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SZÓLÁSKINCSÜNK MINT NYELVI ÉRTÉK 

Papp György 
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Újvidék 

Közlésre elfogadva: 1989. dec. 20-án 

Az adott közösségre már csak bizonyos elemei által megőrzött, reprezen-
tálható nyelvi értékekkel is hatni akaró nyelvművelési koncepció ma egy a 
sok közül, egy a legmellőzöttebbek közül. 

Életképes-e egy ilyen felfogás? Lehet-e a nyelvművelésnek egyszerre több 
arculata, elve? A nyelv felől nézve természetesen nem, ami a normatív 
szándékú tevékenység végeredményét illeti. A címzett, a megcélozott ember 
felől már nem ilyen egyszerű a kérdés, amint a kacagtató, gunyoros, didakti-
kus, hibavadásző, tanácsadó, sőt lebunkózó nyelvművelői gyakorlatok békés 
egymás mellett élése is bizonyság. 

A pozitív nyelvművelés hatásfoka tárgyilagosan még nem értékelhető, egy 
dolog azonban egyre bizonyosabb: a nemzetiségi közösségek magyar nyelvét 
erőtlenségének, erőtlenedésének, romlásának, igénytelenedésének ismételt 
hánytorgatásával nem lehet sem megmenteni, sem érezhető mértékben 
javítani, azonosulás, egyfajta helyzeti beleélés nélkül, amelynek tárgya az 
önhibáján kívül a magyar nyelviség peremére szorult beszélő, olyan remény, 
célkitűzés híján, hogy a belső nyelvi értékének tudatosításával a nyelwálto-
zás negatív tendenciái lassíthatók, megállíthatók, megfordíthatók. 

Az még a pozitív nyelvművelésen belül sem egészen világos, mi nevez-
hető nyelvi értéknek, főleg mikroközösségek vonatkozásában. Hol képződnek 
ezek az értékek? A tudomány, a publicisztika, vagy az irodalom vagy éppen 
az argó nyelvi műhelyeiben, ahogy Kolozsvári Grandpierre Emil véli, s 
mindazt, ami itt történik, milyen normaszemlélettel ítélhetjük meg? Bénult-
e csakugyan minden nyelvhasználati szintünk, mert irodalmunk nyelv szán-
dékos tendenciáiban negatív, a köznyelv nehézkes és élettelen, és csak a 
familiáris, falusi nyelv él? 
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Érték-e a gyakran provinciálisnak, parlaginak, familiárisnak minősített, 
közhellyé silányult és silányított frazeológia, a szólás- és közmondáskincs 
általában, és a jugoszláviai magyar nyelv vonatkozásában különösen? 

A választ messziről és több szempontból kiindulva lehet megfogalmazni. 
Először is azzal szembe nézve, hogy a látszólagos elismertség, problémát-

lanség mögött valójában nagyon kicsiny nemzeti kultúránkban a közmondá-
soknak, szólásoknak nevezett jelenség - csoport rangja. Egyesek Bessenyei 
korára, mások a nyelvújítás idejére teszik térvesztését, mások, pl. Bernáth 
Béla a magyar középkori műveltség kezdeteihez, amikor egy (szemforgató) 
erkölcsösség, a tudományos megismerés szakított a barkácsoló, kész tudate-
lemekből, mítoszmaradványokból analógiásan építkező, a nyelvi tabukban, 
erotikus szimbólumokban bővelkedő kódalkotással, és szubkultúrába, búvó-
patakká kényszerítette, freudi áttételekké transzformálta a nép szókimondá-
sát? Pl. a Kukutyinban zabot hegyezni, Kinek a pap, kinek a papné, Felült a 
Laci a nyakába; El, mint Marci Hevesen esetében. 

Százezres nagyságrendű szerelmi rejtjeltárban nem hihetünk, de az is az 
igazsághoz tartozik, hogy a nyelvtudomány adós az ennél igazabb, egyértel-
műbb tudományos válasszal. 

Az, hogy a szólások szó-, a közmondások pedig mondatértékű állandó-
sult szókapcsolatok, csak nagyon általánosan, felszínesen igaz, az pedig, hogy 
csak stilisztikai funkciójúak, egyáltalán nem. E fölfogások magyarázata, 
amint erre Kemény Gábor más vonatkozásban rámutatott,1 a klasszikus 
képelméletekben keresendő, amelyek a metaforikus, metonimikus jelölőfo-
lyamatot a behelyettesítésben, és nem az együttjelölésben, konnotációban 
látják. 

Az az elképzelés, hogy a proverbiumok, frazémák már egyszer rövidre 
zárt, értelmezett viszonyban szójelentéseket, mondatjelentéseket, már meg-
fogalmazott jelentéstartalmakat fejeznek ki, azok helyett, szép, de haszonta-
lan felesleggé minősíti őket. Vizsgáljuk meg másrészt akármelyik alakulat 
konkrét használatát, száz közül ha egyet találunk elsődleges használatkörük-
ben, amely csak a választékosság, színességre törekvés példája, s nem szolgál 
adott közlési célt is. 

Ennek feltárásához azonban nemcsak a valóban megfigyelhető jelenségek 
egyik felét, a jelalakot kellene szótáraznunk, rögzítenünk, hanem a másikat, 
a konkrét beszédhelyzeteket, sőt a közlésileg, néprajzilag, kulturálisan ki-
emelkedő, releváns beszéd- és érintkezési helyzetcsoportot is: pl. kommuni-
k á c i ó m e g t a g a d á s a , m e g s z ó l á s , f a 1 u c s ú f o 1 ó k , 
é l e t h e l y z e t e k , a v i l á g m a g y a r á z a t , s z o r o n g á s o s v é d e -
k e z é s , c s o p o r t a f f i r m á c i ó m e g a n n y i e s e t é t . 

Az imént elsődleges használati közegről szóltam, és akkor az élőszavas 
kommunikációra és a zártabb paraszti közösségekre gondoltam, de nem 
műveltségi szinteződésre, hanem a még létező közösségi összetartozásra, 
amely a szólások mögötti evidenciák, szemléleti háttérinformációk nélkülöz-
hetetlen feltétele. 
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Ennek az elsődleges használati közegnek a belső, folyton megújuló belső 
értékeit nem nehéz megtalálnunk sem folklorisztikai, sem nyelvi értelemben, 
noha a korábbi gyűjtéseknek, a Nyelvőrben, önálló kötetekben (Bácskai 
szólások)2 publikált anyagnak máig sem készült el a tudományos, a mai 
állománnyal összevető értékelése, s nagy átfogó szinkron anyagú gyűjtemény 
is még várat magára. 

Ennek ellenére sejthető, hogy nagy és sajátos eredeti anyaggal számolha-
tunk. Ezt mutatják a településenkénti gyűjtések, lejegyzett népmeseszöve-
gek, paraszti visszaemlékezések. Példát csak mutatóban érinthetünk: Ilyen 
tűznél fagytak meg a törökök,3 A víznéző asszony sem tudná megmondani,4 

Átjárnak a bácskaiak, sírnak a bánátiak.5 

Ha a nyelvhasználati, közlési értékeket, mintákat keressük, egy adott 
rétegben, beszédhelyzeti csoportban nem nehéz találnunk. Kerek, jól szer-
kesztett „beszédműveket" lelünk fel a népszerűvé vált Zabosné, Geleta 
Piroska-féle visszaemlékezésben:6 „Szülém sokszor mondta: Szép öregasz-
szonyt meg jó gyereket ugyan ki látott mán? 

Én láttam, az biztos. Mert szülém szép öregasszony volt. Nekem. Másnak 
szép volt-e, azt nem tudom. Hanem ami a jó gyereket illeti... Azt mondják, 
amelyik gyerek jó gyerek, az már beteg gyerek. 

Vagy: „Anyám, ha mérges volt ránk valamiért, mindig azt mondta - Eredj 
világnak, mint a Misák kutyája. Lajosunk megpróbálta." 

Ugyanezt a természetességet találjuk piaci beszélgetésekben (Nem mérem 
pontosan, mert elesik vele), vagy az újságban, a Közös íróasztalunkban 
például: Ekkor elmentem a felügyelőségre, de azt hiszem, az ördögöt az 
anyjánál jelentettem".'1 

Még a szóláskeveredés sem különösebben zavaró: az idő vaskerekét nem 
lehet megállítani, elfogta a buzgóság.8 

Más kérdés, hogy mindezzel az értékkel hogyan sáfárkodunk más környe-
zetekben, közegekben, ahonnan a saját példa kiemelésével, megbecsülésével 
vissza is hathatnánk az alkotó, használó közegre. 

Úgy semmiképpen, ha parasztnak nevezi a tanár azt a tanulót, aki 
kötetlen vagy kötött szövegben, használatban ilyen alakulatokkal él. 

Úgy sem, hogy a dolgozatokban kijavítjuk, korrigáljuk a legritkább 
képződményeket, mint a feldúzza az orrát, pereg a nyelve, mint a pereszlen, 
kitették a rokkáját. 

Sem úgy, hogy szedett-vedett álszólásokat építenek be stilizált „népies" 
szövegekbe. 

Ragyogó példáját adta viszont a minap Cs. Simon István egyik közmon-
dásunkkal kapcsolatban a szemléleti háttér feltárhatóságának: „Az, hogy a 
növendékmarhából milyen ökör lesz, már tinó korában, a tinóiskolában 
kiderült. A tinó iskola abból állt, hogy a már igába tört ökör mellé fogtuk a 
mégta tanulatlan tinót. így könnyebben megtanulta az ökörré válás mód-
ját."8 

A kép, a frazeológiai egységek magánvaló élete, használata, jellemzői az 
elsődleges hsználatuktól távolodva hirtelen és nagy mértékben megváltoztak. 
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íróink nyelvében szinte eltűnt, bizonyos írócsoport (pl. Urbán János, Csépé 
Imre) eszközévé szűkült. Az eredeti írói szövegekbe egyébként is kockázatos 
nyelvművelői vállalkozás lenne beleavatkozni. Még a szemmel látható szó-
lásvegyüléseknél, furcsa szóláshasználati helyzeteknél is, ami pl. Füst Milán-
ra igen jellemző. 

A műfordítás már más elbírálás alá eshet, mert szövegei viszonyítottak, 
tehát viszonyíthatóak is. Itt látszik meg a jól kimunkált használatihelyzet-
mutatók hiánya: a szólás-interferenciában (rangos műfordítónk szövegébe 
került be a Jösz te, mint a fehér tulipán a Jösz te, mint a kis angyal helyett), az 
ún. álszólások, írói kváziszólások kiszűrésének nehézségeiben, amelyek pl. 
Miodrag Pavié Kazár szótárában jelentkeznek. 

Napilapunkban, hetilapjainkban meglepően sok a szólás; címekben, alcí-
mekben, szövegekben is. Dicsérni való, találó alkalmazású már jóval keve-
sebb. Többnyire hatáskeltés, az alapos elemzést pótló gyors összefoglalások 
szolgálatában sínylődnek, még politikai híranyagban is, bántóan, kurtán-fur-
csán. Pl. „Ki akarták rántani a gyékényt Kadhafi ezredes és kormányának lába 
alól". 

Az interferencia, alakvegyülés mellett a beszédhelyzet átsugárzása a 
legbántóbb, amikor az a magyar nyelvben, kultúrában ismeretlen: „Nagy, 
sötét felhők jöttek „északnyugatról" - állt az egyik cikkben a mondat, 
amelyet csak az idézőjelben álló szó tett gyanússá: szerzőjében a világtáj 
szerbhorvát megnevezése sejlett fel, a babin kut (bába sarka, bábazug), amely 
csakugyan frazémaszerű. 

Ezekhez a példákhoz viszonyítva ritka kivételként melengetnek az ilyen 
címek: Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a meleget? - a megfelelő 
évszak mezőgazdasági viszonyaira célozva, a Föld Népében. 

A nyelvi értékek, finom és hatásos nyelvi eszközök használati érzékenysé-
ge hatásfokukkal arányos, és igényli a találó alkalmazást és a szövegkörnye-
zet árnyalt kiépítését. Enélkül a szólások tömörítő funkciója is eltűnik, egy 
magánjáró, homályos frazeológia uralkodik el helyettük, amely már nem él, 
hanem visszaél a közkeletűség, az evidencia látszatával. Még jó, ha csak 
képzavar a végeredmény: Álarcoson játszott a Vojvodina - állt egy sporttudó-
sítás címeként; Söpröget az úthenger" - írta valaki egy másikban. Egyik 
katonai tárgyú kiadvány azt ígéri katonáinknak, hogy „a parancsnok családi 
örömökben is részesíti őket", amelyből ők feltételezhetően egy fikarcnyit sem 
kérnek. Vannak aztán olyan példák is, amelyben a képzavar, értelmi homály 
mellett már csak űr a gondolat, amelyet olvasóként keresni indulunk: ,/lz 
usztasák a fasiszták kaptafájára akarták húzni fiainkat és lányainkat". 

Jegyzetek 

1. Pl. A nyelvi kép mibenléte és befogadásának mechanizmusa c. tanulmányában (Nyelvtudomá-
nyi Közlemények 88. sz. 1986.). 

2. Margalits Ede: Bácskai közmondások és közmondásszerű szólások. Baja, 1877. 
3. A szólás Dél- és Közép-Bácskában ismert, különösen Kishegyesen, Temerinben, Becsén. A 

gyengén, alig látható lánggal égő tüzet jellemzik vele. Hátterében egy a tekijai búcsújáró 
hellyel kapcsolatos esemény és hiedelem áll. 
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4. Kanizsa környékén ismert szólás, homályos helyzet, ügy jellemzésére használják. Egy jóslási 
móddal kapcsolatos a kialakulása, amely az otthonról hozott vízből próbálta a jövőt 
kiolvasni. 

5. Nem régen, a kanizsai híd elkészülte után született közmondás. 
6. így zajlott az életem, Újvidék, 1983. 
7. Egy péterrévei panaszlevélben fordult elő, amelyei a Közös íróasztalunkban tettek közzé. 
8. A 6. jegyzetben hivatkozott műből valók. A második Elnyomja a buzgóság formában ismert, 

elálmosodik jelentésben. 
9. A Magyar Szóban jelent meg 1989. decemberében. 
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