemi mutatványnak a varázsa vonzotta Németh Lászlót kudarcai és többnyire 
kellemetlen emlékek ellenére is ellenállhatatlanul a drámához. 

Amikor az író drámája fdszereplöjéiil tudóst választ, kinek elveit az adott 
közösség, melyben él, mert ez önmagára, elsösorban hatalmi pozícióját, 
presztízsét tekintve veszélyesnek ítéli, nem tudja elfogadni, s ezért mindent 
megtesz, hogy az egyént, legyen akár a legkiválóbb is, vád alá helyezze, te- 
vékenységét elhibázottnak bélyegezze, öt magát pedig akár fizikailag is meg- 
semmisítse, akkor szinte lehetetlen nem arra gondolni; hogy az író abban a 
konfliktushelyzetben, melybe drámája föszereplöje sodródik, lévén az írás lé- 

131 



Gerold László: „A bún az, hogy az ember sok a világnak" 

nyegében óhatatlanul is szubjektív jellegú megnyilatkozás, a tudóséval egyútt 
saját helyzetére, sorsára is gondolt. Hogy Németh László esetében valóban 
így történt, azt a Galilei-történet mellett a Semmelweis Ignácról és a Bolyai 
Farkasról meg fiáról, Jánosról írt tudósdrámái is alátámasztják. Egymásra ko- 
pírozódik a tudós- és az írószerep ;  amit a két közéleti pozíciót vállaló, eleve 
vállalni kénýszeriilö hivatás közötti azonosság mellett az a tény is felerösít, 
hogy a tudósszereplök írásban tették publikussá, terjesztették tanaikat ;  felfe- 
dezéseiket. Ebböl adódóan, ahogy tudósként, úgy íróként is vállalják a hiva- 
tással járó etikái felelösséget, magatartást. Hogy Galileit idézzem: „Könyvírót 
belöle a kényszerííség ćsinált: a felfedezéseim s a jezsuita tudósok okvetet- 
lenkedése. De ha.már rákényszeriiltem; tartom magam az írói foglalkozás il- 
lemtanához." Ez az elkötelezettség baráti presztízsre tudományos dolgozatok, 
majd vitriolos vitacikkek írására vállalkozó, a gyermekágyi láz okát és meg- 
elözését felfedezö Semmelweis doktor esetében rögeszmévé, beteges kórtii- 
netté fajul. Nem tud szabadulni az írás ördöge által rákényszerített szereptöl, 
ami szinte a tudós harcát háttérbe szorítva lesz viselkedésének meghatározó 
ismérve. Mi lenne ez, ha nem az író Németh László közvetett önvallomása, 
arra nézvést, hogy aki írásra szánja magát, az nem menekiilhet annak veszé- 
lyétöl, amit az írás jelenthet, hozhat annak számára, aki szerint „az írás arra 
való, hogy az iidvösség útján kalauzoljon", ahogy a már idézett Dráma és 
legenda címú tanulmányában olvasható. Az út azonban, amelyen haladva az 
író, legyen az tudós vagy irodalmár, azt érzi, elindult és olvasóit is elkalau- 
zolhatja az iidvösség felé, vívódásokkal, szenvedésekkel teli. Egyfelöl nem 
tud szabadulni attól, amit Németh László a Semmelweis-dráma kapcsán kér- 
dez: „Mi az az írásban, ami az embert ide viszi, ha szellemének átadja magát 
— ami ide viheti?", másfelöl pedig, ahogy a„megtisztulás vágya" diktálja, 
hogy menektiljön ettöl az egyszerre vállalt és ráeröszakolt írósorstól, hogy 
mérhetetlen; Németh László görög példára hivatkozva „áiasi"-nak nevezett 
öriil.tségéból kizökkentse, ,;hogy az ördögöt ledobja, szívébe tört karmait, a 
hiúság ösztönzéseit kitépje". Teheti-e? Igen, ha az írásba réviilt szerepben 
szenvedö megdöbben, és „azt, amit csinált, kíviilröl kezdi nézni". A két tudós, 
Galilei és Semmelweis esetében erre a rájuk váró, elvégzendö tudósi feladat 
felismerése nyújt lehetöséget. Galilei folytatja a mechanika teriiletén kezdett 
kísérleteit, Semmelweis pedig nögyógyászként öregbíti tudósi hírnevét. De 
mit tegyen az író? Erre Németh László drámaíróként Az írás ördöge kapcsán 
tett nyilatkozata adhat egy lehetséges választ, hogy ez drámái „történetének 
méltó befejezése", a drámaíró. búcsúja. 

Így s ezzel zárul drámaírásunk egyik leggazdagabb, több mint négy évti- 
zednyi életmííve, melynek itt említett darabjai többek között az irodalom és tu- 
dományos diskurzus összefiiggéséhez nyújtanak figyelmet érdemlö adalékot. 
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SCIENCE AS A DRAMATIC MOTIF IN HUNGARIAN 
DRAMATURGY 

"The sin is that man is becoming greater than the world " 

One of the basic characteristics of Hungarian playwriting is that dramatic 
situations which determine human demeanour attract playwriting as concepts. 
Consequently, dramas inspired by topics taken from the world of science, al- 
though in the focus of great interest when first put on the stage, soon fade into 
oblivion. One of the most convincing examples to prove this is the play Galilei 
by László Németh, which is a masterpiece kept in evidence only in the burial 
grbund of drama history, and not a play which is frequently performed. The 
paper concerns itself with the drama of this drama from the moment that the 
theme for it emerged through its bans to the opening night performance, and 
also the staging of the rewritten fourth act of the play many years later. 

Keywords: drama, science, László Németh, Galilei, censorship. 
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Parti Nagy Lajos: Az étkezés ártalmasságáról 

Gastro -morality and Scientific Discourse 
Lajos Parti Nagy: Az étkezés ártalmasságáról 

(On the Harmfulness of Eating) 

Parti Nagy Lajos 2011-ben megjelent könyve megközelítésemben ólyan mííként szerepel, 
amely alkalmas egy úgynevezett moralitásolvasat kialakítására. Az étkezés ártalmasságáról 
címet viselð szöveg több ponton is érintkezik a drámahagyománnyal, illetðleg bizonyos as- 
pektusai a dráma múfaja felé közelítik. A dolgozatban arra keresem a választ, hogy az elöbb 
elmondottak fiiggvényében lehetséges-e fölvázolni egyfajta (ál)tudományos, pontosabban bi-
zonyos keretek között (ál)tudományosnak mondható diskurzust az említett mGben. A szöveg 
a rontott nyelv, a nyelvjátékok révén folytonos diskurzusban áll a magyar próza- és lírahagyo- 
mány kiemelked'ó mííveivel, illetve a Parti Nagy-életmíí darabjaival. Ez a szegmens megke- 
riilhetetlen fogódzót képez az áltudományos diskurzusról szóló beszédben. 
Kulcsszavak: önprezentáció, tudományos diskurzus, imitáció. 

Az étkezés ártalmasságáról címú szöveg több ponton is kapcsolódik a 
világ- és a magyar dráma hagyományhoz. A mííröl írt kritikák szinte mind- 
egyike hangsúlyozza a drámával való rokonságot. Csehov, Thomas Bernhard 
és Vittorio Gassman nevének és múveinek említése mellett olyan kapcsolati 
tényezök is fölmeriilnek, amelyek a mú lehetséges színpadi elöadására is 
utalnak. Turcsányi Sándor írja a következöket: „Egy nagy monológ az egész 
könyv, Fibinger a húsz év alatt anyanyelvi szintre kimunkált Parti Nagy- 
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stílben, a rontott, tört magyarban elöadja, hogy fél a haláltól, ami a zabálás 
felöl közeledik felé" (TURCSÁNYI 201.1). Kritikájában fontos szerepet tár- 
sít a kimondásnak. a beszélgetésnek, amely valami fontos aktust elöz meg, 
mintegy bevezetve azt: „Fibinger elöadása közönségestiil, munkatársastul és 
kultúrotthoni dolgozóstul színtiszta belsö monológ, valami elöjátékféle egy 
nagy fellépéshez, ami még véletleniil sem elöadás a vidéki kultúrában, ha-
nem inkább a nagy beszélgetés a kedvessel, mondjuk, kifejezetten szakítás 
alkalmából, vagy mehetiink nyugodtan messzebbre, megjelenés az isten szí- 
ne elött" (TURCSÁNYI 2011). 

A drámával való érintkezés Tarján Tamás gondolatmenetében is fontos 
tényezö: nála a mííben föllelhetö „simogatóan durva és közvetlen egyes 
szám elsö személyú, vádló boldogtalanság-beszédfolyam" jelleg lesz az 
egyik olyan szempont, amely alapján a múfajok határmezsgyéjén álló re= 
gény-monodrámaként aposztrofálja Az étkezés ártalmasságárólt: „Jelenleg 
Az étkezés ártalmasságáról regénynek túlterhelten monodrámás, monodrá- 
mának viszont túlsúlyosan regényes" (TARJÁN 2011). A negatív hangvé- 
telú ismertetökben is találunk olyan elemeket, amelyek hozzákapcsolják a 
múvet a színházhagyományhoz: „A dráma lényege, ha nem kabaré, akkor a 
beavatatlanságunk tragédiája" — írja „kényszersiilt" kritikájában Sántha Jó- 
zsef (SÁNTHA 2011). 

Maga az elbeszélöi szólam is rengeteg olyan utalás tesz, amelyek alá- 
támasztják azt a nézetet, miszerint egy drámával lehet dolgunk: „És ha ez 
színházterem, de nincs benne egy szaros fiiggöny, ami lehullik konkrét eset- 
ben" (PARTI NAGY 2011; 146); „A szereposztásról nem voltam ugyan tel-
jes mértékben megkérdezve..." (PARTI NAGY 2011; 52) 

Parti Nagy Lajos szövegében a roncsolt köznyelv és roncsolt tudományos 
nyelv keverékén szólaltatja meg a XXI. századi kontextus korunk egyik leg- 
súlyosabb problémáját, a súlyfelesleg kérdését. A szöveg tudományos dis-
kurzusa szorosan kapcsolódik a magyar Iírahagyományhoz. Parti Nagy La-
jos Az étkezés ártalmasságáról címú kötetében is folytonos dialógusban van 
kiilönbözö korok költészetével, Petófitól Adyig, Kölcseytöl József Attiláig a 
líra változatos hangjai jelennek meg a múben. 

Az étkezés ártalmasságáról címú kötetben a beszéd Fibinger egyik, ha 
talán nem a legfontosabb attribútuma. Ezt a szöveget elöadják, Fibinger 
egy színpadról szólítja meg a közönségét, mintha egy csonka szövegkönyv 
lapjai lennének — monodráma szerzöi utasítások nélkiil. A közönség mellett 
Fibinger párja, Ilike is csupán a föhös megnyilatkozásai által lép be a szö- 
vegbe, pontosabban önnön hiányával van jelen a regény-monodrámában. 

Önprezentációs eljárásaiból is elmaradhatatlanok a rontott nyelv stiliszti- 
kai fogásaival tarkított kulturális utalások. Ezek az ógörög irodalomtól kezd- 
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ve a kiilönbözö biblikus regiszterek megmozgatásán át egészen a napjaink 
mitikus-kitalált lényeirðl szóló információkig terjednek. „Mintha én lennék 
a háromfejú borjú. A fitneszi szörny" (PARTI NAGY 2011; 18). 

A tudományokarcheológiájáról címíí írásában Michel Foucault megvonja 
bizalmát a kiilönféle elöre gyártott szintézisekröl, felosztásoktól és csopor- 
tosításoktól. Mint,mondja, „Nem vehetjúk készpénznek a nagy diskurzustí- 
pusok, formák, míífajok (tudomány, irodalom, filozófia, vallás stb.) közötti 
megkiilönböztetéseket. [...] Ezek a felosztások maguk is reflexív kategó- 
riák, osztályozó elvek, normatív szabályok", amelyek a diskurzus tényei, 
de nem lehet öket annak univerzálisan felismerhetö jellemzöiként felfog- 
ni (FOUCAULT 1999; 174). Elveti a kontinuitás elvét, a diskurzus minden 
egyes pillanatát annak váratlanságában fogja fel, s mint mondja, teret kell 
neki engedni a maga esetlegességében. Foucault gondolatmenetében tehát 
leszámol az általa a folytonosság elöre gyártott formáinak nevezett ténye- 
zökkel, s eljut a diszkurzív tények tiszta leírásának tervezetéig. Ezt a leírást 
szembeállítja a nyelvi analízissel, s megállapítja, hogy a disknr7ns leírása 
fölveti a kérdést, hogy miképp esett, hogy éppen ez a mcgállapitás jrlcffl 
meg, s helyette nem valami másik. 

A diszkurzív események szétszóródásának helyet adó tér megjelenítése 
alatt „nem egy önmagára záruló, még kevésbé egy transzcendenciára meg- 
nyíló tér" felvázolását érti, hanem viszonyok játékát, amelyek e tér és a raj-
ta kívúl álló egyéb rendszerek között szövödnek. (FOUCAULT 1999: 179) 
Említett írásában Michel Foucault a diszkurzív egységek felismerésének 
több.kritériumát hozza föl. Ezek köziil az elsö így hangzik: „Bizonyos meg- 
állapítások azáltal rendezödnek egy halmazba, hogy egyazon tárgyra vonat- 
koznak." (FOUCAULT 1999: 181) Példaként az ðriilet jelenségét tárgyaló 
megállapításokat hozza föl, melyekröl megjegyzi, hogy azok más-más for- 
mális szinten és szemantikai mezöben helyezkednek el, ám egyazon tárgy- 
hoz kapcsolódnak: 

Parti Nagy Lajos szövegében ezek a kiilönféle szinteken és mezökben el-
helyezkedö megállapítások egy többszörösen egymáshoz kapcsolódó rend- 
szert képeznek. Mindegyik elem közös tárgyhoz és egyfajta imitált áltudo- 
mányos-diskurzushoz köthetö. Ez az imitáció — és erre a szerzö többszörösen 
rá is játszik — abból ered, hogy a szöveg elejétöl a végéig a tudományos 
fogalmaknak a nem tudományos szövegkörnyezetben való elhelyezése mint- 
egy kihangsúlyozza a két regiszter közötti éles kiilönbséget. Az étkezés ártal- 
masságához kötödö megállapítások rétegei több tudományteriilet kifejezés-
rendszerét, szókincsét hozzák mozgásba. E heterogén teriiletekrðl fölépiilð 
szókincs szinte kivétel nélkiil az összes elemére igaz, hogy a Parti Nagy-os 
nyelvrontásnak hála minden esetben mintegy elveszti az eredeti jelentését, 
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és egy jelentésréteggel épiil be a szövegbe: „Mert az lehet, hogy én kiiltag 
vagyok, de csak azért, hogy te logikailag beltag lehessél, ami nélkiilem tudod 
mikor állna fenn!?" (PARTI NAGY 2011; 26) „Azzal ugye tisztában vagy, 
csillagvirágom, hogy a tudomány igenis ismeri az éhezö agyszövet fogal- 
mát? Vagyis hogy az anorexiás nók szúrkeállománya bizonyítottan zsugo- 
rodni kezd" (PARTI NAGY 2011; 75). 

A második kritérium a használt megállapításmód típusára vonatkozik. 
A leíró megállapítás csupán egyik kifejezödése az általa példaként felho- 
zott klinikai diskurzusnak, melynek egysége sokkal inkább egy bizonyos 
szabályegyiittesen alapszik. Mint Michel Foucault mondja, „ez az összesség 
nem a linearitás elvét követi, ez kúlönbözó megállapítások csokra, s e meg- 
állapítások korántsem engedelmeskednek ugyanazoknak a formális szabá- 
lyoknak, nem egyformák hitelesítési igénýeik, igazsághoz való viszonyuk 
nem változatlan. Nincs egységes mííködési funkciójuk" (FOUCAULT 1999; 
184). A Parti Nagy-szövegben a megállapítások típusai között mindegyik 
említett jellemzö megtalálható. Míg egyesek hitelesítési igényei elötérbe tör- 
nek —„Az az effektív illetö, akinek a testtömegének több mint harminc szá- 
zaléka zsír, az a nemzetközi mutatók szerint, orvosi értelemben elhízottnak 
tekinthetó" (PARTI NAGY 2011; 86) — , addig más szöveghelyeken ez az 
igény diszkrétebb, visszafogottabban van jelen: „Feleljenek nekem öszin-
tén, eszik-e a magyarság sót és sós étePeket, fogyaszt-e erején feliil alkoholt, 
iszik-e kávét, pláne finomított fehér cukorral, mely nagyobb csapás az embe- 
riség számára, mint a dohány?" (PARTI NAGY 2011; 80) 

A diszkurzív egységek felismerésének harmadik föltételeként Michel 
Foucault az állandó és koherens fogalmiság meglétét jelöli ki. Az új fogalmak 
feltúnésérðl megjegyzi, némelyik az elðzðekból származik, a többi azonban 
heterogén hozzájuk képest, söt egyesek összeegyezhetetlenek a fogalmak 
egy bizonyos részével (FOUCAULT 1999; 185). A Pari Nagy-szövegben is 
föllelhetö egy ilyen regiszter, amelynek az elemei szintén nagy teriiletröl 
keriilnek ki: példaként a fátum tömöhintáját, a lehetséges zsírtartó alkalma- 
tosságok változatos elnevezéseit, illetve az elhízáshoz szorosabban-lazábban 
kapcsolódó merész szókapcsolatokat, mint a hájas kereszt, ezeréves aerobic-
szag, vagy például a méregtelenítés istennöje. 

Fibingernek a képzelet, illetve a létezö közönséghez intézett szavait a 
meggyözés igénye vezeti: ez okból az önmagáról megfogalmazott állítása- 
iban szakemberként, az adott teriilet már-már tudós múvelöjeként jelenik 
meg: „Nem mintha ettöl olyan mittudomén volnánk, mert nem, de tény, hogy 
a legattraktívabb demonstrátorok közé számíthatom magam, mint azt maga 
dr. Pulcsy Richard professzor úr is megjegyezte" (PARTI NAGY 2011; 15). 
A narrátor világra adott reflexiói mellett a közönséggel folytatott beszélge- 
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tésben is mintegy a kimondás által teremti meg önnön nézöseregét, kik az 
idö elörehaladtával egyre fogynak — számtanilag, már ha egyáltalán léteztek. 
Fibinger lesz az, aki a nézöket — vagyis a soha meg nem jelenö szereplöket 
ellátja instrukciókkal: „Látni fogják" (PARTI NAGY 2011; 29); „A hátsó 
sorokban is, ha kérhetem!" (PARTI NAGY 2011; 99) 

Az emberek halál elött való egyenlösége amel lett, hogy az egész múvön át- 
ívelö gondolati egységként immanensen minden mondatban bennefoglaltatik, 
néhány esetben szövegszerííen is megjelenik: „Pedig félelmiikben nevet- 
nek, mert ahogy az írás mondja, ugyana koporsóban, a mérgezett, lakkosra 
nyalogatott testiink koporsójában utazunk, melyre ugyanazon mozdulattal 
csukják reá a fedelet, ha finíta van a komédiának. Ugyanis egy fedél van, 
hölgyeim és uraim, egyetlen fedél" (PARTI NAGY 2011; 46). A föhös ön- 
prezentációs megnyilatkozásaiból jól kiérezhetö, hogy éles határt von önma- 
ga és a közönség, a hallgatóság közé. Vagy ahogy az egyik kritika fogalmaz: 
A szónoknak fölényre van sziiksége elképzelt vagy valódi hallgatóságával 
szemben, mivelhogy testi és verbális megjelenése egyaránt és közvetleniil 
komikus hatást vált ki", illetve: „Nem fukarkodik az öniróniával, miközben 
kultúrsznobizmusa nyilvánvaló, mi több: a veszendöbe ment kulturális sal- 
langokba kapaszkodva menti maradék önbecsiilését" (ANGYALOSI 2011; 
21). A mö egyetlen hangján, Fibingerén keresztiil jutnak el a szöveg teré- 
ben létezö vagy kitalált szereplökhöz, valamint az olvasóhoz azok a morális 
tételek, erkölcsi szólamok, amelyek a bíínök és az erények ember lelkéért 
folyó harcában az elhízás, a kóros evés tapasztalata és az erröl való tudás 
fesziiltségében jelentkeznek: ,... mindent megpróbálok, de ládd, Uram, oly 
hatalmas a hízás démona, hogy én, bíínös parány, tehetetlen vagyok véle 
szemben (PARTI NAGY 201 1; 63). 

A morálitásban az emberi gondolkodásban és lelki folyamatokban vég- 
bemenö folyamatok is jelen vannak. Már egy feliiletes olvasással is jól kive- 
hetö, hogy Parti Nagy Lajos múvében az evés lesz a gondolkodás és a lelki 
folyamatok egyik vezérmotívuma. Parti Nagy stíljében ez a talán azt mond- 
hatnánk;  enni vagy nem lenni, ez itt a kérdés. „Csak siisse le, tisztelt uram, a 
szemét nyugodtan, minden ilyen lesiitött szem mögött ott egy lesiitött liba" 
(PARTI NAGY 2011; 40). 

A moralitás vallásos jellegének imitálása, a halandó földi por-, illetöleg 
gyomorhiively kiszolgáltatottsága, a szakralitás szövegszeríí megjelené- 
si formái Az étkezés ártalmasságáról címíí kötetben nyomatékosan a bíín 
képzetköréhez társulnak. Az evés mint vétek, az elhízás mint bíín egyszerre 
jelenti a vétkesség állapotát és egy transzcendens, egy magasabb rendíí ha- 
talom — az étvágy = iránti kiszolgáltatottság állapotát. „Az obezitás sokágú 
és magányos kereszt, magányosabb, mint a nemiség" (PARTI NAGY 2011; 
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62). A szövegben a predesztináció gondolata is érintkezik az áltudományos 
diskurzussal. Az ember élete elsð pillanatától kezdve éhség és evés között 
lavírozik, sorsa pedig szGletésériél megpecsételödött: „A majdani kövér 
émber nem lesz, hanem sziiletik, mint azt a neves túlsúlykutató, Ernst C. 
Gibbons is megállapította" (PARTI NAGY 2011; 113). Az étkezés vallásos 
telítettsége, szertartásjellege adys felhangokkal párosulva a költészettel, az 
Ady-hagyománnyal is diskurzust teremt. 

Fibinger a közönség megszólítása során kiélezi a vallomásosságban rejlö 
lehetöségeket, ám a kinyilatkoztatás iránti vágy megfogalmazódása a közön- 
ség csöndre ítéltetése miatt nem tud beteljesiilni, és a puszta nyelvi játékos- 
ság szintjén marad: „Tegyék a szíviikre a keziiket, rni választ e1 minket az 
oktalan állattól, amit megesziink? Az eszcájg?" (PARTI NAGY 2011; 104) 
A kiilönféle kulturális utalásokkal, az irodalmi hagyománnyal és a nyelvi 
játékokkal terhelt textusnak bizonyos részeiben fölfedezhétö a tudományos 
szövegbetétekkel kiegésziilð didaktikusság, a tanítani akarás nyoma is: ,,... 
permanens sórészegségben és sóvakságban éliink, hölgyeim és uraim, a fe-
hér bot ott kering a vériinkben szakadatlan, s jaj, ha megakad egy hajnali 
órán" (PARTI NAGY 2011; 81). 

Foucault fentebb említett szövegében azt mondja, hogy egy bizonyos te-
matika képes összefíízni s holmi sziikségletekkel, belsö erövel, túlélési ké- 
pességekkel rendelkezö organizmus módjára elosztani egy diskurzushalmaz 
elemeit (FOUCAULT 1999; 187). A Parti Nagy-múben is ez játszódik le: 
egy regény és monodráma határán álló szövegben jelenik meg egy olyan 
diskurzushalmaz, amely a moralitás és az imitált (ál)tudományosság egy- 
fajta heterogén keverékének nyelvét szólaltatja meg. Teszi ezt úgy, hogy a 
két halmaz elemeit az irónia, a nyelvi játékosság és a ktilönbözö irodalmi 
és kulturális kontextusok mozgatásával, szövegbe emelésével már-már túl 
sííriínek is nevezhetö és némely meglátások szerint értékét vesztett, meg- 
újulásra nem képes nyelvet teremt. Véleményem szerint azonban Az étkezés 
ártalmasságáról az említett negatívumók ellenére is remek szöveg, amely 
remélhetöleg, összhangban a szerzö kijelentésével, hamarosan elöadásként 
is élvezhetö lesz. 
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GASTRÓ-MORALITY AND SCIENTIFIC DISCOURSE 
Lajos Parti Nagy: Az étkezés ártalmasságáról 

(On the Harmfulness of Eating) 

In my approach Lajos Parti Nagy's book, published in 2011, is a work 
which is suited to a so called morality-reading. The text under the title Az 
étkezés ártalmasságáról (On the Harmfulness of Eating) touches on dramatic 
traditions in several points, to be more precise, certain of its aspects approach 
the genre of drama. In accordance with this I am seeking an answer to the 
question whether it is possible to set up a kind of (pseudo)scientific discourse 
in the work mentioned, that is, discourse that can within certain frames be 
referred to as (pseudo)scientific. The text by way of `ruined' language and 
language games is in constant discourse with the significant works of tradi- 
tional Hungarian prose and lyric poetry — and works from Parti Nagy's oeu- 
vre respectively. This segment represents an unavoidable fixed point when 
discussing pseudoscientific discourse. 

Keywords: self-representation, scientific discourse, imitation. 
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IDÖKAPU* 
Történettudomány, történelmi narratíva 
és fikció Kukorelly Endre prózájában 

The Time Gate 
History, historical narrative and fiction in 

Endre Kukorelly š prose 

A dolgozat szerzöje abból az alapfeltevésböl indul ki, hogy Kukorelly Endre életmúvén beliil 
a történelmi narratíva hangsúlyos szerepet tölt be. Ez a célba vett szerzö szabálytalan, for- 
mabontó regényeire, rövidprózáira és epikus mikrorészleteket is tartalmazó lírájára egyaránt 
vonatkoztatható. E történelmi narratíván beliil megkiilönböztethetjiik a történettudomány 
keretébe sorolható, referencializálható, gyakran lábjegyzetelt történelmi adatok jelenlétét 
(Rom), a közelmúlt (az 50-60-70-es évek) Magyarországának személyesen megélt epizódjait 
(TiindérVölgy), valamint az említetteket átható, olykor ironikusan felúlíró fikció jelenlétét. 
A tanulmány Kukorelly eddigi életmíívének ilyen szempontú áttekintését követöen kisprózái 
köziil legújabb, a Reggel az egyik istennó címíí 2011-es gyGjteményes rövidprózakötetében 
megjelent, M. kir címíí szövegben szemléli a tudományos referenciális háttérrel rendelkezö, 
valamint a fikció által feltilírt történelmi narratíva jelenlétének módozatait és szövegbeli funk- 
cióit, azaz a szépirodalmi fikció és a történettudomány narratívájának dialógusba hozását. 
Kulcsszavak: történettudomány, történelmi narratíva, fikció, ironikus feliilírás, múltrekonst- 
rukció, posztmodern történetírás, Mátyás király, Mátyás-mítosz, demitizálás, dehistorizálás, 
deheroizálás, Kukorelly Endre. 

' A szöveg az MTA Irodalomtudományi Intézetének Modern Magyar Irodalmi Osztálya és 
az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi I Ćarának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke 
rendezésében 2011. december 6-án és 7-én Budapesten megtartott, Irodalom és tudomá- 
nyos diskurzus címú tudományos tanácskozáson elhangzott értekezés bövített és szerkesz-
tett változata. 
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Kukorelly Endre regényt, kisprózákat és lírát felölelö életmíívén beliil  

meglehetösen hangsúlyos szerepet tölt be a történelmi narratíva. Ennek idö-  

beli koordinátáit a közelmúlt 50-es-60-as(-70-es) éveiben, térbeli.koordiná-  

táit pedig legföképpen Közép-Kelet-Európa, még pontosabban a keleti blokk  

térségében jelölhetjiik ki, középpontban a közelmúlt (rendszerváltás elötti)  

Magyarországával.  
Az idöbeliség és térbeliség e kronotoposz-szerííen mííködö lenyomatai  

hálózzák be a Rom elsö (2000) és hat évvel késöbbi második, bövített ki-  

adásának (2006) szövegét, de az említett idöbeli és térdimenziók határol-  

ják be a TiindérVölgy avagy Az emberi szív rejtelmeiról (2003) címú regény  
narratíváját is. A címiikben Vörösmarty-míívek címeire hagyatkozó, ezekkel  

intertextuális kapcsolatba lépö két (három) míí között a Rom elsö kiadásának  
alcímébe (A szovjetónió története) foglalt szovjetónió, valamint a második,  
bövített kiadás alcímébe (a komonizmus története) foglalt komonizmus fo-  
galmai eleve, explicit módon feltérképezik azt a térséget/idöszakot, amelyen  

beliil a szöveg(ek) narratívája elhelyezhetö.  

Az elsö kiadás alcímében kis kezdöbetúvel írt (és elírt) szovjetónió, va-  
lamint a második kiadás alcímébe foglalt komonizmus torzított alakjai azt a  
nyelvkritikai attitíídöt képezik le, amely a szöveg(ek) e két kulcsfogalma által  

megnevezett hatalmi rendszerre s ennek hatalmi diskurzusára irányul. A két  

kiadás e paratextuális utalásaihoz mindenképpen hozzá kell tenni azt is, hogy  

a föcím, a Rom sem csupán Vörösmarty-intertextusként, hanem a szovjetónió,  

illetve a komonizmus által megszállt/birtokba vett térség(ek) feletti hatalom-  

gyakorlás ;,végeredményének" ironikus emblémájaként is értelmezendö.  

Az értelemadás hasonló módozata ismerhetö fel az önéletrajzi, a fejlödés-,  

a családregény múfaji jegyeire egyaránt rájátszó — azt is mondhatnánk, eze-  

ket inkább kijátszó, hiszen egyik regénytípust sem kiemelt míífaji pozícióba  

juttató — TiindérVölgy címe kapcsán is, hiszen a regény idöbeli keretei (az  
50-es-60-as-70-es évek) az én-elbeszélö gyermek- és ifjúkorát fogják át. Ilyen  

értelemben a regény címe szintén nemcsak Vörösmarty-intertextus, hanem a  

gyermekkor (föként Budapesthez és Szentistvántelephez köthetö) helyszínei-  

nek emblémájaként (a gyermekkor „tiindérvölgyeként") is értelmezhetö.  

Az említett térelemek és idödimenziók (azt is mondhatnám, a közelmúlt  

történelmi ideje és terei) Kukorelly kisprózai alkotásainak, motivikusan pe-
dig versszövegeinek nagy hányadát is behálózzák. I  

* 

~ Itt most — más témára koncentrálva — nem térnék ki kiilön annak a múfaji-míínémi átjárha- 
tóságnak és viszonylagosságnak a részletézésére, amely a szerzð prózai és lírai alkotásainak 
szövegei között, kapcsán tapasztalható. 
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Az eddigiek során a közelmúlt történeti idejéröl, történeti narratívájáról 
s az ehhez hozzárendelhetö terekröl szóltam. Ez azonban önmagában még 
nem teszi indokolttá, hogy Kukorelly szövegei kapcsán tudományos diskur- 
zusról — s mint írásom alcímében jeleztem, történettudományról — essék szó, 
hiszen az említett míívek szépirodalmi alkotások, amelyek kapcsán még tör- 
ténelmi regényröl sem beszélhetiink. 

Az esszészeríí regényként olvasható Rom két szövegkiadásának narratívája 
azonban nem kis mértékben teret nyit a tudományos diskurzusnak is. A mú két 
szövegváltozata, ideértve a föszöveget, a számozott fejezetek élén álló mot- 
tókat, valamint a — (szép)irodalmi mííröl lévén szó — böséges jegyzetanyagot 
(az elsö kiadás 54, a második, bövített kiadás pedig mintegy 145 végjegyze- 
tet tartalmaz), dialogikus viszonyt teremt a tudományos diskurzussal. A fö- 
szöveg, a mottók és végjegyzetek nemcsak szépirodalmi szövegeket idéznek 
meg (Dante, Dosztojevszkij, Alekszandr Blok, Gide, Illyés, Déry Tibor, Sinkó 
Ervin, Ottlik Géza és mások szövegeinek részleteit), hanem intertextusként 
olyan történeti szövegforrásokat is bevonnak a szövegtérbe, amilyenekkel a 
történettudomány operál. A jegyzetapparátusban dokumentált levél-, napló- 
és jegyzökönyvrészleteket, történelmi dokumentumok, politikai beszédek és 
felszólalások részleteit, (korabeli) újságkivágások szövegeit, az ötéves terv 
részleteit stb. — a politikai narratíva, a hatalmi diskurzus 50-es-60-as évekbeli 
aktörjeinek (Horváth Márton, Zsdanov, Sztálin, Lenin stb.) történettudományi 
forrássá, illetve olyan dokumentumértékú forrássá lett naplószövegek részlete- 
it — olvashatjuk, mint amilyenek pl. a Gide- vagy a Gombrowicz-napló. 

ARom két kiadásának szövege arra a kérdésre keres választ, hogy rekonst- 
ruálható-e a közelmúlt (a tulajdonnévböl fogalommá alakított szovjetónió és 
a komonizmus) története, s a válaszadás során a gyermek- és ifjúkor empiri- 
kus tapasztalatain és a felnött én-elbeszélö ezekböl levonható (ön)reflexióin 
túl a történeti források „megbízhatónak" tíínö apparátusára támaszkodik. E 
támaszkeresésben viszont nem nehéz felismerni a hitelesség, az autenticitás 
szándékát, „a tények rekonstruálását követö interpretáció során elkeriilhe- 
tetlen szubjektivitás" (Humboldt nyomán — l.: TOLDI 2008; 22) kikiiszöbö- 
lésére irányuló törekvést, a közelmúlt eseményeinek megértésére irányuló 
szándékot (uo.), de a történelem, a közelmúlt történelmének elbeszélhetösé- 
gébe vetett hit elbizonytalanodását sem. Valamint annak belátását sem, hogy 
a múltrekonstrukció kérdése egyben nyelvi kérdés is. Nem véletleniil keriil- 
nek be ugyanis a szövegbe A Pártélet kisszótárának (1984) és a Pártépítési 
kisszótár (1983) részletei, hivatkozásai. 

Kukorelly szövegeiben a kétely feloldásának eszköze az irónia. 
Bár a TiindérVölgy nem folyamatos, szaggatott narrációja közvetleniil 

nem hozható összefiiggésbe a tudományos diskurzussal, mégis érdemesnek 
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tartom megemlíteni a mú azon önreflexiói kapcsán, amelyek emlékezet és 
fikció (kitalálás) kérdéseit problematizálják. Lásd pl.: „Amire visszaemlék- 
szem, azt elöbb még ki kell találnom" (39). ;,Ha bármit leírok, olyankor nem 
emlékszem, és nem nem-emlékszem, inkább kitalálom, pontosan abban a 
formában, ahogy volt, azt a formát" (161) stb. 

Mivel mindez azzal a szkepszissel hozható összefdggéšbe, amelyet a tör- 
ténetírás támaszt az egyetlen történet megbízhatóságával szemben, az ehnon- 
dottak alapján megállapítható, hogy a TiindérVölgy mint szépirodalmi alkotás 
(regény) a fikció szintjén fogalmazza meg és demonstrálja azokat a kérdéseket, 
amelyek a posztmodern történetírásnak, történettudománynak is kérdései. 

* 

A továbbiakban Kukorelly egy olyan kisprózai alkotásával szeretnék fog- 
lalkozni, amely hangsúlyos módon lép dialógusba a történettudomány né- 
hány narratívájával. Az M. kir. címú, alig több mint hétoldalnyi kisprózáról 
van szó, amely Kukorelly legújabb, Reggel az egyik istennó (2011) címíí 
gyííjteményes kisprózakötetében jelent meg, s a szöveg tartalommutatóban 
feltiintetett idöjelzete (2009) feltehetöen keletkezésének évére utal. 2  

A rejtélyesnek túnö cím Mátyás király nevét rejti. A kötetnek ebben az 
egyik legsúrúbb szövegében Kukorelly fiktív én-je egyrészt azon túnödik, 
szinte parodisztikusan naivitást mímelve, mit tudunk Mátyás királyról, ho- 
lott az én-elbeszélö a történettudomány böséges, részletekbe menö apparátu- 
sával felvértezve járja köríil Mátyás király alakját, életrajzának és uralkodása 
idöszakának részleteit. Olyan történelmi nevet helyez tehát a szemlélödés 
és a reflexió középpontjába, amelyre vonatkozóan akár a történettudományi 
narratívából, akár más (pl. folklorisztikai míífajokból: a róla szóló népmesék-
böl és történeti mondákból, a tiindérmesékból, hazugságmesékbðl, trufákból, 
balladákból, anekdotákból, szólásokból) eredöen mindannyiunknak böven 
vannak ismeretei. A Magyar Néprajzi Lexikon idevonatkozó szócikkéböl 
pl. megtudható, hogy Tóth Bélának A magyar anekdotakincs címú, 1898- 
as gyííjteménye 80 anekdotaváltozatot közöl Mátyás királyról (ORTUTAY 
1980; 532), Jung Károly pedig, aki több tanulmányában foglalkozik Mátyás 
alakjával, arról ír, hogy a történeti folklór gazdag Mátyás-epikummal rendel- 
kezik (JUNG 2004; 75-76). 

Kukorelly azonban, egyrészt újra rájátszva az (itt most a történeti-kultu- 
rális) emlékezet és a rendelkezésre álló tudómányos tényanyag megbízható- 

z  Azért feltehetöen, mert Kukorelly szövegeinek esetében nem lehet pontosan tudni, hogy az 
évjelzet a megírás vagy az átdolgozás idejére vonatkozik-e. 
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ságával szembeni kételyre, humorosan leépíti a Mátyás-mítoszt: „Mátyás ki- 
rály, igen-igen. Ötszázvalahány évvel ezelött élt, ha ugyan. Ha élt egyáltalán. 
Élt hát, vagy pedig nagyon erósen lett kitalálva, eröböl, iigyesen, mondhatni 
tökéletesed' (237). Másrészt viszont a Mátyás királlyal kapcsolatos és a rég- 
múlt egyéb (ellenörizhetö) történeti tényeinek tömkelegét zúdítja az olvasóra 
(régi idök emberkínzásáról, a keresztre feszített Krisztus toposzáról, Mátyás 
király Firenzében rendelt kódexeiröl, haláláról, elsö feleségéröl, majd Beat- 
rixröl, fiáról, a török csapatok történelmi alakjairól, a Fekete Seregröl stb.). 

Am a történelmi narratíva Kukorelly-féle interpretációja mindent szándé- 
kosan kimozdít, minek következtében minden referencia, tudás, bizonyosság 
inogni kezd. Kiilön hatáseffektust kelt, hogy a történelmi idö és a jelen idejé- 
nek iitköztetése által mindez nem kevés humorral megy végbe. „Mátyás tu-
dott magyarul. A köznemességhez címzett latin nyelvú leveleiben a magyar 
nyelv dicsóségérðl ír, Szilágyi Mihálynak pedig, a nagybátyjának, így Szekfií 
Gyula, hamisítatlan magyar természete volt. Ami vajon mit tesz?, erról nem 
ír Szekfú" (240). Vagy: „Élt M. kir., ez biztos. Gömör persze baromság, Má- 
tyás és az igazságosság, meg a Duna jege 1458. január 24-én. Vajon mit 
szólna egy laptophoz? // A Dunához a hidakkal? Egy villamosjegyhez? A 
Playboy 1962. júniusi számához? Nem adná oda az összes Corvinát cso- 
dálkozásában a Playboy 1962. júniusi számáért? [...] Jönne egy moszkvics, 
milyen képet vágna hozzá?" (241) 

Azaz Kukorelly demitizálja és dehistorizálja a történelmi alakot, midön 
a Corvinát a Playboy 1962. évi számával (a neves és értékes könyvtárat az 
erotikus bulvárlappal, a XV. századot a 20. század 60-as éveivel) iitközteti. 
Szekfíí Gyula és más történészek nevének szövegbe vonása, a történeti for- 
rásra való hivatkozás az autenticitást revelálja, ám ezzel szemben ugyanak-
kor ott egy sor, a történelem által nyitva hagyott (részlet)kérdés, amelyre a 
tudományos történelmi narratíva sem adhat választ. Az elöbbiekben idézett 
szövegben elöforduló kérdések további példáiként l.: „Az újkori török bi- 
rodalom szervezése II. Mohamed múve, ö alapította a török tiizérséget, egy 
Urbán nevú renegát segítségével. Ezek is éltek. De miféle természete lehetett 
ennek az Urbánnak? Es Mohamednek? És Janus Pannoniusnak? És Giskra, 
a cseh?" (240-241); vagy: „Mindenesetre, legalábbis Arany János szerint, 
Szilágyi Erzsébet levelét megírta, szerelmes könnyével azt is telesírta, egy- 
szóval ök magyarok voltak, nem vitás. Magyar Balázs például. Tudtak ren- 
desen magyarul?" (241) 

A rendkíviil sok történeti-múvelödéstörténeti tényt felsorakoztató szöveg- 
nek van még egy hangsúlyos dehistorizáló-demitizáló, deheroizáló vonulata. 
Kukorelly a névazonosság kapcsán Mátyás király alakjához rendeli a róla el- 
nevezett szentistvántelepi utcát (s az én-elbeszélö ide vonatkozó gyermekkori 
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élményeit), Rákosi Mátyás (,;Rákosi is élt, nem vitás. Mátyás egyébként, R. 
Mátyás" — 241) s egy Rákosi vezetéknevíí balösszekötö alakját („Játszott a 
Ferencvárosban, balösszekötö poszton, egy Rákosi, Matyinak becézték, de 
Gyula" — 241). A továbbiakban pedig Rákosi Mátyás feleségéröl és magáról 
Rákosiról olvashatunk a humor, az irónia irányába hajló, szójátékra és népies 
kifejezésmódra is alapozó részleteket: „Volt Rákosinak, a rendes Mátyásnak, 
az igazinak, nem Gyula, egy hihetetlen arcú mongol vagy mifélefajta felesé- 
ge, Fenyicska, az Iparmúvészeti Föiskola kerámia szakának hallgatója. Ko- 
vács Margit volt a barátnöje. Kijárt hozzá Szentendrére. // Jakut, nem mongol, 
és biztos kedves arca volt, csak hát Rákosiné. Mégiscsak. Szerény asszony 
prímán rajzolt, és elég jól megtanult magyarul. Fölkapaszkodik egy jakut nö 
1951-ben a szentendrei hévre. // Ugyanis hévvel akart utazrii, kiiirítik neki az 
utolsó kocsit. Hévvel akarlak, közli a férjével. Mind a kettö tudott magyarul, 
Rákosi kifejezetten népiesen szónokolt a népnek, ízesen beszélt, mókás, ke-
rek feje volt nekije. Be akarta tiltani a déli harangszót, és hogy bontsák le a 
Batthyány téri (egykor Felsö vásártér, majd Bomba tér) Szent Anna-plébánia- 
templomot, Kodály pedig írjon új himnuszt, Isten nélkiil. // Balsors nélkiil, de 
a Kodály nem írt, mondván, hogy jó a régi" (242 — kiemelések: H. V. É.). 

A névazonosság alapján generált párhuzam (dehistorizálás) másik példá- 
ja a szentistvántelepi kislány, az én-elbeszélöt erotikus támadásnak kitevö 
Tomasevity Bea, valamint a Tomasevics nevíí, lefejezett bosnyák király egy- 
más mellé rendelése. Kukorelly a számos, látszólag semmilyen vagy csak 
az elöbb említett, névazonosságon alapuló, formális összefdggést mutató 
szövegrészlet egymás mellé rendelésének kulcsát a szöveg vége felé adja 
meg: „Délután fociztam. Minden nap. Napközben semmi. // Abszolút sem- 
mi. Semmi, meleg, csönd, egybeáll, egyetlen tömb, megáll minden, megállt 
az egész. Olvastam, álmodoztam. Ahhoz még csak fakard se kellett. A kapu 
melletti mogyoróbokorból vágtam magamnak vívótört. Fekete Sereg, harc a 
törökkel, egész nap olvastam és álmodoztam. Át kellett biciklizni Kalászra 
ivóvízért, délelött a boltba, ennyi. Beálltam a sorba, és álmodoztam" (243). 

A szövegkohézió tehát egy tizenkét éves fiú tudatában képzödik meg, 
olvasmányaiból s az ezekre épiilö gyermeki fantáziából. A szöveg egyik lé- 
nyeges, talán leglényegesebb hatáseffektusa abban rejlik, hogy Kukorelly a 
rejtélyt mindvégig kitartja, s kiilönbözó történeti idöszakokat (Mátyás ural- 
kodásának s a török háború idejét, a Rákosi-érának az én-elbeszélö . gyer- 
mekkorával egybeesö idöszakát) iitköztet, csúsztat .egymásra. Ezáltal pedig 
egymástól homlokegyenest eltérö értékeket is — oda és vissza (pl. az Olcsó 
Könyvtár könyveit és a Playboyt a Corvinával). 

A szöveg vége pedig mintegy a hagyományos novella poénjára játszik 
rá: „Egyszer azt mondta a héven egy férfi a"vele szemben iiló nönek, hogy 
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létezik az Idökapu. Létezik az Idökapu, közölte nyugodt hangon. // Ózdon 
van. // És hol van Ózd" (244). 

Elsö olvasatra szinte semmitmondó lezárásról van szó, ám az Idökapu 
említése révén a szöveg egésze új értelmet kap: Vannak (megbízható, ok-
adatolható) történelmi tények, mégis mennyi rés nyílik meg a tudományos 
narratívában, úres helyek, amelyekbe (megválaszolhatatlan) kérdéseinkkel 
befurakodhatunk. S van a jelen, jelenbeli tudatunk, logikánk és fantáziánk, 
amely ezeket a réseket és iires helyéket kitölti, egybemossa az idöket, rég- 
múlt századokat a közelmúlttal és a mával. 

Kukorelly M. kir. címú kisprózájának zárlatában a történelmi narratíva meg- 
közelíthetetlenségéröl vagy ennek legfeljebb fantasztikummal (fikcióval) 
felérö megközelíthetöségéröl beszél. „Létezik az Idökapu", ez „a mesékben, 
fantasztikus vagy sci-fi történetekben, filmekben megjelenö, kapu funkcióját 
betöltö elképzelt eszköz, melynek segítségével a történet szereplöi eljuthat- 
nak más korokba, a messzi múltba, vagy a távoli jövöbe. [...] mííködtetésé- 
hez energiára, és kódokra (ritkábban varázsigére) van sziikség. / Elöfordul, 
hogy alakja nem kapu, hanem inkább henger vagy folyosó" (WIKIPÉDIA). 

A metaforikus értelemben vett kód, varázsszó pedig ebben a szövegben 
Mátyás neve, mely név, akár a Tomasevity/Tomasevics névkettös, egymásra 
csúsztatja régmúlt és közelmúlt idösíkjait, a nép körében közkedvelt király 
alakját és a nem épp közkedvelt történelmi alakét (Rákosiét), ez pedig a Rá- 

' kosi vezetéknevú focistáét. Ám a megismerés, a megértés csupán a tránszcen- 
dencia szintjén létezik, s csak egy varázsszóra nyíló Idökapun át elérhetð? 

Kukorelly e szövegének esetében atörténelmi narratíva mikrotörténeteinek 
beágyazódásáról van szó. Lionel Gossman nyomán historémák (valamint 
közlemúltbeli jelenségek és történések) egymásra másolódásáról beszél- 
hetiink. Gossman az anekdota kapcsán beszél historémáról mint a történeti 
tény legkisebb egységéröl (GOSSMAN 2009; 243), Fineman nyomán pe-
dig mindehhéz hozzáteszi, hogy az anekdota funkciója „bómlasztó jelle- 
gíY' (uo.). „A 19. században és á 20. század elején széles körbén élfogádott 
grand récits vagy »metatörténelmek« (Jeari-Franois Lyotard) iránt érzett 
bizalom megingása kontextusába helyezi Giovanni Levi olasz történész a 
»mikrotörténelem« sikerét, mely a történelem modern, vagy inkább ismét 
csak posztmodern formája, és úgy ttínik, gyakran indul ki egy anekdotából, 
vagy egy nem irodalmi forráson — például bírósági, vagy más irattári feljegy- 
zésen — alapuló elbeszélésböl" — írja (GOSSMAN 2009; 244). 

Kukorelly a Romban az emlékezetet történettudományi tények által meg- 
támogatva igyekszik felfedni a közelmúltat. A TiindérVölgyben emlékezet és 
fikció relativizálásával teszi kérdésessé a múlt emlékezetének rekonstruál- 
hatóságát. E két regényében s az M. kir címú kisprózában is olýan kérdések 
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közelébe keriil, amelyek a történeti emlékezet, a történelmi narrativa, a mai 
történettudomány sarkalatos kérdései. S ha visszatériink Gossman anekdota- 
fogalmához, e kispróza kapcsán is elmondhatjuk, hogy „»konzervszeríí« tör- 
ténelem benyomását kelti", amely „[e]gy probléma, esetleg még egy parado- 
xon illusztrálásához is segítségiil hívható, de általában nem vezet a probléma 
vagy paradoxon összefiiggéseinek újragondolásához" (i. m., 248). 

Az M. kir historémái között vagy nincs összefiiggés, vagy ahistorikus, 
esetleges (név)összefiiggés van, miközben a történeti narratíva számos rész- 
letének felsorolását, olykor egyenesen parodisztikusnak túnö szövegbe zsú- 
folását követðen továbbra is marad a kérdés' mit is tudunk a múltról, a tör- 
téneti narratívák részleteirðl, ezek összefiiggéseirðl? Amit pedig tudunk, jól, 
pontosan tudjuk-e? S a jelenröl? „És hol van Ózd." 
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THE TIME GATE 
History, historical narrative and fiction 

in Endre Kukorelly š prose 

The author starts with the assumption that historical narrative plays a sig-
nificant role in Endre Kukorelly's work. This opinion can be equally well 
applied to his atypical, avant-garde novels, short prose and lyric poetry too, 
which includes epical micro parts. Within this historical narrative we can dif-
ferentiate between the presence of referable, often footnoted historical data 
[(Rom) (Ruin)], episodes of Hungary's recent past (the 60s, 70s and 80s) 
which the writer himself witnessed [(TiindérVölgy) (Fairy Valley)], and also 
pervasive, sometimes ironically superimposing fiction. After outlining Ku- 
korelly's oeuvre from this aspect, the study discusses the forms and textual 
function of the presence of historical narrative with a scientific referential 
background, and of the narrative which has been superimposed by fiction, 
that is, views of how the dialogue is set up between the narratives of history 
and of literary fiction in the text under the title M. kir, published in Kukore- 
lly's most recent volume of collected short prose [(Reggel az egyik istennö) 
(In the Morning, One of the Goddesses) 2011]. 

Keywords: history, historical narrative, fiction, ironic superimposition, 
reconstruction of the past, post-modern method of writing history. The myth 
of King Mathias, demythification, dehistoricization, deheroization, Endre 
Kukorelly. 
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TAPASZTALAT* 

Egy vajdasági indiánregény tanulságai 

Intertextuality and Historical Experience 
The teachings of an American Indian novel from Vojvodina 

A dolgozat tudományos és a szépiródalmi narráció összefuggései után kutatva Varga Zol- 
tán Indiánregényét elemzi. A regény azért alkalmas a kétfajta elbeszélésmód vizsgálatára, 
mert valójában átírás, Dee Brown A Vadnyugat története indián szemmel címíí népszeríí tu- 
dómányos munkájának irodalmi adaptációja. Felvetödik azonban a kérdés, valóban kétféle 
narrációról van-e szó. A Hayden White nevével fémjelzett történeti tropológia szerint a törté- 
netíró ugyanolyan „elbeszélöi taktikákat" alkalmaz, mint a szépíró, Ricoeur pedig azt állítja, 
hogy a fikciós elbeszélés is „utánozza" a történelmit. Esetiinkben a történeti munka inkább 
a másság reprezentációjára, míg a regény a kiilönösség, a sajátlagosság bemutatása helyett a 
kollektivitásban rejlö analógiateremtésre irányul, miközben az elvonatkoztatás logikáját is 
mGködteti, mely által elrugaszkodik a direkt megfeleltetések talajáról. A másik következte- 
tés Frank Ankersmit történelemszemléletébðl eredeztethetö, aki a történelem lényegét a tör- 
ténelmi tapasztalat fogalmában ragadja meg. A népszeríí történelemelbeszélés és a regény 
narrációja is a történelmi tapasztalatra vezethetö vissza, ily módon létesiil kapcsolódási pont 
tudományos és irodalmi narráció között. 
Kulcsszavak: vajdasági magyar irodalom, indiánreprezentációk, parabolaregény, a történettu- 
domány nyelvi fordulata, történelmi tapasztalat, Frank Ankersmit, Dee Brown, Varga Zoltán. 

Amikor a történeti tropológiáról szóló elméletét közzéteszi, Hayden 
White valójában nem tesz mást, mint hogy a huszadik század második felé- 
ben feleleveníti azt a kérdést, amely a diszciplínát kezdeteitöl fogva élénken 

' A tanulmány a Szerb Köztársaság Oktatás- és Tudományilgyi Minisztériuma 178017. szá- 
mú projektumának keretében késziált. 
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foglalkoztatta: vajon a történetírás tudomány vagy múvészet? Nagy vitá- 
kat kiváltó munkája jelentös mértékben hozzájárult a történettudomány ún. 
„nyelvi fordulatának" tudatosításához. Mint tudjuk, ennek központi gondo- 
lata, hogy nincs eleve mindenki számára azonos valóság, azonos múlt, mert 
azt a nyelv közvetíti számunkra. A történelmet elbeszélö prózaforma lénye- 
gét annak verbális struktúrájában találja meg, melyhez hozzátartozik, hogy 
a kérdésfelvetések eleve meghatározzák az elbeszélöi taktikákat, melyeket a 
történész a történet megalkotása közben alkalmaz. 

Hayden White elméletének sarkpontja, miszerint múltból egy van, de 
számos történelmi diskurzus szólhat róla. A történész dönti el, hogýan ren- 
dezi sorba a történet elemeit, a kiilönbözö jelentésadásra használt kódok 
(cselekményesítés, magyarázat, ideologizálás) köziil milyen fajtákat választ 
a történet létrehozására. Eljárása lényegében véve nem kiilönbözik az író 
megformálásmódjától, „a történészek éppoly szabadok szövegeik készítésé- 
nél, mint a költök vagy más szépírók" (WHITE 1997, 8), a történetírás pedig 
„legalább annyira a fikcionális, mint a faktuális diskurzusok közé tartozik" 
(WHITE 1997, 10). 

Ezeknek a vitáknak a során föként azt vizsgálták, hogyan jön létre a tör- 
téneti narratívum, a történelemelbeszélés milyen retorikai-poétikai eszközök 
segítségével alakul. De a fordítottjának a vizsgálata is bekövetkezik. Ricoeur 
hipotézise szerint nemcsak a történelmi elbeszélés utánozza a fikciót, hanem 
megfordítva: a fikciós elbeszélés is valamiféleképp „utánozza (imite)" a tör- 
ténelmi elbeszélést (RICOEUR 1999, 367). 

Umberto Eco a mesterséges és a természetes narráció megkúlönbözte- 
tésével érzékelteti a fikció fokozatait, s szerinte a kettö alapjában véve nem 
kiilönbözik egymástól. Ezért állítja, „a történelmi regény egyik alapvetö fik- 
ciószabálya, hogy bármennyi képzelt személy szerepeljen is benne, minden 
egyéb többé vagy kevésbé meg kell hogy feleljen annak, ami az illetö kor 
való világában történt" (ECO 2002, 151). Hogy mennyire komolyan veszi a 
kritika ezt a kijelentést, a legújabb kori magyar történelmi regény recepciója 
is bizonyítja: bármennyi szabadságot is ad a történész, a múvelödéstörténet • 
kutatója vagy az irodalomtörténész a történelrni regény írójának, általában 
szóvá teszi, söt listázza, ha az ismert történelmi eseményektöl eltérö mozza- 
natokat talál benne. . 

Nemcsak a történelem rendelkezik tehát. az  irodalom ismérveivel, hanem 
az irodalom is a történelemével. Oly módon, hogy hasonlít hozzá. Azonban 
arról, hogy az iro.dalom is része lehetne bármilyen módon a tudományos 
diskurzusnak, szó sem eshet. 

Gyáni Gábor Dominic LaCaprát idézve állítja: „határozott korlátai van- 
nak annak, hogy az irodalmat közvetleniil eszközként használhassuk a 
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»ténybeli« valóság megismeréséhez". Az ezt szorgalmazó gyakorlat ugyanis 
LaCapra szerint az irodalmi szöveg dokumentarista redukcionalizmusához 
vezet, melynek eredményeként az irodalom „redundánssá lesz, mert azt 
mondja el csupán nekiink, amit egyéb dokumentáris forrásokból is ki lehet 
szemelgetni". LaCaprával egyetértöen teszi hozzá aztán Gyáni Gábor: „Nem 
osztjuk tehát azt a nemrégiben is megfogalmazott véleményt, hogy a társa- 
dalomtörténet közvetlenúl is sokat átvehet(ne) a szépirodalmi tényábrázolás- 
bql" (GYÁNI 2004, 88-89). 

Leegyszerúsítve a következöképpen fogalmazhatjuk meg a problémát: a 
korszeríí történetelmélet egyfelöl a történetírástól elvitatja a tudományos jel- 
leget, és az irodalom körébe utalja, másfelöl úgy véli, az irodalom nem köz- 
vetít tudományosként kezelhetö tényeket. Ám tapasztalatból tudjuk, hogy az 
irodalmi szöveg mégiscsak közöl ismereteket, s olvasás közben érzékeljiik 
azt, ami egyszerííen úgy fogalmazhatunk meg: mennyit tud az író a világról. 
Feltehetö a kérdés: milyen ismereteket, milyen jellegií tudást közvetít mégis 
az irodalom, van-e és miben rejlik irodalom és történelem összefiiggése? 

Varga Zoltán Indiánregényének vizsgálata célszeríí lehet ennek a kér- 
désnek a megfigyelésére. A regény valójában egy történeti munka átírása, 
irodalmi adaptációja. Alapjául Dee Brownnak, az Illinois állambeli Urbana 
egyetemi város könyvtárosának könyve szolgált, melynek címe: A Vadnyu-
gat története indián szemmel. Az 1860 és 1890 közötti történelmi eseménye-
ket mondja el, amikor még korántsem fejezödött be az öslakók gátlástalan 
leigázása. 

Amikor Dee Brown 1970-ben megírta könyvét, vajmi keveset tudhatott 
az új történetelméleti folyamatokról, a korszerú mikrotörténeti diskurzus va- 
lójában a könyvnek a tudomány populáris regiszteréhez igazodó szemléle- 
téböl adódik, amely elsösorban a 20. század hetvenes évek Amerikájában 
még uralkodó, mély kulturális gyökerekkel rendelkezö sztereotípiával akart 
szembeszállni, az ottani indiánmítoszokban ugyanis többnyire az öslakók, 
az indiánok jelentették a Gonoszt. Anyagát írásos forrásokból merítette. „Az 
elsö kézböl származó indián megnyilatkozások leggazdagabb forrását azok 
a jegyzökönyvek alkotják, amelyek az amerikai kormány polgári és katonai 
képviselöivel folytatott hivatalos tárgyalásaikról késziiltek (BROWN 1973; 
6)." De olyan forrásokat is felhasznál, amelyek nehezen fellelhetöek voltak, 
hiszen nem a gyöztesek feljegyzéseiröl van szó, a történészek keveset hi- 
vatkoztak rájuk: „A Vadnyugat történetének néhány eseményét a»rézbörú« 
ember is megörökítette képírással vagy angol fordításban immár, és e doku- 
mentumok egy része meg is jelent elfelejtett újságokban, röpiratokban, vagy 
kis példányszámú könyvekben" (BROWN 1973; 5). 
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Olyan korlátozott perspektívát érvényesít, amely az indiánokról szóló 
amerikai diskurzusban nem volt népszeríí. E„csaknem feledésbe meriilt, 
szájhagyomány útján elterjedt történelem forrásaiból" merítve rekonstruálja 
a Vadnyugat meghódításának történetét, „méghozžá úgy, ahogyan az áldoza- 
tok átélték az eseményeket". „Még ha a Vadnyugat legtávolibb szögletében 
tartották is ezeket a megbeszéléseket, mindig akadt valaki, aki papírra vetette 
az elhangzottakat, s minthogy a fordítás folyamata eléggé lassan haladt, arra 
is volt ideje, hogy sok mindent folyóírással rögzíthessen" (BROWN 1973; 
6). Könyve nem más, mint a történelem a másik oldalról, a leigázottak szem- 
szögéböl elbeszélve, amely nyilvánvalóan másként értelmezhetó, mint a hó- 
dítók szempontjából. 

Mášrészröl elbeszélésmódja hagyományos: a történet lineáris rekonstruá- 
Iását túzi ki céljául, s ebben a szokványos hadtörténeti narrációt alkalmazza: 
egymás után, dátumok feltiintetésével, idörendben mondja el, hol iitköztek 
meg az indiánok a hivatásós katonákkal. A történet a telepesekkel és a kato- 
nákkal vívott háborúkról szól, az ellenállásról, amelyet kifejtenek, hogy ne 
vigyék öket lakhelyiiktöl távoli rezervátumba, ahol a másik törzs öslakos in- 
diánjai szintén nem jó szemmel néznek rájuk, mert az ö földjiiket bitorolják. 
A csaták olyan gyorsasággal követik egymást, hogy a történeti munkának ez 
a fejezete felér a kalandregények izgalmával. 

A Jack kapitány megpróbáltatásai címíí fejezet, amelyet Varga Zoltán 
közvetleniil felhasznál, azt mondja el, hogyan tizedelnek meg a katonák, a 
telepesek és a felbérelt indián zsoldosok egy indián törzset. Az igazság bemu- 
tatását tartja fontosnak, de nem a hadtörténet igazságáét, nem a harcok igazsá- 
gosságának megítélését és igazolását végzi el, mint a történeti munkák általá- 
ban. Annak ellenére, hogy a tényszerú közlésnél marad, a könyv a fehérek és 
az indiánok közti súrlódásról, a beilleszkedés agresszivitásáról és a befogadás 
problematikusságáról, hösi harcról és árulásról, szavatartásról és szószegésröl 
szól. A perspektíván van a hangsúly, amikor azonosul a szenvedökkel, és azt 
akarja megmutatni, milyenek voltak a legyözöttek a valóságban. 

A megmutatást szó szerint is kell érteni, a könyvben számos fénykép ta- 
lálható, ezért a történetíró nem foglalkozik kiilön a szereplök kiilsejének le-
írásával, antropológiai és néprajzi stúdiumokkal, néhány jellegzetes figurát 
ott látunk a könyv lapjain. A képek alkalmasak a nézðpontok iitköztetésére 
is. Az egyik oldalon két kép látható ugyanarról a csatajelenetröl. Az egyik 
egy indián festmény, a barlangrajzok kétdimenziós stílusában ábrázolja az 
iitközetet, a földön csupa egyenruhás halott, a másik egy fehér ember raj-
za: a történelmi romantika plasztikus hösábrázolását látjuk, a képen halomra 
hullanak az indiánok. Nemcsak a történelemhez való hozzáállás kiilönbözð- 
sége nyilvánvaló, hanem a világ vizualizálásának jellege, a világlátás más- 
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sága is, amely a részletezö antropológiai leírásoknál is hitelesebben mutatja 
meg a szembenállók közötti kulturális kiilönbségeket. 

Az antropológiai jellegzetességek a történet — és az iitközetek — szem- 
pontjából fontos helyen jelennek meg: például a gyávaság jele, ha nöi kendöt 
és asszonyi fejdíszt terítenek a harcos vállára. A történetíró narrátor számára 
nem jelent gondot a történelem „iires helyeinek" kitöltése, mesével pótolja 
öket, amihez gyakran nincs is sziiksége költöi túlzásokra, megfelelö anyagot 
szolgáltat számára a fennmaradt írásos anyag. A rezervátumba kényszerí- 
tés során ugyanis „a tolmácsok igen gyakran félvérek voltak, akik mindkét 
nyelven tudtak ugyan beszélni, írrii és olvasni azonban már ritkán, és amint 
a kizárólag élöszóra utalt emberek általában, ök is, az indiánok is, csapongó 
képzeletixket hívták segítségiil, hogy gondolataikat formába önthessék. Ezért 
azután az angolra fordított szövegekben hemzsegnek a köriilírások és a me- 
taforák" (BROWN 1973; 6). Miközben a béketárgyalásokról számol be, a 
történetíró szívesen beszélteti a hösöket, autentikus nyelvhasználatot közve- 
tít, ahogyan a források megörizték az egyezkedések menetét. 

Dee Brown könyvében a másság megismerésének igénye dominál, ám az 
ennek ellenére sem lesz „indián szemmel" megírt történelem, csak „egy tisz-
tességes fehér ember" empatikus munkája. A történetíró nem tudja beleírni 
magát a kulturális másság helyzetébe, mert ahhoz teljes kulturális kódcserére 
lenne sziiksége. Az elnyomottak pártján áll, de nem képes kilépni a fehér 
ember beszédmódjából, kulturális meghatározottságából. 

A könyv magyarra fordított címe is a párhuzamos történelem képze- 
tét erösíti: A Vadnyugat története indián szemmel. Az angol eredeti sok - 

kal egyértelmúbb utalásokat tesz az indiánromantikára: Bury My Heart at 
Wounded Knee. A szerb nyelvíí fordítás címe 2007-böl az eredetihez hú: 
Sahranite mi srce kraj Ranjeng kolena, a német nemkiilönben, csupán az in - 

dián helynevet változtatja folyókanyarra (Begrabt mein Herz an der Biegung 
des Flusses). A könyv hallatlan népszerííségét nyilvánvalóan nemcsak abban 
kell látnunk; amire az utószó utal, miszerint az amerikai társadalomban fel- 
gyiilemlett problémák és a gettólázadások felkeltették a kisebbségek irán- 
ti érdeklðdést; hanem az indiánromantika élesztgetésében is. Kétségtelen, 
hogy Dee Brown ismerte Karl May indiánkönyveit, az egyik képaláírás így 
hangzik: „Mintha Karl May höse, Winnetou kelne életre. Tompa Kés arc- 
képe." Nyilván nemcsak a többnyire negatív amerikai indiánképröl tudott, 
hiszen romantikus indiánregényeket maga is írt, és az európai indiánmítosz 
sem állt távol töle, annak romantikus pátoszára is hagyatkozik. 

Varga Zoltán regénye ezzel a népszerú történeti munkával lép az átírás 
révén intertextuális diskurzusba. Miközben beemeli regényébe a könyv egy 
fejezetét, átveszi cselekménystruktúráját. Nem elsödleges célja, hogy az in- 
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dián szokásvilág és gondolkodásmód beliilröl láttatott képét adja. Amikor az 
indián életmód jellegzetességéröl beszél, csak azokat az elemeket veszi fi- 
gyelembe, melyek látványosan eltérnek az európai ember erkölcsi rendjétöl: 
például az indiánok, ha nem ejtenek el vadat, elhajtanak a telepesektöl egy- 
egy állatot, az effajta lopás nem jelent náluk föbíínt..Ezek az elemek azonban 
Dee Brown könyvében is megvannak. Habár a történeti munka nyelve is 
helyenként sziikségszerúen metaforikus, Varga Zoltán az eredetinél jobban 
törekszik arra, hogy a szereplök beszédét egyedítse, elhitesse, hogy „indián- 
szerííek", az indiánokra jellemzöek. Még több metaforikus fordulatot talál 
ki, állandó jelzövel nevezi meg a szereplöket. 

Varga Zoltán Indiánregényében számos olyan tematikus mozzanat talál- 
ható, amely posztkoloniális nézöpontból értelmezhetö, ám ezek többsége is 
a történeti munkából származik. A tiszteletes meggyóntatja a törzsfönököt, 
hogy megmentse a lelkét — jellegzetes kolonializáló tett. Vagy: a kolonizálók 
megváltoztatják az indiánok nevét, a modok indián Kintpuast az amerikaiak 
nevezik el Jack kapitánynak. Viszont a regény poétikájában fölfejlik a kul- 
túrának és a nyelvnek egy olyan finom szövedéke, amely által az alávetett- 
ség rejtett tapasztalatai is kifejezésre jutnak. A szépirodalmi szöveg jelentös 
helyeken helyezi át alapszövegének hangsúlyait, például az indián nem ta-
nulja meg tökéletesen a többség nyelvét, egyfajta hibrid nyelvet használ, s a 
nyelvvesztés akkor kezdödik meg, amikor ezért kinevetik. A hibrid identitás 
pedig úgy alakul, hogy megismerik a másikat, s a megismerés felszámolja a 
félelmet: az indiánok látják, nem is sokban kiilönböznek töliik a fehérek, aki- 
ket csodálni kezdenek, és hasonulni akarnak hozzájuk. A kultúrák találkozá- 
sa megingatja identitásukat, a súrlódások oda vezetnek, hogy „nem annyira 
indiánok" már, mint korábban. 

Varga Zoltán regénye parabolaregény. Ilyenként kétségtelen, hogy az in- 
diánok a„kollektivitás allegóriáiként" (BALÁZS 2008, 45) jelennek meg 
benne. A kollektivitás logikája pedig nem a kiilönösség megismerésére, a sa- 
játlagos hangsúlyozására, hanem a hasonlóságra alapoz. A huszadik század 
végi magyar irodalmi „indiánreprezentációkban" eltérö intenzitással valósul 
meg az analógiás meghatározottság. I Varga Zoltán Indiánregényében nem 
annyira közvetlen a kollektivitás logikája mentén megvalósuló analógia, 
mint amilyennel közel ugyanabban az idöben egy másik „indiánreprezentá- 
cióban" találkozhatunk. Kányádi Sándor Dél keresztje alatt címú versében 
—„az indián és a néger / tiizet rakni éppúgy térdel / mint a hargitán a pásztor" 
(KÁNYÁDI 1998 2, 238) — az alávetettség diskurzusa és rejtett posztkolo- 
nialista vonulata nem világkép és világfelfogás gyökeres másságán, hanem 

I Az indiánreprezentációk kérdéséhez lásd Balázs Imre József tanulmányait (2008). 
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a sajáttal való traumatikus hasonlóságon, direkt megfeleltetésen alapul. A 
direkt megfeleltetés fokozása azonban a versben egy ponton túl, mai olvasói 
pozícióból ellentétébe fordul át, elveszíti tragikumát, és ironikus mellékje- 
lentéseket vesz föl. 

Ugyanakkor egy másik jellegzetes „indiánreprezentációban", A hopik 
könyvében Oravecz Imre ezt az analógiás tudástapasztalatot megfogalmazva 
a léthelyzet hasonlóságának metafizikai, mitikus dimenzióit helyezi elötérbe: 
„egy történelem elötti kultúra segítségével így jutottam el, helyesebben ér-
keztem oda vissza, ahová mindig is vágytam: tulajdon fajtám azóta felbom- 
lott, de eszméletemben, idegeimben, mozdulataimban örökre elraktározott 
paraszti kultúrájához, vagy, ha úgy tetszik, tulajdon történet-elöttiségemhez. 
Es így ébredtem rá arra is, hogy újabb verseim közvetleniil a hopikról beszél- 
nek ugyan, de közvetve arról a közösségröl szólnak, amelynek eleim tagjai 
voltak, és amelynek gyermekkorom végéig tagja voltam magam is." 2  A két 
kultúra között nem von határt, mert „mind anyagi, mind szellemi tekintetben 
egységes a világ, és ez az egységesség benniink ölt testet, bármely pontján 
élvezziik vagy szenvedjiik is" (ORAVECZ 2007 2, 9). 

A rituális viselkedés és a mitikus világérzékelés összefiiggése mára az in- 
dián életvilág leírásának tartozéka lett. Varga Zoltán regényének föhöse, az 
indián Jack kapitány világképe viszont ilyen szempontból ellentmondásos: az 
európai racionális gondolkodást is meghazudtoló módon gondolkodik olyan 
morális kérdésekröl, mint a mindenkori hatalmi pozíció elfogadásának lehetö- 
sége, minek során az indiánok felismerik és önként vetik magukat alá az erö- 
demonstrációnak: „erösebbek vagytok nálunk, és annyira vagytok csak rosz-
szabbak, amennyire erösebbek, s mert erösebbek vagytok, nem keriilhetitek el, 
hogy gyöztesek is legyetek" (VARGA 1992, 17). A narráció túlmutat a kisebb- 
ségi léthelyzet felvetette problémákon, melyek köziil a közösség megtartására 
irányuló a legfontosabb: mit tegyen a népvezér, ha népe háborút akar, melyröl 
ö maga tudja, kilátástalan, s sziikségszerúen vezet a pusztuláshoz. Mit válasz- 
szon, ha látja, törzsének tagjai tetteikkel maguk is hozzájárulnak sorsuk tovább 
romlásához? S egyáltalán van-e választási lehetösége a kompromisszumkész 
és megalkuvó béke, valamint a hösi, de értelmetlen háború között? 

Valójában a kétféle világszemlélet, a racionális és a mitikus iitközteté- 
séröl van szó, ám a racionalitás ismérvei, szigorú logikája szerint. A regény 
ilyen jellegíí áttételességével túlmutat a kisebbségi sors és az indiánsors ana- 
logikus egybejátszásán. Világképe ebböl következöen kiábrándult, de nem 

2  Apárhuzamokhoz tartozik, hogy Oravecz Imre is elökép alapján dolgozik, Frank Waters The 

Book of the Hopi címú könyve „után" írja meg a sajátját, felismerve, hogy a munka több, 
mint antropológiai ismertetö. Az indián kultúra logikája szerint aztán egy kGlönbejáratú 
mítoszt teremt magának verseiben, a világ egységének elve alapján. 
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sziikségszerííen szubverzív. 3  Az egyén lélektani drámája is, melyben a nar- 
rátor a történetmondó, és ö az, aki ítéletet hoz saját cselekedeteiröl. A narrá- 
tor és a kommentátor szólama nem kGlönbözödik el. A szépírót nemcsak a 
közösség pusztulása érdekli, nem alkalmaz ugyan alapvetöen más poétikai 
eszközöket, mint a népszerú tudományos szöveg írója, ám érvrendszere más: 
a tudásra ítélt ember vívódása a regény, amelyben lélektani dráma zajlik, azt 
az utat mondja el, ahogyan a törzs vezetöje eljut saját pusztulásának belá- 
tásáig, anélkiil, hogy közben a népéért önmagát feláldozó ember heroikus 
megdicsöiilése is lejátszódna. 

Ugy gondolnánk, annak a tudásnak, amelyet a szépirodalom közvetít, 
nincs köze a tudományos gondolkodáshoz. Az irodalom olyasmit közvetít, 
ami nem mondható, ami nehezen mondható, a mondhatatlan tartománya- 
iha tartozó ismereteinknek az artikulálását valósítja meg. Az indiánszöve- 
gek pedig ezenfeliil a trauma tapasztalatát is, azt a veszteségtudatot, amely 
Frank Ankersmit szerint „a kezdete a múlttal való bármifajta foglalkozás= 
nak, a múltra való ráeszmélésnek" (ANKERSMIT 2004, 40). Amikor Frank 
Ankersmit a történelmi tapasztalat fogalmában ragadja meg a történelem lé- 
nyegét, nem légböl kapott kategóriát vezet be. Dee Brown is valami hasonlót 
sejt, amikor átélésröl beszél. 

De mit is takar a történelmi tapasztalat fogalma? Ankersmit Hume gon- 
dolatrendszeréböl indul ki, s eszerint a megismerésnek két formája van: a 
priori, azaz elméleti és a poszteriori, azaz tapasztalati. Ankersmit azt vette 
észre, hogy a történelemelmélet nem foglalkozik a történelmi tapasztalat- 
tal. A narratológia föként azt boncolgatja, hogy a történelmi ismeret miként 
épiil be a történelmi elbeszélésbe vagy a történeti szintézisbe. Nem csupán 
közömbös mindennel, ami a poszteriori megismerés, hanem kifejezetten el- 
lenséges a történelmi tapasztalattal szemben. 

Holott a jelenség nem új. „A XVIII. század végén utaltak a történészek, 
régiségbúvárok elöször arra, hogy »történelmi tapasztalat«-ban volt résziik: a 
múlt maradványait szemlélve vagy egy történelmi hely szellemével érintke-
zésbe keriilve váratlanul feltárult elöttiik, »milyen is volt a múlt valójában«. 
Többnyire kivételes eseményként, szinte kegyelmi pillanatként emlékeztek 
arra, ami veliik történt; úgy érezték, amit átéltek, nem érzéki csalódás csupán, 
hanem olyan megbízható és valóságos, mint az érzéki tapasztalat. A holland 

3  Ezt a nézetet nem osztotta a korabeli politikum. Varga Zoltán Indiánregénye, amelyet ha- 
gyatékában fennmaradt naplója szerint 1979 decemberében már írt, s 1980-ban be is feje- 
zett, csak 1992-ben jelenhetett meg könyv alakban, az indián szó szemantikai mezejébe oly 
módon beleíródott a kisebbségi léthelyzettel való azonosíthatóság, hogy a cím elegendö 
volt ahhoz, hogy gyanúsnak minösítsék, valójában tényleges tartalmától fdggetleniil kerGlt 
a nemkívánatos szövegek sorába. 
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hagyományban ezzel az élménnyel szorosan összekapcsolódott a »történeti 
megérzékiilés« (...) fogalma", amelyet a szenzitivista Huizinga használt elö- 
ször. „A »történeti megérzékiilés« huizingai elképzelése egyszerú analógián 
alapult: egy múltbéli dologgal való elemi erejú találkozás a történelem meg- 
értésének sejtelmével jár, ugyanúgy, ahogy a köznapi létezés egy látszólag 
jelentéktelen mozzanata is egész váratlanul saját létezésúnk megértésének 
sejtelmével tölthet el benniinket" (BALOGH 2004, 109-110). 

A történelmi tapasztalatról szóló elmélet a történészek számára azért is 
lehet a megbotránkozás táptalaja, mert azt állítja: valójában nem járul hozzá 
a kor jobb megismeréséhez. Ráadásul múvészeti alkotások, irodalmi múvek, 
festmények, épiiletek egyaránt közvetíthetik. 

A;,groningeni Hayden White-nak" nevezett Ankersmit végkövetkezteté- 
se egyenesen narrativizmusellenes: „a szellemtudományos reflexiókban a ta- 
pasztalat és a fenséges várhatólag gyorsan átveszi majd azt a helyet, amelyet 
nem is olyan rég még a nyelv, a diskurzus, a »hatástörténet« és a narrativitás 
foglalf él — mondja. — Igazuk volt azoknak, akik találó párhuzamokat véltek 
felfedezni a poszhnodern és a romantika között; a mai posztmodern is ro- 
mantiká; de az érzés és a tapasztalat dimenziója nélkiil, melyek iránt épp a 
romantikusok tanúsítottak kitiintetett figyelmet. Ezért aztán a tapasztalatra és 
a fenségesre vár a posztmodern életérzés kiigazítása, és az arra hivatottak a 
tapasztalat és a fenséges nevében vetnek majd véget az elméletek zsarnoksá- 
gának" (ANKERSMIT 2004, 54). 

Talán nem véletlen, hogy az utóbbi idöben a természettudományok 
narratívájának fenségességéröl olvashattunk több interdiszciplináris tanul- 
mányt (HOFFMANN 2010), s az sem, hogy Ankersmit szerint a történetírás 
tudomány. Méghozzá „a történettudomány azért empirikus tudomány, mert 
egy tárgyától a múlttól idegen médiummal, a nyelvvel való állandó kísér-
letezésre van utalva. A történétírás története nem egyéb a nyelvvel folyta- 
tott ilyen kísérletezésnél, melynek során a történészek — hogy fenntartsák 
a történelemröl folytatott párbeszéd lehetöségét — kénytelenek a történelmi 
tapasztalat »híí« ábrázolásának elérhetetlen eszményét maguk elé túzni" 
(ANKERSMIT 2004, 117). 

Vajon nem ezt teszi-e az irodalom is? Oravecz Imre, amikor személyes 
történelmét az indiánreprezentáció „történelem elötti" idejétöl eredezteti, s 
amikor a világ egységének elvét hirdeti. Vagy Varga Zoltán, aki Indiánre- 

gényével az intertextualitás újraíró mozzanata révén a posztkolonialista né- 
zöpont átvételével létesít kapcsolatot a tudományos diskurzussal, s az alá- 
vetettség mindenkori történelmi tapasztalatának megfogalmazásával, nyel- 
vi-poétikai produktumként találja meg kapcsolódási pontjait az ily módon 
tudományként felfogott történelem és az irodalom között. 
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INTERTEXTUALITY AND HISTORICAL EXPERIENCE 
(The téaćhings of an American Indian novel from Vojvodina) 

Trying to find the connections between scientific and literary narratives, 
the study analyzes the book Indiánregény (Indian Novel) by Zoltán Varga. 
This novel is particularly well-suited to study the two different types of nar- 
rative techniques because the novel is, in fact, a rewriting, that is, a literary 
adaptation of the popular scientific work Bury My Heart at Wounded Knee: 
An Indian History of the American West by Dee Brown. However, the ques - 

tion arises whether we can really speak of two different types of narratives. 
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According to Hayden White's theory of tropes, history writers use the same 
kinds of "devices" as fiction writers, and Ricoeur claims that fiction imitates 
historical narrative. In our case the h istorical work locuses on the representa-
tion of differentness, while the novel directs attention to creating an analogy 
which is inherent in collectivity, rather than showing the peculiarities and 
specific qualities, and meanwhile, it also calls into action the logic of abstrac- 
tion through which it manages to avoid direct analogy. The other conclusion. 
comes from Frank Ankersmit's view of history, according to which the es-
sence of history is the notion of historical experience. The popular narra- 
tive of historical events and the fictitious narrative of the novel both rely on 
historical experiences, and thus a link is established between scientific and 
literary narratives. 

Keywords: Hungarian literature in Vojvodina, representations of Ameri- 
can Indians, linguistic turn in historical science, historical experience, theory 
of historical narrativity, narrative and rhetorical strategies, Frank Ankersmit, 
Dee Brown, Zoltán Varga. 
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AZ OLVASÁS INTOLERANCIÁJÁNAK 
KIPROVOKÁLÁSA 

Tudásjelentések és ideologikus perspektívák 
Déry Tibor Felelet címít regényében 

Inciting Intolerance towards Reading 
Meanings of knowledge and ideological perspectives 

in the novel Answer by Tibor Déry 

,,... tisztességes kémikusnak jobban esik egy vereség, 
amelyet egy aszimmetrikus szénatomtól szenved el, 

mint egy dicsfényes gyözelem isten országában." 
(Déry Tibor: Felelet) 

A tanulmány abból indul ki, hogy Déry Tibor Felelet címíí regény(töredék)ének jelentös szer- 
vezöeleme a tudásvilágok kiilönbözöségét kidolgozó diszkurzus. Olyan szereplöi viszonyok 
elbeszéléséröl van szó, amelyekben a tudásbeli léptékek jelentös társadalmi-távolságbeli 
lönbségeket is megfogalmaznak. A regény egyutt indítja, majd szétbontja a jelölt narratívákat, 
amelyek ezek után is több fontos jelentéshelyen mutatnak egymásra. Többrétegú keresztezö- 
désiik az eltérö tudásszintekhez kötödö életmódok megérzékítésével, a környezeti tudások 
és idegenségek kúlönbözö fokozatait „megteresítö" gondolkodás segítségiil hívásával válik 
jelentéstelivé. A tapasztalati tudás változatai a regényben sokszor átengedik a teret a korszak 
kódjainak. Bizonyos szöveghelyek e tekintetben a jelenkori olvasóval nehezen tudják meg- 
kötni a megállapodást, helyenként inkább „az olvasás intoleranciájának a kiprovokálására" 
alkalmasak, és a„végsö súrítményei annak, ami nem írható újra". 
Kulcsszavak: ideologikus perspektíva, kettös optika, kulturális kód, olvasási intolerancia, sze- 
mélyközi szituáció, társadalmi kommunikáció, tudományos diszkurzus. 
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A regény(töredék) jelentös szervezöeleme a tudásvilágok kiilönbözö- 
ségét kidolgozó diszkurzus. A narráció meglehetösen eltérö tudásszinteket 
azonosít és jellemez a legegyszerúbb kapcsolatteremtési tudásformákon 
át egészen a tudományos felkésziiltségig. Olyan szereplöi viszonyok elbe- 
széléséröl van szó, amelyekben a tudásbeli léptékek jelentös társadalmi- 
távolságbeli kiilönbségeket is megfogalmaznak. Ezeket a kiilönbségeket 
a környezeti leírások, így a lakásviszonyok jellemzöi alapján megalkotott 
távoliságok is közvetítik. A két párhuzamos narratívának, Farkas Zeno és 
Köpe Bálint történetének, illetve a közöttiik lévö összefiiggéseknek a meg-
rajzolása is az eltávolítást szolgálja. A regény egyiitt indítja, majd szétbontja 
a jelölt narratívákat, amelyek ezek után is több fontos jelentéshelyen mutat- 
nak egymásra. Többrétegíí keresztezödésiik az eltérö tudásszintekhez kötödö 
életmódok megérzékítésével, a környezeti-szituációs tudások és idegensé-
gek kiilönbözö fokozatait „megteresító" gondolkodás segítségiil hívásával 
válik jelentéstelivé. Az elbeszélés az idegenség és ismeretlenség összefo- 
nódását mutatja a tanár enteriörkörnyezetébe keriilö Köpe Bálint érzékelési 
megnyivánulásiban, aki számára még a tudós tárgyi kontextusának formavi- 
lága is teljességgel érthetetlen. A fiú „rongyos nadrágban, csodálkozó, mez- 
telen talppal áll egy idegen tapintású, vastag, puha szönyegen, ismeretlen 
rendeltetésú bútordarabok között, amelyeknek nemhogy a formáit, de még a 
szagukat sem értette meg" (25). 

A szociális identitáshoz köthetö hasonlatosságok mutatkoznak meg Nagy 
Júlia lakásélményének leírásában is, amelynek felszíni azonosságai mögött 
a jelentés mélyebb, összevetö szintjeire kell figyelniink. „Minden családi 
otthonnak van valamilyen sajátos, a család szagától átitatott légköre, mely 
súrúbb, mint a kiilvilágé, s idöbe telik, míg a tiidö megszokja: Juli azt érezte, 
hogy még a bútorok is leselkedve figyelik, láthatatlan szemiikön láthatatlan 
szemtiveggel, melyeknek visszatartott nézése idegeibe hasít. Olyan idegen- 
nek érezte magát, mint egy konyhaszék, melyet biedermeier szalonba állí- 
tanak" (473. II.). Kiilön említést érdemel, hogy mindkét figurális struktúra 
alakításában a szaglásérzékelés vonatkozásában és a tárgyi világ jelentös asz- 
szisztálásávál jelenik meg az idegenségképzet. Júlia számára, bár múködni 
látszik egy sajátos nöi interszubjektivitás, Angela kisasszony is a berendezés 
részeként funkcionált, és „megismételte, felerösítette, megduplázta mindazt, 
ami a lányt a tanártól elválasztotta" (473. II.). Az identitás kulturális kód- 
jaként megjelenö polgári szobabelsö sajátságos narratív eszközként szintén 
distanciálási feladatokat lát el, és Nagy Júlia reakcióit a származási réteg- 
helyzetet illetö azonosságok jelentéseit felerösítve, Köpe Bálintéi közelében 
helyezi el. Az egybeesési viszonylatok jelentése lényeges, még akkor is, ha 
a két szereplö tényleges találkozásait a regény legfeljebb véletlen jelekké 
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transzformálva beszéli eI. Az idézett részlet narratív értékeit nagyban növeli, 
hogy a jelzett egybeesési viszonylatokon túl a tudásbeli figurális kiilönbsé- 
gek közvetítésére is alkalmas. Rendkíviil fontos, hogy Júlia élményvilágából 
hiányzik a meg nem értés mozzanata. 

A tudás, a tudományos felkésziiltség és eredményesség Farkas Zeno iden- 
titásállapotának alapvetö meghatározója. Szííkebb létterét szinte atmoszfe- 
rikus jellemzöként járja át a tudomány szagvilága: .,,dolgozószobájában 
ugyanaz az édeskés, szúrós szag nyugtalanította a szimatot, mint a laborató- 
riumban, de lombikok helyett itt mintha a szanaszét heverö nyitott könyvek 
árasztották volna magukból a tudomány bíízét. A székeken, az ablakpárká- 
nyon, a földön is könyvek hevertek, az embernek az volt a benyomása, hogy 
a nyomtatott vegytani képletek fejlesztik a nitrózus gázokat" (394). Az is 
hangsúlyozandó, hogy amikor Farkas Zenót személyes életének mélypont- 
ján mutatja az elbeszélés, éppen kísérletek elvégzését kéri számon a mun- 
katársán, kémiai anyagok nevét ismétli, hogy ki ne lépjen a tudományos 
beszédrendböl, minden személyesen közelítö, sajnálkozó mondatot ezzel 
hárít. Vannak pillanatok, amikor még haza-érzésének szubjektív mozzanatai 
is feloldódni látszanak a szerves vegyiiletekkel való azonosságban. Amikor 
az ország végleges elhagyására készúlve az állomáson várakozik, gondola- 
taiban, a haza metaforájaként, az aminosavak tíínnek alkalmasnak a majdani 
ört betölteni. 

A„század egyik legnagyobb tudományos zsenijének" figurális moza- 
ikja kiilönbözð szintíí tudásfélékböl áll össze. Minden beszédgesztusában 
valamilyen ismeret hordozója és közvetítöje vagy éppen számonkéröje, a 
racionális gondolkodás feltétlen híve („az eget engedjiik át a verebeknek" 
131. II.) és hangozatója. „Ami általában az emberekben a tanár figyelmét 
felkeltette, s méltánylását kiérdemelte: az a hozzáértés" (46. I.). Az „ad- 
junktusom tanulhatna töle logikát" (25. I.) — jegyzi meg egyszer Bálint vo- 
natkozásában. Ilyen nézðpont érvényesítése felé tereli az olvasást, hogy a 
narratív rendszerezés által létrehozott tudásfélék felmutatásában és Farkas 
Zeno közmondásos hallgatagságának felépítésében nagy szerepet játszanak 
idönkénti megszólalásai, logikájukat és információtartalmukat vagy éppen 
számonkérö nyelviségiiket illetöen. Leginkább valamilyen „eligazító tudást" 
közvetítenek, és a cselekvésirányítás vagy a számonkérés dominál akkor is, 
amikor a konkrét szituációs keretek ezt nem követelik meg. „Pedig meg- 
tanulhattad volna, hogy a természet nem szereti az asszimmetriát" (22. I.) 
— mondja növérének mintegy évödve, az állatok szimmetrikus tollcšeréjére, 
illetve a vedlési szimmetriára utalva, amikor az nem párosan osztja a pofono- 
kat. Egy kutya felakasztása kapcsán megfogalmazódó iróniáját a következö 
kijelentés hordozza: „Bizonyára egy halaszthatatlan biológiai kísérletet vég- 
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zett" (27. I.) az illetö. Hasonlósági képzeteinek egyik pólusán gyakran sze- 
repel a tudományos szféra felé utaló mozzanat: „Az öccse már mértékteleniil 
idegesítette, mint egy rosszul sikeriilt laboratóriumi kísérlet" (45. I.). 

Farkas Zenót szilárdan önazonos személyiségének jellemzði, az „én tudós 
vagyok, teremteni akarok" (134. II.) tudatossága megingathatatlanná teszik 
abban, hogy még tanúnak sem „hajlandó megmaradni ott, ahol a gondolko - 

dás logikáját átváltják a végsö, embertelen következtetésre: a gyilkosságra... 
"(134. II.) Beszédét egy befejezetlen mondattal zárja: „Azok egészségére, 
akik a tudományt és a hazát... "(134. II.) Jelen perspektívánkból kiindulva 
az olvasásnak ezt a hiányt is be kellene töltenie. 

Kiilönös kontraszt, hogy míg Farkas Zeno maga a tudás és tudomány egy- 
másra vetiilö relációiban valósul meg, a regény a társadalmi kommunikáció 
szrtjén éppen az ö figuráját teszi ki a kiilönbözó rendú és rangú nem-tudá-
sok, kommunikatív „értesiilések" manupulációs tendenciáinak. Személyes 
élete olykor majdhogynem szétoldódik a hétköznapi gondolkodás keretében 
megjelenö titkok és sejtelmek, a megbízható és kevésbé megbízható értesiilé- 
sek, pletykák és kompromittáló felismerések, a véletlen „tudomásra jutások" 
játékában. Közelröl érinti a zsarolási alapként miíködö „tudások" birtoklá- 
sának hatalmi gyakorlata, a hallomások részletgazdagsága, az „azt beszé- 
lik, hogy" bevezetésú széleskörú botránykommunikáció, a„még nem tudsz 
a legújabb botrányról?" (425. I.) izgalma, amelyet ideologikus és morális 
jellegú reflexiók szönek át. Ehhez csatlakoznak az újságok hírmanipulációi, 
a kiilönbözö célzások és utalások, vagy „egy-egy mondattöredék" a fogadó-
terem túlsó végéböl, mint „egy szépen tagolt tájrészlet, amelyet egy távcsð 
a nagy táj összképéböl kiragad" (200. I.), s amely a pontos tájékozódásnak 
még csak az illúzióját sem nyújtja. A társas folyamatok verbális cselekmé- 
nyesítése a következö kérdésekben és állításokban teljesedik ki: „te tényleg 
nem hallottál erröl az öngyilkosságról", „Te meg már tudtál róla?" „Ilyen jól 
tudod?", „Már ön is tud róla, báró úr?, Pedig köztudomású!", Micsoda bot- 
rány!" Némely történet kibontakozását nemcsak tényleges folyamataiban, 
hanem a bizonytalan és téves jelentésképzésekben is nyomon követhetjiik. A 
hallomások jelentésteliségének az az alapja, hogy folyamatosan utalást tesz- 
nek a magánjellegú „hírszolgálatok" tudásanyagának hatalomtechnikai kód- 
használatára. A hallomásokon alapuló ideológiai-szemantikai perspektívák 
képlékeny, mozaikos jelentésekként mutatják meg a tudós élettörténeti moz-
zanatait, s hogy ezek valamilyen módon beíródhassanak a „tény"-leges je- 
lentések összefiiggésrendszerébe, az elbeszélö is elmondja, vagy elmondatja 
a jelentösebb fragmentumokat. Farkas Zeno élete és tudományos gondolko- 
dása a nem tudások keresztezödésében áll, és ezzel a regény társadalmának 
egy meghatározó ambivalenciája keriil felszínre. Innen nézve egyáltalán nem 
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meglepö, hogy „az elutasítás és tagadás gesztusait nem képes kiegészíteni az 
elkötelezettség kívánta fegyelemmel és áldozatkészséggel" (POMOGATS 
33). Ugyanabban a szalonban, amelyben e keresztezödéseknek egy része is 
megvalósul, hangzanak el a következö mondatok is: „Oktatjuk a fiatalságot? 
(... ) Fölösleges, kedves barátom! Nem hallotta, hogy Gömbös barátunk mit 
mondott: elég Magyarországon egy okos ember! (380. II.). 

Farkas Zeno számára a tudomány az emberen túl van, nem az embert 
szolgálja, hanem a valóságot magát. Eppen ezért az emberség és a tudomány 
esetleges összekapcsolását nevetségesnek mondja. A kommunista mozga- 
lom tagjai, akikkel kapcsolatba keriil, a tudományt az ember szolgálatában 
képzelik e1, mint amely az ember hatalmát növeli a világ fölött, egy olyan 
kollektivitásban, amely ezen alapszik. „S ezt csak akkor tudnám elképzelni" 
— mondja egyikiik —„ha a professzor úr megvetné az embereket. S akkor meg 
mire való a tudománya? „Ez az... ez az! — mondta a tanár. — Mire való?" 
(121. II.). A korabeli anyagtechnológiai kutatások közvetlen szolgálatba ál- 
lítására, de egyben a tudásra való fogadókészség hiányára is utalva, a„pro- 
vinciális közállapotok", az értelmiség szellemi eltompulása ellen tiltakózik: 
„utálkozó mutatóujját a fáklya felé emelve, amelyet a gondos civilizáció egy 
huszonötös Tungsram-égövel látott el. A tudomány fáklyája! De kinek vilá- 
gít?" (121. II.) 

Déry Tibor ez utóbbi kérdésre, részben Köpe Bálint „táguló világismeret- 
tel" (BOTKA 74) rendelkezö figurájának kidolgozásával válaszol. Érdekes 
megfigyelni, hogy milyen narratív konstrukciók segítik hozzá a fiút az önma- 
gáról és a világról való tájékozódás lehetöségeihez. Ezek a tanulási helyzetek 
kettös narratív funkciót látnak el, megmutatják a kompetenciák híján lévö 
szereplöt, és egészen hatékony stratégiának látszanak az olvasó beavatását 
illetöen a társadalmi jellegzetességek vonatkozásában. A tájékozódást szol- 
gáló mozzanatok alapvetö értékelési és értelmezési mintázatokat rajzolnak 
ki. A gyerek, aki három osztályt végzett, az osztály legjobb tanulójaként bár- 
mennyire is kiizd a mindennapi tudásért, a történet kezdetén még „a kis pisze 
orrával s a kecskekomolysággal figyelö, sziirke szemével egyelöre maga a 
meghökkent tájékozatlanság" (14. I.). A dialogikusan elöállított tanulási szi- 
tuációk egy része a fiú kérdései, és a tanulásra való felszólítások nyomán jön 
létre, az „azt tanuld meg, fiam" — típusú formuláció a leggyakoribb. Bálint 
képzetvilágában erre is szúkiil a tanulási helyzet, az eleven emberekkel való, 
úgynevezett interakciós kommunikációra. „Ha valaki élöszóval mondott el 
neki valamit, annak belenézhetett a szemébe, fiilével lemérhette a hangja igaz 
és hamis rezgéseit, emberismeretével az arca s a keze játékát, s az eredmény-
hez hozzátehette azt, amit eddig is tudott az emberröl: így tudta meg, mit hi-
het el abból, amit hall. De a nyomtatott betúbðl hogy ugrassza ki az igazat?" 
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(180. II.). Az igazsághoz való alapvetöen vizuális viszonya, a beszédpartner 
tekintetéhez, gesztusmegnyilvánulásaihoz köti, és csak ezután a beszélgeté- 
sek hallható, nyelvi atmoszférájához. A verbális csatorna legbonyolultabb 
kódjait is képes kiismerni a nem verbális kommunikatív viselkedés alapján. 
Az az érdekes, hogy miközben az elbeszélés több vonatkozásban is a beszéd- 
kommunikáció megbízhatatlanságát tárja fel, a gyermek gyanakvása éppen 
az írott szót illeti, a közvetett kommunikációt, a tudás szöveges alakját, az 
igazság szövegszerú megismerhetöségét. A. teljes jelentésháló ismeretében 
világos, hogy az írásos absztrakciók felismerési nehézségei tulajdonképpen 
az alsóbb rétegek tudásszintjének jellemzését szolgálják. A társadalmi ré- 
teghelyzet és nyelvhasználat viszonyát mutatja a tanár iróniájának többszöri 
meg nem értése. Szólni kellene még a kollektív effektusok, a tömegélmé- 
nyek tudásgyarapító hatásairól, a foucault-i kijelentés fényében: „a tömegek 
tökéletes és világos tudással rendelkeznek" 1  (SPIVAK 454). 

A tapasztalati tudás változatai a regényben sokszor átengedik a teret a 
korszak kódjainak. Bizonyos szöveghelyek e tekintetben a jelenkori olva- 
sóval nehezen tudják megkötni a megállapodást, helyenként alkalmasak „az 
olvasás intoleranciájának a kiprovokálására", és a„végsö síírítményei annak, 
ami nem írható újra" (BARTHES 129). A mai feltételezett olvasót valószí- 
núsíthetöen zavarja az inkompetencia, az úgyefogyottság határán mozgó tu- 
dáshiány, a társadalmi kapcsolatok és más kulturális formák gyakorlására 
való képtelenség, zavarják a helyismeret hiányából származó félszegségek, 
de a túlértékelt ismeretek és képességek is. Ezt a tudáskatalógust jellemzi 
például, hogy ha a fiúnak sikerúl megmutatnia, melyik a fönök jobb oldala, 
az lángésznek minösíti, illetve a„hol szedted fel ezt a tenger tudományt?" 
— kérdéssel illeti (94). Más szöveghelyen, a korjellemzöket közvetítve, 
olyan szubjektív tudástapasztalatok, olyan jellegíí érzelmi és affektív ösz- 
szetevök töltik ki a narratív tartalmakat, amelyek nevetést válthatnak ki. A 
mai olvasatokban valószínúleg a humor terepére helyezödik át az az erotikus 
konnotációjú, szakmai tanulási helyzet, a kis kokszkályha mellett a fújtató- 
val, „amikor egy megnevezhetetlen, de rendkíviili érzés fogta el [Bálintot], a 
biiszkeségnek, az örömnek és az ijedtségnek egy kiilönös keveréke, amely- 
hez hasonló akkor úrhódik el a férfin, amikor az elsö nöt fekteti az ágyába, s 
egy új világot nyit meg s vesz birtokba" (127. I.). A fiút a jéggyári munkában 
is teljességgel lenyíígözi az automatizát rendszer, az emberi mechanikai tu- 
dás manifesztációja, és hosszú idöbe telik míg a szerialitás csodája, a„gép 
furfangja"(Böhringer) mellett a tudás mechanizálásának unalma és ember- 
telensége is megmutatkozik a számára, az, hogy „nem volt mit elkezdeni 

1  Gayatri Chakravorty Spivak Focault-t idézi: Szóra bírható-e az alárendelt? Helikon, 1996/4. 454. 
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és mit befejezni" (301. 1.) a munkán. Közben persze az automatának azt a 
jelentését látjuk érvényesiilni, amely „máig is a modernitás jelképe maradt, 
amely nagyban segíthet megérteniink, miként vehette át egyre inkább a gépi 
értelem, a mesterségbeli tudás és a tudomány szerepét" (SCHAFFER 25). 

A regény Köpe Bálint tudásgyarapodásnak kronológiája mentén szer- 
vezödik, és ez a folyamat párhuzamba állítható Farkas Zeno lassú egyen- 
súlyvesztésével. Amikor a kontrasztív módon múködö narratív aktusok az 
új emocionális események részeseiként mutatják a szereplöket, a szerelem 
kibomló narratívája erösen megrendíti a regény alapját képezö tudásvilágo- 
kat. Köpe Bálint tudásának mozgásban lévö képlete és a tanár állapotszerú 
tudásidentitása a szerelem szemantikai mezején találkozik. A fiú „józanságá- 
nak ritka perceibed' „mindent tudott" (297. II.), „tudta, hogy Anci nemcsak 
a futballistával és a bokszolóval csalja meg", „tudta, hogy az igaz szó nem 
fér el szájában", „tudta, hogy harnisan eskiiszik" (...) Mindezt tudta, s mé- 
lyen megvetette magát, amiért csak egy-egy percig tudja" (298. II.). A részlet 
narratív hatása a tudásjelentések ismétlésében van. A regény ezen a ponton 
mintha dekonstruálná Bálint korábban hangsúlyozott tudatlanságát, hogy 
létrehozhassa a szerelmi narratívának a Farkas Zenóra utaló szimmetrikus 
struktúráját. Köpe Bálint élményének ugyanis nem önmagában van a jelen- 
téslényege, hanem a Farkas Zeno szerelemélményével való szemantikai ösz- 
szefonódásában. Ebben a rendkíviili élményben a két kiilönbözó tudásszintú 
figura strukturális vonásaként egyaránt megjelenik a józanság feletti uralom 
elvesztése. Csakhogy Bálint nyitott szerkezetként, táguló ismeretú világként 
„egyiitt nött minden csalódásával, egyiitt okosodott minden tévedésével. (...) 
Ami rossz tapasztalatot szerzett, az idövel a jó ész s a derék lélek kohójában 
kifözte magából az életröl való nemesebb tudást" (298). Bálint esetében a 
szerelem is besorolódik a korábbi permanens „élettanítások" közé, amilye- 
nek Nagy Júlia vonatkozásában is feltíínnek: „Bocsásson meg, nem tudok 
olyan pontosan fogalmazni, mint maga, mert engem az élet tanított meg 
gondolkozni, s napról napra tovább tanít, s folyton változtatja s kiegészíti 
a gondolataimat. Nekem még nincsenek véglegesen lezárt tapasztalataim" 
(479). Farkas Zeno ebben a szerelmi viszonyban a tudását és tapasztalatait 
meghazudtoló viselkedést tanúsít, olyan elfogódott, mintha „életében nem 
csókolt volna nöt". És jellemzö módon, de némileg paradoxálisan, még eb-
ben a kizökkent helyzetben is ténytiszteletet oktat: „mindig csak a tényekre 
figyeljen, kisasszony, csak azoknak higgyen, csak a tényeknek van igazuk" 
(412), az érzelmi aláfestést elutasítja, és a hasonlatokkal való hamisítástól 
védi a gondolkodást. Miközben lassanként kiszorul „saját életformájából", 
mert „egy fél évszázad tapasztalataival a böre alatt" a szerelemnek egy is- 
meretlen, egyszer tapasztalt változatával találkozott. Az is hangsúlyozandó, 
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hogy elöször történik meg életében, hogy nem azért érdeklik a Másik gondo- 
latai, mert jelentékenyek, hanem mert attól származnak, akitöl származnak, 
„mert az ifjú lány gondolta óket" (401. II.). Csak nagy ritkán képes a„termé- 
szettudós ridegségével" felmérni a helyzetét, amely a nevetségesség poklába 
vezette" (401. II.). Mindeközben a lány számára már az is megtiszteltetés, 
hogy „rögeszme" lehet egy ilyen fejben. 

Megközelítésemet hadd egészítsem ki még néhány oldalági vonatkozás- 
sal. A tanár jellemzéséhez mélyen hozzátartozik a nöket illetö patriarchális 
megközelítésmód, a nöi tudás lekezelö minösítése, minthogy a nök nem tud- 
nak anatómiát, célozni sem tudnak, és kiilönben is, valami animális derú árad 
belöliik... Az értelmesnek látszó lányarctól a tanár „gyanakodva elfordult, a 
nö szerelmi ösztönének iigyes csapdáját sejtette benne" (152. I. ). A profesz-
szor közelében dolgozó adjunktus pedig olyan „közömbös tekintetet vetett 
a.lányra, mint egy ismert s teljességgel érdektelen vegytani reakcióra" (390. 
II.), mint egy természeti jelenségre. A kép valamelyest összetettebbé válik, 
amikor késöbb az értelmesnek látszó leány, Nagy Júlia mélyrehatóbb, szem- 
léleti jellegú megragadására, illetve értelmezésére is sor keriil a regényben, 
és amikor egy, az elöbbieknek ellentmondó kijelentésben azt látjuk, hogy 
éppen a nöi ösztön nem gyözi le a tudatot, hogy Juli, aki egyébként a sze- 
relmével is kommunista eszmét kívánja szolgálni, „szerelmes volt, de azért 
esze a helyén maradt" (414). 

Kiadás 

DÉRY Tibor (1973): Felelet, I., II. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 

Irodalom 

BARTHES, Roland (1997:) S/Z. Osiris — Gondolat. Budapest 
BOTKA Ferenc (2011): A befejezetlen Felelettöl — a Nikiig és a proteszt-novellákig. 

Jegyzetek Déry Tibor 1945 utáni levelezés-köteteinek szerkesztése közben. For- 
rás, 1. 72-77. 

POMOGÁTS Béla (1995): Kérdöjelek egy nagyregény köriil. = P. B., Vázlat az 
egészröl. Déry Tibor tizenegy regénye. Magyar Irodalomtörténti Társaság. Bu-
dapest. 30-38. 

SCHEFFER, Simon (2006): Felvilágosult automaták. Pannonhalmi Szemle, 2. 14-26. 
SPIVAK, Gayatri Chakravorty (1996): Szóra bírható-e az alárendelt? Helikon, 4. 

450-483. 
SZOLLÁTH Dávid (2007): A kritikai realizmus modernizálásának és elkötelezé- 

sének nehézségei. = A magyar irodalom történetei 1920-tól napjainkig. Szerk.: 
Szegedy-Maszák Mihály és Veres András, Gondolat Kiadó, Budapest, 363-374. 

168 



Nungarológiai Közlemények, Újvidék, 2012. XLIII/XIII. évf., 1., 161-169. 

INCITING INTOLERANCE TOWARDS READING 
Meanings of knowledge and ideological perspectives 

in the novel Answer by Tibor Déry 

The study starts out from the fact that a significant organizing element of 
the novel(fragmant) Answer by Tibor Déry is the discourse which elaborates 
the differences between the various worlds of knowledge. The discourse de- 
scribes relations between characters, in which differences in knowledge levels 
also reveal significant distances in social standing. The narratives start out to-
gether in the novel to go apart and proceed separately later, but they continue 
to point at each other in several important places of meaning. Their multi- 
layered intersections become meaningful through the depiction of the various 
ways of living which are determined by the characters' levels of knowledge, 
and also through invoking thinking which "gives free vent" to various de-
grees of environmental knowledge and unfamiliarity. Variants of experiential 
knowledge often yield place to the codes of the era. Certain places in the text 
find it difficult to establish a contract with the present day reader; at places 
they seem more suitable for "inciting intolerance towards reading, and they 
are the "quintessence of the . things that cannot be rewritten". 

Keywords: ideological perspective, double lenses, cultural code, intoler- 
ance for/against reading, interpersonal situation, social communication, sci- 
entific discourse. 
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UTASÍTÁS 
a kéziratok formai kialakításához 

Kérjiik a Hungarológiai Közlemények szerzöit, hogy kéziratuk kialakítá- 
sakor és benyújtásakor az alábbi elvekhez tartsák magukat: 

A folyóiratban nem jelentethetö meg másutt már publikált szöveg, sem 
más folyóiratokban, kiadványokban hasonló cím alatt megjelent szöveg 
módosított változata. 
Az a szöveg jelentethetö meg, amely legalább két pozitív recenziót ka-
pott. 

— Ha a tudományos munka projektumi kutatás keretében késziilt, a szöveg 
elsö oldalának alján, lapalji jegyzetben fel kell tGntefii a projektumi ku- 
tatást támogató intézmény teljes hivatalos megnevezését és a projektum 
számát (1. ennek a számnak a szövegeiben). 
Tudományos tanácskozáson elhangzott szöveg esetében úgyszintén a 
szöveg elsö oldalának alján, lapalji jegyzet formájában fel kell tnntetni 
a tanácskozás címét, az ezt szervezö intézmény megnevezését, szék- 
helyét, valamint a tanácskozás megtartásának színhelyét és idöpontját. 
Kívánatos, hogy a szöveg címében kulcsfogalmak szerepeljenek. Ha a 
cím ilyen fogalmakat nem tartalmaz, tanácsos alcímben pontosítani a 
szöveg tárgyát. 
A szöveghez tartozhatnak lapalji jegyzetek, ezek azonban nem helyette- 
sítik az irodalomjegyzéket. 

— A tanulmányok szövegét elektronikus formában (Word formátum, Ti-
mes New Roman betíítípus) kell a szerkesztöség (hungar@ff.uns.ac.rs) 
vagy a föszerkesztö (evatoldi@eunet.rs) elektronikus postacímére el- 
juttatni. 

* 

Részletes szerkesztési utasítások: 
Az egész szöveget egységesen 12 pontos betúnagysággal, Times New 

Roman betútípussal, 1-es („szimpla") sorközzel kérjiik írni, kivéve a reziimét 
és a kulcsszavakat, melyek 10 pontosak, valamint a közcímeket, melyek 14 
pontosak (az utóbbiakat dólt — kurzív — betúvel). 
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A kézirat elején az álábbi adatok feltiintetése sziikséges: 

Hungarológiai Közlemények év/szám. Bölcsészettudományi Kar, Újvidék 
Papers of Hungarian Studies év/szám. Faculty of Philosophy, Novi Sad 

A SZERZÖ NEVE (rang nélkiil;  verzál betíível) 

A szerzöt foglalkoztató intézmény neve 
Székhelye 
(vagy a szerzö lakcíme) 
A szerzö elektronikus elérhetösége 
Pl.: 
Újvidéki Egyetem, BTK 
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék 
xxxxx@yyyyyyy 

A SZÖVEG CÍME (verzál) 
Ha van: A szöveg alcíme (kurzív) 

Rövid tartalmi összefoglaló, tompán (behúzás nélkiil), bekezdések nél- 
kiil (10-es .betíínagyság, normál, 1-es —„szimpla" — sorköz, legfeljebb 15 
sornyi). 

Kulcsszavak: (10=es betíínagyság, normál, 1-es sorköz, legfeljebb 10). 

A dolgozat föszövege: 12-es betúnagyság, normál, 1-es —„szimplá" — sor- 
köz. Maximális terjedelem: egy szerzöi ív (30 000 karakter, szóközökkel). 

A szövegben (a lapalji jegyzetekben is) pontosan kell jelölni á kis- és 
nagykötöjeleket, illetve a gondolatjeleket (1.: egy-egy; 1914-1918; a regény 
— minden más vonatkozásban — megfelelni igyekszik...). Évszázadok jelölé- 
sekor javasolt az arab számok használata (20. századi). 

Az új bekezdéseket sorvégi „enterrel" hozzuk létre, a behúzásokat pedig 
az Eszközök menii Formátum, Bekezdés, Elsö sor paranccsal. Kérjiik a tabu- 
látorok és a sor eleji szóközök mellözését. 

A közcímek (középre zárva,14-es nagyság, kurzív) 

(számozás nélkiil), a múvek címe, valamint a kiemelések dölt (kurzív) 
betúkkel írandók. A közcímek alatt egyéb alcímek is sorakozhatnak, középre 
zárva, kurzívval, a bekezdés betúnagyságával (12-es). 
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A címekhez és kiemelésekhez járuló toldalékokat közvetlenúl a cím, il- 
letve a kiemelés után kell írni normál szedéssel (a Bánk bánnal, ebben a dal-
ban...). A szerzöi kiémelések jelölése zárójelben történik (kiemelés tölem). 

A. jegyzeteket lapalji jegyzet (lábjegyzet) formájában kell feltiintetni, a 
szövegszerkesztö program „Beszúrás"/"Insert" parancsának felhasználásá- 
val. A lábjegyzetben a rövidítéseket a helyesírási szabályoknak megfelelöen 
(és megfelelö szóközökkel) kell jelölni: ua. (ugyanaz), uo. (ugyanott), i. h. 
(idézett hely), i. m. (idézett mú), vö. (vesd össze), 1. (lásd) stb. A lábjegyzet 
kezdetén minden rövidítést nagybetúvel kezdiink. 

Az idézetek lelöhelyét magában a föszövegben jelöljiik, pl. (PROPP 
1983), vagy oldalszámmal: (PROPP 1983; 26). 
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FORSTER, E. M. (1999): A regény aspektusai. Ford. Szili József. Heli- 
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HOPPÁL M. — JANKOVICS M. —NAGYA. — SZEMADÁM Gy. (2000): 

Jelképtár. Helikon Kiadó, Bp. 
HORVÁTH Györgyi (2007): Nöidö. A történeti narratíva identitásképzö 

szerepe a feminista irodalomtudományban. Léda Könyvek. Kijárat Kiadó, Bp. 
KULCSÁR SZABÓ Ernö (1998): A megértés alakzatai. Csokonai Kiadó, 
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RICOEUR, Paul (1999): Emlékezet — felejtés — történelem. = Narratívák 

3. A kultúra narratívái. Szerk: és a szövegeket gondozta: Thomka Beáta. Ki- 
járat Kiadó, Bp., 51-68. 
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SZEGEDY-MASZÁK Mihály (1998): Fordítás és kánon. = Sz.-M. M.: 
Irodalmi kánonok. Csokonai Kiadó, Debrecen, 47-70. 

Folyóirat-publikáció 
NYOMÁRKAI István (1998): A nyelvhasználat udvariassági stratégiái. 

Magyar Nyelvör, 3. 277-283. 
ŽIŽEK, Slavoj (2009): Liberális utópia. Ford.: Sziigyi Edit. Híd, 9. 121-130. 

Elektronikus forrásmúvek 
BALASSA Péter (1980): A forrásmíí címe. Kiadó, Kiadás helye vagy Fo- 

lyóirat, szám., 24-62. URL: <http://teljes  webcím... (zárójelben a letöltés 
ideje). 

(Megjegyzés: Egyenlöségjelet csak kötetekre való hivatkozáskor haszná- 
lunk, folyóiratforrások esetében nem.) 

A bibliográfiai adatok fenti jelölésmódja érvényes a lábjegyzetre vonat- 
kozóan is. Ez utóbbiak jegyzetapparátusában sem a hivatkozott szerzök csa- 
ládnevének, sem múviik címének feltiintetésekor nem ajánlott a dölt (kurzív) 
betúk vagy a verzál írásmód (csupa nagybetú) alkalmazása. 

Idegen nyelvíí kiadványokra való hivatkozáskor a bibliográfiai adatok 
élén a szerzö családneve áll elsö helyen, utána vesszövel elválasžtva követ- 
kezik utóneve (1.: RICOEUR, Paul). Nemcsak a míí címe, hanem a kiadó 
neve, illetve a kiadás helye is idegen, eredeti nyelven írandó. 

Kérjiik a szerzöket, hogy kéziratuk bekiildése elött ellenörizzék szövegiik 
helyesírását, nyelvhelyességét, a jelölések pontosságát és következetességét, 
a közcímek következetes alkalmazását, valamint korrigálják a gépelési hi- 
bákat. A nyelvileg-helyesírásilag gondozatlan kéziratokat, valamint azokat, 
amelyek nem tartják be az itt feltiintetett szerkesztöi utasításokat, kénytele- 
nek lesziink átdolgozásra javasolni. 

A Hungarológiai Közlemények szerkesztósége 
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