
- Ön szerint van-e generációs nyelv?
A fiatalok nyelve, amely az argóval ke
veredik, az idősebbek nyelve, mely már
alig használt szavakat, fogalmakat is
kifejez, stb.?

- Van különbség a fiatalabb és az
idősebb generáció nyelvhasználata kö
zött. Az előbbi kérdésre adott válasz
utolsó mondatát folytatva, egy idősebb

ember nyilván nem beszélne sem isteni,
sem állati kajáról, hanem azt mondaná,
hogy kitűnő vacsorát kaptunk. Másrészt
viszont nehéz elképzelni, hogy egy fia
tal lány vagy fiú ilyen "öregesen" be
széljen: amint mondottam, két hete ir
tam volt, meg tudnók mondaní stb.

Az idősebb generáció természetsze
rűen ragaszkodik a maga szokásához a
nyelvben is. Az új kevésbé érdekli, sőt

ingerli, i.degesíti. A fiatal viszont nem
csak lelkileg és biológiailag alkalmasabb,
fogékonyabb minden újra (így a nyelv
ben jelentkező újra is), hanem tudato
san is törekszik - éppen önállóságának
bizonyítására és a saját világa kiépíté
sének ösztönzésére - a régitől elszakad
ni, a saját nyelvi szokásait, nyelvhasz-
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nálatát ktalakítani. Más akar lenni,
mínt az "öregek', különbözni akar. Azt
is mondhatnárn egy kis szójátékkal,
hogy .Jcülönb" akar lenni. Ami nagyon
rendben van. S oka az újra, a másra
való törekvésnek az is, hogy a megszo
kás aital szürkévé, unalmassá válnak
számára az általánosan használt nyelvi
formák.

Ilyen kűlönbség a generációk között
míndíg volt és mindig lesz. Legfeljebb
azt mondhatjuk, hogy most erőtelje

sebb, feltűnőbb az eltérés, mert - ta
lán nem túl merész a feltevésem - ke
vésbé van kényszerítve a fiatalság,
hogy az idősebbekhez alkalrnazkodjon,
nem függ tőle egzisztenciálisan olyan
mértékben, mínt a mí fiatalságunk ide
jén.

- Ez bizonyára azt is jelenti, hogy a
mai ifjúságo t érdemes tanítani. S a
nyelvtanitás szintjének az emelése na
gyon szoros összefüggésben van a gon
dol'kodás szintjének az emelésével és az
új, a más, az önálló gondolatok kifeje
zésére való őszinte tiirelcnéssel.

HEGYI BÉLA

ÉDES ANYANYELVÜNK
Megelevenedett 8~ólások

Arról számol be egyik nyíregyhází levélíróm, hogy egy mezőgazdaságt elő

adást hallgatott, amelyen az erőadó a gyomirtó vegyszerek, mérgek hazai felhasz
nálását kevesellve így fejezte ki magát: Látjuk, hogy ezen a területen még van
mit apritanunk a tejbe. Amivel azt akarta mondani, van még tennivalónk, "van
nak még híányosságok".

Érdekes példa ez arra, mennyire vigyáznunk kell a szólások felhasználásával.
A van neki mit aprítani a tejbe azt. jelenti, hogy valakinek jól megy sora, nem
lát szükséget, Itt azonban éppen azt akarta vele kifejezni a szónok, hogy hiányok,
tennivalók vannak. Nyilván valamilyen más szólás zavarta meg. Vagy arra gon
dolt, hogy hiba van elég, hibából van mít aprítani a tejbe? Így is baj van, hi
szen a van mit aprítani a tejbe negatívumokra nem vonatkozhat, vagyis nem
mondhatom, hogy lemaradásból, betegségből van mit aprítanunk a tejbe; de ezen
túl még pozitívumok közül is csak általában a vagyonra, a jólétre utalhatunk vele.
Tehát akkor sem fejeznénk ki magunkat helyesen, ha azt mondanánk: Az idén
öt hizót öltek, van mit aprítaniuk a tejbe. Az meg különösen furcsa lenne, ha
vegyi termelésünket így dicsérné valaki: a tavalyinak kétszeresét termeltük mér
gezö anyagokból. gyomirtó szerekből, lesz mít aprítanunk a tejbe.

Teljesen megértem hát kedves levélfrómat amikor így fejezi be levelét: Ami
kor az említett mondatot hallottam, majdnem hangosan elnevettem magam, de hát
illem terén nekem is van mi.t aprítanom a tejbe.

Hasonló ügyben írt Kecskemétről is egy rádióhallgató. Egy újságcikkben ezt
olvasta: "A kis Simon Andrea ajándékát meghányták-vetették". - Ezt érdemli a
kis Andrea ajándéka - nevezetesen egy kabátka? - kérdi ironikusan Ievélírónk,
Meghányják, és ráadásul meg is vetik?

272



Valóban nem a legszerencsésebb ez a mondat sem. Meghányni-vetni, azaz
megvizsgúlní, mínden oldalról megnézni csak elvont fogalmakat szoktunk, tárgya
kat nem. "Meghányták-vetették a dolgot, a kérdést, az ügyet." De azt már nem
mondjuk, hogy "meghányták-vetették a szobát, a ruhát" stb.

Mi a közös a két most idézett példában, azon kívül, hogy rosszul használta
őket az előadó, az író?

Nézzük csak más példákon. Ha azt mondjuk valakire, hogy: tejbe-vajba fű

rüsztötték, akkor nemigen gondolunk valóságos tejre és vaj ra, még kevésbé fü
rösztésre. De ha egy kissé megváltoztatjuk a szólásnak a formáját, például így:
tejben és vaj ban fürösztötték; vagy: Tejben vajban megfürösztötték - egyszerre
furcsa dolog történik. Már nem arra gondolunk, hogy jó dolga volt az illetőnek,

hanem egy tejjel teli kád jelenik meg szemeink előtt, s ott lubickol benne
szerencsétlen barátunk, miközben vajjal szappanozzák fejét, hátát. IVI e g e l e ven e
d e t t a s z ó l ás: a metaforából, a szóképből valóság lett, s ezzel elvesztette eredeti
jelentését, hangulatát. Ilyesmi történt az imént idézett esetekben is. "Van 8-10
füstölt sonkánk, van mit aprítani a tejbe. Termeltünk gyomirtó szert eleget, van
mit aprítani a tejbe." Ezekben az esetekben már szintén valóságos tejre gondo
lunk, s arra az abszurdumra, hogy sonkadarabokat szeletelünk, vagy pláne mér
get "aprítunk" a tejbe. Azonnal humorosra változik mondanivalónk, pedig egy~

általán nem volt szándékunk tréfálkozni.
Néha a szövegkörnyezet miatt elevenedik meg a szólás. Olyan a szituáció, hogy

konkrétan is, átvitt értelemben is lehet érteni. Ismerjük, használjuk ezt a kifeje
zést: kilóg a lóláb. Azt jelenti: kilátszik, kitetszik a hamisság, az álnokság, a hát
só gondolat. Bátran mondhatjuk tehát: Ebből az érvelésből nagyon kilóg alóláh.
Még ezt is: Kilóg a lóláb a beszédéből. De már okvetlenül kinevetnek bennünket,
ha így fogalmazunk: Kilóg a lóláb a szájából. Mert ekkor már valóságos lólábra
gondolunk.

A dicsekvőre, a magát fitogtatóra némi lenézéssel azt szoktuk mondani: rázza
a ronquot, De már nem tudjuk, míre gondoljunk akkor, ha azt halljuk, hogy a
szomszédasszony nagyon rázza a rongyot az erkélyen. Arra-e, hogy új pizsama
ját rnutogatja, vagy pedig a portörlő rongyot rázza. Nemrég majdnem magam is
leírtam egy ilyenféle mondatot az Édes anyanyelvünk ötpercében. amikor a vas
kaptafáról és társairól beszéltem. Azt akartam mondani, hogy egyik kiváló írónk
nál is olvastam ezt a szót: »aspiszkaio: S a mondat így sikeredett: Egyik kiváló
írónk a vaspiszkafát adja szeroplője szájába. (Szerencsére még idejében észre
vettem.)

Sokszor nagyon meglepő képzettársításra vezet egy-egy fordulat, szólás meg
elevenedése. Az egyik hírlapi tudósításból például arról értesülünk, hogy a bíró
ság előtt álló vádlott nő, aki bizalmas kapcsolatban volt a tanácselnök-helyettessel.
sötét üzleteiben mindig reá hivatkozott, mint a tudósítás írja: "vele takarózott."

Persze sok oka és formája van az ilyen szólásmegelevenedésnck. Valaki majd
bizonyosan el is végzi ezek tudományos rendszerezését. Én csak egy-két példát
villantottam most föl.

A szólás, a metafora megelevenedésének s az ezzel kapcsolatos humoros ha
tásnak a forrása igen sokszor az a furcsa ellentét, amely a szókép és a között á
fogalom között van, amelyre vonatkozik. Például: ,.ltt ülünk ét magyar borok fel
legvárában, az egri pincében. A fellegvá1' és a pince azonosítása esetleg zavart
okozhat. Ha valaki egy rozoga torony pókhálós odújában lakik, aligha mondhat
juk. hogy visszavonult elefántcsánttornyába. Elvégezhet valaki valamit a saját sza
kállára, azaz ·a saját felelősségére; de már egy kisbaba vagy egy nő aligha (vagy
legalábbis ritkán) teheti ugyanezt. .

Még egy érdekes típus. mondjunk erre is néhány példát. Figyeljék meg, tegye
nek próbát az olvasók:azokat a hasonlatokat, fordulatokat. amelyekben valami~.

lyen állat szerepel, leginkább csak emberrel kapcsolatban használjuk. .
A régivágású. [ellegzetes, különleges, vagy a k.iveszőben levő foglalkozást űző'

emberre azt szekták mondaní, ő az utolsó bölény. De mondhatjuk-e azt állatra ? .
Például hogy kipusztult az állatkertből mínden nagyragadozó, ez az oroszlán. az
utolsó bőlény. Aligha mondhatjuk, mert azonnal valóságos bölényre gondolunk.
De azt sem mondhatjuk, hogy a mai ebédből a kiscicánk kapta az oroszlánrészt,
vagy hogy elénekelte már kanárink a hattyúdalát, elhullatta a tiqris az eqérioqát,
Clehet persze. hogy nincs is neki), a pásztor lóvá tette a kisborjút stb., stb. Persze
ez csak általában van így, kivételt bizonyosan találnánk. A kutya és a macska
például bátran [arkasszemet nézhetnek egymással.
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Hogyan 8:lemlélődih, ahi nem lát?

Hogy én is egy ugyonkoptatott, divatos jelzőt használjak: nemrégiben egy rend
hagyó kérdést kaptam. Pontosabban szólva nem is annyira a kérdés volt rendha
gyó, mínt feltevésének módja. S. J.-né budapesti hallgatóm egy magnetofonszala
gon küldte el üzenetét: már régóta nem lát, s a világ dolgait inkább a füle se
gítségével fogja fel. Szívesen hallgat még mindent, ami tanulságos és érdekes. Most
- helyzetére utalva - azt szeretné tudni, van-e a hallással kapcsolatosan olyan
ige, amely jelentésében, hangulatában pontos megfelelője volna a szemlélődiknek.

A hallgatózik egészen mást takar, de a fülel se valami jó.
Sajnos, pontosan megfelelő szót nem tudok mondani. Kevés vigasz, hogy nem

csak a hallást, hanem a látást, nézést kifejező igék körében sincs még egy ponto
san ilyen jelentésű, mint a szemlélődik. A nézelődik ugyan erősen hasonlít hozzá,
de a jó nyelvérzékű, a jó hallású ember a különbséget is hamarosan fel tudja köz
tük fedezni. A s,zemlélődő is, a nézelődő is ide-oda nézeget, tekinget. De a szem
lélődés több, mint a nézelődés. A nézelődés csak a testi szemmel történik. Aki vi
szont szemlélődik, az "befelé" is néz, nemcsak kifelé, az lelki szemeivel is lát,
nemcsak a testiekkel. A szemlélődésnek átvitt értelme is van: az életnek, a világ
jelenségeinek nyugodt szemlélése, azokon való csendes, bölcs, higgadt, érdeklődő és
belenyugvó tűnődés. Az ilyen szemlélődő emberre szoktuk mondaní idegen szóval,
hogy kontemplatív lélek.

Ha így áll a dolog, akkor a kedves érdeklődő (és más is) bátran vallhatja ma
gát szemlélődőnek, noha a világról főként hallomás útján szerez tudomást. Hallo
más útján, mondom, de ez látás-sá, sőt, látomás-sá is alakulhat benne.

A szemmel és a füllel való "felfogás" egymáshoz való közelítésére más nyelvi
példánk is van. Színte egybemosódík például a figyel igében: aki figyel, az nem
csak néz, hanem szemét, fülét, teljes tudatát ráirányítja valamire. Figyelni szem
lecsukva is lehet, sőt, sokszor jobban, mínt nyitott szernmel.

Van aztán a figyel igének egy régies formája, a figyelmez. Évszázadokkal ez
előtt gyakran használták ezt a bibliai hangulatú igét. "Isten a szív imádságát sze
reti, és nem szónkra figyelmez" - írja Mikes Kelemen is. Ezt a szót akár manap
ság is forgalomba lehetne hozni, természetesen nem mindennapi használatra. Irok,
költők bizonyosan nyernének vele. Ahogy például az ugyancsak ritka, népies neszel
is előfordul nemcsak régebbi, hanem kortárs íróinknál is, .figyel, észlel' jelentésben.
Ime egy példa Radnóti Miklóstól:

A bokrok kőzt hálunk, mint a
madarak, neszelve. hogy ropog
a fiatal őzbak csontja.

Befejezésül a fül és a lélek örömére iktassuk ide Szabó Lőrincnek egy szép
versét, amelyből kiderül, hogyan szűrí ki a költő a világból az életet is jelentő, az
életet színesítő-szépítő hangokat:

Hangok játéka is vonzott: ahogy
egy sereg galamb alásuhogott,
szárnyaik édes püpögése a
leszállás előtt, tücsökszó, puha
méhzümmögés, kövekkel kongatott,
hárfazsongású sürgönyoszlopok,
kotlóstyúk kottya, s az a méla mú,
a teheneké! hars kukurikú
hajnal előtt, tavi békazene :
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pendülő üm, mord kvarty, vig brekeke
és a többiek, mozdony robaja,
nehéz reszelők rekedt sikolya,
víllámropogás, s őszi égen át
láthatatlan jajongó vadlibák,
s ezer egyéb hang: mindeg'llik mögött
bár elzengtek, annyi kép röpködött,
hogy hunyt szemmel ma is össze lehet
raknom belőlük a fél életet.


