
HUNG. KÖZL. 21. ÉVF. 3(80). SZ 453-458 NOVI SAD - ÚJVIDÉK 

ETO: 809.451.1-6/497.1/ CONFERENCE PAPER 

NYELVÁLLAPOT-VIZSGÁLAT A KÉPES IFJÚSÁG 
1989. ÉVFOLYAMÁBAN 

Rajsli Ilona 

A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 
Újvidék 

Közlésre elfogadva: 1989. okt. 7-én 

Előre kell bocsátanom: rendhagyó nyelvi elemzés ez az enyém; több is, 
kevesebb is annál, ahogyan a sajtó nyelvéről készült elemzéseket egyáltalán 
elképzelni szokás. 

Nem azt akarom ezzel mondani, hogy túlhaladottnak tartom a szokásos 
eljárásokat (a helyesírástól a fogalmazásig teijedő, hierarchikusan felépített 
elemzési módszereket), de esetünkben, egy ifjúsági lap nyelvét szem előtt 
tartva annyi mindenre, annyi minden másra is kell figyelni! Nagyon is 
szükséges lenne elkészíteni egy átfogó, alapos, minden nyelvi réteget feldol-
gozó elemzést; itt most mégis csak azokról a szembeötlő, tolakodó nyelvi 
jelenségekről szólnék, amelyek leginkább kihatnak az ifjúság nyelvhasznála-
tára, s amelyek a nyelvieken kívül másféle fogékonyság, pl. a viselkedés- és 
magatartáskultúra, a vizuális és egyéb esztétikai ízlés kialakításában is részt 
vesznek. 

A Képes Ifjúság egyféle nyelvi modellt nyújt olvasóinak. Arra, hogy a 
fiatalok miként fogadják ezt a modellt, milyennek tartják a lap nyelvezetét 
és hogyan viszonyulnak néhány lényeges nyelvi jelenséghez - a becsei 
középiskolások körkérdésre adott válaszaiból derül fény. A fiatalok vélemé-
nyéből leszűrhető, hogy a megjegyzések, kritikák ellenére is követendő 
minta számukra a lap nyelvezete, a nyelvi megnyilatkozás egy lehetséges 
módja. 

A lap vizsgálatakor1 kirajzolódnak azok a nyelvi elemek, amelyek jól 
vagy rosszul, de hatnak olvasóikra, befolyásolják nyelvhasználatukat. Van-
nak olyan nyelvi sajátságai, amelyek különbözővé teszik más lapoktól. 

1 Az 1989-i évfolyam számai mellett 5-5 1987-i és 1988-i számot néztem át. 
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Legfontosabb a nemzedéki elkülönülés szándékából eredő bizalmasabb, 
közvetlenebb szólniakarás hangneme. Nem túl szembetűnő ez a lapban, sem 
erőltetett, de témától függetlenül megtalálható. Leginkább a lexikán érez-
hető, a szavak kiválasztásának a módján, de más vonatkozásban is. Pl. a 
szakszervezet tagja az szakszervezetes, az egyén ide betagosodik, s ezt a hangne-
met érezteti a számtalan zsargonszó is. 

A Képes Ifjúság nyelvét többféle típusú színes elem teszi a többi lap 
nyelvezetétől merőben mássá. Nézzük először a címeket! Az ötletes vizuális 
megoldásokba nyelvi-szemantikai bravúrt is belevisznek, pl. a HON-FOG-
LALÓK, vagy a MŰ-ALKOTÁS szavak összetevői elválasztva jelennek meg 
többletjelentést előlegezve ezzel, polemizáló hangnemet sejtet a Kloroform -
iskolareform cím is stb. A szerző gyakran él egy jól ismert fordulattal, s a 
nem várt pillanatban megváltoztatja, valamivel kombinálja, ellenpontozza. 
Erre leginkább szólásokat, közmondásokat használnak fel, pl. Aki nem 
dolgozik - sztrájkol?-, Rendszert melenget a keblén (1843. évf. 6.I.)2; Jajvörös 
vagy kapusárga? (1900. évf. 4.1.). A Mit ér? formula is igen kedvelt, többféle 
behelyettesítéssel szerepel: Mit ér az ember, ha dolgozik? Mit ér a sajtó, ha 
ifjúsági? és végül Mit ér a pénz - ha dinár? 

Az ötletesebbjei mellett erőltetettnek tűnik az alliterációra törekvő cím: 
Hegyesen hegyeződik a helyzet (1830. évf. 6-7. 1.) 

A lap nyelvezetét színessé, érdekessé és nem utolsósorban fiatalossá 
teszik a neologizmusok. A muskátlizenész, a hifitorony, a tollnok pl. már 
teljes polgárjogot nyert szóként szerepel a lap oldalain; szerkezetük többé-
kevésbé áttekinthető, míg a hifitorony szóalak áttekintése, vagy a jelenlétileg 
szó értelmi befogadása már nehézségekbe ütközik. 

A fiatalok nyelve jól elbírja a nyelvi különlegességet, a játékosságot, a 
humort, a bravúros névalkotást. Az egyik interjúalany, a Hobbo Blues Band 
tagja így nyilatkozik: Én tavaly alaposan kihobbóskodtam magam (1916. 4.); 
egy helyen azt a különös lakosztályt nevezi a szerző lakhandi-nak, amely a 
röf-röf-öknek készül. De találunk eredeti névalkotást is, amikor a mások 
nevében apelláló anonim levélíró az újságírótól a becsületes Névnélküliusz 
megtisztelő nevet kapja. Ilyen továbbá a fi-fi íz jelzős szerkezet is, amely a 
Fiatalokról fiataloknak c. rádióműsor sajátos hangulatát hivatott kifejezni. 
A játékos szóalkotásra is sok példát hozhatunk fel. Ezek jórészt bevallott, 
illetve csak kikövetkeztethető asszociációk szüleményei. így tudjuk meg, 
hogy Balázs Attila Londonban őszült (tehát nyaralt), és azt is, hogy a 
Mirnics név n-je miatt hupniződ a hupiződ Topolyán. 

Az ifjúsági nyelv eme kísérletei, néha különcködései nem mindig hoznak 
létre helyes alaktani formát, tartós nyelvi építőelemet. Túlkapásokra is van 
példa, pl. amikor az igazak-at fokozza a szerző: az illetékesek a legigazabbak 
álmát alusszák (1843. 6.). A különlegességre törekvésnek immár az eltúlozá-
sa az a pár soros lemezismertetés, amelybe az alábbi szerkezetek és összeté-

Az adat után az évfolyam és a lapszám van feltüntetve. 
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telek vannak besűrítve: ihletbunker, piócaszopta érzelmek, lúdbőr-invázió, 
tébolyszilánkok (1897. 25.). 

Ugyanakkor figyeljük meg a következő mondatok hangulatot teremtő, 
különös stíluselemeit: Gondoljunk bele egy hangyányit (1843. 6.); a tanárnő 
,.poros" nyelvezetre akart bennünket rászoktatni (1850. 12.); tudja, minket 
rág az infláció (1908. 8.); 

ilyen a kredenckék tornaszőnyeg. Nyilvánvalóan rendhagyó esztétikai 
hatást igyekezett tolmácsolni a riporter akkor, amikor a Ludasi-tavon meg-
tartott Don Juan-előadást réceriogató spektákulum-naik nevezte. 

A frazeológiai egységek egyes elemeit nemcsak a címekben transzformál-
ják, kombinálják vagy hagyják el, hanem a szövegbe beépítve is. Hatásos 
stíluseszközt is nyerhetnek így, de az elfogadhatatlan deformációra is van 
példa. Ilyenek a következők: Türelem feszültséget terem (1907. 21.); Kis pénz 
- nagy zene (1843. 19.), falrafestett ördögnek is rossz (1844. 18.). Alig 
kikövetkeztethetően, csak a vonzatról sejtjük, hogy a jól ismert Nem esik 
messze az alma a fájától szólás lehetett a mintája a következő mondatnak: az 
ifjúsági vezetőségek hivatalos álláspontjai jó messze esett az ovációtól (1943. 
3.). A következő példa már arra mutat, hogy a hiányos emlékkép következ-
tében deformálódott szóláshasonlat értelmi-logikai bukfenccé válik: akkor a 
szalma többe kerül majd, mint a patikában (1914. 9.). 

Érthetően gyakori a zsargonszerű nyelvi elemek használata. Egy részük 
közvetlenül, a beküldött levelek, válaszok révén kerül be a lapba, mindene-
setre erőteljes vonása a lap nyelvezetének. A megszokottá vált lóvé, kaja, 
csaj, cucc típusúak mellett nézzük inkább a ritkábban előfordulókat! Ilyen a 
kiveséz .megbírál' értelemben, a kibuliz ,kiügyeskedik valamit' jelentésben. 
Némelyek csak szövegkörnyezetükben kelnek életre: pl. a szakma nagyjai 
eddig csupán a nyakkendős úriemberekre „utaztak" (1844. 12.); vagy a zsúr is 
megérhetett egy misét (1916. 10.), tűztem a buszpályaudvarra (1843. 4.). 

Ha nem is túl nagy számban, előbukkannak különböző szaknyelvek 
zsargonszavai is. Csak ízelítőként emelem ki a konyhaművészet néhány 
kifejezését, amelyeket egy fiatal szakácsjelölt használt az interjúban: ezek a 
kruton, a pompáj s a regionális ejtésű kloffol, kikloffol. 

Talán egyetlen nyelvhasználati réteg sem tükröződik olyan híven a Képes 
Ifjúság szövegeiben, mint a jugoszláviai magyar fiatalok divatszavai. Itt 
igazán közel kerül egymáshoz az írott nyelv és a fiatalok által beszélt 
köznyelv. E csoport elemei többféle rétegből, többféle módon verbuválód-
nak; van itt közszó, zsargon, idegen szó, szóalkotás. 

Az 1989-ik évi számok figyelmes olvasásakor, valamint a régebbi évfolya-
mok fellapozásával összeáll egy szócsoport, melynek elemei ma kétségtele-
nül közkedveltek a fiatalok körében. Ilyenek pl. az image, a blokk, a kvázi, a 
folk, a demo, a vamp; de szeretik a címszó, a projektum kifejezéseket, a 
meglovagol igét. Szinte mindegyikük igényelne bővebb magyarázatot. 

A projektum szó az ÉKsz-ban kicsillagozva, az elavult megjelöléssel 
található. Mifelénk - nap mint nap tapasztalhatjuk - igen népszerű kifejezés 
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és sok mindenre értik. Jelent tervet, elgondolást, tervmunkálatot és még sok 
minden mást. 

A címszó és a blokk szó úgyszintén nagyfokú jelentésbővülést mutat a lap 
nyelvhasználatában. „Helyben juthat hozzá a számára fontos címszavakhoz" 
(1896. 8.) - olvashatjuk egy könyvesbolt újdonságait bemutató cikkben. S így 
jövünk rá, hogy a mondatban konkrétan könyvet kell érteni a címszón. 

A blokk szót a fiatalok főleg több egymás után megszakítás nélkül 
következő zeneszám megnevezésére használják, ez tehát a zenei blokk, de 
található a lapban más értelemben is, pl. Éjfélkor kezdetét veszi a szórakoz-
tató jellegű blokk (1834. 7.). 

Érdekes lenne vizsgálnunk egyes divatszavak keletkezésének a körülmé-
nyeit is, hiszen a demo és a vamp pl. ilyen természetű szóelemzést igényelne. 

Az image kifejezést szívesen és igen különböző jelentésben használják a 
fiatalok. A szó jelenthet náluk eszményt, viselkedésformát, példaképet, sőt 
egészen tág értelemben életmódot is. Az idegen szó használatát, hatását 
méginkább erősíti az, hogy a szerbhorvátban is nagy népszerűségnek örvend. 
A szópályázat eredményeként elfogadott hírkép, közkép már e momentum 
miatt is csak nagyfokú tudatossággal érvényesülhet ezen a területen. Az 
image szó továbbélésével, ilyen tág értelmezésével mindenesetre fennáll a 
veszély, hogy a kifejezésmód finom árnyalatait szorítja ki egy nemzedék 
szóhasználatában. 

Ugyancsak érdekes jelenséget példáz a spot-clip szópár sorsa. A video-
spot - szintén szerbhorvát segédlettel - sokáig uralta a használatot, az 
átnézett számokban már csak az úgyszintén idegen video-clip szó található, s 
az újabb származék, az anti-clip kifejezés. 

E témánál egyúttal áttértünk az idegen szavak, kifejezések területére. 
Ezek jelenléte a lapban természetesen a tematika és a szerző függvénye. 
Visszafogottan, gazdaságosan bánnak a lap újságírói az idegen szavakkal, 
alkalmazásuk nem zavaró, nem gátolják a megértést. Nem mondható el 
azonban mindez a zenei rovat írásairól. íme egy csokorra való: européer, 
darker (mozgalom), singl (kislemez h.), LP (nagylemez h.), továbbá show 
business, fixer, gyakran szövegbe épülve: zseniálisan cool a hangulat (1901. 
24.); pulzáló idő (1901. 26.); kemény rockerek (1897. 25.); Ennyit a fair 
playről (1851. 4.); balkáni machoómanek mentalitása (1916. 39.); egy szelet a 
show businessből (1897. 6.). 

A zenei rovatban megjelent idegen szavaknak ez csak egy kis hányada 
(egyes „havy-metal", „hard-rock" és egyéb alternatív csodák szakzsargonját 
már csak azért sem elemezhetem, mert igyekezetem ellenére sem tudok 
eligazodni a menő könnyűzenei irányzatok szövevényében). 

Mindez igencsak meggondolandó, hiszen az ankétból világosan kitűnik, 
hogy a fiatalok szívesen olvassák ezt a rovatot, egyesek csak ezt böngészik 
át, s ami még leszűrhető megjegyzéseikből, nem is érzékelik az angol és más 
idegen szavak tömegét, ezek már olyannyira beférkőztek nyelvhasználatukba, 
hogy természetesnek érzik az említett kifejezéseket. A megkérdezetteknek 
csak elenyésző hányada kifogásolta az idegen szavakat. 

2 



NYELVÁLLAPOT A KÉPES IFJÚSÁG 1989. ÉVFOLYAMÁBAN 457 

A nyelvi durvaságok és vulgáris kifejezések lapbéli előfordulásának ügyé-
ben nehéz szubjektivitás nélkül állást foglalni. Anélkül, hogy az embert ne 
nézzék finomkodónak, álszentnek, prűdnek. Tény az, hogy a lapban e nyelvi 
megnyilvánulásnak többféle árnyalata előfordul. Talán nem is arról kellene 
itt szólnunk, mi a véleményünk e jelenségről, hanem arról, hogy milyen 
érzést vált ki a kinyomtatott vulgarizmus az olvasóban, a kinyomtatott szó, 
amelynek már e minőségéből kifolyólag egészen más a súlya, mint az 
indulatos, kimondott szóé. A körkérdés szerint a fiatalok véleménye meg-
oszlik e dologban. A kérdezetteknek kb. 40 százaléka egyértelműen elveti a 
nyelvi durvaságok lapban való használatát, közel ugyanennyi pedig egyértel-
műen helyesli azt. A többiek bizonyos fenntartásokkal fogadják cl a tényt, a 
stílus követelményeire hivatkoznak, ugyanakkor azt is megjegyzik, hogy nem 
kell eltúlozni a dolgot, ismét mások az írás tartalmától teszik függővé a 
használatot. Sokan azzal érvelnek, hogy ez a fiatalok lapja, a fiatalok pedig 
gyakran használják e kifejezéseket az életben. Van olyan vélemény is, 
miszerint így lehet közelebb jutni az ifjúsághoz. 

Itt is - akárcsak a divatszavaknál - érezhető a korosztálytudat nyoma; 
véleményükkel, ahogyan az ifjúság sajátságának és sajátjának fogadják el a 
nyelvi durvaságot, bizonyos elkülönülést szeretnének biztosítani. 

Azt is hozzá kell tennünk mindehhez, hogy a kérdéses szavak, kifejezések 
egyrészt a vitarovat hozzászólásaival (Kibeszélő), szókimondó véleménynyil-
vánításokkal, másrészt pedig a „nem cenzúrázott" interjúk állal kerülnek be 
a lapba, amit szintén meg kell fontolni, főleg akkor, ha a mai fiatalok 
életvitelét általában, ezen belül pedig a kötöttségektől, a szellemi béklyóktól 
mentes megnyilatkozási óhaját szem előtt tartjuk. 

A természetességei, az életszerűséget azonban talán mégis másként 
kellene elérniük a fiataloknak, ha másért nem, azért, mert a vulgáris, 
obszcén szavak használata minden tekintetben kényszer azokra nézve, akik 
nem élnek vele, akik nem igénylik (az ankét szerint ez megközelítően 50 
százalék), s hogy még egy érvként Szende Aladár találó megfogalmazását 
vegyem kölcsön: ez is társadalmi környezetszennyezés. 

A Képes Ifjúság nyelvében kevés tájnyelvi elem, tájszó fordul elő. 
Leginkább interjúban, a beszélt nyelv minél hívebb tolmácsolásakor kerül-
nek be a lapba. Ilyenek pl. a bóklászik, a dörgöl, a kéne ragozási forma stb. 
Regionális elemnek tekinthető a kooperáns, az urbanista, az irodista szó. A 
jelentés szempontjából érdekes a következő a lapnak több helyén is megbi-
zonyosodhatunk arról, hogy vidékünkön a betonoz igének aszfaltoz értelme 
is kialakult, tehát ha valakinek a háza előtt betonoznak, akkor azt mindenki 
úgy ért, ahogyan kell, hogy a helyi járulékból a járdát vagy az úttestet 
aszfaltozzák. 

Még nagyon sok mindenről lehetne és kellene beszélni a Képes Ifjúság 
számait lapozgatva. Meg kell említeni az ötletes vizuális megoldásokat, a 
fiatalok ízléséhez igazodó, látszólag „kaotikus" oldalbeosztásokat, amelyek-
nek egy-két aspektusa nyelvi jellegű is; vagy szólni kell a példaadó jelen-
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ségről, hogy a Tanuljunk népdalt! c. rovatban a kotta alatti szöveg zárt e 
hangjait a kiejtési hűség érdekében jelölik. 

Felbukkannak az írásokban sokat emlegetett és tisztázottnak vélt nyelvi 
problémák is, így pl. a számít és a számol felcserélése: nem számítva a 
kisszámú kivétellel (1915. 18.); a helyiség-helység, a résztvevő-részvevő szópá-
rok tagjainak helytelen használata, többször is előfordul az egyezünk valaki-
vel, az egyetértünk valakivel szerkezet helyett, a honoráris forma, továbbá 
találunk nyilvános vitát, közvitát és társadalmi vitát. Tipikusnak számít, és a 
fordítás is erősíti azt a jelenségei, amikor a nak/nek birtokos jelzői rag 
kimarad a birtokos szerkezetből, pl. Modortalansága, páváskodásra való 
hajlama és mogorvasága következménye, hogy stb. (1842. 20.) 

A ragozással van baj a következő mondatban: Felfoghatatlan számomra, 
hogy emberek nem értenek verseket, amikor mindegyik világos... (1903.. 6.). 

A körülményeskedés, a terjengős kifejezések nem jellemzőek a lap 
nyelvezetére. Ezt annál is inkább örömmel tapasztalhatjuk, mert Deme 
László tíz-egynéhány évvel ezelőtt az ellenkezőjét állapíthatta még meg a 
jugoszláviai ifjúsági sajtó nyelvét vizsgálva. Olyan szerkezet, mint pl. a nem 
nyert megoldást, nem kerülnek felhasználásra nemigen található, annál több 
az értelmi-logikai zavart tükröző megfogalmazás, a képzavar, melyek rész-
ben a gyors munkatempónak, az újságírás körülményeinek tudhatók be. 
Ilyenek a következők: hov~ tornáztuk le magunkat (1896. 8.); a szerzők 
tömegesen kapnak toll után (1896. 8.); ördögi körforgás kerül az ördögi kör 
helyébe (1916. 6.); több esetben pedig szerbhorvát analógia érződik: a 
gazdaságban valahol csikorgott (1916. 9.), tehát: negde ákripi; nagyobb szóhoz 
kellene jutniuk a szakembereknek (1916. 17.), emögött valószínűleg a imati 
vecu rec fordulat áll. Két szerkezet keveredett össze a következő mondatban: 
államellenes tevékenységen csípték rajta (1851. 6.), mégpedig a rajtakap 
valakit valamin és az elcsíp valakit. 

Nyelvi modellről beszéltünk a beszámoló elején. A Képes Ifjúság munka-
társaira nagy felelősség hárul, mert az általuk kínált nyelvi modell - mint 
ahogyan a körkérdés adatai is alátámasztják - , mintaként, példaként szolgál 
környezetünk fiatalságának. 

Ha a Képes Ifjúság egy korábbi számának nagy kérdésére: Mit ér a sajtó, 
ha ifjúsági? nem is válaszolhatunk, abban bizonyosak vagyunk, hogy ez az 
ifjúsági lap fontos részét vállal egy érzékeny korosztály nyelvi és viselkedés-
kultúrájának kialakításában. 
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