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I 

Témám több olyan kategóriát érint (pl. az esztétikum, az esztétikai érték 
fogalma), amelyeknek mibenléte, megnyilvánulása iránt mind a szűk szak-
mabeliek, mind a kívülálló érdeklődők részéről osztatlan és mindmáig 
lankadatlan affinitás érezhető. 

Leszűkítve ezt a nyelv és a beszéd esztétikumának a kérdéskörére, itt már 
inkább a feltételezések, a nézetek hiánya tapasztalható. Fodor István szerint 
a nyelvészek azért nem foglalkoznak vele kellőképpen, mert túlságosan 
szubjektív kérdésnek tartják, amelyet nehéz megközelíteni objektív eszkö-
zökkel. 

Szólni kell itt az alkotáslélektan néhány fontos kérdésköréről. Mindene-
kelőtt lényeges dolog a szemantikai és az esztétikai információ megkülön-
böztetése az alkotások, így az írásművek és hatásuk elemzésében. A 
szemantikai információ alapvető jellemzői az egyetemes, strukturált logika, 
a lefordíthatóság; míg az esztétikai információ csak megközelítőleg transz-
ponálható. Az alkotást, így az írásművet is éppen esztétikai információi 
teszik megismételhetetlenné, ezekből származó gazdagsága meghaladja az 
egyén felfogóképességét, s ismétlődése, kvantitatív halmozása nem jelenti 
egyúttal az esztétikai hatás/érték növekedését is. 

Az esztétikai információban nagyobb szerepet játszanak az ismeretlen 
jelek, az alig ismert szabályok. Alátámasztják ezt az egyes korszerű IQ-tesz-
lek, amelyek árnyaltabbá tették az alkotóképességről, ennek a lehetőségeiről 
kialakított eddigi képünket. E kutatások nyomán a hozzáértők megállapítot-
ták, hogy az alkotóképesség alapvető mutatója a divergens gondolkodás, 
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természetesen emellett fontos képesség az eredetiség, a rugalmasság, a 
hajlékonyság. 

E képességek birtokában az egyén jól megbirkózik az ismeretlen jelek és 
alig ismert szabályok komplexitásával. E komplexitás azonban bizonyos 
szempontokat szem előtt tartva mégis kimutatható, az adott elemek meglé-
te, illetve hiánya ugyanis mindenképpen a rendelkezésünkre áll. így tehát 
annak ellenére, hogy sem az elemek bősége önmagában nem esztétikai 
kategória és nem hordoz eleve rá jellemző esztétikai minőségeket, az 
általános iskola felsős diákjainak és a középiskolások iskolai dolgozatainak 
elemzésekor tárgyilagosságra törekedve kíséreltem meg képet kapni a tanu-
lók esztétikai törekvéseinek módozatairól, irányairól, az egybeeső próbálko-
zások sűrűségéről, valamint kerestem az egy generáción belüli adekvát, 
illetve tipikus jelenségeket. 

A részletes bemutatás előtt ki kell térni a tematikai és az esztétikum 
kapcsolatára. A módszertani szakirodalomban azt a megállapítást találjuk, 
miszerint a rendeltetésnek megfelelően kerül előtérbe az esztétikai érték s 
marad háttérben a gyakorlati információs érték. Ez a vizsgált fogalmazások 
témáinak váltakozásait tekintve is jól érezhető. Összehasonlíthatatlanul 
nagyobb fokú az esztétikai törekvés pl. egy élményleírásban mint egy önélet-
rajzban. 

n. 
Az esztétikai törekvések körvonalazható típusai az írott nyelv minden 

eszközének a figyelembevételével álltak össze. A nagyon gazdag adattárból, 
példaanyagból itt csak a legjellemzőbbeket mutatjuk be. A hangok, hangcso-
portok kifejezőerejének a felhasználásától az alaktanon, a lexikán át egészen 
a mondatalkotásig számos példáját találjuk a nyelvi esztétikum keresésének. 

1. A szokatlanabb hangutánzó és hangulatfestő szavak, tehát a szóhangu-
lat eszközei finoman árnyalt, olykor alig érzékelhető/tudatosítható szemanti-
kai eltérést biztosítanak a megszokotthoz viszonyítva. Kétségtelenül az 
igényesség érezhető a következő mondatokban: Csorog a homok az órában; 
A tenger lágy hullámai halk locsogással mosták a homokos (...) partot. 

2. A képes kifejezésmód mindkét generációnál gazdag eszköztárral je-
lentkezik. Különösen kedvelik a hasonlatokat; példa egy nyolcadikostól: 
összemelegedtünk, mint egy méhkasban a méhek; a középiskolásé már líraibb: 
a szabadjára engedett gondolatok olyanok, akár a mezőn játszadozó gyerekek. 

A megszemélyesítés többé-kevésbé eredeti előfordulása is számos; itt 
csak a furcsamód mindkét korosztálynál előtolakodó, klisévé csontosodott 
napszak-perszonifikációra térnék ki; ilyenek pl. a nap lassan csúszik le az 
égről; önti a sugarait; e sugarak forróságot dobálnak le és így tovább. 

A fokozó értékű igét a fogalmazó maga is különösnek találta e szöveg-
környezetben, ezért idézőjelbe tette: El, használja, „koptatja" napjait. 
Úgyszintén a furcsa asszociáció teszi sikeressé a következő képeket: Feje 
felett füstkarikák hada tűnt el a szoba melegében; tűzfegyverek lángolnak. 
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Az esztétikai törekvés minden igyekezet ellenére is eredményezhet kép-
zavart. A szókép használatából eredő zavar gyakran származik eredetieske-
désből, pl. Szét fog sodorni bennünket az élet válaszútja, amelyen állunk; de 
többször képezi alapját a gondolkodás logikai zavara, pl. Örültem, amikor 
szívembe költözött egy srác, és sírtam, csalódtam, mikor kihalt, eltűnt. 

Az eufémizmusra is van példa, ilyen a következő kijelentés: Pedig nem 
nincstelenek; vagy amikor a tanítás végét diákeleganciával a szerző így írja 
körül: megszűnik az új ismeretekbe való temetkezés. 

Ragaszkodnak az erősítés, a túlzás, a fokozás módszeréhez, ez nyilván az 
életkor lobbanékonyságával, ifjonti hevével is magyarázható. A sok példa 
közül csak két tipikus módozatot említek: az alaki erősítéssel történő 
fokozást, pl. Hogyan, hogyan züllött mégis idáig? és a tartalmi erősítés 
előfordulását pl. a boldogságot nem lehet sablonizálni, képletbe foglalni. 

Egyetlen példa akadt a figura etymologica alkalmazására, ez is egy 
középiskolástól furcsán hangzó bölcsesség: bízva bízok a jövőben. Ennél 
jóval gyakoribb jelenség a szószaporítás, pl. miniatűr makett. 

3. A következő jelenségnél érdemes egy rövid összevetést készíteni. A 
vizsgálódó ugyanis rövid időn belül meggyőződhet arról, hogy a középiskolá-
sok fogalmazásaiba összehasonlíthatatlanul több közhely, elcsépelt frázis 
kerül be. Ez talán azzal is magyarázható, hogy a szépre, a választékosra való 
törekvés növekedésével arányosan nő az említett elemek száma is; míg az 
általános iskolást a mesterségbeli tudás elsajátításának egy kezdetibb fázisá-
ban még jobban lekötik maguk a dolgozatírás körülményei c a leírt szöveg 
szemantikai helytállóságának a követelményei. 

Emlékkönyvek csöpögős lírája éled fel fiataljaink nyelvhasználatában. 
Ezek között van élet kapuja, élet válaszútja, továbbá: végezzük, amit kimért a 
sors; vagy az ember a teljes kiüresedés felé halad. E kifej ̂ zésformának 
mintegy végleteként jelentkezik egyféle dagályos-romantikus von t, amely-
nek érzelmi töltése az előbbiekénél is hamisabb. Pl. átlépjük az éla kapuiát, 
hol valaki majd megfogja kezünk s velünk együtt halad az élet útján. Innen 
már csak egy lépés az operett-remineszcenciákig, pl. te felcsillantál előttem 
mint csillag az égen. Nem szóltál csak a szíved beszélt; vagy énértem még a 
csillagokat is leszeded az égről. 

E jelenség - hangsúlyozni kell - nemcsak a nyelvi esztétikum szempont-
jából elgondolkodtató; mélyebbre, az emberi magatartásformák felé mutat. 

4. Itt kell szólni egy rokon jelenségről, melyet Balázs Géza így körvonala-
zott az Édes anyanyelvünk egy 1988-as számában: „a középiskolásokat is 
»megérintették« a bürokratikuss stílus vadhajtásai". Figyeljük meg a követ-
kező mondatokat! A szakirányú középiskola végzősei nem azt a lehetőséget 
figyelik, hogy milyen az elégedettségük a kiválasztott pályával kapcsolatban-, 
milyen szakmával nagyobb a lehetősége a munkaviszony létesítésére; s mintegy 
a körülményeskedés csúcsa a következő: A fiatalok helyzete az elhelyezkedési 
lehetőségek tekintetében megnehezítő körülményt jelent. 

Néha maga a tanuló is megunja a dagályos formulát: Remélem a jövőben 
nagyobb lesz az esélyem a munkaviszony létesítésére, tehát kapok munkát. 
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Megjegyzendő, hogy ezek a mondatok kivétel nélkül középiskolásoktól 
valók. Egy nyolcadikos diák esetében viszont éppen annak lehetünk tanúi, 
hogy a kifejezetten esztétikai törekvés, a szép kifejezés gondja miként csap 
át körülményeskedésbe: gondolni kell a bizonyítvány minél szebb arcára és 
az életfoglalkozás eldöntésének gondjára. 

5. A divatszavak és a zsargon elemei - természetesen a megfelelő 
szövegkörnyezetben - élénkítik a stílust, aktualizálják az adott témát. Itt is 
valamilyen többletinformációt hordoz az idézőjel, helyenként ugyanis zsar-
gonszerű elemek kerülnek be, pl. csajt „pecázik"; „Faják" ezek az új foszfo-
ros fények. Ugyanígy idézőjelbe kerül a picéria, a kafié, a veza is, 
természetesen más szándékból eredően. 

6. Helyesen megválasztott szó a maga helyén - szól az alapszabály. A 
helyességen túl számos eredeti szó, kifejezés akad a fogalmazásokban; pl. 
átoksúly, komputerinvázió, lobbot vet a tekintete stb. Néhány szókrealúra és 
szerkezet azonban igencsak elgondolkodtató: legélményesebb, hetenti, félhó-
napi és hónapi lap, egzaktulás (egzisztálás vagy egzakttá válás?), űri árak 
(csillagászatiak helyett) stb. Úgy tűnik, ezeknél egy egész sor tényező 
játszott közre, de főleg az idegen hatás, a tükörfordítás, s nem utolsósorban 
az alapvető, közhasználatú szavak hiányos ismerete. Semmi esetre sem 
születhetett esztétikai törekvésből az „ékezetes magánhangzó" „terminus" a 
hosszú magánhangzó helyett. 

7. A szótévesztések közül csak a tipikusakra térhetünk ki. Ilyenek a sokat 
emlegetett komplexum ~ komplexus, érzet - érzék, gondatlanság ~ gondta-
lanság típusúak mellett a mélyebben gyökerezők, a gondolkodászavart muta-
tók, mint pl. Tehetetlenek vagyunk az életet kezelni; igyekeztek belénkötvözni 
a tudományt. A következő iskolapéldája lehetne annak a jelenségnek, 
hogyan válik szótévesztéssel a komoly téma pátoszi kérdése visszásán humo-
rossá: Lányok, mi jövendőbeli anyukák törzsszülötteket akarunk szülni? 

8. Viszonylag kevés szólás, közmondás fordul elő mindkét korosztály 
dolgozataiban, ezeket túlnyomórészt helyesen alkalmazzák, helyenként beve-
zető mondatot is kap egy-egy frazeológiai egység, pl. Nem árt ha tervezés 
alkalmával rágondolunk a régi szólásra: Több szem, többet lát. Amennyiben 
pedig csak halványan emlékszik a közmondásra, redundáns elemekkel toldja 
meg: Hiszen a madarat a tolláról, az embert a barátjáról ítéli az ember. 

9. A mondattani kategóriák és formák részvétele az esztétikai hatáskel-
tésben igen sokrétű. 

A jelzők fontos helyet foglalnak el a tanulók esztétikai törekvéseinek az 
eszköztárában. Nagyon sok szemléletes, hatásos jelzőt lehet találni. A 
^zinonimikai érzékenység szép példája a következő jelzősor Dantera: Szigo-

rú, gőgös, férfias stílusban írta műveit. Néha azonban az öncélú jelzőhalmo-
zás következtében az eredeti szándék a keresettség, a banalitás felé tolódik, 
pl. a nap szöp meleg piros és sárga sugaraival sütött - áll egy nyolcadikos 
tájleírásában. 

A sok érdekes, eredeti közül ki kell emelnünk egy középiskolás idézőjel-
be tett, különös alkotású jelzőjét: el kell felednie az ábrándos feltételes 
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módokat, a „milenneha" gondolatokat. És nézzünk még egy példát, amely-
ben a hatást erősítendő a halmozott jelzőt egy hasonlat követi: A kocsmá-
rosné hideg, szürke szemű és cselédgyűlölő asszony volt, akinek hangja egész 
nap úgy rikácsolt, mint a kotlóé. 

10. A mondatalkotás néhány, a tudatosságot kétségtelenül szem előtt 
tartó módozata is figyelmet érdemel. A hiányos mondatokat főleg a feszült-
ség kifejezésére használják fel, a drámaiság visszaadására az ütemesen 
sorjázó, rövid mondatokat alkalmazzák, pl. Az élete nem ér semmit. Értelmet-
len. Nincs akiért éljen. Egyedül van. 

A szervetlenül kapcsolódó szintagmák helyenként a beszélt nyelv közvet-
lenségét idézik, vagy pedig egyféle meditáló hangnemet kölcsönöznek. Pl. 
ismeretlen emberekkel ismerkedünk - az új élmények, az új barátok. S végül 
a félbehagyott mondat stilisztikai felhasználását is tapasztalhatjuk: Ilyen 
állapotban soha nem látta senki, most pedig... 

11. A szerkezetek, vonzatok vizsgálatának eredményei komoly hiányossá-
gokra és veszélyekre engednek következtetni. Veszélyt jeleznek azért, mert a 
megbomlott grammatikai kifejezésrendszer mögött logikai-értelmi-relációs 
zavar rejtőzik. így pl. Előttem egy új világ tárul, nem messze lakik hozzánk 
stb. 

Meglepűen gyakori az -an/-en raghasználat a -nakl-nek helyett; b ű n ö s e 
éreztem magamat; de más esetben is. pl. az ötödik osztályt kitűnően 
végeztem. 

Tipikusnak számítanak az: észhez kap, a gyönyörködik a tájon, nyolc évet 
járt-féle szerkezetek, továbbá a nagyszámú szótévesztéses szerkezet, pl. a 
lábra áll vagy a szózatot idéz a népnek szerkezet, melynek igéje a korrekciót 
célzó javításba változatlanul került be. 

A gyakori szerkezetvegyülés is a frazeológiai kötöttség hiányos ismere-
téből fakad pl. álmainkat váltja valósággá, az élet közbejátszott. 

12. Az alaktani kategóriák esztétikai értékalkotó szerepe is jelentős. 
Kiemelném itt a tágabb kontextusban érvényesülő idő-, illetve módvariálás 
lehetőségét. Elsősorban a múlt és jelen idő váltakozása jelentkezik stílus-
eszközként a fogalmazásokban, leginkább helyesen használják föl, míg ese-
tenként csak a különböző idősíkok, valamint a tartós, folyamatos és az 
ismétlődő cselekmények elhatárolásának a szándéka tapasztalható, pl. Most 
amikor édesanyámék nincsenek itthon eljött hozzánk, hogy főzzön és mosson 
rám. 

Egy-egy elszigetelt esetben különös idő-, illetve módhasználatra lehet 
találni. Egy középiskolás lány novellájában - talán valamely olvasmányél-
mény hatására - elbeszélő múltra figyelhetünk fel: szelíd hangon szólítá 
magához leányát..; egy nyolcadikos tanuló pedig megmagyarázhatatlan okból 
sorozatosan cseréli fel a jelentő módot a feltételessel: Mikor visszatérne, 
elpanaszol/iá az űri árakat és azután a munkáját folytatná. 

Úgyszintén furcsa jelenség a több középiskolásnál is tapasztalt -ván/-vén 
képzős igenévhasználat. Pl. szárnyukat széteresztve'/! könnyedén lebegtek; 
nagy ütést érezve/t felijedtem stb. Továbbá megfigyelhetjük az igekötőket is, 
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melyeknek hanyag kezelése morbid jelentést kölcsönöz a mondatnak pl. a 
vihar és a villámcsapás kiszedi áldozatait; vagy: Haja rendetlenül hullott le a 
vállára. 

13. Érdekes és ritka jelenség a tájnyelvi elemek stílusfestési eszközként 
való felhasználása. Nagyapját idézve egy középiskolás tanuló tájnyelvi ele-
meket is beépít írásába, mégpedig fonetikusan írva és idézőjelben: ,judod 
kislányom, akkó nagyon nehéz idők vótak!" Itt ismét felfigyelhetünk az 
idézőjel fontos szemiotikai szerepére - az kerül ide, amit a tanuló ki 
szeretne hangsúlyozni, de nem vállal, nem fogad el magáénak. 

14. Az esetenként tapasztalt hiperkorrekció esztétikai jellegű visszakap-
csolásnak is felfogható. A szövegbe csúszott pl. suksükölés utáni hiperkor-
rekciós forma - mégha helytelen forma is az eredmény - csakis a szépítés 
szándékával kerül a fogalmazásokba. 

15. Kétségtelenül színes eleme az írásoknak a fel-felbukkanó humor, a 
szimpatikus diákbölcsesség pl. dehát az élet ilyen, tele zuhanásokkal és 
csúcspontokkal, vagy egy nyolcadikostól a következő: Már abban az időben az 
úgynevezett Kovács Péter volt a barátom. 

Sok mindenről lehetne és kellene még szólni a nyelvi esztétikum megva-
lósulásának a vizsgálatakor: az idegen hatás, a tükörfordítás problémáiról, a 
tájnyelvi elemek stílusfestő hatásáról, ugyanakkor visszahúzó erejéről stb., 
hiszen jó tollú tanulónál is előfordul bántatlan természet és öregkontinens. 
Mindez azonban külön témát és helyet igényelne. 

III. 

Hogy a vizsgált nyelvi elemek közül mennyi a tudatosan eredeti, pillanat-
nyi és mennyi a megszokott, a saját - talán nem is annyira fontos; de az 
annál inkább fontos, hogy a szebbre, a választékosságra való törekvés 
tudatos legyen. Hogy az „alkotó" ne nyugodjon bele a közhelyszerű kifeje-
zésmódba, ám ne legyen túlzottan eredetieskedő sem. 

A nyelvi esztétikum iránti érzékenység kialakítása - nos ez is egyik 
lényeges célja kell hogy legyen a pozitív nyelvművelésnek. 
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