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Bárczi Géza írja Nyelvművelésünk című könyvében: „A nyelvművelőnek 
igyekeznie kell megváltoztatni azt a nyelvi légkört, mely mindnyájunkat 
körülvesz, mert ameddig fülünket, szemünket állandóan ostromolják a nem 
kívánatos fordulatok, szavak, szerkezetek, hatásuk alól a legnagyobb igyeke-
zettel sem tudjuk kivonni magunkat. Ebből a meggondolásból világosan 
következik az, hogy meg kell teremteni azt a légkört, amely a nyelvi 
kultúrának kedvez, olyan állandó hatást kell létesíteni, amely észrevétlenül, 
akaratlanul, az utánzás erejével beleégeti a helyes fordulatokat a beszélők 
agyába, hogy önkéntelenül is, nemcsak tudatos önirányítással, hanem ösztö-
nösen is kerülje a hibáztatható, nem kívánatos nyelvszokást, és helyette 
magyarosan beszéljen." (Gondolat, Bp. 1974. 98. old.) 

Hogy milyen „nyelvi légkör" vesz körül bennünket, kiviláglik a Nyelvmű-
velő Napokon elhangzott előadásokból, és egyéb, nyelvhasználatunk idősze-
rű kérdéseiről készült tanulmányokból, kisebb írásokból. Többé-kevésbé 
kirajzolódott, hogy most itt, a Vajdaságban milyen nyelvi vétségek fordulnak 
elő nyelvhasználatunkban - az írott nyelvben és a beszélt nyelvben. Helyesí-
rással, a nyelv hangzó oldalával, a szókinccsel és a nyelvtani szerkezetek 
használatával egyaránt foglalkoztunk, s megfigyeléseink alapján mindenki 
tisztában van azzal, hogy a nyelvművelőnek bőven akad tennivalója. 

De vajon valóban annyira kedvezőtlen a nyelvi légkör? Korántsem. Mert 
nem csak „nem kívánatos fordulatok, szavak, szerkezetek" ostromolnak 
bennünket. Igaz, hogy eddig szinte kizárólag ezekkel foglalkoztunk, a hibák-
ra hívtuk fel a figyelmet, s eközben elmulasztottuk megjegyezni, hogy 
nyelvünkben, nyelvhasználatunkban értékek is vannak. Gondoljunk csak a jó 
tollú írókra. A jó példa nem hiányzik. 

Herceg János életműve nyelvi értékeket is rejteget. (A nyelvi érték 
kifejezést - erre talán felesleges is kitérnem nem nyelvészeti szakkifejezés-
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ként használom.) Herceg János írásait nemcsak azért szeretjük olvasni (vagy 
hallgatni), mert írónk jó mesélő, s a vajdasági ember életének pillanatait 
örökíti meg, hanem azért is, mert nyelvezetét is élvezhetjük. Magával 
ragadóan tud mesélni, és teljes birtokában van a nyelvnek. 

Ha a szépirodalmi alkotások nyelvét, vagy mint most, Herceg János 
nyelvét vizsgáljuk, a stilisztika területére lépünk. Ha arra figyelünk, hogy az 
író hogyan válogat a nyelv elemei közül, hogyan használja fel a nyelvi 
rendszer elemeit a mondanivaló hatásos, művészi kifejezésére, tulajdonkép-
pen a stílust vizsgáljuk, s az író egyéni, sajátos stílusának vonásait tárhatjuk 
fel. A stílus ugyanis választás a kifejezési lehetőségek között. A stílus 
hordozója a nyelv; a nyelvi elemek, amikor szöveggé szerveződnek, stíluse-
lemmé válnak. A stíluselem pedig eszköz az író számára mondanivalója 
kifejezéséhez. A szavak, szerkezetek a szépirodalmi alkotásokban meghatá-
rozott funkciót kapnak, értékük akkor lesz, ha az író valamilyen hatást ér el 
velük. 

Dolgozatom mégsem stilisztikai elemzés, nem egy mű stílusának, nem is 
Herceg János stílusának sokoldalú ismertetése. Mert nem az a célom, hogy 
számba vegyem az egyéni stílusára jellemző sajátságokat. Csak néhány 
vonást emelek ki, csak néhány nyelvi eszközt választok ki, amelyek meghatá-
rozott funkciót kaptak az elbeszélésekben. Tulajdonképpen minden nyelvi 
elem, még a leghétköznapibb szó is, a legegyszerűbb szintaktikai szerkezet 
is, melynek nincs állandó stílusértéke, a konkrét szövegösszefüggésben érté-
ket kaphat, alkalmi stílusértéke alakul ki, tehát stíluselem lehet. Herceg 
János, kihasználva, hogy a nyelv szinte végtelen számú lehetőséget nyújt a 
válogtás számára, a legfinomabb árnyalatokat is ki tudja fejezni. S éppen az 
a mód adja meg írásainak egyéni vonását, színét, ahogy válogat nyelvünk 
készletéből. 

Az 1945 és 1965 között keletkezett elbeszéléseiről Szeli István többek 
között azt írja, hogy eluralkodik bennük a megfigyelés, a tárgyszerűség, a 
valós élettényeket írja le, az objektivitás illúzióját keltve. Feltehetjük most a 
kérdést, hogy milyen nyelvi eszközöket használ fel Herceg János, mivel tudja 
az objektivitás illúzióját kelteni. Az elbeszélések nagy részét nyugodt ritmus-
ban, tárgyilagosan, fegyelmezetten indítja. Az első mondat szinte mindig 
pontos ténymegállapítás. Például: „A kikötő csendes volt és kihalt." (Hajó-
sok a parton) „Hárman ültek az asztalnál a vacsora romjai mellett." (Estéli 
asztaltársaság) „A suszter letette a kalapácsot." (Révület) „A foglyokat 
mindennap korán reggel felsorakoztatták, s ott kellett aztán topogniuk egy 
helyben, a hajnal tejfehér derengésében, amíg őreik töltött fegyverekkel és 
vicsorító farkaskutyákkal el nem indították őket a táborból munkahelyükre, 
a gyár felé." (Hajnali zeneszó) „Az állomás vendéglőjében ültünk, s vártuk a 
vonatot." (Restiben) „Az őszi vasárnap délelőtt napfényes nyugalmába bele-
hasított a sziréna búgása." (Elölről kezdjük) Az első mondatok rövid 
mondatok, bővítettek vagy összetettek, de az utóbbiak sem bonyolult szer-
kesztésűek, s nem tartalmaznak sok szót. Tényeket közölnek, szárazon, 
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tárgyilagosan, s jóformán dísztelenek. De egyszerűségükben is alkalmasak 
egy szituáció bevezetésére. 

Folytassuk az első bekezdésben található nyelvi elemek megfigyelésével. 
A Jégvirág című elbeszélés így kezdődik: „A mester pont hétkor érkezett, 
kinyitotta a boltot, tüzet rakott a kályhába, amely a sarokban állt, de alig 
látszott, mert nem volt nagyobb egy régimódi cilindernél. Akkor levetette 
koszlott bekecsét, felhúzta köpenyét, egy nagy fazékban vizet tett a kályhára, 
és a párás üvegen át kinézett az utcára, nem jön-e valaki. Gondolta, 
megélesíti még a beretvákat, s csak aztán lát hozzá reggelizni. Akkor már 
jobban esik. Közben köhécselt és krákogott, és megfogta bal fülét, mert az 
fájni szokott, ha sokat fújta az orrát. Éppen hogy hátravitle a beretvákat, 
amikor kinyílt az ajtó, és bejött Zaki úr, a hivatalnok." (Összegyűjtött 
elbeszélések, Forum, Újvidék, 1986. II. 59. old.) Az első bekezdés fegyelme-
zett, közlő mondatokból áll, mégis dinamikusnak hat, dinamikus jellegét az 
igei állítmányok biztosítják. A rövid tagmondatból álló összetett mondatok a 
mester reggeli tevékenységének apró mozzanatait idézik elénk, az igék 
mintegy ritmust adnak a megszokott cselekvésnek. 

A szavak, a szószerkezetek tükrözik, hogy milyen az író viszonya a 
történetben leírtakhoz. Ez akkor a legszembetűnőbb, ha ellentétekre épülő 
szerkezetről van szó. A Találkozás című elbeszélés szituációja: két ember 
valamikor együtt harcolt, aztán életük más-más módon alakult, két külön 
világban élnek. S most találkoznak. A helyszín egy falu, amelyben szintén 
jelen vannak a két világ találkozásának apró jelei. Az egyik oldalon „új, 
emeletes épület terpeszkedik", a másikon „mesebeli falu" és „liliputi házacs-
kák". A terpeszkedik szóban eleve benne van a negatív hangulat, a mesebeli és 
a liliputi szavak viszont kellemes hangulatúak. Az egyik ház „homlokzatát 
korszerű dombormű díszíti, nyolc méter széles, három méter magas", a 
„fémkeretes kapu két oldalán betonzsákba ültetett pálmák lógatják gutaü-
tötten elszáradt leveleiket, a kapu egyik szárnyából már hiányzik az üveg". A 
komorságot, kopottságot érzékeltető képekben az író ellenszenvét is benne 
érezzük. A másik világ hangulata derűt sugárzó: „A túloldali kiskocsmából 
vidám tamburaszó és fokhagymás sült kolbász harsány szaga száll, mintha 
könnyelműen szembe akarna szállni a kacsalábon forgó kastély néma zárkó-
zottságával." A két ember megjelenítésében is hasonló szembenállás figyel-
hető meg. A nyugodtság és az izgatottság ellentéte az egész párbeszédes 
részen végighúzódik. Az izgatottság kifejezésének egyik formája a kérdő 
mondatok egymás után pergése: „Mezítláb jársz, mint béreskorodban a 
pusztán? Na, beszélj már, hogy vagy? (...) Hát akkor hogy a jó szentségbe 
bírtad így elhagyni magad? (...) A szervezetnél nem jelentkeztél? (...) Hát a 
mozgalomban nem vettél részt? (...) Mi bajod?" A kérdésekhez kétféle 
irányból kapcsolódnak az ellentétet érzékeltető részek. Egyrészt a „panaszos 
öreg" válaszai felől, melyek több tagmondatból álló, de nem túl hosszú 
mondatokból épülnek fel. Ezeket követi egy rövid megállapítás: „Hát akkor 
idejöttünk." Az öreg egyébként nem panaszkodik, csak tényeket közöl. A 
megállapítás után alá- és mellérendelő összetett mondatok következnek, 
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kimértségük, arányosságuk nyugalmat áraszt. Másfelől az elbeszélő monda-
tai állanak szemben a rövid kérdésekkel, köztük van egy tíz tagmondatos is, 
melynek szerkezete úgy hömpölyög, mint ahogy a múlt és a jelen kavarodik 
a tartalom szintjén. Az elbeszélés befejezésében ugyanazok a szószerkezetek 
térnek vissza, melyek a bevezető részben is feltűntek, csakhogy itt tagadó 
formában: „A kék inges öreg vissza se nézett már, szaporán üget a porban a 
rét felé, és se a liliputi házacskák, se a néma palota, sem a kocsmában 
vigadók nem tudják, hogy két ember és két világ találkozott itt egy pillanat-
ra." (II. 366. old.) 

Egy-egy szóval az író azt is érzékeltetni tudja, hogyan vélekednek egy-
másról a történet szereplő, ezt a szövegből kiragadott szavak is bizonyítják: 
bárgyú megjegyzés, randalíroz, ringyó, kis dög stb. 

Ha a szereplők érzelmi állapota pontosan nem olvasható ki a párbe-
szédből, az elbeszélő megjegyzései egészítik ki olyan részletek hozzáadásá-
val, amelyek a helyzet jobb megértését szolgálják. Például: rikoltott, ordítani 
kezdett, bömbölve újabb nótába kezdett; vagy: 

„ - Vasárnap? - húzta össze riadt szemét az özvegy." 
„ - Adjak neked is? - fordult az özvegy Pubi bácsi felé, izgalmát kislányo-

san kedveskedő hangjának erőltetett csilingelésébe rejtve, miközben a piros 
zománcos tál reszketett a kezében." 

„ - Nekem? Hát elment az eszed? - hüledezett a szélütött s az arca 
rákpiros lett a felháborodástól." 

„ - Különben nincs vele soha semmi baj - mondta könnyed, vidám 
hangon." 

„ - Mindent értek - sóhajtott az özvegy..." (A köcsödi fák, III. 116-120. 
old.) 

Az apró részletek elárulják az arcjátékot, a hangot, s így lesz teljes a kép. 
Az ismétlésnek több elbeszélésben fontos szerepe van. Ha ugyanazok a 

szavak vagy szószerkezetek többször megismétlődnek, fokozhatják a drámai-
ságot, ugyanakkor a szöveg kohézióját is biztosítják, vagyis a szövegszerkesz-
tés eszközévé válnak. A Révület című elbeszélés a suszter váratlan 
elhatározását írja le. Az ismétlődés magva ebben az elbeszélésben a néz és az 
elmegy ige. Az előbbi az elbeszélő részekben, az utóbbi a párbeszédekben 
fordul elő. A néz szót kétszer szinonimája váltja fel, a bámul és a révedve, 
melyek többlettel rendelkeznek, jelentésüknek olyan része is van, amely 
megkülönbözteti őket a néz-től. Az igéhez kapcsolódó lexikális elemek az 
információtartalom kifejezésében szintén fontosak. Az igének ugyanis ki kell 
egészülnie, hogy ne maradjon hiányos. A többszöri előfordulás már magában 
is mutatja a megszerkesztettséget, ugyanis szinte szabályszerűen, ritmust 
adva egészül ki hol tárggyal (nézte a vodárt), hol módhatározóval (mereven 
bámult), hol pedig mellékmondattal (úgy nézett, mintha; messzire révedez-
ve, mintha), kétszer a csak határozószó kapcsolódik hozzá (csak nézte, csak 
nézett). Igekötőkkel bővítve pillanatnyi cselekvést (kinézett) fejez ki, vagy 
éppen a tartósságot sugallja (elnézte). Az elmegy többszöri megjelenése 
nyomatékot ad a suszter elhatározásának. S a feszültséget csak növeli, hogy 
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először a feleség kérdéseként, majd ugyancsak egyszavas mondatként mint 
válasz jelentkezik. Határozószóval is kiegészül, először a népies ízű mostari-
nál, majd a köznyelvi most-tal. Mikor utoljára fordul elő, tulajdonnévi 
kiegészítést kap, mely a mondatban határozó, szerepe pedig, hogy sejtesse az 
eltávozás okát. 

Az elbeszélésben a suszter mikrovilágának részletei is megelevenednek. 
A részletek felsorolása az elbeszélés végén szinte ugyanúgy ismétlődik meg, 
mint az indításkor. Funkciója a változatlanság, a megváltoztathatatlanság 
érzékeltetése: „... és csendesen elindult vele hazafelé, ahol már várt rá a 
csirizes suszterszék, a stelázsin a kaptafák sora, a doromboló fehér kandúr és 
a pödrött bajszú fiatal katona fényképe, mint eddig negyven éven át." (II. 
475. old.) 

A Bivalyok című elbeszélésben is néhány kulcsszó köré szerveződnek a 
nyelvi formák. Az öntudatát elvesztett öreg tehenész a bivalyokat keresi a 
pusztaudvaron. A bivalyokat azonban elvitték. S ez az ige kerül a középpont-
ba az elbeszélés kezdetén, és a vele jelentésükben rokon lexémák. Amikor 
először szerepel a szövegben, párhuzamos szerkesztésű tagmondatokkal 
egészül ki, tagadó formájúakkal. Ez a szerkesztés az azonos mondatkezdés 
révén expresszívvé válik: „Nem hajcsárok indultak el velük a város felé, 
ahogy az már ilyen komor és méltóságteljes állathoz illik, nem nógatták őket 
vasvillák hegyével, s nem kiáltoztak rájuk felhevülve, mint régen..." (II. 358. 
old.) Ugyancsak expresszív hatású az itt határozószóval kezdődő mondatok 
ismétlése: „Kiszolgált tehenész volt az öreg, itt született a pusztán, itt élte le 
az életét (...) itt várta a halált..." (II. 358-59. old.) 

Visszatérve a szavak szintjére, még néhány példát említhetünk ebből az 
elbeszélésből, mely azt bizonyítja, hogy hogyan kerülhetnek kapcsolatba -
konnotatív jelentésüknél fogva - bizonyos szituációban az egyébként egy-
mással kapcsolatban nem levő szavak: a halál, a jutalom, a bivalyszekér. 
Tulajdonképpen az általuk asszociált jelentések kapcsolódnak egybe, s al-
kotnak egészet. Vagy a szélkakas/rézkakas, a múlt és az öreg az elbeszélés 
világában alkot egységes jelentést. A rézkakasra már ügyet sem vet senki, 
régen megcsikordult, amikor a halottat vitték a temetőbe. Most csak az öreg 
figyel rá: „Mind a hárman hallgattak egy ideig, szótlanul nézték az öregem-
bert, mert megjelent emlékezetükben, az elbeszélések nyomán legalább, az a 
régi világ, mikor a csapott szarvú, szőrtelen fekete állatok nekifeszültek a 
hámnak, s húzták a koporsót a végtelen pusztaudvaron át a csatorna menti 
akácos alatt a temető felé. Fehér üstökű parasztemberek baktattak a szekér 
után, síró asszonyok, és a rézkakas megcsikordult a fejük fölött a kastély 
tornyán. De az öregember mindebből semmit se látott (...) csak szélkakas 
nyikorgására kapta fel a fejét hirtelen csodálkozással, mintha az elmúlt világ 
üzenetét fogta volna fel egyszerre..." (II. 359-60. old.) 

A Disznótor című elbeszélésben szintén a szavak jelentésének bizonyos 
elemei fűződnek össze, az egyikből következik a másik, s ez ad alapot a múlt 
eseményeinek felidézéséhez. A disznótor a vért is asszociálja, ebből követke-
zik a „szegény jószágnak a hörgése és a „vér látása", majd egy történet egy 
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gyilkosságról, innen pedig már csak egy lépés a háború borzalmaiig: egy 
elmebeteg lány kivégzését is elmeséli az orvos. Az elbeszélés egy része 
párbeszédre épül, a beszélgetésbe épül be az orvos monológja. Ez a rész az 
élőbeszéd jellegzetességeit mutatja. Ez a mondatkezdésben, a szórendben, az 
igeidők kombinálásában egyaránt megfigyelhető: „Hanem egy délelőtt fegy-
verropogást hallunk. Szaladok ki, hogy micsoda az, hát századosunk ott áll 
szemben, az iskola kapujában, egészen a falhoz lapulva, és int nekem, hogy 
bújjak csak vissza... De mondom, az ellenségnek még a szagát se éreztük... 
Hanem erre előléptem. Mondom: százados úr, kérlek, ez a lány nem 
beszámítható." (II. 344-45. old.) 

Az élőbeszéd jellegzetességeit a párbeszédekben is, az első személyben 
írott elbeszélésekben is a mondatok szerkezeti felépítése mellett a nyelvjárá-
si elemek is jól tükrözik. A szereplőket nemcsak egy-két jelzővel egyéníti az 
író, hanem beszédmódjukkal is jellemzi őket. A nyelvjárásiassággal Herceg 
János azt is hangsúlyozza, hogy akit beszéltet, ahhoz hozzá tartozik, rá 
jellemző a nyelvjárásias beszéd, ezért megjelenítő erejű vonás a nyelvjárási 
elemek felhasználása. Herceg János mértékkel viszi be elbeszéléseibe a 
nyelvjárási sajátságokat, és megközelítő pontossággal ábrázolja a kiejtésbeli-
eket. íme egy példa: „Ejha - sóhajtozott elismerően - , ölég jó! Most 
szőröztétek? Miért? Mit mér? Mér vóna nekem olyan nagyon jó? Kicsit 
maródi vótam, a sekrestyébe leültem egy padra, te csak harangozzá, mon-
dom neki, de vigyázz, mert ledoblak a torombul. Jó van, aszmongya, avval 
elment, én meg elaludtam. Tán baj is lett vóna belle, de Balog tanító úr 
elismitotta, mivel az ő fia csinyáta a bajt. Hanem tavai csakugyan nagyon 
megjártam. Vasárnap vót, nyáridőbe, mán éppen menni akartam, mikor 
gyün a feleségem, aszmongya, Gergő, a disznó nagyon kapkodja a fejit, és 
forog maga körül. Mit csinájjak? Mondom, elszaladok a Miaskároló Feri-
hön, nézze meg." (Az öreg harangozó, II. 177-78. old.) E rövid részletből is 
látszik, hogy Herceg János a hangtani jelenségeket ragadja meg. Megfigyel-
hetjük azt is, hogy többször csak a szokásos helyesírást cseréli fel fonetikus 
írássá, de tulajdonképpen a köznyelvi kiejtést ábrázolja (aszmongya, csináj-
jak). Valódi tájszók csak elvétve fordulnak elő az elbeszélésekben. 

A vajdasági táj szép leírásai nem hiányoznak Herceg János elbeszélése-
iből. A történetet több elbeszélésben a természetből kiragadott képek 
vezetik be, vagy azok zárják le. Ezek a részek gazdagon díszítettek, jelzőkkel, 
módhatározókkal sajátos hangulatot ébresztenek. A melléknévi jelzők mel-
lett a melléknévi és határozói igeneveknek is kiemelkedő szerep jut. A 
díszítő elemek között találjuk a megszemélyesítést is, Herceg tájai szinte 
mindig élnek: „dér ült a levéltelen fákon", „jeges gyöngyöket izzadnak a fák", 
„A nap már búcsúzóban volt a piros tetős házaktól, csak megfürdette még 
sugarait a Duna vizében, aztán elmerült a szőlőhegy mögött..." (Este, II. 264. 
old.) „Az alkony ájultan hevert a tenger és a hegy között. Lábát szemérmet-
lenül szétvetette, vörös hajába belekapott a szél." (II. 434. old.) „Az ég alja 
vörös volt, tüzével kicsit még meglocsolta az erdőt, de a víz színén már 
megadóan simultak szét a hullámok..." (III. 113. old.) 
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Herceg János elbeszéléseiben szólásokat és közmondásokat is találunk. 
Nyelvünknek e kész elemei szintén a szemléletes kifejezés eszközei. Ezekkel, 
valamint az elbeszélésekben található hiedelemnyomokkal, káromkodások-
kal Silling István foglalkozik az Üzenetnek abban a számában, melyben a 
nyolcvan éves írót köszöntik. (1989. július-szeptember). Az említett folyó-
iratban Penavin Olga arról ír, hogy Herceg János művei gazdag földrajzi 
névanyagot is megőriztek, mely beépült a Vajdaság helységeinek földrajzi 
nevei egyik kötetébe. A Visszanéző című kötetnek Zomborról szólni című 
fejezete fogja csokorba „a régi Zombor kül- és belterületeinek sajátos, 
Zombor-ízű út- és utcaneveit, az ott található házak, udvarházak, villák, 
üzletek, vendéglők, kocsmák és tulajdonosaik nevét, megemlítve közben a 
tulajdonosok életét, szokásait, jellemző tulajdonságait. A vármegyei és váro-
si középületek, a bennük dolgozó, irányító köztisztviselőket is felidézve, 
szintén helyet kaptak éppen úgy, mint a parkok, ligetek és más földrajzi 
fogalmak neve mint az embernek a tájban, a helységben való tájékozódását 
szolgáló elnevezések". (Üzenet, 1989. 7-9. sz. 532-33. old.) S mindez érték, 
nyelvünk értékei, s egyben Herceg Jánosé is. 
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