
FÓNAGY I V Á N 

A nyelvi félrenevelésről 
Vázlat 

Nem könnyű hetvenéves közös múlttal meglepetéssel szolgálni. Az ünnepelt 
túl jól ismeri volt, jelen és jövő írásaimat. Kezdetben Szabolcsi Miklós Bohóca hoz 
akartam nyelvi adalékokat szolgáltatni, késve, vagy egy újabb változatához. 
Leginkább talán azért, hogy megmondjam - a nyilvánosság előtt könnyebb, 
mint négyszemközt - , hogy nagyon szép, tudományos és lírai írásnak tekintem. 
Idejében észrevettem, hogy a tervezett „Bohóc a nyelvben" nem esett volna elég 
messze a „Viccel a bácsi"-tól, melyet az ünnepelt kívülről tud több nyelven. 
Ezért vettem el az egyik fiók fentkéről a „Sprachliche Fehlerziehung" feliratot 
viselő borítékot. A fenti cím a német eredetinek elég ügyetlen fordítása. A cikket 
Heinrich Meng kérte egy beszélgetésünk alapján a Schweizer Arbeitsgemein-
schaft für Psychohygiene számára. Heinrich Meng, aki a pszichoanalízis apostoli 
nemzetségéhez tartozott, évtizedek óta halott, és a cédulákból már csak ezért 
sem lett cikk. így még Szabolcsi Miklós sem tudhatott róla. Ennyiben jó meg-
lepetés lenne, ha elkészült volna. Sajnos, nem jutott túl az alcímben jelzett szin-
ten, részben az idő rövidsége miatt. 

Az ötletet is a lányom adta, első iskolai dolgozata alkalmából. 

Dolgozat-írás 
A „Miért szeretem édesanyámat?" címre kellett volna írásban válaszolnia. Lá-
nyom, aki, mint minden hétéves gyerek, élőszóban pontosan, hamisítatlanul 
fejezte ki gondolatait, megakadt a címen. Idegen volt. Más, számára szokatlan 
nyelven íródott. Idegen és elidegenítő volt maga az édesanyám szó, mely nem 
tartozott a családi szókincshez. Még idegenebb volt a „miért szeretem"-ben 
foglalt előfeltevés, az implicit, de egyértelmű felszólítás. 

„Érzelemre felszólítani" - már nyelvi szinten is szokatlan. Felszólítani cselek-
vésre lehet. Az érzelem a tárgyak, személyek, helyzetek által kiváltott biológiai 
forrásokból táplálkozó ősi reakció. Nem felszólításra végezhető feladat. A „Sze-
ress!" ugyanolyan abszurd nyelvi aktus, mint a „Haragudj!", „Félj!", „Undo-
rodj!" A szülőkkel való pozitív kapcsolat természetes és eleve adott. Ugyanakkor 
bonyolult, ellentmondásos, mint minden intenzív érzelmi kapcsolat. A szülők-
höz való kötődést időnként elfedheti az anya vagy apa iránt érzett, nemegyszer 
intenzív harag vagy félelem. Az alapérzéstől való eltérés gyakrabban jut szóhoz 
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- „Nem szeretlek!", „Menj el!", néha: „Halj meg!" - , mint az alapérzelem. („Sze-
retlek"-et már csak szeméremből sem igen mond a gyerek.) 

„Mit írjak?", kérdezte a kislány, aki sohase kérdezte, hogy „mit meséljen", 
még akkor sem, ha egy forintért mikrofonba mondta a mesét. A gyerek meg-
szokott világába hirtelen behatolt idegen hang magyarul szólt, mégis más vi-
lágból jött. A javasolt címből a gyerek kiérezte ennek a másik világnak, az iskola 
világának eltérő törvényeit. Akarva-akaratlanul, tudatosan, vagy anélkül hogy 
tudná, arra a következtetésre jutott, hogy az iskolában nem azt kell írni, amit 
gondol, hanem azt, amit gondolnia kell, azt, amit elvárnak tőle. 

Mi is meg voltunk akadva a dolgozattal. Igyekeztünk együtt haladni az is-
kolával. Azt ajánlottuk a lányunknak, hogy írja le, amit az anyjával kapcsolatban 
gondol. A dolgozat így kezdődött. Reggel kakaót ittunk. Atiyi leöntötte magát méz-
zel. „A tanító néni nevetni fog, életében először", mondja, ahogy a dolgozat 
végére ért. Nem kapott jó jegyet. Egy másik, igen értelmes osztálytársa, a címnek 
és a várakozásnak jobban megfelelő indokokat írt: „...és tőle tanultam meg 
beszélni."2 Nevetve mutatta apjának a füzetét. „Voltaképpen miért írtad ezt?", 
kérdezte az apja. „Mert a hülye gyerekek ezt mondják, és tettetni kell a hülyét." 
Valószínűleg kevés hétéves kislány volt ilyen tudatos és öntudatos. 

Tanulságos egy hétéves kislány dolgozatának két részét egybevetni. A dol-
gozatot két ütemben írta: az első részt iskolából jövet. 

A mi tantermünk 
A mi osztályunk szép, tiszta, rendes. Én szeretek benne tanulni. 
A falon sok kép és címer van. A gyerekek vigyáznak rá, nem rontják bútorait. 

Sok bútor van benne. 

Itt elakad. Nyafogva: „Mit írjaak?" Az első rész a tőle elvárt kijelentéseket 
tartalmazza. Meg akar felelni a kívánalmaknak. Ez a gond háttérbe szorított 
minden egyéb gondolatot. Elakadt, amikor kifogytak a sokszor hallott, elvárt 
mondatok. „Nem tudom, mit írjak?" A gyerek sohasem kérdezi, hogy mit mond-
jon. Azért beszél, hogy kérjen, panaszoljon, hogy elmondja, mi foglalkoztatja, 
mit szeretne megtudni, hogy mit kíván. Nem azért, hogy nyelvi teljesítményét 
(felnőtt kritériumoknak megfelelően) értékeljék. 

„Hagyjuk most a dolgozatot", javasolja a papa, és mond valamit feleségének 
hivatali kellemetlenségeiről. A gyerek félbeszakítja, most mesél nevetve: fenn 
felejtette a tízórait, a gyerekek hangosan suttogtak, a tízpercben leírta a számtant, 
a szünetben az asztalon ugráltak a gyerekek. „Minden érdekes. Ez egy egész 
füzet." Leírta kis kártyákra az eseményeket, rövidítve, rajzolva. Utána csopor-
tosította a kártyákat, és kész volt a dolgozat második fele. 

Az első dolgozattal, az első konfliktussal becsapódhat egy ajtó: a gyerek a 
jövőben nem tudja az írásbeliség szintjére emelni eredeti frissességében, amit 
élőszóban mond. Hamisat ír vagy szórekedést kap. 
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Nem az írás áll szemben a beszéddel. Horatius Epistolái ma is elevenebbek, 
mint a percekkel ezelőtt elhangzott „ezer éve nem láttalak". A gyerek levele is 
lehet spontán, a beszéddel rokon: „Péter a szokott módon egész nap bőg, Nagy-
papa vigasztalja. Én meg mindig rosszban vagyok mind a kettővel. Péter 5-öst 
kapott olvasásból. Se nek[e]m, se Anyinak n e m hiszi el, hogy azt írtam, hogy 
bőg. A mélyen tisztelt [áthúzva] baba jól létezik [áthúzva] érzi magát. Még azon 
a hajnalon levetkőztettem" - írja apjának egy (8; 5 éves) kislány. 

Az „írottat" és spontánt egyesíti egy nyolcéves kisfiú nyári táborból írott 
levele: „Nagyon jól érzem magam. Haza szeretnék menni." 

Az írott szöveg leválása a beszédről, az írott stílus felfedezése fontos vívmány. 
Csak az a baj, hogy a gyerek sokszor joggal érzi eleve idegennek, „Nem szép 
verseket tanulunk" kívülről, mondja 1957 tavaszán egy hétéves kislány, „»Szép 
hazám«, mikor minden ház szét van lőve." Egy más alkalommal: „Te nem tudsz 
fogalmazni", mondja egy évvel később, amikor az apja kissé sematikusnak te-
kinti Április 4-é-ről írott házifeladatát. 

Nyelvi kötöttségek, erkölcsi kötelmek 
A nyelvtani kötöttségeken túl önkéntelenül számolunk a szavak közötti von-
zalmakkal. „Ez úgy iszik, mint egy lyuk", mondja egy közös ismerősükről szólva 
magyar férjének a francia feleség. „Mint a szivacs", helyesbíti, amikor csodál-
kozva néznek rá. Az asszony a francia nyelv íratlan szabályait követte. A köz-
nyelv nem bízza a beszédre, milyen hasonlattal minősíti a cselekvést, ahogy 
készen találja az egyes főneveknek megfelelő jelzőket is. A magyarban nem 
beszélhetünk élénk, szigorú, harapós, égető, behatoló hidegről, mint a franciában 
(froid vif, violent, rigoureux, cuisant, mordant , pénétrant). A franciában a 
cruellement 'kegyetlenül' határozó lehet a bon fokozója („cruellement bon"), de 
magyarul nem mondjuk a sajtról, hogy „kegyetlenül jó" (cruellement bon). Nem 
elvi okokból, hiszen a rém jó kurrens.3 Nem mondhatjuk „Hajtson halálosan 
lassan" az autósoknak szóló angol felhívást („In dead slow") követve. A francia 
„vachement intelligent"-nak 'tehénien intelligens' felelne meg betűhív fordítás-
ban. 

Tudjuk, hogy a holt betű ennél jóval elevenebb a versben (a posztromantikus 
költészet nyelvében. A hőség a köznyelvben „elviselhetetlen", „fojtó", „tikkasz-
tó". Csak versben lehet vad (,,...a szíveteket / Vad hőség s izgalom futotta tőle 
rögtön át meg át" - Füst Milán: Levél az ifjúságról). A rossz jelentése olyan átfogó, 
hogy látszólag bármely főnévhez társulhat. Ennek ellenére csak a versek uni-
verzumában minősítheti a vihart („Igen, míg künn a bús kor rossz viharja / Vak 
hullámokkal zúzni fenyeget" - Tóth Árpád: Prospero szigetén). 

Mindennapi helyzetekben a költői precizitás groteszkül hatna, szinte szemér-
metlen lenne. A gyereknek ugyanúgy ismernie kell a kötött jelzőket, határozókat, 
hasonlatokat, mint a magánhangzó-harmóniát vagy a tárgyas igeragozást. 
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Külföldön járva hamar megtanuljuk, hogy ezeknél a gyorsan megtanulható 
„vízszintes" kötöttségeknél bonyolultabbak azok a láthatatlan szálak, melyek a 
kész kijelentéseket kész (visszatérő) helyzetekhez fűzik. Pesten vagy Szegeden 
nem mondhat juk a hentesnek „Adjon a [húsnak] egy simogatást", mint Párizs-
ban („Donnez-lui une caresse"). Kísérletek tanúsága szerint a N'hésitez pas! 'Ne 
habozzon' mondat a franciák számára elsősorban udvarias biztatás, mint a ma-
gyar „Csak szóljon nyugodtan, ha valamire szüksége van". A magyarok vála-
szaiban ez a helyzet fel sem merült. Reklámszövegeket társítottak hozzá, 
nemegyszer politikai jellegű reklámot, „...Lépjen be a KISZ-be!" (a tesztek a 
hetvenes években folytak). A Je suis très sensible ajándék, szívesség udvarias 
megköszönési formulája. A magyar „Nagyon érzékeny vagyok"-ot, érthető mó-
don, egyik informátorunk sem értelmezte így. A válaszok az érzelmi szférán 
belül váltakoztak. 

Kétségtelen, hogy a gyerekeknek ezeket a kötöttségeket is meg kell ismerniük. 
A nyelvpedagógus helyzete ezúttal nem egyszerű. A nyelvész-szülő sem tudja, 
hol a határ a nyelvi és nyelvtudáson kívüli társadalmi kötöttségek között. Még 
kevésbé tudjuk, hogyan határoljuk el az udvarias magatartástól elválaszthatatlan 
formulákat a hézagtöltő közhelyektől. 

Szerencsére számíthatunk gyerekeink segítségére. 
„Mit mondot t az igazgató bácsi?" - kérdezzük az évnyitó ünnepélyről jövő 

lányunkat. „Ez az igazgató bácsi egyáltalán nem kedves. Úgy beszél mindig, 
hogy böböbö." Nem tudjuk egyes kijelentésekre vonatkoztatni a kommentárt. 
Nyilvánvalóan a nagyfokú redundanciára vonatkozott a rögtönzött mondatszó. 
Ha a hanglejtés (és a további közlések segítségével) megkíséreljük értelmezni 
az orális gesztust, a gyerek üresen kongónak, sematikusnak érezte a beszédet, 
„frázisokat puffogtatott", mondhatta volna felnőtt nyelven, de ez nem lett volna 
olyan precíz. 

A gyerek negatív reakciója sohasem marad el, ha hamis hangon, közhely-
nyelven szólnak hozzá, ha nem ilyen explicit is az értékelés. Egy szülő beirat-
kozásnál az egyik gyerekhez: „Na most vége a játéknak! Nem bánod?" „Nem", 
feleli a gyerek idegen hangon, és segélyt kérőén néz az anyjára. A házbizalmi 
(1959-ben vagyunk) megkérdezi a hétéves fiút, aki most jön az iskolából: „Na, 
hogy megy az iskola?" A gyerek halkan, hadarva: „Köszönöm jól", és gyorsan, 
zavartan menekül. „Milyen szépen tudsz felelni", veti utána a másik kikíván-
kozó közhelyet a néni. Megerősítve a gyerekben azt a tudatot, hogy a felnőttek 
világában papirosból készült, előre kinyomtatott kijelentéseket szokás váltani. 
Nem beszélhet úgy, mint a gyerekekkel, vagy úgy, mint otthon. 

Otthon legalább nyíltan elutasíthatja a közhelyeket, és „megsemmisítheti" az 
obligát „Na, mi volt az iskolában?" kérdést egy dühös vagy közönyös „Sem-
mi"-vel. 
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„Biztos, hogy nem ezt tanultad Janikánál!?" - mire a gyerek ingerülten: „Elő-
ször is nem Janika." Az „először is" látszólag lényegtelen elvétést állít előtérbe. 
A lényeg, hogy a szülő vagy nagyszülő úgy tesz, mintha otthonosan mozogna 
a gyerek világában, de már az első mondattal elárulja, hogy erről szó sincs, 
csak felhasználta az alkalmat, hogy lokalizálja a kész intelmet. Ez a mondat -
nem először és nem utoljára - harmincöt évvel ezelőtt hangzott el, de évszázados 
rokonaira utal Karinthy a Bezzegékről szóló krokijában.4 Gondolom, hogy a Tanár 
úr kérem olvasói - s azok, akik jelen voltak, amikor „Bübüke" („hogy lehet egy 
gyerek ilyen édes") bemutatkozott („Nevem Réz Jeromos... Az úrnak nem va-
gyok Bübüke") - ritkábban alkalmazták ezeket az intelmeket. (Maga a bezzeg 
szó is poros lett időközben.) 

Az előregyártott szülői intelmekben különösen gyakori a megint, a mindig, a 
hányszor, a hiába. „Hányszor megmondtam már, hogy nem illik maradékot hagy-
ni, de én hiába beszélek [vagy:] mintha a falnak beszélne az ember." A fiút ellökték, 
felsértette a szeme sarkát. „Mindig szaladsz. N e m vigyázol." A Nagypapa órája 
késik. „Megint elcsavartátok." A gyerekek nevetve hallgatják, most jöttek haza 
az iskolából. A hatéves fiú szokása szerint a balkonajtó alsó peremén állva 
utazik. „Fiam, mindig tanítlak, ne állj fel az ajtóra!" 

A gyerekről leperegnek a mindig hallott intelmek. Néha ingerülten reagál, 
amikor a séma sehogysem illik az adott helyzetre. A hétéves lány nagy örömmel: 
„Olyan jó! Olyan szépen írok!" „Mindig szépen kell írni", hangzik az intelem. A 
felnőtt „az öregek bölcsességét" akarja ezúttal is érvényesíteni, ahelyett hogy 
ünnepelné a diadalt. Ugyanígy alakul a dialógus negatív eredmény esetében. 
A hatéves fiú sírva: „Nem tudok szépen írni." „Hát gyakorolj! Ha gyakorolsz, 
majd fogsz tudni. Semmi sem megy magától." A gyerek dühösebben nyafog: 
„Kimegyek a sorból." „Máskor figyelj jobban!" A fiú: „Nem azért mentem ki, 
mert nem figyeltem. Akartam. Igen, mert dühös voltam." A fiú egy más alka-
lommal örömmel jelenti: „Mindennel kész vagyok." A Nagypapa rutinos bizal-
matlansággal: „Ismerlek már. Este majd kiderül, hogy mi nincs meg." A gyerek 
elkedvetlenedik. Inkább az jellemző rá, hogy igyekszik minél korábban túllenni 
az iskolai feladatokon. Az ismerlek már klisé rossz címre ment, rácáfolt önmagára. 
A kislány egy rögtönzött színdarab („pretend-play") keretében: „Anyuka, ha-
zudtam." A Nagypapa a másik szobából: „Pedig megígérted, hogy nem fogsz 
hazudni ." 

A gyerekek figyelmét sohasem kerüli el a redundancia vagy a hamis hang. 
„Duci néni mindent kétszer mond. Olyan, mint az »amint mondom vagy két 
forintnyi bért«", mondja az öt és fél éves kislány a sorismétlő Petőfi-vers isme-
retében. A kislány mamája szórakozott hangon megdicséri, hogy szépen garga-
lizál. „Asz má mondtad. Inkább ne mondj semmit." Hamis hangú mesekönyvből 
olvasnak a gyereknek (5; 4), „híradásom nem görbe" - mondja a szöveg. „De-
hogynem görbe a híradásod." A nagynéni barátnője selypegve gyereknyelvi 
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szót használ. „Ijénkó aszmondta topsija van. Topsija csak gyereknek van" (5; 0 
éves). „Elég baj van úgyis, és még te is nyafogsz", mondja a gyereknek (5; 6 
éves) az apja. „Ne mondd ezt. Ezt a Nagypapa mondja." Pontosan értelmezi a 
hanglejtést, a hangban rejlő közlést. „Ne nézzél úgy!" - mondja a háta mögött 
álló anyjának (5; 4). A mama utánozza az öccsét. „Nem így mondja" , és helyes-
bíti a hanglejtést (5; 4). A mama a Talpra magyart szavalja, kevés meggyőződéssel. 
„Ezt nem így kell. Ez olyan rabos vers. Nem olyan, mint az »aludj el szépen 
kis Balázs«" (6 éves). 

Ugyanilyen érzékenyek az irodalmi stílus-eltérésekre, műfaj i sajátságokra. 
A kislány (5; 8) Bethlen Miklós naplójából olvastat fel, hogy hallja, régen hogy 
beszéltek. „Olyan, mint egy mese." A verset a zenéhez sorolja (5; 3): „Énekejjük 
azt, hogy »zö(r)g az ág«" (Babits: Cigánydal). Zene minden, aminek csak a hang-
zását „érti". Siet a fürdéssel. Ott akar lenni a „Tarka-barka" elején. „ - N e m lehet 
olyan érdekes. Miért hallgatod?" „De érdekes. N e m értem, de hallgatom. N e m 
értem, mi az a zene, mit akarnak vele énekelni" (5; 8). 

Nem az ismétlődés zavarja a gyereket. Maga is ismétel, szereti, ha ugyanazt 
a mesét hallja. A sematikus nyelvi reakcióban kifejezésre jutó attitűdre reagál 
ingerülten. Tudja, hogy nem figyeltek rá eléggé, nem törődtek igazában az őt 
foglalkoztató nehézséggel vagy a sikerével. A felnőttnek az a fontos, hogy min-
dig igaza legyen. Szinte keresi az alkalmat arra, hogy „hiába beszéljen". „Nagy-
papa mindig prédikál", szögezi le a nyolcéves lány. Ezt a reakciót egy naiv 
morális tézis váltotta ki. A fejlett hatéves fiú lelökte a nyolcéves nővérét. A 
nagyapa: „Nem akart rosszat." A kislány: „Dehogynem akart rosszat. Azt lehet 
tudni, mikor akar rosszat." A nagyapa: „Testvérek vagytok." 

A szülői intelmek a szavak hatóerejének túlbecsülésén alapulnak. A szavak 
erejének lebecsülése veszélyesebb. Nem tudni, milyen nemzetközi tanfolyamon 
sajátítják el a rokonok, ismerősök azokat a pedagógiai célzattal alkalmazott tréfás 
fenyegetéseket: „.. .akkor elvisz az ószeres / a szenesember", „Mindjárt hívom 
a rendőrt", „Levágom [vagy: lekopik] az ujjad, ha cumizol" stb. A 3-5 éves 
gyerek nem látja az idézőjelet vagy viccjelet. Amikorra megértik, hogy „csak 
viccelt a bácsi", már maradandó nyomot hagyott a teljes értékűnek felfogott 
kijelentés. 

Mitől fásul a nyelv? 
Bátran mondhatjuk, hogy a gyerek a nyelvvel egy időben ismerkedik meg a 
„bikkfanyelvvel". A nyelv elfásulására utal a francia langue de bois 'fanyelv' szó 
is. A metafora a jelenség lényegére utal. Az unos-untalan, gépiesen visszatérő 
kijelentések megdermednek, a szavak összetapadnak, elvesztik mozgékonysá-
gukat, a valósággal való kapcsolatukat. A kisgyerek érzékenyen reagál - ha 
nem is tudatosan - a kijelentések, felszólítások fásultságára, érzi, hogy n e m 
vonatkoznak az adott, konkrét helyzetre, nincsenek igazában neki címezve, bár-
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kinek és így senkinek sem szólnak. Kétszeresen károsul. Úgy érezheti, nem vele 
törődnek a felnőttek, saját személyüket tolják előtérbe. S ugyanakkor csalódik 
a felnőttben, akit őszintétlenségen kapott rajta. 

A bikkfa-nyelv terminust nem gyerekpedagógusok használták, a probléma nem 
a kisgyerekekkel és környezetükkel kapcsolatban merült fel. A munkásmozga-
lomban vezető szerepet játszó politikusok hozták szóba. 

Dimitrovnak a Kommunista Internacionálé VII. kongresszusán (1935-ben) tar-
tott beszédében került előtérbe, hogy a kommunista népnevelők sikertelenségé-
nek egyik oka a mozgalmi zsargon: a lépten-nyomon alkalmazott előregyártott 
kijelentések („meg kell nyerni a dolgozók széles tömegeit", „a mozgalmat át 
kell politizálni"). A Német Szocialista Egységpárt központi bizottságának 15. 
ülésén az agitáció fogyatékosságaival kapcsolatban szóba került a sajtó és a 
rádió nyelve. A határozatok egyike leszögezi, hogy a tömegekkel való nem 
kielégítő kapcsolat egyik oka a papirosízű bürokratikus nyelv, melynek igen 
csekély a meggyőzőereje.5 „Kialakulóban van nálunk valamiféle »pártnyelv«, 
helyesebben bürokrata tolvajnyelv, ami színtelen és szagtalan, nyakatekert és 
élettelen, és ami eltaszítja tőlünk a tömegeket", mondta Révai József a Magyar 
Dolgozók Pártjának II. kongresszusán (1952).6 

A pártnyelv nemzetközisége mutatja, hogy bizonyos körülmények között min-
den nyelven belül kialakulhat a nyelvtől elidegenült zsargon. A hangfelvételek 
tanúsága szerint a mozgalomhoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolodó falu-
beliek kétnyelvűek voltak az ötvenes évek elején. Saját nyelvükön szóltak 
folyamatosan, élénken, színesen, amikor menyegzőről vagy boszorkányokról be-
széltek. Amint a szövetkezet került szóba vagy más politikai jellegű kérdés, 
megváltozott a hangjuk, idegenszerűvé vált a hanglejtésük: áttértek az idegen 
nyelvre, a pártnyelvre. 

Hogyan idegenülhet el saját magától a nyelv? Miben áll az idegenszerűsége? 
A Párt a nyelvészektől várt segítséget: mutassananak rá a kifogásolható, ide-
genszerű kifejezésekre, és javasoljanak ehelyett helyes, magyaros kifejezéseket.' 
Egyes kifejezések (a termelés/pár tmunka term, viszonylatában, hibák és hiányos-
ságok felszámolása, tudatosítsuk az elvtársakban) kínos kerülése nem hozott lé-
nyeges változást. 

Nem egyes kifejezésekben volt a hiba. Arany János költeményeiben is előfor-
dul az irányt vesz kifejezés;8 hanem a nyelv sajátos alkalmazásában. A „nyaka-
tekert" (Révai) pártnyelv egy több szempontból ferde helyzet pontos kifejezése 
volt. A felszólalók adott helyzetekben gépiesen ismételték a tekintélyesebb sze-
mélyektől hallott kijelentéseket. Ezek a szólások, szólamok juttatták kifejezésre 
az egyetértést, a vezető káderekhez való feltétlen alkalmazkodást.4 Ez volt a 
nyelvi aktus elsőrendű célja, és semmiképp sem a felszólaló gondolatainak minél 
hívebb kifejezése (ami sok esetben nem is lett volna kívánatos). A szavak jelen-
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tésének elhalványulása, a klisék leválása a konkrét helyzetekről megkönnyítette 
a valóság kirekesztését. 

A bikkfanyelv több vonatkozásban megőrizte a gyerekhez „böbösen" beszélő 
felnőtt nyelvi attitűdjét. Mindkét esetben felületes analógia váltja ki a készen 
tárolt kijelentést. Egyikben sem cél a valóság pontos leképezése. A pragmatikus 
funkció dominál. A korai bikkfanyelv pragmatikus mondanivalója: 'a felnőtt min-
den esetben helyesen és előre látja a gyerek hibáit', 'a gyerek értetlensége vagy 
makacssága készteti arra, hogy ismételten hangoztassa az erkölcsi alapelveket'. 
A pártnyelvi klisék a politikai téziseket rögzítik ércnél szilárdabb nyelvi formu-
lákban, és a formulákat ismerők igazát biztosítják az avatatlanokkal szemben. 
Az avatatlan, mint a gyerek, reprodukálja a felnőttek beszédét. Mint a gyerek, 
önkéntelenül parodizálja, amit nem értett. 

A politikai és adminisztratív bikkfanyelv ugyanakkor lényegesen eltér gye-
rekkori előzményeitől. A köznyelv alapfunkciói a kifejezés, a felhívás, az ábrá-
zolás.10 A bikkfanyelv egyik jellemzője a felhívó funkció túlsúlya. A kijelentések 
rendszeres ismétlése, szólammá válása mágikus inkantáció, a tömeghipnózis 
többé-kevésbé sikeres eszköze. 

Azt hiszem, Roland Barthes utalt először arra, hogy a politikai nyelv szavai 
preskriptívek: többnyire utasítást vagy tilalmat tartalmaznak.11 A pozitív (köve-
tendő) szocialista hazafiasság-gal szemben negatív (elítélendő) a burzsoá nacio-
nalizmus; az internacionalizmus pozitív, a kozmopolitizmus negatív; a tárgyilagos-
sággal (melyet nem kísérhetett a „szocialista" jelző) nem tévesztendő össze a 
burzsoá objektivizmus. 

Magjában fellelhető ez a rejtett funkció már a gyerek nyelvi univerzumában. 
A szavakkal együtt, szinte a szavak jelentése előtt, fedezi fel a gyerek a kifeje-
zések pozitív vagy negatív értékét. Tudja, hogy a pajkos azt jelenti, hogy ked-
vesnek látják, az élénk azt jelzi, hogy amit tesz, még megengedhető, szemben a 
határt szabó, tilalmat tartalmazó rossz-szal, komisz-szal. 

A pártzsargon gyermeknyelvi megfelelője a meg nem értett kötött kifejezések 
téves - a felnőtt nyelv pragmatikai szabályaitól eltérő - használata. A másfél 
éves kislány kenyeret kér, kálinkét. „Minek most a kenyér?" Kutyafüle, feleli, 
visszhangozva a visszautasító formulát. Egy három és fél éves fiú hazajön a 
kollektív nyaralásból. Az óvónénire panaszkodik, majd: Jól elláttam néha neki az 
árát. A gyerekek színházat játszottak. „Bemutatásunk véget ért. Kedves bemuta-
tásunk véget ért", jelenti be a közönséghez fordulva a kisfiú (3; 6). A 4-5 éves 
gyerek tudja, hogy a felnőttek hasonlattal fokoznak, s hogy ezek a hasonlatok 
számára gyakran önkényesen hatnak. Ez arra bátorítja, hogy ő is szabadon 
válasszon (számára sem indokolt) hasonlatot. A kislány (5; 6) reggel meséli, 
hogy fél éjjel a fa árnyékától. „Úgy megijedtem, mint egy ló." Egy másik alka-
lommal (két hónappal ezelőtt) igyekezett közelebb kerülni a valószerűhöz: „Úgy 
megijedek, mint egy ló, mint egy csibe az embertől" (5; 4 éves). 
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Különösen gyakori a kifejezések stiláris értékének félreismerése: „Reggel is 
azé[rt] nem öltözködtem fel, mert nem szottyant kedvem" (5; 5 éves kislány). 
A férj rászól a feleségére (akinek homloküreggyulladása van), hogy ne fújja 
olyan sokat az orrát. „Az én szobámban fújhatja kedvére", nyugtatja meg a három 
és fél éves kisfiú. Kétéves kislány a nagyapjának, aki elesett az utcán: „Mondtam, 
hogy vigyázzál te szemtelen kölyök." 

A beszéd, a természetes nyelv nem nélkülözheti a redundanciát. A köznyelv-
ben is gyakoriak a kötött kifejezések, melyeket gépiesen vált ki egy adott, tipikus, 
állandóan visszatérő helyzet: a megszólítás, a találkozás, elválás, a kérés, meg-
köszönés, helyeslés, helytelenítés, visszautasítás, vásárlás, utazás, az ismerkedés, 
udvarlás.12 Ezek a kijelentések képezik éppen a társadalmi kapcsolatok szilárd 
keretét. A visszatérő köznyelvi kijelentések jelentése is elhalványul, gyakran 
elvész. Ez teszi éppen lehetővé, hogy ellássák gyakorlati feladataikat: köszönés, 
megszólítás, bevezetés, lezárás, időnyerés, bocsánatkérés, a kérdés nyitva ha-
gyása, az állásfoglalás elkerülése („ilyen az élet"). 

A mozgalmi zsargon a karikatúrája a köznyelvben, a nyelv mindennapi al-
kalmazásában hiánytalanul meglévő tendenciáknak. Az alapvető különbség: a 
köznyelvi sémák nyíltan viselik a jelentéshiányt. A bikkfanyelv tartalmatlan 
kliséi ezzel szemben igényt tartanak arra, hogy nagyon is komolyan vegyék 
őket. 

Világos, hogy a gyereknek ismernie kell a kész (előregyártott) szerkezeteket, 
л helyzethez kötött kijelentéseket. Igaza van a kislánynak, aki kijelenti: „Talpig 
fehérbe aka[r]ok [öltözni]" (5; 6). De meg kell tanulnia, hogy a nyelvhasználat 
ezúttal nem követi, megmarad a „talpig feketében"-nél. 

A gyerek 5-6 éves koráig a maga módján, informativen köszön, azzal, hogy 
valamilyen érdekes hírrel (esetleg panasszal) vagy kérdéssel fogadja a hazaér-
Kező szüleit: „Péter eltörte az autóját", „Mé jöttél ilyen korá?", „Hoztál radírt?" 
Hlőbb-utóbb átveszi a felnőttek kevésbé tartalmas formuláit, főleg ha ezt nem 
erőltetik (mint az etetést), ami csak megzavarja a természetes folyamatot. A 
!lécéves kislányt különtornára kíséri a mamája. Amikor az anyja elmenőben van, 
a robusztus tornatanárnő rászól a gyerekre. „Na, köszönj szépen!" - „Kezicsó-
kolom!" - mondja nagy zavarában. 

Eredendő kreativitás 
A gyerekektől tanultunk játszani. A valósággal való játék (a fikció) minden 
irodalmi mű alapformája.13 Pszichoterápia keretében egy kislány, mondjuk hogy 
Kate, azt játssza, hogy nem Kate, hanem Mary, és Mary nem Mary, hanem 
Kate. De a fiktív „Kate"-tel most úgy kell beszélni, mintha nem Kate lenne, 
hanem „Mary".14 Közkeletű - minden chiazmus alapja - a papás-mamásdi. „A 
szemtelenkedés az a játék", mondta egy hét és fél éves kislány, „amikor a gyerek 
azt játssza, hogy felnőtt, és a felnőtt a gyerek." A gyerek komolyabban veszi a 
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játékot, vállalva az esetleges károsodást. A gyerekek mókusosdit játszanak. 
Mókusetetés folyik. A hároméves fiú a mókus, akit ötéves nővére etet amerikai 
mogyoróval. Neki adja saját részét is (amit semmiképp sem tenne játékon kivid). 
Utána a papa a mókus. Amikor a papa mogyorót akar juttatni a kislánynak, 
„Ilyet ne csinálj!" - szól rá a kislány. A mókus valóban nem etetheti az etetőt. 

Ennek ellenére formabontásra is kész a gyerek. Mamát játszik az öccsévei a 
kislány (7; 6). Nagyon erélyes mama. Az öccse egy ízben „Anyi"-nak hívja. , Ге 
Péter, ha én Anyi vagyok, az nem jelenti, hogy nem vagyok gyerek." Bújócsxa. 
Bemegyünk a feleségemmel a gyerekszobából a mi szobánkba, ahol a gyerel ek 
bújnak. „Biztosan a Péter szobájában vannak", mondom a játék kedvéért. „Ott 
nem lehetünk, mert onnan jössz", mondja a kislány (5; 6). 

Gyerekeim mikrofonba mondott meséi csinos kötetet tennének ki. A 4-5 éves 
gyerekek meséi nem hasonlítanak a gyerekmesékre. „Két villamos legelt a folyó 
mellett", így kezdődik a négyéves fiú egyik meséje. A sematikus „vitorlás" rajzot 
megelőzi egy dinamikus hullámokat, vitorlás-versenyt idéző tollrajz. „Én most 
csak rajzolok. Nem kell, hogy valami legyen" (5; 11). 

A költői mű formaelemei korán jelentkeznek. Az 1; 5 éves kislány a neki 
szóló „Cica-Mica" mintájára rögtönzi az „Anyi-Manyi"-t. „Jó vicc", mondja utá-
na nevetve. 

A metaforák, metonímiák még nem váltak el világosan a tévesztéstől. А к s-
fiúnak (4; 0) elzsibbadt a lába: „Szódavíz van a lábamban." Szeretné látni a 
virágzó cseresznyefát, de már sötét van: „A lámpa n e m akarja beengedni íz 
ablakból a világosságot" (5; 6 éves lány). Terjedt az arcán a bőrfertőzés. „M rt 
mindig átviszed. Vacakolod [= mutatóujjával simogatja az arcát]." „Az nagyon 
jó édes. Cumizáshoz kell" (6 éves). A 2; 3 éves kisfiú nézi a róla készült fér y-
képet: „Péte a tűkbe." Egy hároméves lány családi fényképeket néz. Az egvik 
képen a nemrég meghalt nagynénjét látja: „Belehalt a képbe." A jelen levő 1" ét-
éves kislány nevetve helyreigazítja: „Kis csacsi, koporsóba halnak, n e m fény-
képbe." Pre-metonímia: az 1; 10 éves kislány apja lukas zokniját nézi: „lukas 
lábi". A valósággal játszik, a mesét hozza be a valóságba egy négy és fél éves 
kisfiú metaforája: „Hozz nekem olyan gépet, amelyik felszívja a dörgést és vil-
lámlást." A megfelelő szó hiányát hivatott betölteni (katakrézis) az egyenes j ílző, 
amikor a gyerek azt akarja közölni, hogy nem szénsavas vizet kér: „Egyenes 
vizet. Sima vizet" (4; 11). Az egyenes szó a szabályost is helyettesítheti: „Csináj-
junk egyenes köröket" (5; 5 éves lány). Tudatos metafora vagy metonímiák 
gyakoribbak 7-8 éves korban: „Anyi, hallottam a hangotokat, amikor éppen 
nevetett a Miklós bácsi. Aztán aludtam. Miklós bácsi nevetett a legjobban. Olyan 
hasas nevetés volt" (7; 9). 

Ha nem is „alkalmazza" a metaforikus jelentésátvitelt, a metafora alapállását 
foglalja el: mindent friss szemmel lát (igazán lát), mindent megkérdőjelez. „Miért 
mondják, hogy »kagyló« a kagyló? A telefonkagyló, az kagyló. De a kagyló?" 
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(8; 3 éves lány). „Mi az, hogy »jelen«?" Később elmondja, hogy azt kell mondani 
a hetesnek: „jelen voltak.. ." (7; 6 éves). „Olyan okos vagy, mint egy püspök" 
- hallja egy nénitől. „Hogy nőtt az, hogy lett az a név?" Motivációt vár (5; 6 
éves lány). „Mondjál mesét! Miért van úgy bezárva nálad a C? Hogy ne tudjak 
kijönni? [С a kezdőbetűje a becenevének.] Mert, ha kijönnék, felpofoznám a 
Pétert [a kisöccsét]?" (8; 3). A kétéves kislány (1; 10) most van először állatkert-
ben. Hosszan nézi a vízilovat: ,,Méé[r]?" kérdezi, inkább globálisan, mint ellip-
tikusan. Ez az alapkérdés hozza mozgásba a szavakat; erre keresnek választ a 
metaforák. 

A gyereknyelvben a jelzőket nem vezérli gépiesen a jelzett szó, még elevenek: 
„Édes, piros Nagymama" (2; 9 éves fiú). A gyerek hasonlatai sem konvencio-
nálisak. „Én hoztam be, én viszem ki [a céklasalátát]. Mintha ugyanazzal a 
villamossal mennénk, amivel jöt tünk" (5; 4 éves lány). A hétéves kislány hár-
masával számol felfele, majd lefele. „Olyan, mint a páternoszter", ahol a két 
művelet egyidejű. „Mér.. . mér.. . Mér nézel így.. .?" kérdez a kislány (7; 6) az 
anyját, „Úgy néztél, mint amikor még nem volt cukor a teádban." A kislány 
bebújt az apja zakójába és nézi magát a tükörben: „Úgy nézek ki, mint egy 
baba-bábu [bábszínház-figura]" (7; 6). 

A gyerek mondatai , szavai azért költőiek, mert költőien őszinték, költőien 
precízek. Ami a kettőben közös, az a tisztességes, naiv alapállás. Bartókot hall-
gatunk a rádióban. „Ez úgy érdekel engem, mint téged az óvodások műsora", 
mondja a lányom (5; 5 éves). 

A szülők megvették a betétes piros ceruzát: „Olyan gyönyörű, és nagyon 
lehet vele dicsekedni" (7; 4). Lányunknak (7; 5) „szabadnapja" volt. Átment 
reggel a barátnőjéhez, Editkéhez, és hat után jött meg. Editke közben iskolába 
ment. Lányunk négy órán át várta az iskola előtti játszótéren. Este megkérdez-
tük, tudta-e, hogy ezt nem kellett volna tenni. „[Mutatja:] ( ) ennyire tudtam, 
(—) ennyire nem." Radírozással elrontja a házifeladatát. „A fejed tudta, hogy 
tintát nem lehet radírozni, de a kezed malackodni akart", javasolom. „Olyankor 
a fejecske is akarja" (7; 6). „Én most valami (r)osszat aka(r) csinálni", jelenti be 
a fiú (5; 4). A lány (8; 6) hagymát eszik: „Olyan jó büdösnek lenni." 

A precizitásra való törekvés az őszinteség nyelvi formája. így talál rá, a szak-
nyelvi szó, az „éberálom" vagy „fantáziálás" híján is a legmegfelelőbb kifeje-
zésre. Lányunk (7; 4) elvonul a kövével. A hangját sem hallani másfél óráig. 
Boldogan mosolyogva jön be: „Olyan jól gondolkozta." A villamos ellenőr hosz-
szasan számol minket. Egy felnőttel többet számol. „Téged is felnőttnek nézett" 
- mondom. „A lábamat látta. Nem nézte, mi következik" (7; 4). Játék a szülőkkel. 
A kislány (5; 10) nem tudja elképzelni, hogy a nagypapa valamikor gyerek volt. 
„Anyit sem." „Neked valahogy van még gyermekformád", mondja az apjához 
fordulva. „A néni, aki bácsi" (4; 9 éves), egy bariton hangú néniről van szó, 
aki őrmesteri rangban szolgált a határőrségnél. Lányunk behívja éjjel az anyját: 
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rosszat álmodott. Egy tigris szerepelt egy visszatérő álomban. Az álomnak néha 
utórezgései voltak. A tigris nem tűnt el. Percekig ébren is látta. „A tigris az 
nem álom. Azt igazán látom. Igazán látom játékból (7; 5)." Ebben az időszakban 
veti fel: „Mé hall meg az embee?" Nemcsak az ember, mondjuk az állat is, a 
növény is. Hogy mit csinál, ha meghal? Nem érez semmit. „Asse tudja, hogy 
meghalt" (7; 1). „Meghaltam. Nem is vettem észre", mondja a halott egy hui-
chol-indián halottas énekben.15 

Azt hiszem, nem költői túlzás, hogy a költői kreativitás természetes adottság. 
Minden gyerek kivételes tehetség: a primér őszinteség megőrzéséhez kell külö-
nös képesség. A kérdés: miért és milyen módon akadályozzuk meg, hogy a 
gyerek felnőttkorában is megőrizze eredeti készségét, hogy továbbra is költőien 
őszinte, költőien precíz legyen. 

1 Pontosabban: az iratrendezőnek abból a lá-
dikájából, melyre (az akkor 17 éves) fiam az 
„Időveszteségek" címkét ragasztotta. 

2 A kislányból kitűnő nyelvész lett. 
3 Érdemes lenne gondolkozni azon, vajon 

miért fokozzuk előszeretettel rosszal a jót. 
4 „Bezzeg Kovácsik... nem lopja a napot [...] 

azért van a feleségének rendes ruhája." KA-
RINTHY Frigyes, Bezzegék = Uő, Följelentem az 
emberiséget, Bp., Szépirodalmi, 1967, 245-247. A 
kötet nem jelzi a kroki első megjelenésének he-
lyét és időpontját. Érthetetlen módon mind a 
mai napig nincsen kritikai kiadása a legegyedül-
állóbb magyar írónak, akit bátran tekinthetünk 
a világirodalom legnagyobb humoristájának. 

5 Anna SEGHERS Die Rettung [Mentés]-ében 
(1937) írja, hogyan gyűlölte a húszas években a 
gépiesen alkalmazott üres közhelyeket. Szomo-
rúan állapítja meg, hogy ma már az ő ellenállása 
is megtört, és nemegyszer azon kapja rajta ma-
gát, hogy maga is ezeket a kliséket használja. 
Sztálin a Kommunista (bolsevik) Párt XVII. 
kongresszusán idézte egy kolhozvezető kitérő 
célzatú mozgalmi szólamait, hosszan idézve 
МАО-CE-TUNG A klisé szerepe a propagandában 
című cikkét. 

6 Kulturális forradalmunk kérdései, Bp., Szikra, 
1952, 9. 

7 SOLTÉSZ Katalinnal társszerzésben írott, 
eredetileg A pártnyelvről címet viselő könyvecs-
kénk kéziratát azzal utasította vissza ideológiai 
lektora, hogy a nyelvész ne filozofáljon (itt a 

„Pártnyelv és a gondolkodás" című fejezetre 
utalt). Mondja meg, ez helytelen, ez a helyes. A 
kézirat a Szovjet Kommunista Párt XX. kong-
resszusa után került elő a fiókból, és jelent meg, 
módosításokkal, 1954-ben A mozgalmi nyelvről 
címmel (Bp., Művelt Nép). 

8 De mint a széles szárnyú héja, / Midőn 
csirkét rabolni célja, / Vagy rá a cső nem puffra 
lő, / Ép oly irányt vesz mostan ő (A sárkány). 
Nem iktathatjuk ki a szókincsünkből a tudatosít, 
a hiányosság, a lazaság, a konkrét stb. szót. Nem 
javított a helyzeten, amikor 1952-ben eltűnt a 
sajtóból a kiértékel, viszonyul, irányt vesz; és az 
újságíró, a viszonyul szót elkerülve írta: „S. elv-
társ pedig változtasson a pár tmunkához való 
hozzáállásán." (Fogaskerék 1952. okt. 11., FÓ-
NAGY és SOLTÉSZ, i. т., 1954, 66.) 

9 A kifejezésmódon, a beszédmodoron ke-
resztül igyekszik öntudatlanul azonosulni a be-
szélő egy másik személlyel, akit tisztel vagy sze-
ret. Az ösztönlélektan az azonosulási törekvést 
a bekebelezésre, az inkorporációra vezeti vissza 
(FREUD, Massenpsychologie und Ich-Analyse 
[1921] = Uő, Gesammelte Werke, 13: 73-161, 1. 120 
és kk., London, Imago, 1940). Egy ember vagy 
isten bekebelezése, erejének kisajátítása az an-
thropophagia és theophagia célja. A beszéd mint 
orális tevékenység az eszmei bekebelezés ideális 
eszköze. Az inkorporáció ambivalens tevékeny-
ség: „úgy szerette, majd megette." így érthetőbb, 
miért válik az utánzás olyan könnyen (agresz-
szív) paródiává. 
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10 Karl BÜHLER emelte ki először a nyelvi 
jelek három alapfunkcióját (Sprachtheorie, Jena, 
Fischer, 1934). 

11 A politikai élet nyelvében a nyelv ürügy, 
megfélemlít vagy magasztal („l'alibi du langage 
est en même temps intimidation et glorifica-
tion"), Le degré zéro, Paris, Seuil, 1953, 22. 

12 Igyekeztem ezeket meghatározni és értel-
mezni egy korábbi tanulmányomban (Situation 
et signification, Amsterdam, Benjamins, 1982). 

13 Meglepő, hogy a lélektani irodalom az 
utóbbi évtizedben jött rá arra, hogy a gyerek 
képes a valósággal játszani (pretend-play), lásd 
LESLIE, A. M., Pretense and representation, 
Psychologic Review (1987) 94: 412-126; LILLARD, 
A. S., Pretend play skills and the child's theory of 
mind, Child Development (1993) 64: 348-371; 
FÓNAGY, I.-FONAGY, P., Communication with 
pretend actions in language, literature and psycho-

analysis, Psychoanalysis and Contemporary 
Thought (1995) 18: 363-418. 

14 Ez már önmagában véve is játék a játék-
ban. A terápia keretében lezajló barokk dráma 
ennél bonyolultabb volt: játék (játék [játék {játék] 
játék]). Az esetet Peter FÓNAGY beszámolójából 
ismerem, aki, velem ellentétben, nem veszett el 
a zárójelek labirintusában. 

15 Wazviri. A primitív népek költészete, Bp., Bib-
liotheca, 1942, 27. - Ugyanilyen kérdően nézi 
Walt Whitman és egy kis amerikai lány a halott 
sápadt arcát. "He is at a funeral looking into a 
coffin. A girl stands on her toes and joins him 
looking in the white face in the box. 'You don ' t 
understand this, do you, my child?' 'No', she 
answers. 'Neither do I' is his muttered and kindly 
rejoinder." (L. WHITMAN, Walt, Poems, New 
York, The Modern Library, 1921. Carl SAND-
BURG szerkesztői előszavából idéztem (xi I.). 
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