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Balázs Géza

Szótárszer�ség 
– elbizonytalanítás

A kortárs magyar irodalom néhány stílusjellemz�je

A nyelvtudomány, azon belül a stilisztika nyilván hosszabb id� eltelte után tudja 

értékelni a stilisztikai-nyelvi jellemz�ket, azonban a nyelvész-kritikus olvasónak 

menet közben is felt�nnek bizonyos jelenségek. Írásomban négy mai magyar 

prózaíró munkássága kapcsán szeretném összefoglalni meglátásaimat. A négy 

prózaíró több kis nemzedéknyi korszakot felölel. Id�beli sorrendben a követ-

kez�kr�l van szó: a nyolcvanas években indult Temesi Ferenc (1949), a par-

tiumi-erdélyi Vida Gábor (1968), valamint a legfi atalabb nemzedékb�l Grecsó 

Krisztián (1976) és Hartay Csaba (1977).

Van-e manapság egységesnek leírható stílus? Temesi Ferenc több helyen 

leírja, hogy szerinte a Por az els� magyar posztmodern regény. Természetesen 

m�vének, m�vészetének nem biztos, hogy a legjobb ismer�je mindig ma-

ga a szerz� (Thomas Mann után szabadon), tény, hogy Temesi így gondolja. 

A posztmodern kor és stílus nyelvi jellemz�it korábban magam így határoztam 

meg egy stilisztikai összefoglalóban (Balázs 2005: 268.):

„Körülbelül 1980-tól beszélhetünk posztmodern korszakról. Legf�bb jel-

lemz�i a korábbi kultúra nyelvként történ� felfogása, az idézés és hivatkozás; 

a beszél�, az én megsokszorozódása és kérdésessé válása; a kultúrák, hang-

nemek és m�fajok, stílusok és kulturális rétegek keveredése, az irodalom 

nyelviségének el�térbe kerülése; az er�teljes, felt�n� gesztusok szeretete, 

a hagyományból való önkényes, inkoherens és személyes válogatás. Az idézet, 

evokáció, rájátszás, parafrázis, a posztmodern kifejezésével az INTERTEXTUA-

LITÁS a posztmodern m�vek legfontosabb és legláthatóbb jegye.”

Annyit tennék hozzá, hogy a posztmodern összetett jelenség: els�sorban 

„szövegirodalom”, de mint mostani szerz�i válogatásom is mutatja, jellemz�-

je a „történetmondás” is, még akkor is, ha a történetmondás mögül sokszor 

tudatosan el�bújik a szövegmegformálás technikája. Ezentúl a posztmodern a 

korábbiakkal ellentétben sokféle stílust ötvöz, éppen ez a sokféleség adja sajá-

tos jellegét. Tehát válogat a korábbi stíluskorszakok sajátosságaiból. Ezért azt 

is mondhatjuk, hogy egyfajta „stíluspluralizmus” jellemzi.

Elemzésemben hat különösen jellemz� szövegtani-stilisztikai eljárást is-

mertetek. Ezek a következ�k: 1. A tudományos irodalom (szövegek) hatása a 

szépirodalomra, 2. A narráció problematikája (az elbeszélés nehézségeinek fel-

tárása), 3. Az elbizonytalanítás, megkérd�jelezés, 4. A párbeszéd nehézségei, 

5. Írói-irodalmi nyelvm�velés, 6. Nyelvi sajátosságok.

Talán nem meglep�, de ezek a stílusjegyek jórészt besorolhatók az irónia 

(szókép, gondolatalakzat) jelenségébe. A stilisztikai meghatározások ráillenek 
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az említett szövegtani-stilisztikai szempontokra és a kés�bb bemutatandó 

 példákra:

„a klasszikus retorikai meghatározás szerint olyan helyettesítésen alapuló 

alakzat, amellyel a körülmények és a szövegösszefüggés alapján az ellenke-

z�jét fejezhetjük ki annak, amit kimondtunk; valójában becsméreljük azt, amit 

látszólag dicsérünk, illet�leg – ritkábban – valójában dicsérjük azt, amit látszó-

lag becsmérelünk. Pragmatikai szempontból az irónia alkalmazásával lehet�vé 

válik az implicit értékelés, a megnyilatkozás kétségbe vonja az ironikusan mon-

dottak eredeti kiindulópontjának (értékelési centrumának) megfelel�ségét, 

helyénvalóságát az adott diskurzusban, amelyhez általában leginkább a kritikai 

attit�d kapcsolódik, és egyúttal az általa ajánlott értékelési centrum adekvátabb 

voltát implikálja.” (Szathmári 2008: 311–312.)

A tudományos irodalom hatása. A saját maga megfogalmazása szerint a 

posztmodernt nyitó Temesi Ferenc nagyregénye, a Por (1986, 1987) els�ként 

formájával kelt felt�nést: szótárregény. A  szótárregény m�fajának a magyar 

irodalomban nem találni el�zményét. Tipológiai el�zménynek számíthat: Edgar 

Lee Masters Spoon River Anthology (1915/1970) cím� verseskötete, valamint 

Milorad Pavic Kazár szótára (1984/1987). Ez utóbbi, „nyitott” könyvet ekképp 

mutatja be szerz�je: „Lezáratlan könyv, ha letettük, hozzá is lehet írni… Cím-

szavai vannak, konkordanciája és utalásai, akár a szent könyveknek vagy a 

keresztrejtvényeknek… Ekként az olvasó úgy használhatja a könyvet, ahogyan 

a legmegfelel�bbnek találja. Egyesek majd, akár bármelyik más lexikonban, azt 

a szót vagy nevet fogják keresni, amely adott pillanatban érdekli �ket, mások 

viszont olvasmánynak veszik ezt a könyvet, amelyet teljes egészében, elejét�l 

végéig egyhuzamban kell elolvasni, hogy teljes képet nyerjenek a kazár kérdés-

r�l és a vele összefügg� személyiségekr�l, dolgokról és eseményekr�l” (Pavic 

1987. XV–XVI). A  szerz� tanácsai akár Temesi m�vére is vonatkozhatnának. 

Pavic munkája azonban párhuzamosan készült Temesiével.

A  szótárforma (lexikonszer�ség) egy tudományos m�fajnak, szakszöveg-

nek a szépirodalmi közegbe való emelése. A  mai magyar irodalomban több 

hasonló próbálkozásnak lehetünk tanúi: Esterházy Péter szívesen min�síti 

munkáit m�fajelnevezésekkel, illetve ad nekik tudományos címet: Termelési- 

regény (kisssregény), Bevezetés a szépirodalomba. A  Termelési-regényben 

találkozunk a tudományos munkák formájára jellemz� utalásokkal (jegyzetap-

parátussal). A  jegyzetek a kötet végén gyakorlatilag három újabb kisregényt 

alkotnak. A rózsaszín (vagy püspöklila) könyvhöz éppen ezért két könyvjelz�t 

is mellékeltek. Az állandó kizökkentés ellenére a könyv folyamatosan – lineári-

san – olvasható a leginkább. A Bevezetés a szépirodalomba (1986) cím� kötet 

végén az idézett szerz�k listája szerepel. Márton László Menedék (1982) cím� 

könyvének végén ajánlott irodalom található a szívvel kapcsolatos munkákból. 

A tudományos m�veket idéz� formajáték föltehet�leg az olvasó kizökkentését, 

elidegenítését szolgálja.

A  Por szótársajátosságai: az ábécérend (a  magyar ábécé valamennyi be-

t�je), a  két kötet bet�jelzete (A–K, L–Zs), a  tipográfi a (vastag és d�lt bet�k, 

a címszavakra jellel történ� utalások, az egyes címszavakon belüli sorszámo-

zás). Jellemz�je még a küls�, másodlagos szövegek átvétele. Az abajgat-tól a 
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zsoltár-ig 666 szócikket találunk; az egyes bet�khöz tartozó szócikk-szám is 

tervezettséget mutat (Balázs 1989 nyomán).

Egy másik, a szótárformát követ� regény Podmaniczky Szilárd Szép Magyar 

Szótára (2009). Alcíme: Történetek A-tól Z-ig. A könyv apró, mindennapi jele-

netekb�l (Gács Anna meghatározásában: nanoprózából) összeálló sajátos mo-

zaikregény. A jelenség a másik, a tudományos oldalról is létezik. Nyelvész Józsi 

(ál)néven megjelent egy valódi blog anyaga szerkesztett szótárban: Szlengblog 

(2009). A modern, részben internetes szlengszavakat tartalmazó szótár példa-

mondatai visszatér� szerepl�kkel egy sajátos, felismerhet� helyszínen játszódó 

mozaiktörténetet mutatnak be. Ez a szótár tehát akár regényként is olvasható, 

ahogy Temesi vagy Podmaniczky regénye szótárként.

A  narráció problematikája (az elbeszélés nehézségeinek feltárása, 

metanyelvi utalások). Az elbeszélés nehézségeinek taglalása modern kori 

stílussajátosság. Összefüggésben áll az emlékezéssel kapcsolatos pszicholó-

giai tapasztalatokkal, megfi gyelésekkel. Ám ezeknek az olvasó számára történ� 

nyilvánvalóvá tétele mindenképpen új jelenség. A  kommunikációelméletben 

és a nyelvészetben ez a metanyelvi kód. Jellemz� példája ennek az Esterházy 

Péter Bevezetés a szépirodalomba (1986) cím� m�vének Vége. felirata utáni 

lapalji jegyzet: „Mindezt majd megírom még pontosabban is.” Ezzel a gesz-

tussal leszámol a mindent tudó, mindent ismer� író misztikus képével. Az író, 

csakúgy mint minden ember, a világot csak részleteiben látja, hiányosan emlé-

kezik, kiszínez, átír (konfabulál). Hasonlítható egy baleset szemtanúihoz, akik a 

bíróságon ugyanazt az eseményt többféleképpen mondják el, mert egyébként 

többféleképpen is látták. „Az elbeszélés nehézségeinek” (Ottlik Géza az Iskola 

a határon cím� regényét ezzel a címmel vezeti be) egyik alesete, amikor az író 

„kiszól” a m�b�l, és metanyelvi (a megfogalmazás tartalmára, módjára való) 

utalást tesz. A jelenség iróniának is felfogható.

Egressy Zoltán Százezer eperfa (2014) cím� regényéb�l:

talán az újdonság hajszolásának kényszere az ok, meglehet, évek múlva 

bölcsebb lesz, Aszfalt Harlequin lemondott már err�l, a lány még reménykedik, 

fi atal, érthet� (108)

neki valószín�leg jobban hiányzik a férfi  gazda jelenléte, mint Rékának, 

Réka a feleség (148)

a fi ú nem vette még fel teljesen a ritmust, nem érti ezt a nyelvet, másfajta 

humorhoz szokott (150)

Vida Gábor Egy dadogás története (2017) cím� regényéb�l:

A  Nagy-Erdély-regényt most nem tudom megírni… Különben Erdély ma 

már egy kisregény csupán, zsugorodik, és unja mindenki, elege van bel�le, 

fárasztó, lerágott csont, és miközben a múltra meg a hagyományokra épül� 

jöv�t fi rtatjuk, mindenki elfelé tart. Száz éve nincs már itt magyar jöv�… Ez a 

csak-magyar Erdély mindig is hamis volt (26–27)

Erdély… kisiklik a mondataim hálójából (303)

A korabeli tévézés…: nézzük a mírát, reszket, fodrozódik, havaz, bolhás, mi 

úgy mondjuk… (206)

néha kiesett az id� (367)
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Grecsó Krisztián Mellettem elférsz (2011) cím� regényéb�l:

De a mondatok ilyenkor is értelmetlenek voltak. Ezért szakadnak meg a 

történetek a gépállomásnál meg a halott vizeknél, mert a mondatok szertefosz-

lanak, mint az öreg fonál (76)

Így köröztünk ugyanazokon a mondatokon (198)

szürke félmondatok maradtak róluk (215)

Hartay Csaba Holtág (2016) cím� regényéb�l:

Nem történt amúgy semmi. Rengeteget csavarogtunk. Egyben van az egész 

(23)

Az elbizonytalanítás, megkérd�jelezés. A mindentudó narrátor szere-

pének megkérd�jelezése egyes esetekben stilisztikai jellemz�vé válik. A nar-

rátor pontosít, kiszól, megjegyzést, mintegy lábjegyzetet ír, el�re-hátra utal, 

ironizál.

Egressy Zoltán Százezer eperfa cím� regényében szövegszer�en így mutat-

kozik meg ez a jelenség:

mi baja van vele tulajdonképpen, néha nem érti, néha azért igen (79)

ugye biztonságban van, nincs (83)

ha eszébe jut a fi ú, aki szintén túl van rajta, szerzetes lett, nem, akkor lehet, 

hogy mégse teljesen (105)

a n� ezt sajnálta is, meg nem is (143)

nem velük történt baj, velük nem történt baj (124)

van jó pár barátn�je, és mégse, illet�leg mégis (216)

a képz�m�vészet persze más egy kicsit, nem kicsit, nagyon (233)

a n� jobbra-balra nézeget, mintha zavarban lenne, abban is van (266)

legfeljebb a szell� fújását lehetne hallani, ha lenne, de nincs (267)

akkortájt lefeküdt közülük, akivel csak tudott, Orsolyával nem (333)

még barátság is kialakulhat, az talán nem fog (336)

Grecsó Krisztián Mellettem elférsz cím� regényében:

Neki nem sok volt már hátra, de persze ki tudja, nekem mennyi van (174)

Hartay Csaba Holtág (2016) cím� regényében:

Kinyírt egy csomó orosz katonát, akik a propaganda szerint kés�bb eljöttek 

minket felszabadítani. Na, nem �k, mert akiket az öreg lel�tt, azok már csak az 

álmaiban támadtak rá (46)

A párbeszéd nehézségei. Elfogadtuk, talán meg is szoktuk, hogy egyes 

íróink nem követik a hagyományos magyar idézettechnikát (az egyenes, él� be-

szédben sor eleji gondolatjellel vagy idéz�jellel jelezzük azt, hogy éppen valaki 

beszél). Temesi Ferenc is a Bartók (2012) cím� regényben sokszor mell�zi a 

párbeszédek efféle jelölését (Balázs 2013 nyomán). A párbeszédek jelöletlen-

sége sokszor okoz gondot, nehezen dönthet� el, hogy éppen, aktuálisan ki 

beszél, esetleg kit idéznek. Például (70. fejezet):

Veled is?, kapott bele Él. [az utolsó konkrét utalás arra, hogy ki beszél, Él, 

a férfi ]
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Kislábú tovább fújta a nótát és a füstöt. [narrátor]

Mi nem akarunk er�sebbnek látszani… [hosszú idézet] vagy kilyukadna a 

gyomrunk. [végig Kislábú, a n�]

Ez a gyomorkilyukadás most miért? [férfi ]

Emlékezz csak a Zolira. Aki a végén már csak pálinkát evett. [n�]

Most is szeretem. [férfi ]

Én is. [n�]

Na jó. [férfi ]

Ez volt kapcsolatuk kulcsszava. [narrátor]

Rajongani csak n�k tudnak, a családunkért [itt csak a birtokos személyjel 

igazít el, hogy ismét idézet van, de még nem tudjuk biztosan, hogy a férfi  vagy 

a n� beszél-e] képesek vagyunk feladni az álmainkat, olykor magunkat is, úgy, 

hogy meg se bánjuk. Képesek vagyunk férfi néven leélni az életünket. [itt válik 

világossá, hogy a n� beszélt] (329)

A narráció változatossága, sokfélesége olykor megértési zavart okoz. Tud-

valév�, hogy a beszéd narrációbeli idézésének két f� módja van: a) egyenes 

beszéd (oratio recta) és b) függ� beszéd (oratio obliqua), illetve ezek alesetei. 

A 70. fejezetben a narrációnak a következ� módjait tapasztalhatjuk:

a) egyenes beszéd (idézet): „Ezt a régit most miért olvasod?, kérdezte a 

mókás, harlekin arcú Kislábú. [n�]

Mert meg akarom mutatni neked, honnan jutottam el Bartókhoz. [férfi ]”

b) szabad függ� beszéd (átmenet a szabad és a függ� beszéd között; át-

élt beszéd, az elbeszél� beleképzeli magát valakinek a gondolatmenetébe, 

gyakran nem dönthet� el, hogy bels� vagy küls� beszédr�l van-e szó): „Nem 

akarunk h�sök lenni (mondjuk legy�zöttek se!), és inkább a hátunk fáj, mert 

mi ott cipeljük a gondokat, mondta a Mici, a massz�rn�m, mind szívinfarktust 

kapnánk, vagy kilyukadna a gyomrunk.” (329)

c) szabad egyenes beszéd (az elbeszél� a megidézett beszédet nem ágyazza 

be a szövegbe központozási jelek, segédszavak segítségével, így az olvasónak 

kevés információja van arról, hogy éppen kinek a szövegét olvassa): „Ez 1967 

májusában volt, mondta Él. Gimis voltam. [eddig a férfi , egyenes beszéd] To-

vább olvasott.” [tipográfi ai jelölés nélkül átmegy elbeszél�i narrációba] (327). 

És: „Kislábú azt mondogatta magában, hogy ez nem szeret, nem szeret, csak 

hátulról akar engemet. Mert utálja a pofámat. [eddig a n�, egyenes beszéd] Ez 

nem volt igaz. Ami igaz volt: Él szeretett hátulról…” [tipográfi ai jelölés nélkül 

megy át narrációba] (326–327).

d) elbeszél�i néz�pont:

egyes szám els� személy� elbeszél�: „Nem tudom, hol kezd�dött a szerel-

mi sivatag” (326)

egyes szám második személy� elbeszél� (az egyes szám els� személy� 

átképzeléses változata): „Ez annyit jelentett: meg se próbálkozz vele!” (326)

egyes szám/többes szám harmadik személy� (általános) elbeszél�: „Az em-

ber tíz évig mártírként t�rte, amit a Mártírok útjával és vele csináltak.” (326), 

„Amikor elmentek a vendégek, Élék lefeküdtek az új ágyra…” (326)

e) olykor a szerkeszt� (A szerk.) vagy az író (?) is belekotnyeleskedik a szö-

vegbe: „Az amerikaiak irtóznak a fényt�l… szeretik a red�nyöket lehúzva tartani 

(Mi is. A szerk.)” (140)
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Szójáték. A szójáték kedvelt stilisztikai eljárás, sokféle változatából most 

csak néhány jellemz�t mutatok be:

Egressy Zoltán: Százezer eperfa:

hideg napokra melegen ajánlanak italokat (164), hosszú az élet, jó esetben 

legalábbis (176), nincs szinte semmi remény, még akkor sincs, ha az hal meg 

utoljára… (307)

Hartay Csaba: Holtág:

aki intenzíven él, az az intenzív osztályon köt ki (71)

Írói-irodalmi nyelvm�velés. Irodalom és nyelvm�velés, vagyis a nyelvvel 

kapcsolatos kritika, nevelési tanácsadás olykor érintkezett, olykor nem. Megle-

p�, ha manapság mégis.

Egressy Zoltán: Százezer eperfa:

hosszú ideje nehezen viseli a rádiók modoros hangvételét, nem nagyon 

bírja az élénk fi gyelemmel kíséri, a  holnapi nap folyamán, a  szakemberek 

vonatkozásában, a  küszöbön áll típusú, hivataloskodó megfogalmazásokat, 

ehhez hasonló mértékben csak a sportközvetítések sz�nni nem akaró köz-

helyhalmaza bosszantja, rohanhatnak az évtizedek, az átadás tértölel� marad, 

a beadás mély, ha nem sikerül jól, a  lövés pedig nem veszélytelen, így lesz, 

míg világ a világ (255)

a Nemzeti Galéria, az nemzeti, be van védve, valószín�leg megússza a kü-

szöbönálló újabb átnevezési hullámot. (277)

Vida Gábor: Egy dadogás története:

Különlegessége, hogy de-vel kezdi a regényt és azzal is fejezi be:

DE-vel nem kezdünk mondatot, nyilatkoztatta ki apám… Ficzay Dénes, 

híres magyartanár és nyelv�r, Aradon, a  gimnáziumban ezt neki más örök 

érvény� nyelvhasználati és nyelvm�vel� szabályokkal együtt megtanította (5) – 

Fél életm�vem már a polcon. És ha valaki megkérdezné, hogy ennyi az egész, 

akkor azt is mondhatnám, igen. De. (373)

Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz:

„alany, állítmány, Juszti mama meghalt” (197)

Nyelvi sajátosság. Számos nyelvi sajátosság említhet� a kortárs magyar 

irodalomból, a  legjellemz�bb talán a szleng, a  mai városi nyelv, internetes 

szleng felbukkanása.

Hartay Csaba: Holtág:

Te tényleg szinyóztál? (13), nem fogsz horgászbuzulást m�velni (19), tahó 

dalokat, meg beszólásokat (49), mindig a rinyálás (49), régebben mezítlábast 

szívtak (55), valami izgi történetet (67), én már attól behalnék (71), császtok, 

jöttünk az öreghez (77), felidegeltek ezzel a kisgyerek-dumával (80), fészbúk 

meg csetelés két tanulás között (113), mit vagyok úgy belebuzulva a nagy-

apámba (121), Húzóra beverte (131), trottyos öreg (131), nem kellett volna 

besért�dnie (153), cigidílerek osonnak be (202), Háromdés szemfényvesz-

tés (216).
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Végül egy ezzel ellentétes jelenséget, egy különlegességet, a határon túli 

magyar irodalomban kimutatható nyelvjárási, regionális nyelvi és a határon túli 

magyar nyelvváltozat továbbfejl�dését mutató jelenséget mutatok be.

Vida Gábor: Egy dadogás története:

Érdekes nyelvtani fordulata: a  „van/nincs + vonatkozó névmás” szerkezet 

teljesebb formáját használja: alig van amit tanulnom… (233), nincs már amit�l 

félnem (267), nincs ahonnan tudnom (305). Nyelvjárási szavak, kifejezések: 

Apám is, anyám is elmondja szerre… (44), felakasztotta magát bornyúlánccal 

(49), (a medve) elcsörtet a ciherben (67). A kell + ige felszólító mód románi-

ai magyar nyelvi jelensége: amelyek nem kellett volna megtörténjenek (69), 

nagyanyám kell rászóljon (246). A t tárgyrag el�tti el�hangzó: túrót tejfölet (88). 

Sajátos ikes ige: nem forrik össze már (247).

Összefoglalás. A kortárs magyar prózairodalmat a posztmodern stílusba 

szokás sorolni. Az írás elején meghatároztam a posztmodern stílus nyelvi jel-

lemz�it. Az elemzés hat mai különösen jellemz� szövegtani-stilisztikai jelensé-

get mutat be: 1. A tudományos irodalom (szövegek) hatása a szépirodalomra, 

2. A  narráció problematikája (az elbeszélés nehézségeinek feltárása), 3. Az 

elbizonytalanítás, megkérd�jelezés, 4. A párbeszéd nehézségei, 5. Írói-irodalmi 

nyelvm�velés, 6. Nyelvi sajátosságok. Valamennyi szövegtani-stilisztikai jelen-

ségben kimutatható az irónia mint szókép, gondolatalakzat is. Ezért az iróniát 

a posztmodern egyik jellemz� nyelvi sajátosságának tekinthetjük.
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