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Kedves Fiatalok!
Bizonyâra kivâncsian és érdeklôdéssel veszitek a kezetekbe a tizedik osztâlyos
magyar nyelv tankônyveteket, ami, reméljük, hasznos olvasmânyotok lesz. Mint
minden kônywel, a tankônywel is barâtkozni kell, hogy segitségetekre lehessen
a tanulâsban és a tanultak alkalmazni tudâsâban. Nyilvân érdeklôdéssel vâijâtok, hogy mit rejt szâmotokra a magyar nyelv tantârgy a tizedik osztâlyban, hisz
a magyar nyelwel kapcsolatos alapvetô grammatikai ismereteket a kilencedik
osztâly végére mâr megismertétek. Nos, ebben a tanévben a stilisztika târgykôrével talâlkoztok, és reményeink szerint alkalmazo jellegü tudâsra tesztek szert az
anyanyelv gyakorlati (szôbeli és irâsbeli) hasznâlatât iiletôen. Megismerkedhettek a stilus és a stilisztika fogalmâval, a beszélt és irott stilusrétegek sajâtossâgaival és hasznâlati kôrével, folytathatjâtok azoknak az eszközöknek a megismerését, amelyek a sikeres kommunikâciohoz szükségesek.
A kônyv, amelyet kézben tartotok, tankönyvböl és a feladatokhoz kapcsolödö
hosszabb szôvegeket tartalmazo szôveggyüjteménybôl all, ezzel is könnyltve
napi munkâtokat. A tankônyvi rész abbol indul ki, hogy az iskola feladata: kialakltani azokat a nyelvhasznâlati (szôbeli és irâsbeli) képességeket, melyeknek segitségével elboldogulhattok az életben, a mindennapok valôsâgâban. A tankônyv
kommunikâciô-kôzpontû szemléletet érvényesit, a nyelvhasznâlatnak a beszédhelyzethez valô igazodâsât közvetiti, tanitja. Az egyes stilusrétegek leirâsakor
igyekszik figyelembe venni a kârpâtaljai magyar nyelvi valôsâgot, kitér a kârpâtaljai magyar nyelvhasznâlat sajâtossâgaira, a kétnyelvûségi és kisebbségi helyzetbôl fakadô nyelvi kôvetkezményekre. A tankônyv példaanyagâban szândékoltan
sok kârpâtaljai magyar szôveg kapott helyet.
A tankônyv minden fejezete a tanult jelenség(ek)et szemléltetô indukciôs szôveggel (példaszôveggel) indit, amely ônâllô gondolkodâsra, sajât tapasztalatok levonâsâra hivatott ôsztônôzni benneteket. Ezt kôveti a magyarâzô rész, mely min
den téma esetében igyekszik a tanulôk mindennapjaiban alkalmazhatô
gyakorlati jellegü tudâst kôzvetiteni. Egy-egy ismeret magyarâzata utân ûn.
kapcsolödö feladat(ok) kôvetkeznek, hogy ily modon épüljôn be a gyakorlatba a
szerzett ismeret. A témakôrôk végén pedig gyakorlâsra, ôsszefoglalâsra, hâzi feladatra alkalmas feladatok talâlhatok. Ha a feladat megkivânja, a hozzâ tartozo
szôveg megtalâlhato a tankônyvben vagy a szôveggyüjteményben. A feladatok és
a szôveggyüjteményben talâlhato szôvegek meg vannak szâmozva, ily modon is
segitve a tâjékozodâst. (Minden fejezet esetében az 1. feladathoz tartozik az 1.
szôveg, a 20.-hoz a 20., és igy tovâbb.)
Tankônyvünket igyekeztünk bôven ellâtni feladatokkal, melyek alapvetôen alkoto jellegüek, a nyelvi készségek hasznâlatât irânyozzâk elô, az ônâllô gondolkodâst, a tananyagban valo tâjékozodâs képességét, valamint produktiv tevékenységet feltételeznek. A tanorâk szâmânak szükôsségébôl adödöan nem feltétlenül
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keriilhet sor minden kapcsolodo feladat felhasznalasara a tanoran, de igyekeztiink valasztasi lehetoseget biztositani mind a szemlelteto, mind a begyakorlo feladatok tekinteteben.
A tankonyv nem csupan tananyag: modszertani segedeszkoz is a tananyag ered:
menyesebb kozvetitesehez. Arra torekszik, hogy alkalmazo jellegu tudashoz segitse a karpataljai magyar iskolasokat.
Vagjatok hat neki batran a tankonyv vilaganak, de ne siessetek el! Mint minden
fontos dologra az eletben, a tanulasra is idot kell szanni, hogy a nekunk szolo
iizenetek es tapasztalatok eletre keljenek a valosagban.
Tartalmas idotoltest es jo tanulast kivan
a szerzo.

Rippl-Ronai Jozsef
portreja Babits Mihalyrol

Gondolkodni es beszelni: nem lehetne rovidebben es megis teljesebben megjelolni egesz kozepiskolai tanitasunk celjat. Nem tanitunk
mesterseget es nem kepesitiink semmi mestersegre. Nem tanitunk
ismereteket a feledesnek. Nem tanitunk tudomanyt: a tudomany
nem 10-18 eves gyermekeknek valo; aki tudomanyt akar tanulni,
annak mar nagyon jol kell gondolkodni tudnia. Irodalmat es muveszetet nem tanitunk: azt nem lehet tanulni. Gondolkodni es beszel
ni tanitunk.
Babits Mihaly
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I. fejezet

A stílusról

1. Olvassátok el az alábbi részletet! Fogalmazzátok meg, milyen az irás hatása és hangulata! Majá próbáljátok megfogalmazni, milyen nyelvi elemek segítségével, milyen szavak és
kifejezések használatával éri el ezt a hatást az író!

Krrr... Brrr...
Mi ez, mi ez, mi ez, ez a rettento
csengetés? Tüz van? Ezek nyilván tüzoltók... szólni kellene az
Erzsinek, hogy oltsa el a lámpát,
biztosan meggyulladt a kredenc.

Karinthy

F rigyes

Krrr... Brrr...
Dehogy... hiszen ez a vekker... A
vekker csönget... De hiszen ak
kor fél hét van már... fel kellene
kelni.

Tanár.úr
KÉREM

De hisz az lehetetlen, hiszen csak
most feküdtem le. Mi van ma?
Szerda? Magyar, német, mennyiségtan, foldrajz, torna. Ez öt.
Rendben van! Akkor még alhatom öt percet.

Magyar, német, mennyiségtan,
földtan... Tyú! Hiszen én még
nem csináltam meg a térképet...
Ceruzával megvan már, most ki
kellene húzni tussal Magyarország határát... Tyü! Hiszen át kellene olvasni még a földrajzot és a magyart, föl
kellene kelni, felelés van... felelelele... fefe...
Na - mi ez? Csak nem alszom el megint - ezt mégse lehet, felelés, Mákossy tanár
úr és Magyarország határa...
Hát kérem, Bauer, csak nyugalom. Csak nyugalom, kedves Bauer, azért nem
muszáj elsietni a dolgot... Nem kell kapkodni, meg lehet csinálni azt a felkelést
szép nyugodtan - biztos kézzel - elokészítve... Zrínyi se rohant ki csak úgy az
ágyból, hanem elöbb elokészült... Kérem, tanár úr, én készültem...
(Karinthy Frigyes: Reggel hétkor)
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1. lecke
Mi a nyelvi stilus? Mi befolyasolja a stilust? A stilus mint a nyelv
hasznalata, a nyelv megnyilvanulasi formaja. Mi a stiluserzek?.

A stilus kerdeseivel mindig akkor talalkozunk, ha a nyelv hasznalatat elemezziik! A konkret, valosagos hasznalatat, valamilyen tartalom megnyilvanulasat,
annak nyelvi megvalosulasat. Elemezhetjuk a koltoi beszedet, az irott szepirodalmi stilust vagy valakinek az eloszobeli megszolalasat, beszedmodjat, annak sajatossagait - mindenkepp a megnyilvanulas sajatos nyelvi jegyeit vizsgaljuk.
A tartalom (legyen az vers, regeny, maganlevel, ujsagcikk, doktori disszertacio,
hivatalos level, reklam, felhivas) a stilus altal valosul meg.

V,» ------ACd.* *. % «...
° ^*~V'

, y
t
¿v

* /C C u

*V
A kiilonbozo
kozlesmodok tartalma
a stilus altal valosul
meg

Mi befolyasolja a stilust? A valasz nem konnyu, ugyanis nagyon sok minden:
olyan tenyezok, amelyek onmagukban is variabihsek, vagyis valtozatosak es valtozoak: mit mondunk? (a megnyilatkozas targya, tartalma), ki mondja? (a
megnyilatkozo szemelye), kinek mondja? (a kommunikacios partner), mi cel-
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bol mondja? (a megnyilatkozäs celja), hol mondja? (a megnyilatkozäs helye),
mikor mondja? (a megnyilatkozäs ideje), valamint a megnyilatkozö lelkiällapota, a megnyilatkozäs müfaja, a müfaj követelmenyei (pl. szerelmes vers vagy reklämszöveg). E tenyezök összessege, vagyis a variäciök lehetseges kombinäciöja
hatärozza meg, hogyan nyilvänulunk meg egy konkret nyelvhasznälati szituäciöban, hogyan alkotjuk meg nyelvileg az adott megnyilatkozäst, vagyis e tenyezök
összessege hatärozza meg a stilust! Ezeket a tenyezöket nevezhetjük egyszerüen
es összefoglalöan beszedhelyzetnek is. Vagyis: a beszedhelyzet hatärozza meg a
stflust! A beszedhelyzet (es tenyezöi) feltetelezik az adekvät (a helyzetnek megfelelö, odaillö) müfajt, az adekvät nyelvi, magatartäs-, viselkedes- es megszölaläsbeb sajätossägokat!
Jöl läthatjuk peldäul a beszedhelyzet es a stilus összefüggeset, ha megvizsgäljuk
a különbözö köszönesi formuläkat. Ugyanaz a szemely attöl fuggöen, hogy hol,
mikor, milyen napszakban köszön valakinek, hogy a beszedpartnerhez milyen
szemelyes kapcsolatok fuzik, hogy milyen hangulatban van eppen, többfele kö
szönesi forma közül välaszthat. Mäs beszedszituäcioba illik peldäul a Jo napot kivänok! , a H ello! , a Szevasz! vagy a Na csä! köszönesi forma.

2. Alkossätok meg azokat a beszedszituäciökat (megnevezve a szituäciö elemeit), amelyekben helyenvaloak a következö köszönesi es megszölitäsi formuläk:
Jo reggelt kivänok, doktor ür! Jö reggelt, drägäm! Jö reggelt, gyerekek! Viszlät! Pä,
edesem! Na hüztam, csä!

3. Keressetek szepirodalmi peldäkat tanult olvasmänyaitokban a köszönesi formuläknak a
beszedszituäciöhoz valö igazodäsära!

Vagy gondoljunk peldäul a szepirodalomi es tudomänyos stiläs különbsegeire
ugyanazon tärgy eseteben. Egeszen mäskepp, mäs nyelvi megoldäsok segitsegevel jelenik meg peldäul az egri vär ostromänak leiräsa Gärdonyi Gäza Egri csillagok cimü törtenelmi regenyeben, mint egy törtenelmi szaktanulmänyban.
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4. Vâlasszatok egy reszletet Gârdonyi Geza Eğri csillagok cimü regenyeböl, es mondjâtok
el a reszlet tartalmât a következö beszedszituâciökban:
• irodalmi szakkörön beszeltek a regenyröl osztâlytârsaitoknak,
• filmrendezökent a vâlasztott jelenetben jâtszö szineszeknek,
• a barâtaidnak kötetlen beszelgetes kereteben!
Figyeljetek meg, hogyan vältozik a tartalom nyelvi megformältsäga, hogyan vältozik a sti
lus a beszedhelyzetnek megfelelöen!
GÂRDONYİ C t l K

Gârdonyi Geza: Egri
csillagok c. regenyenek
boritöja

A stilus a nyelv hasznâlatânak jellegzetes mödja. A stilus tulajdonkeppen azt jelenti, hogy a fent felsorolt tenyezöknek, a szituäciö elemeinek megfelelöen kivälogatott es összerakott nyelvi elemek hogyan erik el celjukat, hogyan hatnak az olvasöra, a hallgatöra.

A valösäg, a minket körülvevö, letezö viläg elemeinek es müködesenek a kifejezesere, megnevezesere sokszor több, egymästöl elterö hangalakü, erzelmi ertekü stb.
szö, kifejezes is rendelkezesünkre all, melyekböl välaszthatunk a kommunikäciös
celjainknak, a beszedszituäciönak, a hangulatunknak, erzelmi ällapotunknak
megfelelöen. Mindig több lehetösegünk van, es välasztunk egyet! De nem veletlenszerüen! A välasztäs a legtöbb esetben tudatos, meg akkor is, ha nem gondolkodunk el minden välasztäs elött: a kommunikativ kompetencia gondolkodik es välaszt. A stilus nyelvi kompetencia es kommunikativ kompetencia függvenye.
Hasznälhatjuk a stiluskompetencia vagy a stiluserzek kifejezest is. A stiluserzek
elvben ösztönösen müködik, de valöjäban tudatosan, mert az ösztönös välasztäs
kepessege ügy alakul ki, hogy nyelvileg es kulturälisan szocializälödunk, megtanuljuk hasznälni a nyelvet: valamely nyelvi eszköz mire valö, mire lehet jö, mire
szolgälhat, milyen celra alkalmazhatö.
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1
5. Gyüjtsetek minel több szinonimät, rokon ertelmü szöt a következö szavak melle: läny,
fiü, enekel, jä r . Minden szinonimäval alkossatok mondatot es helyezzetek szituäciöba! Hatärozzätok meg az egyes szavak stüuserteket, hangulatät!

Tehät a stflus egyfajta müködese, müködtetese a nyelvnek: a nyelvi eszközök
megvälasztäsänak es elrendezesenek eredmenye.

A stilus mint nyelvi jelenseg
A nyelv hasznälatänak jellegzetes, egyedi sajätossägokkal birö mödja.

Elrendezes

V älasztäs

a kivälasztott nyelvi elemek
kombinäciöja

a szinonim nyelvi elemek közül
(fonemäk, morfemäk, lexemäk,
szintagmäk, mondatok,
szövegreszek)

)

Hatäs: jelentestöbblet (többlettartalom)

Minden embernek, aki megszölal, rendelkeznie keil nyelvi es kommunikativ kompetenciäval. A nyelvi kompetencia az adott nyelv nyelvtani rendszerenek, hangällomänyänak es szökeszletenek valamilyen szintü ismeretet jelenti. Ahhoz szükseges, hogy kepesek legyünk az adott nyelven elhangzö szövegeket megerteni,
illetve letrehozni, azaz: hogy ertelmes megnyilatkozäsokat tudjunk alkotni ezen
a nyelven.
A kommunikativ kompetencia a nyelvhasznälat mikentjere vonatkozö tudäsunk:
a nyelvhasznälat helyenvalösägänak, a kommunikäciös strategiäknak az ismerete, a nyelvi elemek tärsas jelenteseit is magäban foglalö szabälyrendszer. Azoknak a normäknak az ismerete, melyek közössegenkent elterö mödon meghatärozzäk, kinek hogyan illik köszönni, kit mikent lehet megszölitani, kit lehet es
kit nem szabad tegezni vagy eppen magäzni, hogyan lehet egy tärsalgäson belül
ätadni vagy ätvenni a szöt egy mäsik beszelötöl.
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Amikor egy szöveg, megnyilatkozâs (mindegy, hogy a szepirodalom vagy akar egy
ujsâghirdetes) stflusât vizsgâljuk, azt vizsgâljuk, hogy adott kulturâlis helyzetben
es beszedszituâciöban adekvât, megfelelö, odaillo-e, es ha igen, a nyelvi elemek
közötti milyen vâlasztâs es elrendezes alapjân az. Magyarul: müködökepes-e egy
a nyelv segitsegevel letrehozott megnyilatkozâs egy adott elethelyzetben?
Peldâul egy vers eseteben megfelelö összhangban vannak-e a tartalmi es formai
elemek, eltalâlt-e a szituâciö es a müfaj âltal elvârt nyelvi megjelenites, vagyis
eleri-e a kivânt esztetikai-ertelmi-erzelmi hatâst. De ha peldâul buszmenetrendet olvasunk, akkor vilâgosan megerti-e belöle az utazö, mikor indul peldâul
Beregszâszröl Nagydobronyba busz, es helyileg honnan.

6. Olvassâtok el a szöveggyüjtemenyböl Ady Endre Pârisban jâ rt az Osz es Weöres Sândor
Szâncsengö cimü verset! Fogalmazzâtok meg, milyen nyelvi elemek es költöi megoldâsok
segitsegevel erik el az alkotök a kivânt hangulati hatâst a versekben! Irjatok le minel több
olyan szöt, kifejezest, melyekkel a versek hangulata jellemezhetö!
7. Készitsétek el irâsban egy elképzelt buszpâlyaudvar menetrendjét a szôveggyüjteményben talâlhatö minta alapjân! Naponta legalâbb öt buszjârat induljon legalâbb hârom különbözö helyre!

I
A stilus kifejezést nem csak a beszédre és irâsra alkalmazhatjuk. Van stilusa
minden emberi cselekvésnek. Hasznâljuk példâul a stilus kifejezést a következö
értelemben is:
„ „
kituno stilusban ûszık,
ûj divatstüust teremtett,
csodâlatos a festö stilusa,
régi stilusû bûtor,
stüusosan öltözködik.
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Ezekben az esetekben a stilus kifejezés mindig a valóság egy más-más vonatkozására utal, de minden esetben köze van a kifejezésnek a megformálás módjához:
arra gondolunk, hogyan, milyen mozdulatokkal úszik az úszó, hogyan van megformálva valamilyen divatos ruhadarab, kiegészíto stb., milyen egyéni megformálási mód jellemzi egy bizonyos festo munkáit, hogyan van megformálva egy bútor,
vagy az oltozkodés esetében a rendelkezésemre álló ruhadarabok közül hogyan
választom ki és rendezem el magamon azokat, amelyek leginkább illenek az alkalomhoz, az egyéniségemhez és a hangulatomhoz, vagyis hogyan formálom meg e
külso jegyek segítségével magamat.

8. írjatok öt-öt összefüggö mondatot az alább felsorolt kifejezésekkel! Figyeljetek arra,
hogy a választott kifejezés a szövegbe illo módon jelenjen meg!
kitünö stílusban úszik,
új divatstílust teremtett,
csodálatos a festö stílusa,
régi stílusú bútor,
stílusosan öltözködik.

A stilus nem más, mint üzenet: információ arról, hogy egy tevékenységet, viselkedésmódot, alkotást milyennek gondolunk, mit jelent a számunkra. Mondhatjuk, hogy egyfajta véleménynyilvánítás a világról. A beszéd, a nyelv pedig kiválóan alkalmas arra, hogy a véleményünket, viszonyulásunkat a dolgokhoz
kifejezze.
A stilus szó tehát tóbbértelmü. Mint láttátok, mást jelól a divatban, mást a
sportban, mást a képzómüvészetekben stb. Ezekben az esetekben a stilus anyaga
is más és más.
Ha a stilus hordozója a nyelv, nyelvi stílusról szoktak beszélni. A nyelvi stñus lehet müvészi (mint a szépirodalom) és nem müvészi (mint például a hivatalos
vagy a tudományos stilus).

Szakkifejezések szótára
adekvát stilus - odailló, a beszédhelyzetnek megfeleló stilus
kommunikatív kompetencia - a nyelvhasználat helyénvalóságának ismerete
kommunikációs szituáció - nyelvhasználati szituáció, beszédszituáció, beszédhelyzet
nyelvi kompetencia - egy nyelv nyelvtani rendszerének, hangállományának és szókészletének ismerete
szocializáció - a társadalomba való beilleszkedés folyamata
variábilis - változatos, változó
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2. lecke
A stilus szo eredete. A stilisztika tôrténetébôl.
A stilisztika tudomânya. A stiléma vagy stiluseszkoz

A stflus szo eredete
A stilus gôrôg eredetü, latin kôzvetitéssel elterjedt szô. A rômaiak a viasztablara
vésô, egyik végén hegyes, mâsik végén tompa, csontbôl vagy fémbôl készitett irôvesszôt nevezték stylusnak. A stylus tompa végével simitottâk el a hibâs részeket
a viasztâblân, hogy aztân belekarcoljâk a megfelelôbb vâltozatot. Az irôeszkôz
nevével késôbb az irâsnak, a fogalmazâsnak. a szerkesztésnek a môdjât jelôlték.
Az idôk folyamân az irôvesszô jelentése egyenértéküvé vâlt a gondos fogalmazâssal. Bizonysâg erre Horatius, aki azt tanâcsolja a kôltônek, hogy gyakran forditsa
meg az irôvesszôt, vagyis javitson a fogalmazâs stilusân.
A stilus szô ezekkel a jelentésekkel minden eurôpai kulturnyelvbe bekerült, angolul style, németül stil, oroszul sztyil. Rêvai Miklôsnak 1805-ben volt egy magyaritâsi javaslata a kifejezésre: magyar szép toll, majd késôbb a nyelvujitôk az
irâly kifejezéssel prôbâlkoztak, de ezek nem tudtâk kiszoritani a stilus szôt.
Kazinczy Ferenc példâul a szô német vâltozatât, a stilt hasznâlta elôszeretettel,
de ennek hasznâlata sem rôgzült, csupân néhâny ôsszetétel ôrzi az emlékét: stilbûtor, stilszerü.

9. Keressétek meg a stilbutor, stilszerü kifejezések jelentését egy érteîmezô szotârban! Talâljatok ki egy-egy olyan beszédszituâciôt, amelyben elôfordulhatnak, odaillenek ezek a szavak! Hatarozzâtok meg a szituâciô elemeit: ki beszél kivel, mirôl, mikor, hol, milyen céllal!
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A stilisztika tôrténetébôl
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A stilisztika egyszerre régi és viszonylag ûj tudomânyâg.
Régi, mert a nyelvi stilust ( a müvészit és a kôzhasznût
egyarânt) mâr az ôkorban vizsgâltâk a retorika és a poétika részeként. Viszonylag ûjnak pedig azért nevezhetjük,
mert ônâllo tudomânyként csak par évszâzada létezik.

A poétika az ôkorban és a kôzépkorban a kôltôi elôadâs
tudomânyât jelentette, gyakorlati célû volt, a meggyôzés
és az esztétikai hatâs elérésének eszkôzeit, ezek alkalmazni tudâsât értették rajta. Ebbôl nôtt ki késôbb a sti
lisztika, amikor is a 18. szâzad végétôl a retorikâk és
rrtxxR
O
vrvK
iAD
O
poétikâk szerepe csôkkent. A fogalmat a 19. szâzad elejétôl târgyaljâk külôn, de ônâllo tudomânyâggâ igazân
csak a 20. szâzad elsô felében vâlt. A funkcionâlis stilisztika elinditôja a genfi
Charles Bally volt. Ôsszeâllitotta a 20. szâzad eleji beszélt francia nyelv kifejezô
eszkôzeinek a stflusminôsitéssel ellâtott szôtârât.
A magyar stilisztika tôrténete Szathmâri Istvân szerint négy korszakra oszthatô.
A 18. szâzad végéig teijedô idôszakot elôzményeknek tekinthetjük, külôn stilisztika
nines, de ekkor születnek a nyelvünkre vonatkozô elsô megjegyzések. A 15-16.
szâzadig elsôsorban a vallâsos szôvegek forditâsa kôzben merültek fel a magyar
nyelv stilisztikai sajâtossâgai, a forditôk (fôleg a latin nyelv hatâsâra) egyes stilisztikai jelenségeket, mint pl. a halmozâs, a felsorolâs, a részletezés, elôszeretettel alkalmaztak. Fontos vâltozâst hoz a stilisztika területén is a humanizmus, valamint
a reformâciô és a kônyvnyomtatâs a nemzeti nyelvek elôtérbe helyezésével.
A mâsodik korszakot a 19. szâzad jelenti, ekkor vâlik külôn a stilisztika a retorikâtôl. A korszakot lezârô legfontosabb munka Négyesy Lâszlô sok kiadâst megért stilisztikâja.
A harmadik korszak a 20. szâzad ôtvenes éveiig tart. Ekkor alakul ki a funkeionâlis stilisztika. E korszak kiemelkedô alakja Zlinszky Aladâr, aki Négyesy ôrôkségét folytatja.
A negyedik korszak a ma stilisztikâja, amely az 1950-es évektôl folyamatosan
alakul és fejlôdik.

10. Olvassátok el a szoveggyújteményben található két írást Négyesy László életérol! Foglaljátok ôssze rôviden, mit tudtatok meg Négyesy Lászlóról, majd hasonlítsátok ôssze a
rola szóló két irás stílusát! Mivel magyarázzátok a külônbségeket?

11. Charles Ballyrol és Zlinszky Aladâr munkâssâgârol rôviden a szôveggyüjteményben olvashattok. Hâzi feladatként kutassatok utana Szathmâri Istvân nyelvészprofesszor munkâssâgânak az iskolai kônyvtâr és különbözö internetes keresôprogramok segitségével! Készitsétek el munkâssâgânak bemutatâsât irâsban egy képzelt életrajzi lexikon szâmâra!
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A stilisztika tudománya
Egy onállósodni akaró tudományterületet onnan kezdve nevezhetünk tudományágnak, ha megvan a maga vizsgálódási területe, kutatási tárgya és anyaga.
A stilisztika anyaga a szöveg, mégpedig mindenféle (írott és éloszóbeli) szöveg,
mert minden szövegnek van stílusa.
A stilisztika tárgya a stilisztikum forrásának a feltárása, a hogyan? kérdésére
keresi a választ az adott nyelvi megnyilatkozásban.
Összefoglalva:
A stilisztika a nyelvi kifejezöeszközökkel és kifejezésmódokkal, azaz a stílussal
(a mindennapi és a müvészi stílussal) foglalkozó tudomány.
A stilisztika a nyelvi stílus tudománya.
Mit vizsgál a stilisztika? A nyelvi elemek szövegbe, szövegtipusba való választásának, elrendezésének, gyakoriságának eredményeként megvalósuló, létrejovo
stílust.

A stilisztika a nyelvtudomány és az irodalomtudomány határán foglal helyet.
Mindkettonek része. Társtudományai a retorika, a szociolingvisztika, a szövegtan, a jelentéstan, az esztétika, a poétika, a müvészettorténet stb.
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Vannak, akik élesen külônvâlasztjâk a nyelvtudomânyi és az irodalomtudomânyi
stilisztikât. Bally példâul, a mai értelemben vett stilisztika megalapitôja azt vallotta, hogy a szépirodalmi müvek stilusânak tanulmânyozâsa nem tartozik a sti
lisztika târgykôrébe. Szegedy-Maszâk Mihâly viszont az irodalmi stilus vizsgâlatât érti stilisztikân. Péter Mihâly szerint pedig van stilusa a nyelvnek, és van
stilusa az irodalomnak. Leirâsuk a nyelvészeti, illetve irodalmi stilisztika feladata.
Felfoghatjuk a stilisztikât ônâllô tudomânyâgként is, amely elkülônül mind a
nyelvtudomânytôl, mind az irodalomtudomânytôl, de mégsem lehet élesen elvâlasztani egyiktôl sem. Ezért szoktâk a stilisztikât interdiszciplinânak, hatârtudomânynak nevezni. Szoros kapcsolatban van példâul a nyelvtudomâny sok âgâval,
a grammatikâval, a lexikologiâval, a jelentéstannal stb.
De sok lâthatô ôsszefuggés van a stilisztika és az irodalomtudomâny kôzôtt is. A
nyelvi eszkôzôk megvalôsulâsânak modjât egyes korok irodalmi alkotâsaiban pél
dâul meghatârozzâk az adott kor müfajai, azok szabâlyai, az adott korok irodal
mi stilusânak „szokâsrendszere” . Az irodalomban müvészi, esztétikai igénnyel
kifejezendô tartalom nem valôsulhat meg nyelvi elemek nélkül. Az irodalom târgya az emberi élet, a vilâg, az érzések és hangulatok, tôrténések és benyomâsok,
de anyaga a nyelv, mint szobrâsznak a mârvâny vagy az agyag, festônek a szin,
a fény és ârnyék, a bennük rejlô lehetôségek megvalôsitâsa. Igy van a kôltô a
nyelwel. Amit el akar mondani, az egyszeri és âltalânos emberi, ahogyan elképzeli, az egyéni-müvészi, de a môd, ahogyan megvalôsitja, ahogyan csomagolja,
ahogyan kivâlasztja és elrendezi a tartalomnak megfelelôen müvészetének anyagât, vagyis a nyelv rendelkezésre âllô elemeit és azok lehetséges (akâr u.j és szokatlan) kombinâciôit, az az adott (jelen esetben a müvészet anyagât képezô)
nyelv lehetôségeinek a függvénye (is).

(De ugyanugy függvénye a stilus az adott kornak, a kor vilâgképének, függvénye
még a müvész egyéniségének meg a kifejezendô lelkiâllapotnak is.)
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12. Foglaljâtok össze, mit tanultatok a romantika irodalmi vonatkozâsairöl, temavilâgârol
es nyelvi kifejezöeszközeiröl! Majd a szöveggyüjtemenyböl olvassâtok el Gerard Nerval El
Desdichado es Vörösmarty Mihâly A ven cigâny cimü verset! Hogyan, milyen nyelvi ele
mek segitsegevel jelenik meg a romantikus vilâgkep es temavilâg a ket versben?

Vörösmarty Mihâly

Gerard de Nerval

A stilema vagy stiluseszköz
Tudjuk tehât, hogy a stilus a nyelv müködese, hasznâlata közben alakul, vâlasztâs es elrendezes eredmenyekent. Stilus önmagâban nem letezik. Mindig a
szöveghez kötödik. A nyelvi stilus a szöveg stilusât jelenti, a nyelvi elemek stilâris összefuzese a szöveg formâlâsânak a resze.

A megnyilatkozonak, a szoveget formalonak a szituacioba agyazott szandekatol
fiigg a valasztas es az elrendezes. A stilus egyben hatast is jelent: kozles gazdagitasat a szavak fogalmi jelentesen tul valami gondolati, hangulati vagy erzelmi
tobblettartalommal. Ha peldaul azt mondom, hogy M illio dolgom van, nem erek
ra! , ez nem azt jelenti, hogy valoban millio szamu dolgom van, csak ezzel a tulzo
ertelmu es hangulatu szoval (millio) akarom erzekeltetni, hogy nines idom, sok a
dolgom, sietek, elfoglalt vagyok. Vagy igy gazdagodik peldaul tobblettartalommal
a diakok nyelvhasznalataban a kiraly szo, amikor egy helyzet vagy dolog nagyszerusegenek erzekeltetesere ezt mondjak: Ez kiraly! A koltoi nyelvben ezt a stilushatast a szavak, kifejezesek, koltoi kepek es alakzatok megvalasztasaval, letrehozasaval es hasznalataval erik el az alkotok.
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13. Olvassátok el a szóveggyüjteményból Nagy László Ki viszi át a szerelmet címü versét! Keressétek meg, hogyan, milyen szavak segítségével íija kórül, szépíti a kóltó a halál tényét!

A stilus vizsgálatakor azt vizsgáljuk, hogy mit, milyen nyelvi elemet miért érzünk egy adott szituációban kifejezónek, hatásosnak, figyelemre méltónak egy
szépirodalmi alkotásban (legyen az vers, próza vagy dráma), egy újságcikkben,
egy reklámban vagy akár hétkoznapi beszélgetótársunk szavaiban. A stilus hatásának az okát, forrását keresve a megnyilatkozásokat, a szovegeket vizsgálható
kisebb egységekre bontjuk.
Azokat az egységeket, nyelvi és nyelven kívüli elemeket, amelyek stiláris szerephez jutnak a szovegben, vagyis valamilyen hatásuk van, stilisztikumot eredményeznek, stilisztikai eszkozóknek (stíluseszkóznek) vagy stíluselemnek,
szakszóval stilémának nevezzük.

A stilisztikai írásokban a kóvetkezó fogalmakat, megnevezéseket azonos értelemben használják: stilisztikai eszkózók - stíluseszkóz - stíluselem - stiléma - stüustény.
Mi válhat stíluselemmé a szovegben, a megnyilatkozásban? Tulajdonképpen
bármilyen nyelvi elem, vagyis bármely szó, szókapcsolat, mondatforma, de
akár toldalék vagy hang is egy adott megnyilatkozásban. De mindig csak a
konkrét megnyilatkozásban, más nyelvi elemekkel ósszekapcsolva, a szóveg
értelmével ósszefüggésben válik egy-egy nyelvi elem stíluseszkózzé. Onmagában nem az.
Ha megvizsgáljuk a kóvetkezó három mondatot, Jól vagy?
Ugye jó l vagy?
Talán nem vagy jó l? , azt látjuk, hogy minden nyelvi elem lehet stíluseszkóz
egy adott megnyilatkozásban. A fenti három mondat esetében a stüus, a mondatok kózótti stüuskülónbség a valakinek a hogyléte felóli érdeklódésünk változatait hivatott kifejezni. Az elsó mondat ( Jól vagy? ) érdeklódést, tudakozódást fejez ki, a második ( Ugye jól vagy? ) az enyhén rábeszéló ugye kérdószóval arra
utal, hogy a kérdezó azt feltételezi, hogy jól van a kérdezett. A harmadik mondat
pedig ( Talán nem vagy jól? ) azt az elófeltételezést fejezi ki, miszerint valószínü,
hogy a kérdezett nines jól.

14. Fogalmazzátok meg, van-e stüuskülónbség a kóvetkezó mondatok kózótt: Szeretsz?
Ugye szeretsz? Azért szeretsz? Talán nem szeretsz? Müyen ósszefüggésben van a választott megfogalmazásmód a mondat értelmével? Helyezzétek a mondatokat beszédszituációkba!

A stíluseszkózók a hatást a szovegben tóbbféleképpen elérhetik. Betólthetnek
sokféle szerepet: erósítést, fokozást, túlzást, gyengítést, szemléletességet stb.
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Tartalmi erositesre szolgalnak peldaul a mindennapi nyelvhasznalatban a kivalosag erzekeltetesekor a rendkivuli , paratlan , kiraly szavak, a pozitiv tartalmu csodalkozas kifejezesere a meses , csodalatos , zsenialis szavak. A fokozas
hatasat leginkabb reszletezo felsorolassal lehet elerni.
P eldaul: ordit, duborog, harsog a fejemben a fajas.

15. Alkossatok mondatokat a kovetkezo szavakkal ugy, hogy a megadott stilisztikai szerepben alkalmazzatok azokat:
rendkivuli - lelkesedes kifejezesere
paratlan - nehezmenyezes kifejezesere
meses - lelkesedes kifejezesere
zsenialis - nehezmenyezes kifejezesere!

16. Keressetek peldat Ady Endre Parisban jart az Osz cimu verseben reszletezo felsorolasra!

Gyakran hasznaljuk mind a hetkoznapi nyelvben, mind a szepirodalom nyelveben a tulzast: egy jelenseg keptelensegig torteno felnagyltasat vagy kicsinyiteset
(tobbnyire valamely indulattol vezerelve).
Millio dolgom van!
Ezerszer kertelek!

A kicsinyites szojelentessel es kicsinyito kepzovel is visszaadhato:
Varj egy pillanatig! Egy ugras a mozi. Szellocske iildogel.

A legerosebb stilushatast egy szovegben a szemleletesse tetellel, vagyis a kepes
beszed segitsegevel lehet elerni.
A szepirodalom nyelvenek egyik alapveto vonasa, hogy a valosagot vizuahs erzeki
megjelenites utjan, kepszeruen tiikrozi. Ez kiilonbozteti meg leginkabb a tudomany nyelvetol es a hetkoznapi nyelvhasznalattol, bar ez utobbi szinten gazdag
kepes kifejezesekben ( rohan az ido, bonus kedvem van, a hegy labahoz erttink ), de
nem tudatos muveszi cellal es ertekkel. A kepes kifejezes fogalmat azert inkabb
a koltoi nyelvhez szokas kotni, mert a mindennapok kepes kifejezesei a hetkoz
napi hasznalatban elkopnak, nem erzekeljiik benniik a kepiseget, pedig a szleng
nyelvhasznalat peldaul kiilonosen duskal a kepekben (Ime egy-egy pelda megszemelyesitesre, metonimiara es hasonlatra a szleng nyelwaltozatbol: Nehogy mar a
befott tegye el a nagymamat!, Huzd el a csikot! Huzz el, mint a vadlibak! ).

18

A klasszikus retorika fogalmai szerint megkulonboztetiink szokepeket (tropusokat), ahol a kepekben egyetlen szo a jelentesvaltozas hordozoja, es az alakzatokat
(figurakat), amelyekben a valtozas tobb szot erint.
A koltoi kep tulajdonkeppen surites eredmenye, visszaforditani a mindennapi
nyelvre csak a surites szetbontasaval, koriilirasaval lehet. A kepek alkotasa es
befogadasa egyarant alkoto, ertelmezo tevekenyseget igenyel. Cicero, a klasszikus
latin szonoklattan osszefoglaloja iija Orator cimu munkajaban, hogy a szonok
„Surun alkalmazzon kiilonfele szokepeket is, mert ezek hasonlosaguk segitsegevel atroppentik a kepzeletet egyik fogalomrol a masikra (...); a gondolkodas e villamgyors cikazasa mar magaban veve is gyonyorkodteto” .
Valamennyi szokep kozt a legszemleletesebb es leggyakoribb a metafora es
szarmazekai. A koltoi kepekrol es alakzatokrol mar tanultatok, de ennek a
tantargynak a kereteben is visszateriink meg vizsgalatukra a szepirodalmi sti
lus kapcsan.

Osszefoglaloan elmondhatjuk tehat, hogy a nyelvi stfluseszkozok tanulmanyozasa tulajdonkeppen nem mas, mint a hatas tanulmanyozasa!

17. Eddigi irodalomelmeleti ismereteidet felhasznalva nevezd meg az alabbi idezetekben
talalhato koltoi kepeket, majd fejtsd vissza jelentesiiket es fogalmazd meg a kolto altal
bennuk kifejezett tartalmat a sajat szavaiddal!

A lelkem odon, babonas var.
(Ady Endre)

A banat egy nagy ocean.
S az orom?
Az ocean kis gyongye.
(Petofi Sandor)

A vilag egy kopott szeker,
Haladna, de nem messze er;
(Arany Janos)

Szakkifejezesek szotara
interdiszciplina - hatartudomany; tobb tudomanyag kozos kutatasi teriilete
stilema - stilisztikai erteku nyelvi kifejezes
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3. lecke
A stilusérték. Az âllando és az alkalmi stilusérték.
Az adekvât és az inadekvàt stilus

A stilusérték
A jo stflusnak az a lényege, hogy a kifejezés mödja a kôzlésfolyamatot szolgâlja. A
beszélô azért vâlaszt ilyen vagy olyan stiluselemet, hogy sajât gondolati és érzelmi tartalmait teljes egészében közölni tudja a hallgatoval, hogy épp a megfelelô,
vagyis a szândékolt hatâst gyakorolja râ.

Pârisban jârt az ôsz
Pârisba tegnap beszökött az Ôsz.
Szent Mihély utjân suhant nesztelen,
Kânikulâban, halk lombok alatt
S talâikozott velem.
Ballagtam éppen a Szajna fêlé
S égtek lelkemben kis rôzse-dalok:
Füstösek, furcsâk, büsak, biborak,
Arrôl, hogy meghalok.
Elért az ôsz és sûgott valamit,
Szent Mihâly ûtja beleremegett,
Zürn, züm: röpködtek végig az uton
Tréfâs falevelek.
Egy perc: a Nyâr meg sem hökölt bêlé
S Pârisbôl az ôsz kacagva szaladt.
Itt jârt, s hogy itt jârt, én tudom csupân
Nyögö lombok alatt.

A nyelvi elemnek az adott szôvegben érvényesülô sajâtos jelentéstôbbletét stilusértéknek nevezzük. Alapja a megszokott hasznâlattol valo kisebbnagyobb eltérés. A sajâtos, egyéni felhasznâlâs révén egy adott nyelvi elem jelentése többlettartalommal egészülhet ki, igy kôzlési értéke (hirértéke) és hatâsa
erôteljesebb lesz. Vizsgâljuk meg példâul Ady Pârisban jârt az Osz cimü versének
kezdôsorât: Pârisba tegnap beszökött az Osz.
Az ôsz szo hétkôznapi értelemben egy évszak megnevezése, melyhez a természet
hervadâsa, az elmûlâs kôthetô. Ezt a jelentést tâgltja szimbôlummâ Ady, amikor
az ôsz megnevezést a halâl értelmében hasznâlja. Tovâbbi költöi bravur, hogy a
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beköszöntött az ösz elcsépelt kifejezés mintájára, de ahelyett az egyéni színezetü,
vagyis ebben a megfogalmazásban hírértékü, az eredetileg más szótári értelmü
beszökött szót használja, éreztetve vele, hogy élete legszebb nyarának idején hirtelen felsejlik benne a halál gondolata.
A mindennapi nyelvhasználatban szokásos gyakori szókapcsolás vagy szóhasználat megszokottá válik, nines hírértéke.
Ezt nevezzük közhelyes, konvencionális stflusnak.

18. Olvassátok el a szoveggyüjteményból Orkény István Csupa közhely címü versét, majd
fogalmazzátok meg, mi a vers nyelvi megformálása esetében a humor forrása. Ebben az
esetben van-e stflusértékük, hírértékük a versben felhasznált közhelyeknek?
19. Keressetek példákat József Attila verseiben újszerü, szokatlan értelmü szóhasználatra!

Ezzel szemben a szépirodalom nyelve telis-tele van újszerü vagy szokatlan szóhasználattal, szótársítással, ezért hírértéke is nagy, vagyis jó, élvezheto, hatásos
stilus jön létre.

De ne feledjük, hogy élvezheto stilus csak akkor jön létre, ha megfelelo egyensúlyt tartunk a megértést segíto megszokott és a megszokottól eltéró elemek kö-
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zött. Az eredetiség, az egyéni lelemények és a hagyományoshoz ragaszkodás aránya attól is fugg, milyen szóvegfajtával van dolgunk. A figyelem felkeltését szolgáió müfajok, mint például a hirdetés vagy a reklâm, általában több szokatlan,
egyéni megfogalmazást használ, vagy megszokott kifejezéseket használ más értelemben.

20. Idézd fel kedvenc tévé- vagy rádió-reklámod szovegét! Próbáld megfogalmazni, milyen
nyelvi elemek hordozzák benne a stílusértéket, vagyis miben rejlik a szöveg hatásának titka!

21. Találj ki egy nem létezó tárgyat! Nevezd el, majd találd ki a funkcióját! Aztán képzeld
el, hogy a televízióban és a rádióban reklámozod mint eladandó terméket! Találd ki a tévés
és a rádiós reklâm szovegét!

A stilisztikum vagy stflusérték olyan értelmi, érzelmi, hangulati tartalom, amely
összefügg az adott nyelvi elemnek a megnyilatkozásban való elófordulásával, a
kommunikációs helyzetnek való megfelelóségével.

Az állandó és az alkalmi stflusérték
Van olyan stílusérték, amely hagyományosan kötödik egy-egy nyelvi elemhez, állandósult, lexikalizálódott. Ilyenkor állandó stflusértékról beszélünk.

a k a d é m ia

II

M A G YA R
ÉRTELMEZO
KÉZISZÓTÁR

Értékelhetünk egy nyelvi elemet például hagyományosan
a hangzása alapján hangutánzónak ( cincog ) vagy hangfestónek ( ballag ), nevezhetjük hagyomáinyosan választékosnak ( kikelet, étkezés, ismeretkör ), régiesnek ( maszlag
‘méreg’ ), megkülönböztethetjük idegen eredetéról ( infrastruktúra, menedzser ), kóthetjük használatát egy társadalmi csoporthoz (például a szakkifejezések atom, fotocella ,
a szleng nyelwáltozathoz ( csajszi, góré, csontkollekció ),
egy foldrajzilag kórülhatárolható területhez ( tengeri (kukorica), mony (tojás), szárma (toltottkáposzta), cakó (gólya) ).

Az ilyen állandósult stílusértéket a szótárak stílusminósítésként jelzik.
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A Magyar Értelmezó Kéziszótárban például a kóvetkezó állandó stüusminósítésekkel találkozhatunk: argó = argotikus szó, kifejezés, jelentés, biz = bizalmas, a kozvetlen, fesztelen társalgásra jellemzó, durva = sértó, megalázó,
nyers, elav = elavult, gúny — gúnyos, gyerm — a gyermeknyelvben használt, hiv = hivatalos, a hivatali nyelvben használt, irod = a szépirodalomban,
a kóltészetben használt, kedvesk = kedveskedó, pejor = rosszalló, elítéló, lekicsinyló, táj = tájszó, csak a nyelvjárásokban éló, tréf = tréfás, kedélyeskedó, val = a választékos, igényes, emelkedett stílusban használt.

22. Milyen stílushatásuk van az alábbi mondatokban a tájnyelvi szavaknak, az idegen szavaknak, a szakszóknak?

(T) A sok pulya vidám zsivajától hangos volt az egész alvég.
(2

Ez a projekt külonósen fontos számunkra, ezért kidolgozásával egy tapasztalt teamet bíztunk meg.

( 3) Úgy mentünk gyalog akkó mán a nyócadik napja. Mán nagyon le vótunk
gyengülve. Hát lássuk eccer csak, hogy a katonák kifele rángatnak valakit a
sorbul. Hát a Balog Pista vót az. Leesett a fódre a gyengeségtül, a katonák
akkó férehuszták, oszt lelütték. Ott, az út szélin hagyták.
( 4) Rekonstrukcionális terveinket csak optimális financiális lehetóségek esetén
realizálhatjuk.
A test hóállapot-változása során a hómérsékletén kívül más fizikai jellemzói
is megváltoznak, például a térfogata, elektromos ellenállása, molekuláris-kinetikus energiája stb.
Hogy an mondanátok másképpen? Változott-e a mondatok hangulata, stüusa?

23. Milyen hangutánzó vagy hangulatfestó szavakkal egészíthetnénk ki az alábbi mondatokat? (A megoldásokat vessétek óssze az eredeti müvekkel!)

(j. y „Fülembe még ósmagyar dal ..........
.

(Ady Endre)

„Mi táncba kezdünk és sírva, ..........
.......... szét a boldog mátka-párok.”
(Ady Endre: Lédával a bálban)

Bizony, csodás ország, ahová jóttünk,
mint hogyha a perc szárnyakon .......... ,
el-nem-múló vendégség van kóróttünk,
hosszú ebéd és még hosszabb uzsonna.
(Kosztolányi Dezsó: Szeptemberi áhitat)
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( 4) Falon az inga lassú fénye .......... ,
Oly .......... jár, szinte arra vár,
Hogy ágyam mellett .......... a villany,
S a sótétben már boldogan megáll.
(Tóth Arpád: Jó éjszakát!)
24. Keress a Magyar Ertelmezó Kéziszótárhól minél tobb állandósult stílusértékkel bíró
szót, kifejezést! Stüusértékének megfelelóen foglald mondatba, majd illeszd beszédszituációba a szavakat!
25. Az alábbi rokon értelmü szavakat és kifejezéseket a Magyar szókincstár címú szinonimaszótár sorolja fel a sovány melléknév szinonimáiként. Irjátok oda mindegyik szó mellé
az állandó stüusértékét, majd vessétek óssze megoldásaitokat a szótárban található stflusminósítésekkel!
vékony, csontos, girhes, gebe, cingár, egyszálbelü, keszeg, géva, nyüzge, madárcsontú,
hátához nótt a bele

Más-más a stílusértékük például a kóvetkezó szavaknak, pedig a jelentésük
ugyanaz:
okos, éles eszü, jófej, zsenike,
buta, gyagyás, idiota, tokfej, imbecillis

Mindegyikük más beszédszituációban lehet odailló, helyénvaló, megfeleló.
Az állandósult stílusérték a szó jelentésének elválaszthatatlan része, hat a szó
felhasználhatóságára, tehát egyben stílusjelenség is.

Egy szleng vagy tájnyelvi minósítésü szót nem használunk például szakszóvegben, vagy akkor sem, ha választékosan akarunk beszélni.
A nyelvi elemek egyéni felhasználásából is születhet stílusérték meghatározott
beszédhelyzetben és szóvegósszefüggésben.
Ha egy nyelvi elem az adott kózlésben betöltött szerepe alapján stilémává válik,
alkalmi stílusértéke lesz.
Ez mindig csak az adott szóvegben érvényesül, mert az egyéni felhasználási mód
teremti meg alkalmilag. Alkalmi stílusértéke lehet egy szónak például attól, hogy
nem a szokásos funkcióban, jelentésben használjuk.
Például A kutya ugat mondatban az ugat szó semleges stílusértékü. De abban a
mondatban, hogy Ugyan már.; mit ugatsz? , alkalmi stílusértéke lesz, mert hatáskeltésre, gúnyolódásra használjuk.
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Âllandösult es alkalmi stilusertekük nemcsak a szavaknak lehet, hanem minden
nyelvi elemnek es ezek szerkezeti egysegeinek, peldâul a toldalekoknak ( Most
tudnök a szöt... ), a mondatformâknak, a mondatfajtâknak, a szörendnek, a hanglejtesnek. Babits Mihâly verseiben gyakran mödositja a grammatikai szabâlyokat, s ezzel szokatlan es egyszeri intenziv kepet teremt. „E csöpp forgöban rab
vagyunk ” - irja Ketten messze cimü verseben. Elmarad az alany es âllitmâny nevszöi reszenek egyeztetese, igy a rab fogalom âltalânosabb jelentest kap, s ugyanakkor utal az E/l. szemelyre is.

Az adekvat es az inadekvat stilus
Az eddig tanultak alapjan tehat osszefoglalhatjuk, hogy nines jo, szep vagy
rossz stilus onmagaban, esak adekvat (a beszedhelyzetnek megfelelo, szokasos, ervenyes, odaillo) es inadekvat (a beszedhelyzetnek nem megfele
lo, nem ervenyes, nem oda illo) stilus van.
Ha eleri a kozles a celjat es a kivant hatast, a stilus adekvat, ha nem eri el, akkor
nem az. Az inadekvatsagnak tobb oka lehet. Egy megnyilatkozas lehet eredmenytelen, ha ketertelmu, ha bobeszedu, ha szukszavu, ha dagalyos, ha homalyos stb.
Arisztotelesz irja Retorikdjaban: „A stilus illo lesz, ha megfelel az erzelmeknek
es a jellemnek, es aranyos a targgyal.”

Arisztotelesz

Mitöl fugg, hogy a stilus megfelelo (adekvât)-e? Az adekvat nyelvi stilus megvalosulâsât a következö tenyezök befolyâsoljâk:
(T) a kommunikâciös szituacio es annak elemei (a beszedhelyzet);
) a kommunikâciö celja;
(3^ a fentieknek megfelelöen a müfaj megvâlasztâsa;
‘ a müfajnak megfelelo szerkezeti es stilâris elemek megvâlasztâsa es elrendezese.
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Ha ezeket a tényezóket figyelembe véve válogatunk a rendelkezésünkre álló nyelvi elemekból és rendezzük el azokat, adekvát stilus jón létre. Az ily módon létrejóvó megnyilatkozás nem minden esetben szép, vagy igényes, vagy szemléletes,
a lényeg, hogy odailló, a beszédhelyzetnek megfeleló legyen, mert csak így tudjuk
elérni kommunikációs célunkat. Hogy mikor mi az éppen odailló nyelvi elém, kifejezés, vagyis az adekvátság, az alapvetóen a kózléshelyzettól függ. Bizonyos
helyzetekben éppen a tájnyelvi vagy a szleng elemek a helyénvalóak, máskor
meg pontosan a durva vagy argó stílusértékü kifejezésekkel érjük el a kívánt hatást, megint más élethelyzetekben pedig a választékos kifejezések használata az
odailló, megfeleló. Nem kószónünk például az iskolában az igazgatónak Szevasz,
haverl felkiáltással, mert nem odailló, de a barátnónket sem a Kezét csókolom!
formulával üdvózóljük, kivéve persze, ha alkalmi stílusértékkel felruházva ezt a
kifejezést a humor vagy az irónia eszkózeként használjuk.

Pillanatkép a Szósz címü televíziós
irodalmi müsorból

Részlet a Madách Színház Négyszogletü
Kerek Erdö címü eloadásából

26. Vessétek össze egy szépirodalmi pályázatnak a szoveggyüjteményben található kétféle
felhívását! Határozzátok meg, milyen kózléshelyzetben adekvát, odailló az egyik, illetve a
másik megfogalmazási mód!

27. Fogalmazd meg, hogyan zajlana egy telefonbeszélgetés:
• legjobb barátoddal;
• egy osztálytársaddal, akit nem túlságosan kedvelsz;
• számodra ismeretlen felnöttel, aki a szüleidet keresi;
• téves hívás esetén!
Játsszátok el a szituációkat!

A kifejezési eszközök a klasszikus retorikában négy stíluserénnyel rendelkeznek, amelyek biztosítják a szóveg megformálását, retorikai, stilisztikai hatását.
Ezek a kóvetkezók:
• a világosság : érthetó, pontos fogalmazás, áttekinthetó szerkesztés;
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• az illoség : a szöveg hangneme és szöhasznâlata a témâhoz és a közönséghez igazodik;
• nyelvi tisztasâg : a nyelvtani szabâlyok, a nyelvi normâk betartâsa;
• ékesség : a nyelvi kifejezés, a stilus szépségét, diszességét és hatâsossâgât
szolgâlja, amelynek egyik eszkôze a szôképek és alakzatok hasznâlata.

28. Iıjatok rövid jellemzést kedvenc irodalmi hosötökröl, betartva a négy tanult stüuserényt!

Oda nem illové, inadekvâttâ vâlhat a kôzlés stflusa, ha szövegalkotâskor tûl
szükszavû
zavaros
bobeszédü vagy
dagâlyos.
Ilyenkor a szöveg homâlyossâ , érthetetlenné , de akâr komikussâ is vâlhat:
Kârpâtaljân élnek magyarok is. Ami részben hegyes, részben sik vidék.

A szükszavûsâg sokszor eredményezhet kétértelmüséget is:
Homérosz Akhilleuszt lovai âltal mutatja be.

Ha tûlzottan szükszavûan fogalmazunk, néha egyenesen értelmetlenné vâlhat a
mondandônk:
Apâmnak van szép felesége, habâr anyâm ôzvegyasszony, mégis irigylik tôle.

Erthetetlen lesz a közlendönk akkor is, ha vétünk a vilâgossâg kôvetelménye el
len, és zavarosan fogalmazunk:
Az igazgatönö szâmtalan alkalommal elmondta mâr, hogy idén hârom vizsgânk lesz, és
ezt a férje is tâmogatja, mert a hârom az szerencsés szâm szerinte, ezért szâmunkra ez
az ideâlis.
A rablotanya porig égett, és Kukorica Jancsi szomoruan nézett be az ablakân.

Ugyanugy kommunikâcios kudarcot eredményezhet, bizonyos helyzetekben oda
nem illô lehet a bobeszédüség.
A sajât két szememmel lâttam meg én magam!
Ez a kônyv nagyon tetszett nekem. Egyébként is szeretek olvasni, szeretem a kônyveket, ennél jobban csak fôzni szeretek, ezért a kedvenc kônyvem nagyon megtetszett ne
kem. Annyira, hogy mâsoknak is ajânlom a kedvenc könyvemet, amit a szobâmban
szoktam olvasni. A szobâm kellemes hely, van benne âgy, asztal, kônyvespolcok meg
egy virâgâllvâny is.
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Akkor is erthetetlenne välhat a közlendönk, ha a tülzott hatäskeltes erdekeben
dagälyosan fogalmazunk, kepzavarszerü nyelvi formäkat hozunk letre.
A vers utolsö versszaka a szerelem es a haläl gondolatät egyesiti sorsszerüen az alliteräciöval.

Nem eijük el celunkat egy beszedhelyzetben akkor sem, ha szötevesztessel elünk
mondandönk sorän, vagyis nem megfelelö jelenteseben hasznälunk valamely szöt
vagy kifejezest.
Hamar megtalältäk a közös hangsülyt. (odaillö: hangot, hangnemet)

Különösen vigyäzzunk az ismeretlen idegen szavak hasznälatäval! Nevetsegesse
välhatunk, ha nem megfelelö jelentesben hasznäljuk azokat.
Csapnäl megnyitotta kapuit az üj kamionterminätor.
Meg csak nem is exhumälta magät ebben a kenyes helyzetben!

I

,
Arthatunk mondandönk celba eresenek es sajät megitelesünknek a divatos sza
vak es a közhelyes kifejezesek tülzott hasznälatäval is. Ilyen divatos szö peldäul
ma a lenyügözö, zseniälis, erdekes, bizarr , amit sokan akär min den mondatukhoz
is hozzäfüznek.
A közhelyek tipikus beszedhelyzetekben elhangzö tipikus megnyilatkozäsok, amelyeket bärki mondhat, nincs bennük semmi egyedi, a szokäsos, unott formäban
fogalmazzäk meg a vilägröl szerzett tapasztalatainkat. Mivel lepten-nyomon
hasznäljuk öket, stilusertekük, hirertekük csekely, megertesük viszont nem okoz
gondot, mert mindenki ismeri öket. Igyekezzünk minel kevesebb közhelyes kifejezessel kitölteni megnyilatkozäsainkat, pröbäljuk gondolatainkat tartalmasabb,
erdekesebb, egyenibb formäbEm kifejezni.

Örkeny Istvän portreja
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29. Olvassátok el újra a szoveggyüjteményból Órkény István Csupa kózhely címü versét!
Próbáljátok tartalmas kifejezésekkel elmondani, milyen a vers érzelmi-hangulati tartalma!
30. Gyújtsetek kozhelyeket és kozhelyes kifejezéseket kórnyezetetek nyelvhasználatát figyelve! írjátok le azokat, majd az Órkény-vers mintájára próbáljátok ironikusan müalkotássá (verssé, prózává) formálni!
31. Képzeljétek el és játsszátok el a kóvetkezó szituációt úgy, hogy a szereplók csak kozhe
lyeket és divatos kifejezéseket használhatnak! Figyeljétek meg, mennyire oda nem illóvé
válik így a beszélók stílusa!

• Romeó és Júlia beszélget az erkély-jelentben.
• Don Quijote és Sancho Panza meglátják a szélmalmokat.
• János vitéz és Toldi Miklós beszélgetnek kalandjaikról.

Szakkifejezések szótára
inadekvát stflus - a beszédhelyzetnek nem megfeleló, nem érvényes, nem oda illó stflus
konvencionális stflus - megszokott, hétkóznapi stflus
lexikalizáció - a nyelv szókészletének állandó elemévé válása
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4. lecke
A tanult ismeretek osszefoglalasa es begyakorlasa

32.

Fogalmazzatok meg, mi a kapcsolat az alabbi fogalmak kozott!
• beszed es stilus
• nyelv es stilus
• szoveg es stilus
• kor es stilus

33. Fogalmazzatok meg, mi az alabbi szocsoportok szerepe a szovegek stilusanak, hangulatanak alakitasaban! Mondjatok peldakat mindegyikre!
• szinonimak
• frazeologiai egysegek (allandosult szokapcsolatok)
• hangutanzo, hangulatfesto szavak
• tajszok
• szakszok
• idegen szavak
34. Van-e hangulatuk a hangoknak? Mondjatok el, kiben milyen hangulatot keltenek a kiilonbozo magan- es massalhangzok! Milyen hangokat neveznetek:
• kemenynek
• lagynak
• vidamnak
• szomorunak
• kellemesnek
• kellemetlennek?
Gyujtsetek olyan szavakat, amelyekkel alatamasztjatok allitasaitokat!
35. Keszitsetek hangstatisztikai vizsgalatot az alabbi szovegreszletekben! Fogalmazzatok
meg, van-e valamilyen osszefugges a hangok gyakorisaga es a szoveg hangulata kozott!
Reszletek Weores Sandor Hangcsoportok cimu muvebol:

(T)

Jekale munni temme
a jajja mimeno
golopandu amenija
u kuahaj imanan.
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(2 j Vikulili hejriri sziggaga|
mukafoki kupukájlili vikuftija...
(3 )

Khúnáj áfháiszthái mengoh
álkhén ovái lái...

36 Az alábbi szavakat, kifejezéseket frazeológiai egységekkel is ki tudjuk fejezni. Beszéljétek meg, milyen stílushatásuk van a szavaknak és a velük azonos jelentésú szólásoknak,
szóláshasonlatoknak, kozmondásoknak, szállóigéknek! (Konnyítésül szolgálnak a frazeologizmusok kulcsszavai.)
Kifejezések

Kulcsszavak

megjavul

tér

félbeszakít valakit

vág

sir

mécses; eğerek

légy bátor

mer, nyer

eldöntött dolog

kocka

gyáva

katona

szegény

egér; béka; toll

táncolnak

por

elitel

pálca

támogat

lándzsa

!

i

37. Fogalmazzátok meg az alábbi szempontoknak megfelelóen azt, hogy szerelmesek vagytok!

• minél több névmással
• sok igével
• állandósult szókapcsolatokkal
• metaforákkal
38. Olvassátok el a szoveggyújteményból Márai Sándor Az útitársakról címú írását!

- Mit tanácsol a szerzö: hogyan alkalmazkodjunk stílusunkkal a beszédhelyzethez, a különbözö kommunikációs célokhoz?
39. Alkossatok rövid párbeszédeket az alábbi szereplókkel a megadott szituációkban!

orvos-beteg / kontrollvizsgálatokon
( İ ) két barát(nó) / nyári vakáció utáni találkozáskor
,1 szüló-gyerek / hétvégi program megbeszélése
(4 )

vállalatvezetó-friss diplomás jogász / állásinterjú
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40. Milyen beszedhelyzet(ek)ben hangozhatnak el az aläbbi mondatok? Nevezzetek meg a
szituäciö elemeit is!

(T) Sajnälom, ez nem a Kiss lakäs!
(IT) Nezz körül alaposabban, mielött ätmesz!
( 3) Na hüzzunk innen!
( 4) Hölgyem, szabad?
( 5) Erre igazän nem szämitottam!
flf) Ennel egy szämmal kisebbet kerek!
41. Fogalmazzätok meg, milyen stflushatäst keltenek az azonos kifejezesek az aläbbi reszletek különbözo szövegkörnyezeteben! Magyaräzzätok meg, miert!

(T)

Csend vala, felleg alöl szällt fei az ejjeli hold.
Szel kele most, mint sir szele kel; s a csarnok elontott
Oszlopi közt lebegö remalak inte feiern.
(Kölcsey Ferenc: Huszt)

Csend vala hat;
Csak ket ehes pök harcolt
Eletre, halälra
Egy szilvamagon-hizott legy combja felett;
De oh, balsors! a combot elejtek.
Egy eger felkapta, s iramlott
Vele az oltär häta möge
A tiszteletes reverendäjäba,
S lakomäz vala,
S a pökok szeme koppant.
(Petöfi, Sändor: A helyseg kalapäcsa)

42. Hasonlitsatok össze a ketfele leiräst! Allapitsätok meg az azokra jellemzö kifejezo eszközöket!

1) kutya, häzikutya, eb (Canis familiaris): a kutyafelek (Canidae) csalädjäba tartozö ällat. Fö jellemvonäsa a rendkivüli tanulekonysäg, hüseg gazdäjähoz, gyorsasäg es kivälö szaglökepesseg. Oseit a farkasok, sakälok es a különbözo vadkutyafajok között keresik. A legregebben häziasitott ällat (i. e. kb. 10 000).
2) kutya - I. fn. 1. A ragadozök köze tartozö, häz- es nyäjörzesre, vadäszatra
hasznält vagy kedvtelesböl tartott häziällat. 2. biz vkinek a —ja: vkinek kiszolgältatott, megaläzott helyzetben levö szemely. 3. biz megvetest erdemlö szemely. II.
mn 1. Gyaläzatos, cudar. 2. Gondot, bajt okozö, nehez, rossz.
Most vessetek össze a leiräsokat Nagy Lajos Keptelen ternieszetrajzänak A kutya cimü fejezetevel! (Läsd a szöveggyüjtemenyben!)
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43.

Szerkesszetek rövid párbeszédeket a szituációk változásainak megfelelôen!

(T)

A és B - barátok/barátnók - a moziból jövet megbeszélik a megnézett filmet.

(2 ) Hozzájuk lép A édesanyja, beszámolnak neki a látott filmröl.
( 3) B otthon elmeséli 5 éves ëccsének, hol járt és mit látott.

(T)
( 2)

X. Y. ügyintézo egy hivatalban. Ebédszünetben a barâtnôjével beszél ùj munkahelyérol egy gyorsétteremben.
Asztalukhoz lép X. Y. felettes és csatlakozik hozzájuk.

(IT) X. Y. visszatér a munkahelyére és fogad egy ügyfelet.

44. Az alàbbi mondatok szépirodalmi mûvekbol származnak. Ki mondja kinek? Állapítsátok meg a kôzlés fimkcióját is!

(T)

„Amíg jól van dolgod,
fol ne gerjeszd mérgem!”

( 2) „Döngessük meg a
palánkot körüle!”
( 3) „Inkább keves oroszlán,
mint sok nyúl!”

45.

Mondjátok el saját szavaitokkal, ti hogyan fogalmaznátok meg a fenti kôzléseket:

(T) barátotoknak;
(¥) idósebb testvéreteknek;
(ÏÏ) szüleiteknek;
( Î ) tanárotoknak!
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II. fejezet

A nyelv és a kommunikáció

46. Az alábbi részlet segítségével magyarázzátok el a kommunikáció folyamatát! Foglaljátok óssze, amit az általános iskolában a kommunikációról tanultatok!

Ekózben ók is odaértek a faluházához. Baló Mihály uram dicsértesséket mondott
és tovább ment, Agnes nemkülónben. De nini, az a bolond gyerek, a bizony
odamegy egész kózel s még meg is szólítja azt a hatalmas embert. Ejnye no, mire
való az!
- Bácsi! - szólt csengó, szelíd hangon. - Adja vissza a bárányomat!
A tanácsbeliek ósszenéztek. Kié vajon ez a szép, szomorú arcú lányka?
- Adja vissza a bárányomat! - ismétlé, s a vékony gyermeki hang úgy süvített a
levegóben, mint egy parittyakó.
Sós Pál odanézett fanyarul, azután megigazította hátul palócosan fésüre fogott
deres haját s nyájasan kérdé:
/
- Miféle bárányodat, fiacskám?
- Az én Cukri bárányomat, a két fekete folttal a hátán, piros pántlikával a nyakában. De hiszen tudja maga nagyon jól.
- Nem láttam én a te bárányodat soha - szólt szemlátomást kedvetlenedve. Takarodj innen, azt mondom.
(Mikszáth Kálmán: A néhai bárány)
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5. lecke
A nyelv és a kommunikáció. A nyelvi funkciók.
A kommunikáció szabályai

A kommunikáció képessége az egyik legalapvetóbb emberi tulajdonság, bár
nemcsak az emberek kôzôtti kapcsolatokban figyelhetó meg kommunikáció, hiszen kommunikálnak egymással pi. az állatok is. Mi természetesen az emberi
kommunikációval fogunk foglalkozni, azon beliil is elsósorban a verbális, azaz
szóbeli kommunikációval, vagyis tulajdonképpen a beszéddel. Az írásbeli érintkezést a késóbbiekben tárgyaljuk majd.
A kommunikáció, annak ellenére vagy talán éppen azért, hogy az emberek tôbbsége birtokában van a kommunikáció képességének, meglehetôsen ôsszetett és
bonyolult jelenség, még akkor is, ha nem annak túnik. Az alàbbiakban kiderül,
miért.
De mi is tulajdonképpen a kommunikáció? Az Idegen szavak és kifejezések szôtára így határozza meg a fogalmat:
K om m unikáció: információk kôzlése v. cseréje vmilyen erre szolgáló eszkôz, ill.
jelrendszer (nyelv, média, gesztusok stb.) útján.
Vizsgáljuk meg ezt a definíciót. Láthatjuk belóle, hogy a kommunikáció voltaképpen egy folyamat. Olyan folyamat, amelynek során általában az emberek információkat cserélnek. Az in form áció pedig nem más, mint valami új ismeret,
amelyet bizonyos tárgyról szerzünk.
Az emberi kommunikáció eszkôze, amit a meghatározás jelrendszerként említ, a
leggyakrabban nem más, mint a nyelv. De természetesen nem csak a nyelvet
használhatjuk az információt továbbító jelrendszerként. Ilyen jelrendszerként
szolgálhat pl. a siketek jelbeszéde, a morzeábécé stb. A leggyakrabban használt
eszkôz azonban az emberi természetes nyelv.
A kommunikáció folyamata rendszerint a kovetkezó:
Az adó a rendelkezésre álló jelrendszer (általában a nyelv) segítségével továbbít
valamilyen információt a vevó felé valamilyen céllal. Ha konkrétan emberi kommunikációról van szó, akkor úgy is fogalmazhatunk, hogy valaki (a beszéló) kózol
(kózlés) valamiról (a kózlés tárgya) valamit (kózlemény) valaki(k)nek (a hallgatónak).
Kommunikáció nélkül nehezen képzelhetjük el az életünket. A kommunikáció
olyan jelenség, amelyre minden embernek szüksége van, a tanórákon pedig külonosen, hiszen jellemzóen a tanár az, aki az ember legfogékonyabb korszakában a
legtobb információt továbbítja a tanulók felé a világról.
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47. Kepzeljetek el a következö beszedszituäciökat, es nevezzetek meg minden szituäciö
eseteben a kommunikäcio tenyezöit (adö, vevö, közles, informäciö):

• a tanär magyaräz fizika örän,
• anyukäddal beszelgetsz a csaläd nyaraläsi terveiröl,
• ket barät beszelget egy közös kiränduläs elmenyeiröl,
• egy gyerek könyvet olvas!
48. Keszitsetek el iräsban azokat a pärbeszedreszleteket, amelyek elhangozhatnänak a 47.
feladatban megnevezetett beszedhelyzetekben!

A kommunikäcio funkciöi
A kommunikäcio több nyelvi funkciö kifejezöje is. A kommunikäcio nem egyszerüen tenyek es informäciök toväbbitäsa, hanem jöval több annäl: a kommunikäciö sorän peldäul kapcsolatot letesitünk es tartunk fenn mäsokkal, együttmüködünk stb. Roman Jakobson orosz nyelvesz es irodalmär szerint a következö
nyelvi funkciokat fejezhetjük ki:
A nyelvi funkciök

referenciälis

kon ativ

em otiv

Az emotiv funkciö szorosan az adöhoz kapcsolödik. Arra utal, hogy az adö mikent
viszonyul ahhoz, ami eppen a kommunikäcio tärgya. Csak emotiv funkciokat fejeznek ki peldäul az indulatszök, amelyekkel fäjdalmunkat, örömünket, meglepetesünket stb. mutatjuk ki. De nemcsak indulatszökkal fejezhetjük ki a viszonyuläsunkat valamihez vagy valakihez, hanem peldäul a hangsüllyal es a
hanglejtessel, a hangszinnel is. Tulajdonkeppen spontän erzelemkinyilvänitäsröl
van itt szö. ( Ej, jaj, A csudäba! stb.)
A konativ funkciö gyakorlatilag a felhivö, felszölitö funkciö, es mint ilyen, a vevöre, a hallgatöra vonatkozik. Segitsegevel közöljük kivänsägainkat, öhajainkat.
Jellemzö nyelvi kifejezöeszközei a felszölitäs es a megszölitäs. ( Sanyi, nyisd ki az
ablakot! )
A referenciälis funkciö reven utalunk a valösägra, a tärgyakra, tenyekre, viszonyokra stb., es ezältal fejtjük ki a megismerö (kognitiv) tevekenyseget. Ez tehät
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kózponti, úgy is m ondhatjuk, hogy a legfontosabb funkció. ( Esik az eso. Nóñka
szóke kislány. Kétszer kettó négy. )
A poétikai funkció a kom m unikáció eszkózére, a kódra, vagyis a jelrendszerre irányul. Szerepe elsósorban a szépirodalom ban van, m inthogy ekkor a kózlés esztétikai értéket kap, elsódleges célja nem vagy nem csak az inform áció hordozása,
hanem az esztétikai élvezetnyújtás.
A fatikus (kapcsolattartó) funkciónak az em beri kapcsolatok fenntartásában,
szervezésében van nagy szerepe, tehát ez sem hordoz sok inform ációt. Ide tartoznak például a kószónések, az udvariassági form ulák, am elyek nélkül általában a
valódi értelem ben vett kom m unikáció nem kezdódhetne el. A kom m unikációnak
erre a részére nem a tartalm a, hanem érzelm i értéke m iatt van szükségünk. A zt
jelezzük vele, hogy szeretnék vagy éppen nem szeretnék veled kom m unikálni.
Itt a kapcsolatot a szavak puszta cseréje jelenti, így elsósorban szociális funkciót
hordoz. B izonyos társalgásokban a tém a, am iról beszélnek, lehet kevésbé fontos,
mint maga a társalgás ténye. A z ilyen beszélgetések tipikusan fatikusak. ( Jó napot, hogy vagy? Szép idónk van ma. ) Ilyenkor a feltett kérdésekre adható felelet tulajdonképpen nem fontos, a válasz a kérdezót valójában nem érdekli. Ha az angolok egy üzleti m egbeszélés elótt tíz percig az idójárásról beszélgetnek, ez csak a
kapcsolatfelvételt szolgálja. Annak, hogy akkor éppen süt a nap vagy esik az eso,
a beszélgetés, a tárgyalás m egvalósulására és kim enetelére nincs befolyása.
A m etanyelvi funkció m agáról a kózlés eszkózéról való kom m unikáció. A zaz: metanyelven tudunk beszélni, kom m unikálni a nyelvról, a beszédról, a m atem atikáról stb. Vagyis m ost, am ikor a kom m unikációról beszélünk, tulajdonképpen
metanyelvet használunk. Egyes felfogások szerint tágabb értelem ben véve minden tárgyról m etanyelven beszélünk, m egvan a m etanyelve a kém iának, a fizikának stb., így tehát a m etanyelv a tanulásban alapvetó funkciót tólt be.

49. A 48. feladatban elkészített párbeszédek mellett tüntessétek fel, egy-egy nyelvi elem
milyen nyelvi funkciót fejez ki!

50. Most íijátok le a nyelvi funkciók modelljét, és íijatok minden funkcióra nyelvi példát!

51. Most pedig a szóveggyüjteményben található szemelvények felhasználásával keressetek példákat a nyelvi funkciók mindegyikére!

52. Mondd el a Megbuktam matekból mondatot a külónbózó helyzetekhez illóen!
Kózómbós kijelentésként édesanyádnak.
Megdóbbent kérdésként a tanámak.
Ijedten édesapádnak.
Csodálkozva a padtársadnak.
Hencegve a barátnódnek.
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A kommunikäciö sorän idönkent lätszölag megmagyaräzhatatlan dolgokat is csinälunk. Pröbäljuk meg ertelmezni peldäul a következö pärbeszedet!
Egy olyan szobäban ülnek emberek, ahoi nyitva van az ablak. Valaki azt kerdezi:
- Nines itt hideg?
Mire valaki:
- Azonnal beesukom az ablakot.

Mi törtent itt? Az elsö beszelö feltett egy olyan kerdest, ami meglehetösen szokvänyos, mindennapi. De a mäsodik beszelö megertette beiöle, hogy az elsö valöszinüleg fäzik, es azt keri, hogy csukja be valaki az ablakot.
Hogy lehet ez? Felmerülhet a kerdes:
®

az elsö beszelö miert nem mondta nyiltan azt, hogy fäzik, es kerte, zärja be
valaki az ablakot;

(2^ honnan tudta a mäsodik, hogy mit akar az elsö?
Kepzeljük el, hogyan zajlott volna le ez a tärsalgäs akkor, ha a mäsodik szemely
nem erti meg, mit is akar az elsö:
- Nines itt hideg?
- De, egy kicsit hüvös van.

Vagy: - Nem, szerintem kellemes a hömerseklet —feleli a mäsodik, es nem zärja be
az ablakot, hanem folytatja a beszelgetest.
Vagy lässunk egy mäsik esetet! Az aläbbi ket pärbeszedben az egyik beszelö pontosan ugyanazt az egyetlen szöt mondja, de vajon egyforma jelentesben hasznälja-e mindketszer?
- Anya, kepzeld, ma kaptam egy ötöst matematikäböl!
- Nagyszerü!

Illetve:
- Anya, eltörtem a tejesbögremet!
- Nagyszerü!

Ha nem azonos jelentesben hangzott el a Nagyszerü!, akkor vajon milyenben? Az
elsö esetben a Nagyszerü! a szokvänyos jelenteseben fordult elö. A mäsodikban
viszont tulajdonkeppen eppen ellenkezö jelentesben. De akkor hogyan lehet az,
hogy szötäraink csak nagyon jo, kivälo jelentesben rögzitik a szöt? Egyältalän:
honnan, miböl tudjuk, hogy ebben az esetben ezt a szöt nem a szötärozott jelen
teseben hasznälta az anya? Ebben az esetben kitünö tämpont a megertesben a
hangsüly es a hanglejtes, az intonäciö, amellyel az anya a ket alkalommal a
Nagyszerü! szöt kiejti. Vagyis a kommunikäciö sorän nemesak szorosan arra fi-
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gyelünk, hogy mit mond a másik, hanem arra is ügyelnünk kell, hogyan mondja.
Mindannyian tudunk mondani példát arra, hogyan változtatja meg egy-egy szó
jelentését az, hogyan, milyen hangsúllyal mondjuk.

53. írjatok példát olyan esetekre, amikor úgy használunk bizonyos szavakat, kifejezéseket,
hogy valójában ellenkezóleg kell értenünk óket!

54. Egy úszómedence mellett állsz és egy kislánytól megkérdezed, Tudsz úszni?, azt várva,
hogy azt mondja, igen vagy nem. Ehelyett ó beugrik a vízbe. Hogy értelmezed ezt szavakkal?

55. Vajon miért nem ígéretként értelmezzük az alábbi mondatokat, még akkor sem, ha
bennük van az ígérem szó? Valójában mit fejeznek ki, ha nem ígéretet?

Tanár a diáknak: Ha nem adod le idóben a dolgozatod, ígérem, megbuktatlak.
.

Gyanúsított a rendórnek: ígérem, nem én voltam!

56. Egy bulin épp idegenek felé kózelítesz, amikor hirtelen valaki megszólít: Szia, épp ro
lad beszélgettünk! Mi lehet a mondat célja? Milyen nyelvi funkció jut erról eszetekbe?

57. Mi az igen szerepe az alábbi két társalgásban:

Az elsó:
Tanár: - Melyik a helyes megoldás?
Diák: - A második.
Tanár: - Igen.
A második:
Orvos: - Milyen gyakran van ez a viszketése?
Beteg: - Szinte minden éjjel.
Orvos: - Igen.
Vajon a két igen hasonló hangosságú és hangsúlyú lenne? Ki szólalna meg az igen után az
elsó, és ki a második párbeszédben?

A kommunikáció során tehát üzeneteket továbbítunk, cserélünk. Ebben a folyamatban szerepe van a verbális, vagyis a nyelvi elemeknek, a szupraszegmentális
(nyelvi jel feletti) tényezóknek, mint amilyen a hangsúly, a hanglejtés, a beszédtempó, a ritmus, a szünet, a hangeró és a hangszínezet. De szerepük van a nonverbális, vagyis nem nyelvi jeleknek is. Ilyen nem nyelvi eleme a kommunikációnak például a tekintet, az arckifejezés vagy a testtartás. Ezek szerepéról
részletesebben a társalgási stílus kapcsán olvashattok.
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A kommunikâciô szabâlyai
Amit eddig a kommunikâciôrôl elmondtunk, abbôl ûgy tünhet, hogy a kommuni
kâciô sorân szinte minden lehetséges. De ez természetesen nem igy van. A kommunikâciônak viszonylag pontos szabâlyai vannak, amelyeket ugyan nylltan sehol sem rôgzitettek (az egészen speciâlis eseteket kivéve), de amelyeket mégis be
kell tartanunk, ha eredményesen akarunk kommunikâlni.
Be kell tartanunk példâul az ûgynevezett maximâkat (alapszabâlyokat). Négy
kommunikâciôs maximât külônbôztetünk meg. Ezek a mennyiség, a minôség, a
viszony és a môd maximâja. A mennyiség maximâja arra vonatkozik, hogy az em
ber annyit mondjon, amennyi a megértéshez szükséges, se sokkal tôbbet, se sokkal kevesebbet. A minôség maximâja arra, hogy az ember ne mondjon olyasmit,
aminek a hamissâgârôl bizonyos. A viszony vagy kapcsolat maximâja arra utal,
hogy maradjunk a târgynâl, ne csapongjunk. A môd maximâja pedig arra, hogy
kerüljük a homâlyossâgot, a félreérthetôséget.
De mindez természetesen csak akkor érvényes, ha nem fogalmazunk meg olyan
célokat a kommunikâciôban, amelyek ellentmondanak a fenti maximâknak. Pél
dâul ha az a célunk, hogy becsapjunk valakit, akkor a minôség és a môd maximâjât nem tarthatjuk be. Vagy amikor egy diâk olyan témâbôl kényszerül felelni,
amibôl nem készült, nem célszerü betartania tulajdonképpen egyik maximât
sem. Ez nem azt jelenti, hogy ez a négy maxima esetenként létezik, esetenként
nem. Mindig tartjuk magunkat hozzâjuk, csak a fenti esetekben példâul arra
hasznâljuk, hogy nem hasznâljuk, de a beszédpartner (mivel ô is ôsztônôsen tudatâban van e maximâknak) természetesen azt hiszi (legalâbbis egy ideig), hogy
mi is ezekhez tartjuk magunkat. Ellenkezô esetben nem lehetne példâul hazudni.

58. Az alâbbiakban néhâny beszédhelyzet leirâsât olvashatjâtok. Minden beszédhelyzet
megvalositâsa egy-egy tanulôra vâr. Prôbâljatok meg ôsszefüggôen hârom percet beszélni
a megadott témârôl a megadott szituâciônak megfelelôen!

• egy fôzômüsor hâziasszonyaként ételrecepteket ajânlasz a nézôknek
• irodalomtanârként a trôjai mondakôrrôl beszélsz a diâkjaidnak a hatodik
osztâlyban
• sportriporterként kôzvetitesz egy képzeletbeli Forma 1-es futamot
• sportriporterként kôzvetitesz egy elképzelt focimeccset két kedvenc csapatod kôzôtt
• orvosnôként a dohânyzâs ârtalmairôl beszélsz a tizedik osztâly tanulôinak
• ürhajôsként râdiôn jelented a foldi irânyitôkôzpontnak, mit tapasztalsz
éppen ürutazâsod sorân
• egy âllatmenhely tulajdonosaként a hâziâllataink irânti felelôsségrôl be
szélsz egy televlziôs müsorban
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Ha még tôbben szeretnétek kiprôbâlni magatokat ebben a jâtékban, talâljatok ki ujabb szituâciôkat kôzôsen!

59. Képzeljétek el és jâtsszâtok el az alâbbi helyzeteket! Mindegyik helyzetben a kommunikâciô négy maximâja kôzül egyet fel kell rugni, azaz a jâték lényege az, hogy nem kell
betartani a megnevezett maximât.

• a tanulô felel tôrténelem vizsgân («em tartva be a mennyiség maximâjât)
• a tanulô felel tôrténelem ôrân (nem tartva be a viszony maximâjât)
• édesanyâdnak magyarâzod, miért értél haza tegnap késôn (nem tartva be
a minôség maximâjât)
Ha még tôbben szeretnétek kiprôbâlni magatokat ebben a jâtékban, talâljatok ki ujabb szituâciôkat kôzôsen!

De a maximâkon kivül is vannak bevett szokâsok, formulâk a kommunikâciôban.
Ilyenek az un. szomszédsâgi pârok. Ez azt jelenti, hogy a mindennapi kommunikâciôs aktusok sorân bizonyos megnyilatkozâs-tipusok együtt fordulnak elô: kôszônésre kôszônés kôvetkezik, kérdésre felelet, bûcsura bucsû stb. A kommunikâciô tehât együttmükôdést kôvetel meg a résztvevôktôl. Ha talâlkozom
valakivel, râkôszônôk, s ha az nem kôszôn yissza, ebbôl rôgtôn kôvetkezik, hogy
nem akarja velem felvenni a kapcsolatot, s nem valôszinü, hogy kommunikâlni
fogunk egymâssal.
Példâul talâlkozom egy barâtommal, s el akarom mondani neki, hogy mi tôrtént velem
elôzô nap, kôszônôk neki, s ô nem kôszôr^ vissza, ebbôl kôvetkezik, hogy nem fogom
tudni megosztani vele az élményeimet.

Az együttmükôdési kényszer, illetve a kommunikâciô rendezettsége abban is
megnyilvânul, hogy viszonylag pontosak annak a szabâlyai is, hogyan adjuk ât a
szôt egymâsnak a târsalgâs sorân. Annak ellenére igy van ez, hogy ma még keveset tudunk arrôl, mi irânyitja a vâltâst. A beszélôk mégis tudjâk, érzik, mikor vehetik ât a szôt. Erre utal példâul, hogy meglepôen kevés az olyan âtfedés a beszélgetésekben, amikor tôbben beszélnek egyszerre.

60. Jâtsszâtok el egy vitât, melynek témâja, hogy mitôl olyan népszerû a Harry Potter kônyvsorozat. Osszâtok az osztâlyt két részre, a kônyvet kedvelôk és a kônyvet nem kedvelôk
tâborâra, majd jelôljetek ki egy vitavezetôt, aki adja és veszi a szôt. A két tâbor prôbâlja
külônbôzô érvekkel meggyôzni egymâst!
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Az elhangzottakból levonható tehát az a kôvetkeztetés, hogy a kommunikáció
nem akkor és nem attól, vagy nemcsak akkor és attól sikeres, ha a vevö (hallgató, olvasó) megérti a felé irányuló megnyilatkozás nyelvi jelentését, hanem az is
szükséges a kommunikáció sikerességéhez, hogy a vevö megfejtse a megnyilatkozàsnak az adott helyzetbeli jelentését. A vevónek tehát ki keli következtetnie az
általa ismert kommunikációs-társalgási szokásokból, szabályokból, hogy ebben
az adott esetben ezt a konkrét megnyilatkozást hogyan kell értelmezni. Ez pedig
csak akkor lehetséges, ha birtokában vagyunk ennek a tudásnak. Azaz: egy nyelv
tudása annak a tudását is jelenti, hogyan kell használni azt a nyelvet. Ennek a
fontos hogyannak a kérdésével foglalkozik tulajdonképpen a stilisztika.

Szakkifejezések szótára
intonáció - hangvétel, hanglejtés, hanghordozás
kommunikáció - az információcsere folyamata általában egy közös jelrendszer segítségével
maxima - alapszabály, életszabály, életelv
nonverbális jelek - a nem szavakkal való kozlés elemei: a mimika, a testtartás, a
gesztusok
szupraszegmentális tényezók - az egyes hangok és szavak prozódiai sajátosságai: a
hangsúly, a hanglejtés, a beszédtémpó, a ritmus, a
szünet, a hangeró és a hangszínezet
verbális jelek - a nyelv és a nyelvi jelek (irás és beszéd) használatát értjük rajtuk

»
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6. lecke
A tanult ismeretek ósszefoglalása és begyakorlása

61. Olvasd el a mondatpárokat a megfelelö hanglejtéssel, majd illeszd beszédhelyzetbe azokat!
I

Semmit sem értek.

- Semmit sem értek?

Megfogtam!

- Megfogtam?

Jó lett.

- Jó lett?

62. Képzeld el, hogy utazó ügynök vagy, és egy általad kitalált terméket akarsz eladni!
Játsszátok el, hogy bekopogsz egy lakásba, és párbeszédbe elegyedsz a tulajdonossal! Ak
kor éred el kommunikációs célodat, ha sikerül eladnod a termékedet.

63. A kommunikáció során nélkülózhetetlen együttmükódési- és kompromisszumkészség gyakorlására alkalmas az alábbi feladat. Válasszatok ki két szereplót, akik kózül
az egyik eladó egy virág- és ajándékboltban, másik pedig a vásárló. Ugy, hogy a másik
ne hallja, mindkét játékos más-más kommunikációs célt kap. A virágárusnak azt a feladatot adjuk, hogy neki ma muszáj eladnia a gerberákból, mert már hervadnak, de
nem adhatja olcsóbban szálját 4 hrivnyánál. A vásárlót meg vacsorára hívta a szíve
hólgye, akinek a kedvenc virága a rózsa. Vevónk virágot és csokoládét is akar vinni a
vacsorához. Osszesen 20 hrivnyája van erre a célra. Mindegyik játékos a saját célja
elérésén dolgozik a beszédszituációban.

64. A kommunikacio soran nelkiilozhetetlen egyiittmukodesi- es kompromisszumkeszseg
gyakorlasara alkalmas az alabbi feladat. Van harom testver, akik hatalmas vagyont orokoltek apjuktol egyenlo aranyban, de azzal a megkotessel, hogy a nagyobb beruhazasokrol
egyiitt kell donteniiik, es csak akkor valosithato meg barmilyen elhatarozasuk, ha mind a
harman egyetertenek. A harom testver azonban rivalizal egymassal, es a legritkabb esetben ert egyet. Egyszer meglatogatja oket egy hazalo iigynok, aki egy hullamvasutat kinal
eladasra. Vajon sikeriil-e nyelbe iitni az uzletet? Jatsszatok el!

65. Idézzétek fel egyik kedvenc olvasmányotok tartalmát! Majd meséljétek el a tartalmat a
többieknek egymás után többször, de úgy, hogy minden esetben megfeledkeztek a kommu
nikáció egy-egy maximájának betartásáról! Elószór a mennyiség, majd a mód, aztán viszony, legvégül pedig a minóség maximájának elhagyásával meséljétek el az olvasmány
tartalmát!
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III. fejezet

A stílusrétegek

7. lecke
A funkcionális stilisztika. A beszélt és írott stílusrétegek.
Müvészi és nem müvészi stilus. A társalgási stilus. A társalgás
hangneme. A társalgás résztvevói és témakore. A társalgási stilus
müfajai

A funkcionális stilisztika abból indul ki, hogy a nyelvi elemek kozül való válogatás és ezek elrendezése, kombinálása kótódik a társadalmi érintkezés helyzeteihez. Ezek a helyzetek meghatározzák a stílust, hiszen a helyzeteknek megfelelóen használjuk a nyelvi eszkozoket. Másképpen szól hallgatóságához a kóltó, az
újságíró, a szomszéd néni vagy a tudós. A társadalmi érintkezés tipikus, a helyzethez illó, adekvát kívánalmai szerint nyilatkoznak meg.
A társadalmi érintkezés rbeghatározott területén tipikusan alkalmazott nyelvi
eszkózok rendszerét és ezek használatának szabályait ósszefoglalóan stílusrétegnek nevezzük.
A stílusréteg tehát nem más, mint tipikus kifejezésmód, mely egy-egy társadalmilag kótótt szituációnak, beszédhelyzetnek felel meg. Az egymástól tóbbé-kevésbé
eltéró, tipikus társadalmi szituációhoz kóthetó beszédmódokat, stiláris eszkózók
ósszességét külonítjük el, külonbóztetjük meg egymástól ilyen módon. Más
szóval: a társadalmi érintkezésben kialakult tipikus helyzetek meghatározzák a
stílust. A nyelvi eszkozoket például aszerint válogatjuk meg egy kommunikációs
helyzetben, hogy éppen ügyfelek vagyunk-e egy hivatalban, újságolvasóként tájékozódni akarunk a világban, vagy netán személyes, magánjellegú kapcsolatban
beszélgetünk valakivel, esetleg müvészi szoveget akarunk létrehozni.
A stílusrétegek, bár szorosan kótódnek egy-egy társadalmi érintkezési helyzethez, a valóságban nem határolódnak el élesen egymástól. Sokféle átmenet alakulhat ki az egyes stílusrétegek kozótt a beszédhelyzet, a müfaj és a beszéló
szándékának kóvetkezményeként.
Hagyományosan írott és beszélt nyelvi stílusrétegeket külónbóztetünk meg:
(T) Beszélt nyelvi stílusrétegek: ^társalgási stüus, szónoki stilus (más néven:
elóadói stilus, kózéleti szóbeliség).
( 2) írott nyelvi stílusrétegek: tudományos stílus, publicisztikai stílus, hivatalos
stüus, szépirodalmi stüus.
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Célszerú megkülönböztetni a szépirodalom stílusát a nem múvészi stílusrétegektól. A szépirodalmi stilus a nyelvi eszközök múvészi felhasználásának, esztétikai
minóséggé alakításának eredménye. A szépirodalmi stilus az összes többi stílusréteg eszközeit is használhatja stílusérték teremtésére.

A társalgási stilus
66. Olvassátok el az alábbi szöveget, majd határozzátok meg, milyen beszédhelyzethez
kötheto! Ezután határozzátok meg a beszédszituáció elemeit! Majd figyeljétek meg, hogyan igazodik a stilus a szituációhoz! Nevezzétek meg a szituációban szereplóket! Most
egy szóval nevezzétek meg, mit csinálnak a részletben a szereplók!

A gyorsírási órának ötkor volt vége, s az utcán már gyújtogatták a lámpákat. Az
iskolából kijövet Boka azt mondta a fiúknak:
- Mielótt támadnánk, be fogjuk bizonyítani, hogy mi is vagyunk olyan bátrak,
mint ök. En magam mellé fogom venni a két legbátrabb emberemet, és kimegyünk velük a Füvészkertbe. Be fogunk hatolni az ö szigetjükre, és odaszögezzük
a fára ezt a papirost.
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Azzal elövett a zsebéból egy darabka piros papirt, amelyre csupa nagybetüvel ez
volt irva:
ITT VOLTAK A PÁL UTCAI FIÚK!
A többiek áhítattal nézték a papirost. Csónakos, aki nem tanult gyorsírást, de
akit a kíváncsiság idevonzott, megjegyezte:
- Valami gorombaságot is kellene arra a papirra irni.
Boka tagadólag rázta a fejét.
- Nem szabad. Sot mi nem fogunk olyasmit cselekedni, aminot Ats Feri tett, mikor elvitte a zászlónkat. Mi csak meg fogjuk nekik mutatni, hogy nem félünk tólük, s oda merünk menni az 6 birodalmukba, ahol a gyúléseiket tartják, és ahol
a fegyvereik le vannak rakva. Ez a darab piros papír a mi névjegyünk. Ezt ott
hagyjuk nekik.
Csele is megszólalt:
- Kérlek - mondta
én úgy hallottam, hogy ók ilyenkor este vannak ott a szigeten, és rabló-pandúrt szoktak játszani.
- Nem baj. Áts Feri is olyankor jött, amikor tudta, hogy mi a grundon leszünk.
Aki fél, az nem jön velem.
De senki se félt. Sot Nemecsek határozottan bátornak mutatkozott. Látni való
volt, hogy érdemeket akar szerezni az eloléptetésre.
Büszkén állott eló.
- En veled megyek!
Itt az iskola elótt ugyanis nem kellett
haptákba állani és szalutálni, mert
csak a grundon voltak érvényesek a
tórvények. Itt mindenki egyforma volt.
Csónakos is elóállott.
- Én is!
Boka Cseléhez fordult.
- Te nem jössz?
- Mit csináljak? - szólt szomorúan
Csele. - Nem mehetek, mert otthon
kell lennem fél hatra. Az édesanyám
számon tartja, hogy mikor végzódik a
gyorsírásóra. És félek, hogy ha ma elkésem, többet aztán nem enged sehova.
(Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk)
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A társalgási stilus a kötetlen társas érintkezésnek leginkább beszédbeli nyelvhasználata. Azoknak a tipikus nyelvi formáknak az ôsszessége, melyeket a mindennapokban a magánérintkezéseink során használunk.

A társalgásnak a mindennapokban sokféle szerepe és formája van, így a társalgá
si stñusréteg határvonalai nehezen határozhatók meg. A legszorosabb kapcsolatban van a többi stílusréteggel. Legfontosabb jellemzói a kôzvetlenség, a természetesség, a gyakran hétküznapi kifejezésmód és mondatfuzés. Szókincse ezért
rendkívül sokrétü: csoportnyelvi, tájnyelvi, szleng, idegen szavak stb. egyaránt
megtalálhatók benne.

67. Olvassátok el a szoveggyújteményból a feladathoz tartozó szemelvényeket! Vizsgáljátok meg a szövegeket a társalgásra jellemzó nyelvi eszközökre, a társalgás felépítésére figyelve! Fogalmazzátok meg, mi a külônbség a szovegrészletek stflusa között!

68. íijátok ki az elolvasott szövegekböl azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyek az adott
beszédhelyzetben stilémaként, sítluseszkozként szerepelnek!

A társalgás hangneme
A magánéleti szövegek h angnem e këzvetlen. A beszélonek a társalgásban van a
legtöbb lehetósége személyiségének kifejezésére, ez a legkötetlenebb stflusréteg.
De ez nem azt jelenti, hogy a magánbeszélgetések során mindenki azt mond,
amit akar. A társalgási stílusban is sokféle kôtôttségnek kell megfelelni. Ilyen a
hagyomány, az illem, a társadalmi függóségek, melyeknek kôvetkezményei a tár
salgásban például a kôszônési és megszólítási, valamint egyéb udvariassági formulák.

69. íme néhány példa arra, hogyan lehet valakit kávéval kínálni. Mikor és kivel használnátok egyiket, mikor, kivel a másikat?

(T)

Kávézunk?
Csináljak egy kis kávét?
Igyunk egy kávét!

(

Mit szólnál egy kávéhoz?
Megkínálhatom egy kávéval?
Leküldünk egy kávét?

(7) Tetszik inni egy kávét?
Adhatok egy kávét?
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70. Az ember szamtalan modon es sokfele cellal hasznalja a nyelvet. Milyen koriilmenyek
kozott mondhatjuk pi. az alabbiakat? S mikor lennenek ezek oda nem illo mondatok?

(T)

Szerinted hideg van itt? ( 2) A repterre, amilyen gyorsan csak tud. ( 3 ) Hazam at G yorgy fiam ra hagyom . ( 4) Szeretsz? ( 5) De fura! ( g) De jo l rjezel ki!
( 7) Csin-csin! ( 8 ) Szeretnem , ha figyelnel es vigyaznal ram... ( 9) M aradjon a
job b oldalon, kerem ! (To) M ar nem is szeretsz... (TI) A fenebe!

Beszelo es hallgato viszonya a tarsalgasban
A tarsalgas kommunikacios folyamataban a beszelo es a hallgato egymashoz valo
viszonyanak nagyobb szerepe van, mint mas stilusretegek eseteben. A tarsalgas
reszvevoi jelenlevo es egymast ismero szemelyek. A reszvevok kozott a legtobb
esetben vsilamilyen szemelyes kapcsolat van: baratok, szomszedok, ismerosok,
osztalytarsak, munkatarsak stb. Minel tavolabbi a kapcsolat a beszelo es a hall
gato kozott, annal kotottebb, udvariasabb a beszedmod.

71. Hanyfelekeppen tudnatok megkerdezni egy idegentol, hogy hany ora van? Jatsszatok
el a szituaciokat! Figyeljetek meg, hogy a hosszabb nyelvi formak udvariasabbak, mint a
rovidek! A hosszusaguk mellett mi adja ezek udvariassagi erteket?

72. Keszits tablazatot arrol, hogy tegezed-e vagy magazod az alabbi szemelyeket! Jelold
azt is, hogy kolcsonos vagy egyoldalu a magazo formak hasznalata! Magyarazd meg a tablazatban foglaltakat!
szulok, nagysziilok, testver, szomszed, nagyneni, nagybacsi, anyos, apos, tanar, orvos,
postas, bolti elado, idegen

A tarsalgas temakore
A tarsalgas temakore meghatarozhatatlanul tag. Beszelgetni tulajdonkeppen barmirol lehet. Sot az is elofordulhat, hogy a beszelgetes temaja masodlagos, valojaban
erdektelen, es a tarsalgas celja maga a kapcsoiatfelvetel es/vagy kapcsolattartas.

73. Kepzeljetek el, majd jatsszatok el olyan beszedszituaciokat, amelyekben mas-mas ertelemmel, de elhangozhat az alabbi tarsalgasreszlet:
- Megfoghatom?
- Csak ovatosan!

74. Az angolok az angol hidegver mellett arrol nevezetesek, hogy kotelezo udvariassagi
elemkent minden tarsalgasukat az idojarasra vonatkozo beszelgetesreszlettel inditjak.
Jatsszatok el, hogy harom percig beszelget egymassal ket ember, de csak az idojaras a tema!

48

A tarsal gasi stilus mufajai
A tarsalgasi stilusnak a mufajai is sokfelek. A legalapvetobbek a kovetkezok:
parbeszed, elbeszeles, maganlevel, naplo, viccmeseles, pletyka, iizenet, az elektronikus tarsalgas mufajai.
A parbeszed kotetlen formaju eloszobeli tarsalgas ket vagy tobb ember kozott.

75. Hogyan probalnad meg felhivni magadra egy idegen figyelmet, ha peldaul valaki elejtett valamit az utcan, vagy otthagyott a busz lilesen? Jatsszatok el a helyzetet!

76. Iij egy odaillo (helyenvalo, adekvat) es egy oda nem illo (nem helyenvalo, inadekvat)
peldat az alabbi esetek nyelvi megnyilatkozasaira:
utbaigazitas-keres egy idegentol, bocsanatkeres, csaladi vacsora, eskiivoi gratulacio!

77. Hogyan oldanatok meg nyelvileg az alabbi kommunikacios szituaciokat eredmenyesen? Jatsszatok el!
Viragot szeretnel venni edesanyadnak, de a viragarus hattal all neked.
Meg szeretned tudakolni egy szembe jovo idegentol az utcan, merre talalod a varoskozpontot.

Az elbeszeles (tortenetmondas) egy tortenet elmeselese egy szemely altal bizonyos hallgatosag szamara.
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78. Kepzeld el, majd jatsszatok el, hogy egy barati tarsasagban a kovetkezo temak valamelyikerol beszelsz a tobbieknek:

• elmeseled a tegnap latott filmet,
• elmondod, milyen hirt, pletykat hallottal egy kozos ismerosotokrol,
• elmeseled, hogyan, milyen koriilmenyek kozott ismerkedtel meg tegnap
egy fiuval/lannyal,
• elmeseled, milyen tervet dolgoztal ki arra nezve, hogy mivel fogja a barati
tarsasagotok tolteni a nyarat, mit fogtok csinalni nyaron!
79. Olvassatok el a szoveggyujtemenybol Jokai Mor Az arany ember cimu regenyenek es
Mark Twain Tom Sawyer kalandjai cimu regenyenek vonatkozo reszletet! Figyeljetek
meg, hogyan jelenik meg az elbeszeles mint a tarsalgas mufaja a reszletekben! Nevezzetek
meg az elbeszelesek jellemzoit! Majd irjatok ki azokat a szavakat, kifejezeseket, amelyek
Polly neni, illetve Brazovics Atanaz beszedere jellemzoek.

Reszlet Az arany ember c. filmbol

A maganlevel: a tarsalgas irott formaja, melyet kotott for
ma es a mondanivalo tudatos elrendezese jellemez (megszolitas, bevezetes, elbucsuzas, stb.).
A nem irodklmi formaban irt naplo az onkifejezes egy fajtaja, gondolati szinten torteno szerkesztettseg jellemzi, fo
formai kotottsege az idorendi szerkesztettseg.
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80. A világon az egyik leghíresebb ifjúsági napló Sue Towsend hósének, Adrien Mole-nak a
naplója. Olvassátok el a szoveggyújteményben található részletet a naplóból, majd fogalmazzátok meg, mik a naplóírás formai kôvetelményei! Aztán fogalmazzátok meg Adrien
Mole stílusának jellemzóit! Miért hatnak humorosan a naplóbejegyzések?
81. Képzeljétek el, hogy rendszeresen naplót írtok, és készítsétek el a tegnapi napotok leírását e napló számára!

A társalgási stilus múfajai kozé sorolható továbbá a viccmesélés, a pletyka,
az (szóbeli vagy írásbeli) üzenet. Az elektronikus kultúra térhódítása pedig a
társalgás újabb lehetóségeit is jelenti, mint amilyen az e-mailváltás, az smsüzenetek, az mns, a csetelés, szkájpolás.

A levélstílus
A levélstflust a társalgási stilus írott változataként szokták emlegetni, bár a
megnevezés tóbb, más-más stñusrétegbe tartozó levélfajtát is takar. Fóbb fajtái a
magánleuél, a nyílt levél és a hivatalos levél, melyek kózül az elsó a társalgási sti
lus, utóbbi kettó a kozéleti írásbeliség müfaja. A magánlevél rendszerint személyes jellegü kozlendóink, problémáink kozlésére szolgál. A nyílt levél a magánle
vél stílusában írt, kózérdekü problémákat felvetó, feszegetó szovegtípus.
Rendszerint újságok hasábjain találkozhatunk vele. A hivatalos levél a kozéleti,
hivatalos ügyintézés írott formája, melyról a hivatalos stilus keretein belül fogunk bóvebben tanulni. A magánlevélben és nyilt levélben a társalgási, míg a hi
vatalos levélben a hivatalos stílusréteg elemei dominálnak.
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A magânlevél a târsalgâsi stilus irâsban létrejôvô vâltozata, mely néhâny pârbeszédre jellemzô nyelvi elem hasznâlata mellett leginkâbb az elbeszélésnek mint
târsalgâsi müfajnak az irott vâltozata. A magânlevél a magânéleti târsas érintkezés része, a személyes kapcsolatok irâssal valô helyettesitése. Célja a kommunikâciôs kapcsolat felvétele és fenntartâsa a târsas, emberi kapcsolatok mükôdtetése céljâbôl. A tartalmas levél konkrét mondanivalôt is kôzôl ( vâlasz, kérés,
meghivâs, élménybeszâmolô, vélemény stb. ) A magânlevél hangneme személyes, kôzvetlenség, intimités jellemzi, a levéliro és a megszôlitott kapcsolatânak megfelelôen alakul a levélstilus bizalmassâga vagy tâvolsâgtartâsa.
A magânlevél hârmas felosztâsû: a
bevezetô rész tartalmazza a megszôlitâst, a levélirâst kivâltô okok és
kôrülmények megnevezését, a kôzéprészben olvashatjuk a levél târgyânak részletezését, a zârôrész pedig
ôsszegzést, kérdéseket, a kapcsolat
tovâbbi alakulâsâval kapcsolatos
megjegyzéseket, terveket, az ezeket
megerôsitô udvariassâgi formulâkat
tartalmazza. A levelet dâtum és
alâirâs zâija. A levél eleji megszôlitâs és az alâirâs a kommunikâciôs
partnerek viszonyâtôl függôen lehet a teljes név, a név egy becézett formâja, valamilyen bizalmas hangû megnevezés, illetve ezek udvariassâgi formulâkkal kiegészitve. Az elkôszônô formula szintén a levelezôpartnerek kôzôtti viszony milyenségét fejezi ki.
Szâmos megszôlitô és kôszôntô formulât ismerünk. Ezek kôzôtt vannak bizalmasabbak: pl. kedves, drâga, édes, hellô, szia, csô, csâkô stb. , illetve udvariasabbak, tâvolsâgtartôbbak: pl. tisztelt, jô napot kivânok. A megszôlitâsban és az alâirâsban
szerepelhet egy adott személy neve teljes vagy becézett formâban a bizalmassâg
fokânak megfelelôen: Kovâcs Anna, Anna, Annuska, Ani, Ancsa, Anica stb. Az elkô
szônô formulâk is tükrôzik a levelezôtârsak személyes viszonyât: vârom leveled;
vâlaszolj minél hamarabb; most mennem kell; ôlellek; csôkollak stb.

82. Olvassatok el a szôveggyüjteményben talâlhatô magânlevelet! Nevezzétek meg a levél
nyelvi és stilâris jellemzôit! Majd fogalmazzâtok meg a levél alapjân, milyen kapcsolatban
vannak egymâssal a levelezôpartnerek, illetve milyen informâciôkat tudunk meg a levélbôl!

83. Képzeld el, hogy elutaztatok nyaralni, és a nyaralâs ideje alatt magânlevélben szâmolsz be a veled tôrténtekrôl egy szâmodra fontos embemek! Irj egy magânlevelet ugyanarrôl a témârôl barâtodnak/barâtnôdnek és nagymamâdnak! Figyeld meg, hogy an vâltozik
a levél stüusa! Figyelj a levél formai és tartalmi kôvetelményeinek betartâsâra!
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A magânlevel sajâtos formâja az elektronikus level, (m a g â n )e -m a il. Szabâlyai meg
kötetlenebbek, több elterest enged meg a
megszokott udvariassâgi formulâkhoz viszonyitva, sok esetben felrugja a magânle
vel hagyomânyos formai követelmenyeit,
tagoltsâgât, elrendezeset is.
A magânlevel mâsik, napjainkban igen elterjedt formâja az SMS (Short Message
Service): mobiltelefonon 160 karakteri
megengedö rövid üzenet. Rövidsege miatt követelmenye az egyertelmüseg, pontossâg, tömörseg. Sajâtos röviditeseivel es közös „ködrendszerevel” nagyon szemelyes es bizalmas szövegmüfaj.

84. Irj rövid üzenetet:
edesanyâtoknak, mert tavolleteben sürgösen el kellett menned otthonröl;
a barâtnödnek/barâtodnak, mert nem tudtad megvâmi a megbeszelt helyen!

85. Most ird meg ugyanezeket az üzeneteket elkepzelt SMS-ben!
86. Az SMS-irök a karakterhiâny miatt âltalâban sok röviditest hasznâlnak, mint peldâul
vmelyik, vhany, vki, + = meg, 1 = egy . Irjatok egy SMS-üzenetet barâtotoknak arröl,
hogy elmaradt a mai közös program, közben hasznâljatok röviditeseket! Az üzenet tartalmazza a program elmaradâsânak okat, indoklâsât is!
87. Kepzeljetek, hogy egy barâti târsasâgban viccmeseles folyik! Gyüjtsetek es adjatok elö
szöban minel többfele tartalmû viccet:
sköt uicc, rendörvicc, anyösvicc, szoke nos vicc stb.!
A viccmeseles vegen foglaljâtok össze, mi jellemzi a viccek stflusât!
88. Olvassâtok el a szöveggyûjtemenyben talâlhatö MSN beszelgetest, majd foglaljâtok
össze a müfaj nyelvi es stilâris jellemzöit!
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8. lecke
A tärsalgäsi stilus nyelvi jellemzöi. A nem nyelvi jelek szerepe
a tärsalgäsban. A szolidaritäs es az udvariassäg a tärsalgäsban.
A köszöntes es a megszölitäs.
A tegezes es magäzäs a tärsalgäsban

A tärsalgäsi stilus nyelvi jellemzöi
A tärsalgäs stflusänak a viszonylagos kötetlenseg ebenere is megvannak a nyelvi,
stiläris es szerkezeti jellemzöi, kötöttsegei. Az aläbbiakban ezeket foglaljuk össze.

c

• Termeszetes, mesterkeltsegtöl mentes szövegek jellemzik, de elöfordulnak
gunyoros, trefäs, söt durva stilusärnyalatü szövegek is.
• Szöhasznälatära jellemzö a szökeszlet gazdagsäga, ärnyaltsäga, egyeni szinezete.
Kedveli a trefäs, günyos, olykor durva, vulgaris szavakat, mäsfelöl a becezes, kedveskedes, udvariaskodäs nyelvi kifejezöit, toväbbä a nagyitäsokat, tülzäsokat.
• A stilusreteg mondatszerkesztese is vältozatossägot kivän es enged meg.
. • Nagy szerepe van a különbözö mondatfajtäknak, a mondatok modalitäsänak.
• Gyakori a tagolatlan vagy a hiänyos mondatok, toväbbä a közbevetesek,
felbeszakitäsok hasznälata. Ezeket legtöbbször a pärbeszedes helyzet teszi
erthetöve. De a müfaji vältozatossäg termeszetesen összetettebb, tagoltabb mondatokat is megkövetel.
• Fontos szerepe van a beszelö erzelmeit kifejezö nyelvi elemeknek, amilyenek a mödositöszök, indulatszök es egyeb szervetlen mondatreszletek.
iräsban az irä sjelek kel segithetjük az erzelemkifejezest, peldäul a szokäsostöl elterö alkalmazässal (?!, !!!, ???).
• Sokszor elöfordulhat hirtelen temavältäs vagy elkanyarodäs, keveredhetnek a szövegszerkezet-tipusok. Egy szövegen belül megjelenhet többfele
szerkesztesmöd is, peldäul idörendre, logikai rendre vagy terbelisegre utalö is.
• Sokszor hasznäl töltelekszavakat funkciö nelkül.
• Egyik legfontosabb jellemzöje a kifejtetlen seg, ami pl. a beszedpartnerek
közös ismereteire epül, de a külsö zavarö tenyezök miatt szükseges lehet
az ismetles, ami terjengösseghez vezethet.
• Az elöszöbeli szövegekben fontos szerepet kapnak a közlendö jelenteset
mödosltö, megerösitö vagy kiegeszitö nem nyelvi je le k . Ilyenek a szupraszegmentälis tenyezök (a helyzetnek, hangulatnak megfelelö hanglejtes,
hangerö, hangszin, beszedtempö es beszedszünet), valamint a kommunikäciö nonverbälis eszközei: a mimika, a gesztusok es a testtartäs.
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89. Jatsszatok el az alabbi szituaciokat szavak nelkiil, csak a mimika, a gesztusok es a
testmozgas segitsegevel:

• egy szerelmespar setal a Tisza-parton,
• egy anya megdorgalja a gyereket, mert rossz jegyet vitt haza az iskolabol,
• egy fiu szerelmet vail egy lanynak,
• egy lezuhano repiilogep rettego utasai vagytok,
• a vezerigazgato diktal a titkarnojenek az irodaban!

Szolidaritas es udvariassag a tarsalgasban
Tarsalgas kozben laza szerkezetu szovegeket alkotunk. A szovegek letrehozasakor a nyelvi donteseinkkel, azzal, hogy milyen nyelvi elemeket valasztunk, kifejezzuk azt a tarsadalmi kapcsolatot is, amely koztiink es a beszedpartneriink kozott fennall. Minden tarsalgas a kommunikacios kapcsolat felvetelevel kezdodik,
majd fenntartasaval foljdatodik. Ennek eszkozei a koszontes es megszolitas.
Talalkozaskor koszoniink egymasnak. Mar a koszonesi formula megvalasztasaval
erzekeltetjuk, hogy milyen kapcsolatban vagyunk a beszedpartneriinkkel. A bizalmas viszonyban levok tegezodnek, es ennek megfeleloen koszonnek, illetve
szolitjak meg egymast. Akik kozott nagyobb a tarsadalmi tavolsag, azok a bizalom hangja helyett a tisztelet es az udvariassag hangjan veszik fel a kapcsolatot
egymassal.
A nyelvben a tavolsag es az udvariassag kifejezesere szolgal a magazas, a tegezes
pedig a bizalom, a szolidaritas kifejezoje.

Az udvariasság kolcsonós magázást vagy kólcsónós tegezést kíván meg. Udvariatlan dolog egyoldalúan letegezni a másikat, mert ez azt sugallja, hogy a beszédpartnerek társadalmilag nem egyenrangúak, az egyik alá van rendelve a másiknak. Ezt nevezi a kóznyelv csendórpertunak. Elófordulnak azonban olyan
helyzetek, ahol mégis az egyoldalú tegezés vált megszokottá, általában így szól a
szüló a gyerekhez vagy a pap a hívókhóz.
A kolcsonós magázás udvarias használatú, de napjainkban egyre inkább kezdi
felváltani sok területen a kólcsónós tegezés. A személyes kapcsolatokban (például
barátok kózótt, férj és feleség kózótt, kózvetlen munkatársak kózótt) a kólcsónós
tegezés általában már felváltotta a kólcsónós magázást, mert ezekben a társas
kapcsolatokban a szolidaritás tóbbnyire fontosabb, mint az udvariasság.
Magázás esetén hagyományosan a m aga és az ón névmást használjuk. Ma már
azonban gyakran élünk beszédünkben a kózvetlen megszólítás helyett kórülírással ( Elhoztam a doktor úrnak, Mondtam az elnók asszonynak ), mert a m aga névmást
nem tartjuk eléggé udvariasnak ( Elhoztam magának, Mondtam magának ), az ón
pedig a legtóbb helyzetben túlzottan távolságtartóan hangzik ( Elhoztam ónnek,
Mondtam ónnek ). Ez az oka a tetszikelés megjelenésének és terjedésének is. Ud-
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variasabban hangzik a Le tetszik szallni? tipusu kerdes, mint a Maga leszall?
formula.
Az ember legtobb tarsas kapcsolata az udvariassag iranyabol indul, es fokozatosan alakul ki a szolidaritas, a bizalom. Ilyenkor az egyik fel dolga, hogy kezdemenyezze a magazasrol a tegezesre valo atterest. Ezt altalaban az kezdemenyezheti,
aki a kapcsolatban a magasabb rangu, aki elonyosebb helyzetben van a tarsadalmi hierarchiaban: a fonok ajanlhatja fel beosztottjanak, a no a ferfinak, az idosebb a fiatalabbnak. Ha egyszer ket ember „osszetegezodott” , vagyis attert a bizalmas jellegu tegezesre, a kolcsonos vagy egyoldalu magazasra visszaterni mar
szinte lehetetlen, mert udvariatlannak szamit, hisz ezzel azt erzekeltetjiik, hogy
nem vagyunk egyenranguak.

A koszon es eseteben hagyomanyosan a napszaknak megfeleloen koszoniink ( Jo
reggelt kivanok!, Jo napot kivanok! ). Magazo viszonyban hasznalhatjuk az iidvozlom, koszontom format, fiatalok az idosebbekkel szemben a tiszteletem format.
Tegezes eseten a koszonesi formak is bizalmasabbak, ilyen a szervusz, szevasz,
szeva, szia, szioka stb. A koszonesi forma megvalasztasat tehat az befolyasolja,
hogy kinek koszoniink, hoi es mikor. A ma divatos szia vagy hello koszonesi for
ma nem udvariatlan, de nem mindenkinek koszonhetiink igy.
Nem mindig konnyu eldonteni, hogy egy adott helyzetben hogyan koszonjlink, de
a legnagyobb illetlensegnek szamit, ha egyaltalan nem koszoniink. Kialakulasat
tekintve a koszones kezdetben a bekes, baratsagos kozeledest volt hivatott jelolni. Ma mar termeszetes, hogy koszoniink az ismeroseinknek, ha talalkozunk, az
idegeneknek, mielott megszolitanank oket, es (eDkoszoniink, elbucsuzunk a kommunikacio vegeztevel, tavozaskor.
A koszonesre vonatkozo legfontosabbak illemszabalyok:
• ha valahova belepiink, megerkeziink, nekiink illik koszonni eloszor;
• a koszones legyen jol hallhato, ne motyogjunk az orrunk alatt;
• koszones kozben nezziink a beszedpartneriink szemebe;
• altalaban a ferfi koszon eloszor a nonek, a fiatalabb az idosebbnek, az
alacsonyabb rangu a magasabb rangunak.
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A kószónést nem nyelvi jelekkel is megejthetjük vagy kiegészíthetjük. Ilyen a biccentés vagy fóhajtás, a kalapemelés, az integetés, a kézfogás vagy a meghajlás.
A megszólítás is a társalgás részét képezi. Egy másik emberre
tóbbféleképpen utalhatunk és sokféleképpen szólíthatjuk meg, attól
függóen, hogy milyen társas kapcsolatban hangzik el a megszólítás.
Ez tórténhet címmel és ranggal
( Elnók úr, Miniszter asszony ), vezetéknéwel, keresztnéwel, becenévvel ( Kovács János, Kovács, János,
Jancsi, Jani ), ezek kombinációjával
( Kovács úr, Kovács elnók úr ), vagy
más, bizalmas megszólítással ( haver, papa, kisfiara, drágám, szívem, óregem, tesó ). De nem mindegy, hogy

milyen kommunikációs helyzetben melyiket alkalmazzuk. Mindig az adott szituációban betóltótt társadalmi szerepének megfelelóen szólítunk meg valakit. Furcsán hangzana, ha dr. Kovács János belgyógyászt otthon, vacsora kózben a gyermeke doktor zírnak, vagy a rendelóben az egyik idósebb betege Ó csikén ek
szólítaná. De a rendór sem fordulhat a gyorshajtáson kapott ismeretlen hólgyhóz
azzal a szóveggel, hogy Drágám, látni szeretném a jogosítványod!

90. Minden megszólításnak megfelel egy elkoszónés. Keresd meg az osszetartozókat!

1-

2-

3-

4-

1 Drága Szüleim!
2 Te Ronda Alak!

5-

6-

7-

8-

a Tisztelettel: Tóth Andrés, a HÓK elnóke
*

b Sokszor csókol unokaócséd: Dódika

3 Tisztelt Fóigazgató Asszony!

c Sok puszit küld fiatok, Jenóke

4 Kedves Kóvér Szomszéd Néni!

d Szeretettel barátod: Tamás

5 Szevasz, Zsolti!

e Üdvozli: a Szomszéd Kisfiú

6 Aranyos Nénikém!

f Aláírás: Te ló!

7 Edes Bogaram!
/

g Csókol a Te Tigrised!

8 Üdv, Mókuska!

h Csók, Panni

--.-------------------------------- _ -----------
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Minden ember tóbbféle szerepet is betólt a társadalmi érintkezésben. Lehet valaki egyszerre menó orvos (Kovács János doktor úr), szeretó féij és apa {János,
drágám, papa, apuci), szüleinek gyermeke {fiam, Jancsika), a bélyeggyüjtók helyi
szervezetének elnóke {Elnók úr), jófej barát {haver, óregem) és még sok minden
más, így minden kommunikációs helyzetben mindenkit az adott szerepének megfelelón szólítunk meg. Ez a viselkedésünket meghatározó illemszabályok részét
képezi.
Az illem szabályai koronként és kozosségenként változnak ugyan, de azok mindenkor meghatározzák egy kozosségben a másokkal való társas érintkezés formáit. A legtóbb kommunikációs helyzethez sajátos nyelvi illemszabályok is tartoznak, amelyek meghatározzák, hogyan viselkedhetünk például telefonálás,
levelezés, étkezés, látogatás, utazás, ügyintézés stb. kózben.
A megszólítás formái ma igen változatosak. Az édesanya megszólítása például le
het anya, anyám, anyuka, anyuci, anyóca, anyi, anyika, anyucika, anyus, anyuska és
így tovább, a hagyománytól, szokástól és a bensóségesség mértékétól fuggóen.

91. Milyen kórülmények kózótt lehet valakit a kóvetkezóképpen megszólítani?
Kovács, Kovács úr, Kovács tanár úr, Kovács doktor úr, Kovácskám, Kovács János, János, Jancsi, drágám, uram, haver, maga, apa, fiam

92. Kutassatok utána, milyen régiek és honnan erednek a kovetkezó kifejezések:
Itt a kezem, nem disznóláb; szervusz!

A társalgási stilus elemei gyakran megjelennek a külónbózó irodalmi müvekben
is. A szépirodalmi stilus kapcsán erról majd még bóvebben olvashattok. A szépirodalom fóként a jellemzés és a reális ábrázolás céljából él a társalgási stilus adta
lehetóségekkel.
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9. lecke
A kárpátaljai magyar nyelvhasználat sajátos jellemzói.
Névhasználat és megszólítás. A kétnyelvuség nyelvi
kôvetkezményei. A kôlcsônszavak. N yelw áltás a társalgás során.
A nyelw áltás típusairól

Névhasználat és megszólítási szokások a kárpátaljai
magyar nyelvben
A kárpátaljai magyarság kétnyelvú beszélókózósség. A kétnyelvúség hatása a
névhasználati és megszólítási szokásokban is megmutatkozik. Ezt például az
asszonynevekkel igazolhatjuk.
Magyarországon a névhasználatra vonatkozó torvények szerint a feleség a házasságkótést kóvetóen hatféle hivatalos névforma kozül választhat (Kis Eva féijhez
megy Nagy Pá/hoz):
®

a -né képzóvel kiegészítve felveszi féije nevét: Nagy Pálné;

( 2) az elózó változathoz hozzátoldja saját nevét is: Nagy Pálné Kis Éva;
( 3)

a férj családnevéhez illesztett -né képzós névforma után használja saját család- és utónevét: Nagyné Kis Éva-,

@

a férj családnevéhez saját utónevét kapcsolja (felveszi a férj családnevét): Nagy Éva;

(5) megtartja leánykori nevét: Kis Éva;
®

a férj és a feleség saját családneve mellé kótójellel csatolva felveszi házastársa családnevét: Nagy-Kis Éva vagy Kis-Nagy Éva ; ezt a névformát nem engedélyezi a torvény, ha valamelyik házastárs családneve már eleve tobb
elemból áll.

Magyarországon az elsó változat, azaz a féij család- és utónevéhez kapcsolt -né
képzós alak a leggyakoribb.
Az ukrajnai asszonyok (így természetesen a kárpátaljai magyar feleségek is) A
házasságról és családról szóló ukrajnai torvény 19. cikkelye szerint a kóvetkezó
lehetóségek kozül választhatnak:
(J ) a feleség felveszi a féij családnevét, megtartva saját utónevét: Nagy Éva;
@

a férj és a feleség saját családneve mellé kótójellel csatolva felveszi házastársa családnevét: Nagy-Kis Éva vagy Kis-Nagy Éva ; ezt a névformát nem en-
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gedélyezi a tôrvény, ha valamelyik házastárs családneve már eleve több
elemból áll;
(Sh a feleség megtartja a leánykori nevét: Kis Éva.
Amint az asszonynevek használatát szabályozó magyarországi és ukrajnai tôr
vény osszevetéséból kitúnik, az anyaországban legelteijedtebbnek tartott -né
képzós néwáltozatokat a kárpátaljai magyar asszonyok - ha itthon kötnek házasságot - legfeljebb a nem hivatalos magánérintkezésben használhatják. Ukránra ugyanis a -né képzós névformák csak korülírással fordíthatók le.
Mindebból kovetkezóen a kárpátaljai magyar férjezett nók kôrében épp az a névváltozat a legritkább, amely Magyarországon a leggyakoribb.
A kétnyelvú környezet hatásának, illetve az azonos anyanyelvü, egy nemzethez tartozó, de más-más államban éló
egy- és kétnyelvú magyarok kommunikativ kompetenciája közötti eltérésnek kitünó példája az is, hogyan felelnek
a magyarországi és a kárpátaljai magyarok egyazon egyszerú kérdésre, amely azt tudakolja, hogy hívják az édesanyjukat.
Magyarországon az azonos család- és utónevüek megkülónbóztetésére az anya lánykori nevét használják. Ezért
szerepel minden hivatalos magyarországi ürlapon az Anyja neue? kérdés. Ugyanebben a funkcióban Ukrajnában
az apa utónevéból képzett nevet használják. Nem véletlen, hogy minden ukrajnai ürlapon, okmányban nemcsak azt kérdezik meg az
embertól, mi a neve, hanem arra is kíváncsiak, mi az apja keresztneve. Senki
sem kíváncsi ellenben az anya nevére.
A magyarországi és az ukrajnai névazonosítási gyakorlat eltéréséból fakad, hogy
amikor egy magyarországi beszéló kerül szembe az Anyja neve? kérdéssel, gondolkodás nélkül anyja leánykori nevét adja meg. Am a kárpátaljai magyarok
tóbbsége erre az egyszerü kérdésre nem a magyarországi elvárásoknak megfelelóen válaszol, mert édesanyja asszonynevét, nem pedig a leánykorit adja meg.
Ha a kerdesre adott välasz valösägtartalmäböl indulunk ki, akkor a kärpätaljai
magyarok välasza tökeletes. Am ha a magyarorszägi nyelvhasznälati szokäsok fe
löl (vagyis kommunikäcios szempontböl, a kommunikativ kompetencia alapjän)
vizsgäljuk az ilyen välaszokat, akkor kiderül, hogy ez a välasz nem helyenvalö,
az ürlapot kitöltetö magyarorszägi hivatal nem ezt väija el tölünk.
Mivel a hivatalos szervek egy idö utän eszleltek, hogy a kärpätaljai magyarok felreertelmezik ezt az egyszerü kerdest, s nem az elvärt välaszt adjäk, a szämunkra
rendszeresitett ürlapokban mär nem a Magyarorszägon megszokott megfogalmazäsban {Anyja neve?) teszik fei ezt a kerdest, hanem igy: Anyja leänykori neve?
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Az egynyelvuek szamara sajatos nevhasznalati szokasaink soraban ketsegkivul
az apai nevek a legfeltunobbek.
A keleti szlav nevek haromelemuek: a csalad- es utonevbol, valamint az apa utonevebol allnak, amit oroszul otcsesztuonak, ukranul po batykovinak neveznek. Ez
azt jelenti, hogy Nagy Bela, akinek apja Nagy Sandor, hivatalos okmanyaiban
Nagy Bela Sandorovicskent vagy Alekszandrovicskent szerepel.

Az apai nev (idegen szoval: patronimikon) mar a 10. szazadi szlav forrasokban
feltunik. A 14. szazadban mar altalanos az apai nev hasznalata, amit az apa utonevehez kapcsolt -oy'-fi, flu’ toldalekkal (nonemu parja az -ova) kepeznek. A 14.
szazad vegere a felsobb tarsadalmi osztalyokban az -ov a megtisztelo -ovicsfjevics-re (nonemu -ovnal-jevna alakban) modosult. Kesobb az apai nev hasznalata
olyannyira elterjedt, hogy ez a harom elemu nevforma valt hivatalossa Oroszorszagban, majd a Szoyjetunioban es Ukrajnaban is, a nem szlav nyelvu nepek sza
mara is.
Az apai nev hasznalatanak a nem szlav nyelveket beszelo nepekre valo kiterjeszteserol Jokai Mor Samyl fiai cimu regenyeben is olvashatunk.

Bár a keleti szláv szokástól némiképp eltéró módon, de a magyar névadási hagyományban szintén van példa az apa nevéból képzett névformákra. Ilyenek például
a -fi végzódésú családnevek, mint a Péterffy, Pálfi, Bánfi , melyek a Téter fia, Pál
fia, Bán fia’ eredetre vezethetók vissza. Más nyelvekben is gyakori az ilyen típusú családnevek használata. Az angol -son ( Phillipson ), a skót Mac/Mc- ( McNa
mara ), az ir O' ( O'Hara ), a lengyel -ski ( Jaruzelski ), a gôrôg -pulosz ( Papadopulosz ), a bolgár és orosz -ov ( Ivanov ) egyaránt a 'fia' elemet tartalmazza.
i
A szláv mintára alkotott névformákat a kárpátaljai magyarok mintegy „magyarosították” a szláv nevek tulajdonképpeni lefordításával, s így alakult ki a sután
hangzó Szabó János Ferencé néwáltozat, amelyet általában élószóban használtak, de elvétve néha a helyi sajtóban is elófordult.
A szláv mintájú névhasználat révén a kárpátaljai magyarok kommunikatív kompetenciájában olyan tobblet is kialakult, ami az egynyelvú magyarok elótt ismeretlen. Az apai név elhagyása is utalhat a név viselójének nemzetiségére. Ha pél
dául egy névsorban egyes nevek mellett fel van tüntetve az apai utónév
(otcsesztvo), mások mellett viszont nines, azt jelenti, hogy a kételemü néwel említettek valószínúleg magyar nemzetiségúek.
Mivel a Szoyjetunioban a nem szláv nyelvú lakosság utóneveit is gyakran oroszosították a hivatalos okmányokban, a kétnyelvú kárpátaljai magyarok korében az
sem számít szokatlannak, hogy valakinek nem egy, hanem tóbb neve van: egy hi
vatalos (ami a hivatalos okmányaiban szerepel), illetve egy olyan, amelyen az
adott személyt rokonai, ismerósei azonosítják (vagyis amellyel ó maga azonosul).
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Nem ritka példâul, hogy aki a személyi igazolvânyâban (paszportjâban) Kovâcs
Ivan Petrovics vagy Molnâr Jelizaveta Alekszandrovna, azt csalâdja és barâtai
Kovâcs Jânosként és Molnâr Erzsébetként ismerik, édesapjukat pedig teljes természetességgel szôlitjâk Péternek és Sândornak.

93. Vizsgâljâtok meg sajât csalâdotok névhasznâlatât! Irjâtok le édesapâtok és édesanyâtok nevét, édesanyâtok leânykori nevét, a sajât nevetek teljes formâjât magyarul és ukrânul, majd figyeljétek meg rajtuk a kârpâtaljai magyar névhasznâlat sajâtossâgait!

94. Készitsetek tâblâzatot arrôl, hogy szôlitjâk édesapâtokat, édesanyâtokat, esetleg a veletek élô nagyszüleiteket:
munkahelyi fônôkeik, beosztottjaik, munkatârsaik, szomszédaik, barâtaik, és hogyan
szôlitjâk meg ôket az idegenek?

95. Soroljâtok fel, hogyan szôlitjâtok iskolai tanâraitokat az iskolâban és a magânéletben,
ha talâlkoztok velük!

A kétnyelvûség hatàsa a kârpâtaljai magyar
nyelvhasznâlatra
A mai Kârpâtalja területe a magyar nyelvterületnek a honfoglalâs, vagyis a magyaroknak a Kârpât-medencében valô letelepedése ôta peremvidéke. Vidékünkôn
véget ér a magyar nyelvterület, és ebben a régiôban a magyar szâmos nyelwel
érintkezik: az ukrânnal (ruszinnal), az orosszal, a szlovâkkal, a românnal, a némettel. A peremvidékeken mindenütt nagyobb mértékû és intenzivebb a nyelvek
kôzôtti érintkezés, mint a nyelvterület belsejében.
Nem véletlen tehât, hogy a Kârpâtaljân élô magyarok nyelvhasznâlatâban a nyelvi kontaktusok olyan hatâsai is felfedezhetôk, melyek a (nagyrészt) egynyelvü
kôrnyezetben élô magyar anyanyelvûek elôtt ismeretlenek és szokatlanok.

Mivel a huszadik szâzad elejéig a mai Kârpâtalja területe Magyarorszâg része
volt, a magyar nyelv a tôbbség nyelve volt, s csak 1918 utân vâlt kisebbségi
nyelwé, korâbban a nyelvi kontaktusok erôsebben érintették a tôbbi nyelvet. A
huszadik szâzad elején, illetve kôzepétôl azonban ez gyôkeresen megvâltozott, és
a keleti szlâv orosz és ukrân nyelvnek a magyarra gyakorolt hatâsa jôval intenzivebbé vâlt. Azaz: a magyar nyelv helyzete tôbbségi âllamnyelvi stâtusâbôl kisebb
ségi nyelwé vâltozott, s ennek természetesen nyelvi kôvetkezményei is voltak,
vannak.
Az egymâssal érintkezô nyelvek szükségszerüen hatnak egymâsra. Nines
egyetlen olyan nyelv sem, amely „tiszta” , azaz idegen nyelvi hatâsoktôl
mentes volna.
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Az érintkezó nyelvek egymásra hatása a nyelv valamennyi szintjén nyomot hagy.
A legfeltúnóbb hatás a nyelv leggyorsabban változó részében, a szókészletben jelentkezik.
A nyelvek kózótti érintkezések leggyakoribb és legszembetünóbb hatása a szókôlcsônzés. A szókólcsónzés eredményeképpen szavak kerülnek át az átvevó
nyelvbe az átadó nyelvból. Ezeket a szavakat kôlcsônszavaknak nevezzük.

Nem véletlen tehát, hogy a magyar nyelv kárpátaljai nyelwáltozataiban is számos kolcsonszót találhatunk, amelyeket leginkább az élószóbeli kommunikációban használunk.
A kárpátaljai magyar nyelvhasználatban számos ilyen kozvetlen kolcsónszó ismert és használatos: bánka (befóttesüveg), beszpekás (államvédelmi hivatal munkatársa), blánka (úrlap), dohovor (szerzódés), dovidka (igazolás), elektricska (villanyvonat, a magyarországi HEV-nek megfeleló helykózi vonatjárat), gorszovet
(váirosi tanács), grecska (hajdinakása), gripp (influenza), jászli (bólcsóde), kocsegár (fútó), kriska (befóttesüveg fedele), májka (trikó, atléta), marsrutka (iránytaxi, menetrend szerint kózlekedó kisbusz), pácska (csomag), paszport (személyi
igazolvány), pelmenyi (darált hússal tóltótt derelye), práva (jogosítvány), prokuror (ügyész), provodnyik (vasúti utaskíséró, kalauz), szágyik (óvoda), szok (gyümólcslé), szoljárka (gázolaj), sztolova (étkezde, kifózde), váfli (nápolyi) stb. Ezek
a szavak a leggyakrabban a beszélt nyelvben fordulnak eló, s ha a beszélók magyarországiakkal kerülnek szembe, igyekeznek elkerülni használatukat.
Olyan kozvetlen kôlcsônzések is vannak azonban a helyi magyar nyelvhasználat
ban, melyek a helyi sajtóban nyomtatásban is megjelennek. Ezek legnagyobb része a hivatali és politikai élethez kótódó kifejezés. Például az adminreszursz,
hrivnya, nasaukrainás, ráda, ruhos olyan kozvetlen kólcsónszavak, melyekkel
mindegyik helyi magyar nyelvü lapban találkozhatunk.
A kôznyelvben nem ritka a betüszókólcsonzések használata. A FIFA, UEFA,
NATO, WTC, IMF, FBI stb. olyan róvidítések, melyeket az angol eredeti alakjában
betüszóként kôlcsônôztünk. A kárpátaljai magyar nyelvhasználatban ehhez hasonlóan az ukránból vagy az oroszból eredeztethetó betüszókkal találkozunk. Pél
dául a CVK (I(eHTpajibHa BHÓopna komícíh , I],BK - Kózponti Választási Bizottság),
NBU (HapioHajibHHH 6auK yKpaÏHH, H B y - Ukrán Nemzeti Bank), pdv (no^aTOK
Ha flOAaHy BapiicTb, im B - hozzáadottérték-adó), SZBU (CuyjKÓa 6e3neKH yicpaïhh , CBy - Ukrajna Biztonsági Szolgálata), KRU (KoHTpojibHO-peBÍ3ÍHHe }rrrpaBjiíhhh, KPy - ellenórzó-revíziós hivatal) róvidítések szintén gyakoriak a helyi ma
gyar nyelvü sajtóban. A GAI és DAI is egyaránt elófordul; mindkettó az áillami
kózlekedés-rendészet róvidítése, csak az egyik az orosz PocydapcmeeHHcm
aemouHcneKiçim (rAM), a másik az ukrán flepMcaena aemoincneKi^ùi (JJAI) róvidí
tése.
H a n g a l a k k o l c s o n z é s r ó l akkor beszélünk, ha egy szó az átvevó nyelv egynyel-

vü változataiban is ismeretes, de a kétnyelvü beszélók a másodnyelvre jellemzó
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hangalakban (is) használják. A magyarországi kôznyelvben például agronómus,
büfé, diploma, dokumentum, grúz, infarktus, konzerv, slag hangalakban használatosak azok a szavak, melyeket a kárpátaljai magyarok egy része agronóm, bu
fet, diplom, dokument, gruzin, infarkt, konzerva, sláng formában (is) ismer. Ennek oka, hogy az ukrán és/vagy orosz nyelvben ezek a szavak ilyen hangalakban
fordulnak eló: azponoM, óycfem, duruiOM, zpy3un, iucfapKm, Koncepea, uuianz.
A h i b r i d k ô l c s ô n s z a v a k olyan osszetett szavak, melyek egyik tagja kozvetlen
kolcsonszó, a másik tagja pedig az elsó nyelvból származik. Példaként az alábbiakat említhetjük: b e z p e k a f ó n ó k (biztonsági szolgálat vezetóje), DAI-parancsnok
(kozlekedés-rendészet parancsnoka), f o s z e s z t r a (fónóvér), g r ip p já r v á n y (influenzajárvány), l e b r a k k o l (kiselejtez), p o v o r o t n y i k l á m p a (gépjármú irányjelzó
lámpája), p a s z p o r t s z á m (személyi igazolvány száma), tr a k t o r p r i c e p (traktor
utánfutója) stb.

I

A j e l e n t é s k ô l c s ô n z é s az a jelenség, amikor egy szó jelentése bóvül, új jelentéssel
gazdagodik a másik nyelv hatására. A kárpátaljai magyarok számos szót használnak más jelentésben is, mint az a kôznyelvben vagy Magyarországon megszokott.
Ez annak a kôvetkezménye, hogy a magyarral Kárpátalján érintkezó keleti szláv
nyelvekben ezeknek a szavaknak a megfelelói nem egészen olyan jelentésekkel
bírnak, mint a magyar kôznyelvben, és a helyi magyarok egy része ezt a jelentést
átveszi. A csenget ukrán 0360Humu, orosz 36onumb párhuzama például azt is jelenti, hogy ‘valakit telefonon felhív, telefonál’. A magyar kôznyelvben a csenget
szónak ez a jelentése ismeretlen. A kárpátaljai magyarok kôzôtt azonban sokan
használják ebben a jelentésében is ezt a szót. Magyarországon a tanító az elemi
iskolában (1-4. osztályban) oktató pedagógust jeloli. Kárpátalján ellenben a taní
tó és a tanár (aki az iskola felsó osztályaiban oktat) egyaránt megnevezhetó tanítóként.
T ü k ô r s z a v a k n a k azokat a másodnyelvi hatásra létrejott szavakat nevezik, me
lyek szó szerinti fordítás útján jônnek létre. A fóként másodnyelv-domináns kár
pátaljai magyarok által ‘pénzt vált’ jelentésben használt (pénzt) cserél például az
ukrán míhrg zpouiu és az orosz Mensiem denbzu mintájára jott létre. Ehhez hasonlóan alakult ki az átfordít szó ‘lefordít’ jelentése a nepeKJiacmulnepeeecmu, a
(vizsgát) ‘letesz’ jelentésben gyakran elóforduló (vizsgát) lead a ctaiacmu icnum/
cdamb 9K3CLMeH hatására stb.

A fent említett és a hasonló szavak tobbsége idegen eredetének tudatában vannak a beszélók. Am olyan kôlcsônszavak is szép számmal akadnak koztük, me
lyek tobbsége legalább annyira beilleszkedett már a helyi nyelwáltozatok
rendszerébe, hogy a nagy tobbségnek fogalma sines arról, hogy nem magyar szót
használnak. Sok kárpátaljai magyar lepódne meg például, ha azt mondanánk: az
abora vagy zahora (négy faoszlopból és fel- s lecsúsztatható fedélból álló szénatároló), szetka vagy szitka (hálószerúen szótt anyagból készített szatyor vagy
maga a hálószerú anyag) nem eredeti magyar szó, hanem más nyelvból átvett
kolcsonszó. Sót: olyan magyarokkal is találkozhatunk Kárpátalján, akik számára
meglepó, hogy a paszportot személyi igazolványnak is nevezhetjük.
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A kisebbségi magyarok nyelvhasználatában elóforduló államnyelvi kólcsonszavak
megítélésében sem a nyelvészek, sem a nyelv ügye iránt érdeklódók kórében
nines egységes vélemény. Az újabb felfogás szerint minden kólesónszó gazdagodás, nyelvi létüket a használat igazolja. Mert egyetlen olyan nyelv sines a világon, melyben ne volnának idegen eredetü szókészleti elemek. A mai angol nyelvben például tobb a más nyelvekból kólesónzótt szó, mint az eredeti, ám ennek
ellenére milliók szeretnék elsajátítani ezt a nyelvet, és senkinek sem jutna eszébe
azt mondani, hogy az angol szennyezett, romlott vagy veszendóben lévó nyelv
lenne. A régebbi, hagyományos felfogás viszont csak a hiánypótló átvételeket fogadja el: olyan fogalmak jelólóit, amelyekre nines magyar szó. Eszerint igazolt
például a bulocska, borses átvétele, mert nem megfelelójük a magyar zsemle, káposztaleves. Nem indokolt viszont az igényes nyelvhasználatban a zájáva, szágyik, provodnyik, mivel kiszorítja a kérvény, óvoda, kalauz szavakat.
Folóslegesnek nem tekinthetjük a más nyelvekból kólesónzótt szavakat, mert
amire nines szükségünk, azt nem használjuk. Ezeket a nyelvi elemeket azonban
tóbb ezer magyar ember használja nap mint nap, megvan a maguk fimkciója,
használati kóre, általában a beszélt nyelvben, a társalgás müfajaiban fordulnak
eló, az igényes, választékos nyelvhasználatot kívánó beszédszituációkban azon
ban igyekezzünk magyar megfelelójüket használni.

96. Képzeljetek el és játsszatok el egy olyan párbeszédet, amely során egy kárpátaljai ma
gyar beszélget egy Magyarországról ide látogatott magyarral! A mellékelt szószedetból illesszétek be a szavakat a párbeszédbe odailló módon! Minek az alapján dóntóttetek?
paszport, gongyóleg, bánka, útlevél, elektricska, intercity vonat, májka, kójál

A határon túli magyar nyelwáltozatokban az államnyelv hatására használatos
szavak kózótt akad olyan is, amely nemesak a szóbeli érintkezésben fordul eló,
hanem az újságokban, folyóiratokban vagy a szépirodalomban is.

97. A helyi magyar sajtótermékekból gyújtsetek olyan szavakat és kifejezéseket, amelyek
Magyarországon nem használatosak, de a kárpátaljai magyar nyelvben igen! (pl. hrivnya,
gyermekintézmény (óvoda, iskola jelentésben)!

98. Vegyétek kezetekbe a Magyar Értelmezó Kéziszótár 2003-ban megjelent második, átdolgozott kiadását, amely már kárpátaljai magyar szavakat is tartalmaz! Nézzetek utána,
mit jelentenek a kárpátaljai magyarban és mit a magyarországi magyar nyelvben a kovetkezó szavak:
bíró, felszámol, beteglap, esenget!
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Nyelwáltás (kódváltás) a társalgás során a kárpátaljai
magyar nyelvben
Minden embernek, aki megszólal, rendelkeznie kell nyelvi és kommunikativ kompetenciával.
A nyelvi kompetencia az adott nyelv nyelvtani rendszerének, hangállományának
és szókészletének valamilyen szintü ismeretét jelenti.
Ahhoz szükséges, hogy képesek legyünk az adott nyelven elhangzó szövegeket
megérteni, illetve létrehozni, azaz: hogy értelmes megnyilatkozásokat tudjunk alkotni ezen a nyelven.
A kommunikativ kompetencia a nyelvhasználat mikéntjére vonatkozó
tudásunk: a nyelvhasználat helyénvalóságának, a kommunikációs stratégiáknak
az ismerete, a nyelvi elemek társas jelentéseit is magában foglaló szabályrendszer. Azoknak a normáknak az ismerete, melyek kozosségenként eltéró módon
meghatározzák, kinek hogyan illik köszönni, kit miként lehet megszólítani, kit
lehet és kit nem szabad tegezni vagy éppen magázni, hogyan lehet egy társalgáson belül átadni vagy átvenni a szót egy másik beszélótól stb.
Mivel a nyelvi viselkedés normái kozosségenként tobbé-kevésbé eltémek egymástól,
az egy-, illetve kétnyelvú kömyezetben éló magyarok kommunikativ kompetenciája
között is felfedezhetók külonbségek. A kétnyelvú kárpátaljai magyarok kommunika
tiv kompetenciájának, vagyis a nyelvi viselkedésról való ismereteinek például szerves
részét képezi az is, hogy kivel, mikor milyen nyelven lehet beszélni.
Amikor egy kárpátaljai magyar megszólal, az épp aktuális helyzetnek megfelelóen választania kell, milyen nyelven kezd mondandójába. Azonban a kétnyelvüek kommunikativ kompetenciája nemcsak azt teszi lehetóvé, hogy a kózósségben érvényes szokások szerint válasszanak az általuk ismert nyelvek közül,
hanem azt is, hogy idónként akár menet közben, egyazon társalgáson belül is
váltogassák a nyelveket. Ezt a jelenséget (a nyelvek közötti váltást egy beszélgetésen belül) a nyelvészek kódváltásnak (nyelwáltásnak) nevezik. A kódváltást
jól meghatározható és leírható nyelvi és társalgási szabályok irányítják.
A kódváltásnak számos oka lehet. Ennek megfelelöen tóbb típusát is meg szokták különböztetni. Valamennyi típusban közös, hogy a kódváltás valamely kom
munikációs cél érdekében tórténik. Vagyis a nyelvek közötti váltás nem azért
megy végbe, mert a beszéló egyik nyelvet sem ismeri jól, vagy éppen nemtörödöm
módon beszél, nem figyel oda arra, melyik nyelvet használja. Ellenkezóleg: a kódváltáshoz bizonyos fokú jártasságra van szükség mindkét nyelvben, illetve tudatosan tórténik, éppen abból fakadóan, hogy a nyelvek közötti váltásnak mindig
van valamilyen szimbolikus jelentése a társalgás folyamatában.
Éppen azért, mert a kódváltás mindig valamilyen rejtett információt, üzenetet
kozvetít a hallgató számára, a kétnyelvú beszélók csak ritkán alkalmazzák nyelvi
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eszkoztáruknak ezt a kellékét olyanokkal, akik csoporton kívüliek (például egynyelvú magyarországiakkal, esetleg egynyelvü tobbségiekkel szemben), vagyis
akik nincsenek tudatában annak, milyen szimbolikus jelentés kapcsolódhat egyegy nyelwáltáshoz.
Az egyik olyan tényezó, amely elóidézheti a kódváltást, az identitás kifejezése. Ha
kétnyelvú kárpátaljai magyarok egy beszélgetés során azt szeretnék kifejezni,
hogy mi mindketten kárpátaljaiak vagyunk, akkor elófordulhat, hogy nyelvet váltanak, és ezzel jelzik egymásnak azt, amit Rudyard Kipling A dzsungel kônyve
cimû regényében Maugli a másik nyelvén elmondott „Egy vérbôl vagyunk, ti
meg én\” mondattal fejezett ki. Am a kárpátaljai magyar kôzôsségben az ilyen tipusú kódváltással viszonylag ritkán találkozhatunk. Ennek fô oka, hogy a
kárpátaljai magyar kôzôsség azonosságtudatában a magyar nyelvnek sokkal meghatározóbb szerepe van az ósszetartozás, szolidaritás kifejezésében, mint a nyelvek kôzôtti váltásnak.
Sokkal prózaibb oka a kódváltásnak az, amikor a beszélô azért kénytelen nyelvet
váltani, mert nem tudja magát megfelelôen kifejezni az egyik nyelven, s ezért a
másik nyelven próbálja kitôlteni a hiányt. A nyelwáltásnak ezt a típusát kitôltésnek nevezik a szakirodalomban (lásd a 68. oldalon levó 1. és 2. példât).
A kárpátaljai magyar kôzôsségben a
kódváltás leggyakoribb tipusa az
idézés. Elôfordul ugyanis, hogy az
egyik kétnyelvú a másikkal beszélgetve egy másik nyelven elhangzott
társalgást azon a nyelven idéz fel,
amelyen az eredetileg elhangzott,
például abból a célból, hogy ezzel is
hitelesebbé, életszerùbbé tegye elbeszélését (3. és 4. példa).
Az elózóhoz nagyban hasonlô a fordításnak, ismétlésnek vagy magyarâzatnak nevezett tipus, amikor az
egyik nyelven elhangzott szôvegrészt egy másik nyelven értelmez a
beszélô (5. és 6. példa).
A társadalmi státusz vagy pozíció
jelzése is kiválthat kódváltást. Eló
fordulhat ugyanis, hogy két kárpát
aljai magyar magánemberként magyarul beszélget egymással, ám ha
más kôrülmények kôzôtt találkoznak, ahol az egyik ügyfél, a másik pedig hivatalnok, konnyen elófordulhat, hogy a hivatalokban megszokott tobbségi nyelvet választják. S a társadalmi státusz megváltozása akár egyetlen beszédeseményen belül is módosulhat, maga után vonva a nyelwáltást is (7. példa).
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Ha egynyelvuek vannak jelen, a kodvaltas akar azoknak a tarsalgasbol valo kizarasat is szolgalhatja (8. es 9. pelda).
Egynyelvuek belepese a ketnyelvuek kozott folyo tarsalgasi helyzetbe, azaz voltakeppen a tarsalgas alaphelyzetenek megvdltozasa is eloidezheti a kodvaltast.
Ilyenkor elofordul, hogy az X nyelven beszelgeto (X es Y nyelvet egyarant ismero) ketnyelvuek a csak Y nyelvet beszelo egynyelvu kedveert atvaltanak az Y
nyelvu tarsalgasra (10. pelda).
Az egynyelvuek jelenlete azonban szolidaritast is kivalthat a ketnyelvuekbol,
akik ilyenkor - azt jelezven, hogy mindket csoporttal azonosulnak - folyamatosan elhetnek a kodvaltas lehetosegevel (11. pelda).
A ketnyelvuek koreben a kodvaltas idonkent egyfajta nyelvi jatek forrasa is lehet
(12. pelda).

99. Olvassatok el figyelmesen a kodvaltas tipusait bemutato tizenket peldat! Majd sajat, illetve kornyezetetek nyelvhasznalatat veve alapul, mondjatok ti is peldakat a kodvaltasra a
karpataljai magyar beszelt nyelvbol!

A kodvaltas tipusai
Az alabbiakban a kodvaltas tipusaira hozunk fel peldakat, melyeket karpataljai
magyar beszeloktol szarmazo szovegekbol vettiink. (Az idezeteket az eredeti irasmod szerint kozoljiik.)
Kitoltes:
iT ) „Van ugy, hogy amikor ukranul beszelek, akaratomon kivul atvaltok oroszra.
Foleg ha nem figyelek arra, hogy beszelek, vagy ha nem jut eszembe ukranul
egy szo. Vagy az is elofordul velem, hogy nem tudom meg hasznalni az ukran
kotoszokat, es hogy ne valtogassak oda meg vissza, ne keveijem a ket nyel
vet, amikor egy ilyen kotoszohoz erek, akkor azt oroszul mondom, es akkor
mar oroszul is fejezem be.”
(j2) „Hat, en ukranul ugy beszelek, hogy az inkabb nevezheto makaroni nyelvnek, mint ukrannak. Ha nem tudok egy szot ukranul, mondom oroszul, utana megint probalkozok ukranul, kezzel-labbal hadonaszva hozza, de ha nem
megy, akkor megint oroszul kezdek beszelni.”
Idezes:
(TT) „Nem gyoztiik azt elvarni, mindig £izt mondtak, hogy szkoro domoj, igyos
domoj, szkoro igyos domoj, de bizony a szkoro igyosbu harom esztendo lett.”
(E Punyko Maria gyujtese )
) „ - Az alezredes vegignezett rajtunk, s elvorosodott keppel iivoltotte:
- Gohj torsz, golij torsz! (Meztelen felsotest, meztelen felsotest!)” (Vari Fa
bian Laszlo: Tabori posta)
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Forditas, ismetles, magyarazat:
(5 )

Kerek egy Karpati Igaz Szot - mondom.
- Karpati Igaz Szo ne je. Prodala optom - kapom a valaszt.”
(Karpati Igaz Szo)

(Bar szukebb patriankban aiigha sziikseges, azert alljon itt szabad forditasban a valasz: „Karpati Igaz Szo nines. Egy tetelben eladtam.” )
„Fperod szpasziba, elore koszonom, mondom, mnye bojitsza, hogy en nem
felek.” (Zelei Miklos: A kettezart falu)
Statuszjelzes:
( 7) „Ugyfel: - Meg azt szeretnem megerdeklodni, hogy ha valaki uj hazat epit,
es be akaija vezetni a vizet, akkor ehhez milyen papirokat kell beadni?
Hivatalnok: - Melyik utcân? (...) Van-e az utcân viz, kanalizâciö, csatorna?
Akkor ide kell a fömernöknek, vagyis a fonöknek irni egy kervenyt, hogy
npoıuy eudaHHK ycsıyzu öar nodKJiıcmeHHSı k zopodcKOÜ cemu [kerem a vârosi hâlözathoz valö csatlakozâs engedelyezeset].” (Az idezett pârbeszedreszlet jelzi: ha a formâlisabb irâsbeli nyelvhasznâlatra kerül sor, akkor
mâr ât kell vâltani a többsegi nyelv hasznâlatâra.)
Kizârâs:
(Sj „Amikor kiesi voltam, a szüleim, ha olyasmirol beszelgettek, amit nem szerettek volna, hogy en is ertsem, sokszor oroszul mondtâk. Egyszer, amikor
szinten oroszul beszelgettek, en közbeszöltam: ertem, amit beszeltek. Erre
apu azt kerdezte: Hto h cnasajı? Mire en: azt, hogy tojâskazal! Jöt nevettek
rajtam, mâig meşelik, ha târsasâgban a gyerekkorunkröl beszelgetnek.”
(9) „Vevö 1: Ez mi?
Eladö 1: Halva.
Vevo 2: Az micsoda? Elve nem lehet?
Eladö 2: /(an HOMy noKymTyBaTn! [Adj neki megköstolni!]
Eladö 1: Mâr annyit noKymTjnBajm, mo MaiiHce He ocTajıocb. [Mâr annyit
köstoltâk, hogy alig maradt.]”
A târsalgâs alaphelyzetenek megvâltozâsa:
Q 0 ) „Peldâul, amikor talâlkoztam a barâtnömmel a vârosban. Elkezdtünk magyarul beszelgetni, de odajött egy ukrân ismerösünk, rögtön vâltottunk,
hogy ö is ertse, es hozzâ tudjon szölni.”
Szolidaritâs:
Milyen nyelven szoktâl beszelni nyelvileg vegyes târsasâgban? kerdesre adott vâlasz:
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Ht

(TT)

„Hát attól ftigg, ha éppen ismerkedós kedvembe vagyok, és ha éppen orosz,
akivel megismerkedek, akkor oroszul. Ennyi. De nagymamáékkal akkor is
magyarul. Meg hát velük még azt se tehetem meg, hogy ha netân egy orosz
van a társaságba, velünk együtt, aki nem beszél magyarul, nem tehetem
meg, hogy oroszul beszélek. Legfeljebb majd mindig elnézést kérek* hogy
csak azt mondtam neki, amit neked mondtam, vagy leforditottam.”

Nyelvi játék:

(TT)

„Davaj, davaj, jobb volt tavaly, nem volt davaj. Remélem, csak olyat mondok, hogy nem akasztanak föl érte. Vagy ha fölakasztanak? Ugyis meg keli
dögleni egyszer! Most erre megiszunk. Amíg az a zászló leng, addig az a
tôrvény van! Igaz? Na isten, isten! Manyifeszt, manyifeszt, obmanuli ljudej
feszt! Még nem hallottad? Manifeszt, manifeszt, becsapták az embert feszt.
Nem ismerós? Csak mert nézel rám, mint Lenin a burzsoáziára!” (Zelei Miklós: A kettézárt falu)

\__________ _________________________________ ________________________________

100. Képzeljetek el egy olyan beszédszituációt, melyben kódváltásra kerülhet sor a beszélgetés során! Nevezzétek meg a szituáció elemeit, majd játsszátok is el a jelenetet!

Szakkifejezések szótára
kétnyelvú beszélókozosség - kétnyelvú egyének alkotta kózósség
kétnyelvúség - az egyénnek az a tulajdonsága, hogy két vagy több nyelvet tud és
használ (valamilyen fokon) a mindennapi kommunikáció során
kódváltás - az a jelenség, amikor a kétnyelvú beszélók a két nyelv között egy beszélgetésen belül oda és vissza váltanak
kommunikativ kompetencia - a nyelvhasználat helyénvalóságának, az adott közösségben érvényes nyelvi normáknak az ismerete
kôlcsônzés - az a folyamat, amelynek során kétnyelvú beszélók az egyik nyelvükból
való szót (vagy más nyelvi elemet) használnak a másik nyelvükben
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10. lecke
A tanultak osszefoglalása és begyakorlása

101 Képzeljétek el és játsszátok el az alábbi szituációkat:

• Magyarázom a szüleimnek a bizonyítványom (elbeszélés formájában);
• Magyarázom anyukámnak a bizonyítványom (párbeszédes formában)\
Segítségül olvassátok el a szoveggyújteményból Karinthy Frigyes Magyarázom a bizonyít
ványom címú novelláját!

102. Olvassátok el a szoveggyújteményból Karinthy Frigyes Tanár úr ¿érerajének Lógok a
szeren címú novelláját! A társalgási stilus melyik múfajával találkoztatok a szövegben? Milyen élószóra jellemzó nyelvi elemek fordulnak eló a szövegben?

103. Képzeljétek el, hogy most ti „lógtok a tornaszeren” , és közben hangosan elbeszélitek,
hogy mire vágytok az életben, mik szeretnétek lenni felnóttként, mik a céljaitok, terveitek!
Játsszátok el a helyzetet tôbbféle stüusban: az elbeszélés eloször legyen vicces, majd felnöttesen komoly, majd gyerekesen naiv, majd tudálékos, okoskodó stb.!

104. Találjatok ki egy beszédszituációt, nevezzétek meg a szituáció elemeit, és íijatok egy
párbeszédet, amely illik az adott helyzethez! Majd írjátok a párbeszéd mellé, hogy melyik
nyelvi elem milyen nyelvi ñinkció kifejezésére szolgál!

105. írjátok le köznyelven és szlengben azt, hogy tegnap este táncolni voltál a barátoddal,
barátnóddel, meg azt, hogy a múlt hónapban valamilyen betegséged volt, nyelyjárásban és
köznyelven pedig azt, hogy betakarították a termésñ Nevezzétek meg, melyik megszólalás
milyen beszédszituációban hangozhatna el!

106. Milyen megszólítási formákat használsz az alábbi kommunikációs helyzetekben?
Miért? Hogyan alakul a tegezés-magázás? Iijál példamondatokat!

• tanár-diák
• orvos-beteg
• szülo-gyermek
• ismeros eladó-vevo
• ismeretlen eladó-vevo
• idösebb szomszéd
• rokonok
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107. Olvassátok el a szoveggyújteményból Márai Sándor naplójának részletét! Milyen az
irás hangulata, és ezt milyen nyelvi eszközök és szerkesztési megoldások segítségével érzékelteti az író?

108. A magyar irodalom sok neves alkotója írt szépirodalmi igényü naplót, köztük Radnóti
Miklós is. Kolcsonozzétek ki a konyvtárból Radnóti Naplóját, válasszatok ki belóle egy
részletet, majd számoljatok be társaitoknak, mit tudunk meg a választott részletból Rad
nóti mindennapjairól, magánéletéról!

109. A kárpátaljai magyar irodalom alkotói kózül Czébely Lajos 1976-1989 között írt Nap
iojá t kónyv formájában is olvashatjuk. Kolcsonozzétek ki a Naplót a konyvtárból, majd ol
vassátok el az 1976-os év bejegyzéseit! Meséljétek el elbeszélés formájában barátaitoknak,
amit a naplóbejegyzésekból az alkotóról és a korabeli társadalmi valóságról megtudtatok!
Az elbeszélést írott formában is készítsétek el!

110. Keressetek példákat a tómórítésre mint stíluseszkózre Czébely Lajos Nap/ójában!

111. Olvassátok el újra a szoveggyújteményból Adrien Mole naplójának részletét, majd
képzeljétek magatokat a fóhós helyébe, és írjátok tovább a naplót néhány bejegyzés erejéig, próbáljatok meg Adrien Mole-ra jellemzó stílusban fogalmazni!

112. Olvassátok el a szoveggyújteményból Karinthy Frigyes Tanár úr kérem címú müvének Naplóm címú fejezetét! Foglaljátok óssze, mi jellemzó a napló stílusára! írjátok ki a
szövegböl az élóbeszédból származó nyelvi elemeket!

113. íij levelet a barátodnak, amelyben beszámolsz neki a továbbtanulási elképzeléseidról!

114. íij levelet a Találmányi Hivatalnak, hívd fel figyelmüket egy találmányodra, és ajánld
fel nekik felhasználásra! A találmány funkcióját te magad találd ki!

115. Most írd át a Találmányi Hivatalhoz írott leveledet más stílusban: könyörgö hangnemben, fenyegetó hangnemben és bizalmas hangnemben! Figyeld meg, hogyan változtak
a kifejezés nyelvi elemei!

116. íij levelet iskolád igazgatójának, melyben felmentésedet kéred az órák látogatása
alól! A felmentéshez indokkal szolgálj! (Ez az indok lehet egészen elképesztó és bizarr is.)

117. írj egy fiktiv magánlevelet, betartva a levélstüus formai és stiláris kóvetelményeit
úgy, mintha te lennél Harry Potter, aki keresztapjának, Sirius Blacknak ir levelet! Más kitalált személyek bórébe is belebújhatsz!

118. Kóztudott, hogy a kisebbségben éló magyarok névhasználati rendszere lényegesen eltérhet a magyarországitól. Olvashattál rola, hogyan vonatkozik mindez a kárpátaljai ma-
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gyarokra. Foglald össze példákkal illusztrálva a kárpátaljai magyarok névhasználati sajátosságait!
119. Házi feladatként figyeljétek meg lakóhelyeteken az emberek nyelvhasználatát! Milyen a kétnyelvúség hatásaként jelen levó nyelvhasználati jelenségekre tudtok példát gyüjteni a környezetetekben elhangzó beszélgetéseket figyelve? Irjátok le a hallott példákat!

120. Irjatok példát a kódváltásra, a szókolcsonzésre és a jelentéskolcsonzésre a kárpátaljai
magyar nyelvhasználatot véve alapul!
121. Ha a társalgási szabályokra (pl. a szomszédsági párok elvére) gondolunk, akkor szokványos társalgási helyzet-e egy iskolai tanóra, amely feleltetésból, tanári magyarázatból
stb. áll? Miért?
122. Képzeljétek el és játsszátok el az alábbi beszédhelyzeteket, amelyeknek kárpátaljai
magyarok a szereplói! A beszédpartnerek megszólalásaiban használjatok helyi nyelvi jellegzetességeket, nyelvjárási vagy kétnyelvúségi jelenségeket odailló módon:

• a munkácsi piacon egy öreg, falusi nénitol zoldséget vásároltok;
• valamilyen hivatalos ügyben egy hiuatalnoknál jártok (az is beszél magyarul);
• magyarul is tudó ukrán barátoddal találkozol, és beszélgettek a tegnapi
buliról!
Válogassatok a szószedetból!
paszport, csókolom, viszontlátásra, privet, ugorka, szprávka, kopek, málé, csajok,
szétcsúszás, tudnák hozni magának, legyen szíves
A nem standard nyelvi elemek esetében mindig nevezzétek meg standard változatukat, illetve azt, milyen más szituációban kellene a standard változatot használni!
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IV fejezet

A kózéleti szóbeliség
123. Olvassátok el az alábbi szóveget, majd határozzátok meg, milyen beszédhelyzethez
kothetó, a társadalmi élet mely területéhez kapcsolódik! Ezután határozzátok meg a beszédszituáció elemeit! Majd figyeljétek meg, hogyan igazodik a stilus a szituációhoz!

Tisztelt Ünnepló Gyülekezet!
Kómyezóitól, atyján kívül, meg nem értve, magától és magának alkotta meg Bolyai János a
geometriának azt az új világát, amelynek mélységeiben ó, s késóbb az ó nyomdokán haladók
gazdag kincseket tártak fel a tudománynak.
Elismerésre, jutalomra e hazában nem számíthatott. Nem látta ó, csak elképzelni tudta
azt a szebb világot, melyben ót megérteni
tudó emberek is élnek, talán ott, valahol túl
a hegyek határain, ott, ahol a góttingai
szellemóriás lakik, kiról neki atyja mint ifjúkori barátjáról oly szívesen beszélt. Ennek az
akkor még tólünk oly távolra eso és idegen
tudományos világnak írta, ennek elismerésében bízva adta ki Bolyai azt a müvét, mellyel
magának s magyar nevével magyar nemzetének el nem évüló dicsóséget szerzett.
Nekünk, akik ma, száz éw el az ó születése után itt ósszegyültünk, már jobb a
sorsunk. Hazánk azota a tudományos világnak egy évról évre gazdagabb termést
ígéró tartománya lett. Mi gondolatainkat, mikor megszületnek, már a magunk
nyelvén kózólhetjük velünk együtt halado pályatársakkal, elismerésre, sót juta
lomra már itthon számíthatunk. De azért, valljuk be ószintén, mi is arra a távolabb, de nagyobb s el nem évüló dicsóségre tórekszünk, amely Bolyainak adatott,
mert tudjuk, hogy csak az az igazi tudomány, amely világra szól; s azért, ha igazi
tudósok és - amint kell - jó magyarok akarunk lenni, úgy a tudomány zászlóját
olyan magasra kell emelnünk, hogy azt hazánk határain túl is meglássák, és
megadhassák neki az illó tiszteletet.
Ez a mi eszményünk, ez valósult meg Bolyai alkotásával egyszer; ilyen teljes
mértékben talán egyetlenszer.
Azért siettünk ma ide, külónósen mi, e hazában a matematikai tudományok müvelói, hogy a nagy Bolyai dicsó emlékét s vele saját eszményeink diadalát ünnepeljük.
(1903 január)

Eótvós Loránd beszéde a Bolyai-emlékünnepen
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11. lecke
A kôzéleti szóbeliség. A nyilvános beszéd és kôtôttségei.
A szónoki és az elóadói stilus fogalma és külônbségei

A kôzéleti szóbeliség
A magánéletben a társalgási stilust hasznàljuk legtöbbször a szóbeli kommunikáció során, de ha a kôzéletben akarunk
részt venni, nyelvhasznâlatunkat is ehhez
igazltjuk. A kôzéletben nem a személyes
szimpâtia hozza ôssze a beszédpartnereket, hanem a társadalmi élet adottságai.
A kôzéleti szóbeliséget ónálló stilusréteggé sajátos kommunikációs helyzete
teszi: mindig nyilvános beszéd, ezért sokféle kôtôttséggel rendelkezik, és természeténél fogva mindig élôszô, sajátosságait tekintve érintkezik a társalgási
stilussal. A beszéd alkalmát és tárgyát te
kintve kapcsolédhat a politikai és a tudományos szakmai vagy a publicisztikai
nyelvhasznâlathoz. Ennek a stilusrétegnek a segítségével általában közügyekröl
szólunk egy kôzôsséghez, de szôlhatunk a
magunk nevében is.
A kôzéleti szóbeliség ôsszefoglalô megnevezésen a kôznek, egy meghatározott
társadalmi csoportnak, kôzônségnek szóló szóbeli megnyilatkozások stflusát értjük. Egyik változata a korábban szónokinak vagy retorikainak nevezett szóbeli
stílusréteg, másik változata az elóadói stilus.

A szónoki stñus hatása a megszólaló személyiségének hitelességétol ftigg: az élóbeszéd
tontos vonása a beszéló felelôssége - teljes személyiségével felel az elmondottakért.

124. Olvassátok el az alábbi idézetet, majd fogalmazzátok meg, egyetértetek-e az olvasottakkal, majd fejtsétek ki saját gondolataitokat a témáról!

A szónoknak terve van embertársairól, s ezt embertársaival el akarja fogadtatni.
A szónoklás tudománya: a rábeszélés tudománya. Könnyû belátnod, mily tontos
a tudomány az életre. A gôrôgôknél, a rómaiaknál ez volt az élet iskolája. De a
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szô hatalma azôta sem csôkkent, mert a szôval a gondolât harcolt; s van-e hatalmasabb a gondolatnâl? De jegyezd meg: csak a jô gondolât harcolhat a jô szôval.
Be tudsz-e bizonyitani valamit, ami nem igaz? Csak gyengeelméjüeknek. Ra
tudsz-e birni valamire, ami nem helyes? Csak gyenge jellemüeket. Az igazi szônok nem gyengeelméjü, nem gyenge jellemü hallgatôra szâmit. Nagy szonok
nem lehet hamis ügy szônoka: tudatosan soha. A jô szonok elsôsorban igaz em
ber; vir bonus dicendi peritus - mint a rômaiak mondtâk. Rossz gondolatbôl
nem eredhet jô szô.
J

(Babits Mihaly)

Mivel szôban élô stflusréteg, a beszélônek azonnali hatást keil gyakorolnia a hallgatóságra, aminek legfontosabb feltétele a megértés, ami aztán lehetôleg érzelmi
azonosulást vált ki a hallgatôbôl. A kôzéleti beszéd, mivel élôszô, nem annyira
igényesen megformâlt nyelvileg, mint az irott stilusrétegek müfajai. De a beszélô
nek a nyelvi elemeken kívül a rendelkezésére állnak a nonverbâlis elemek is: a
nyelv zenei eszkôzei, a mimika, a gesztusok.
A kôzéleti beszéd célja mindig a kommunikációs helyzetnek megfelelô: lehet ismeretközlö, felhívó, meggyözö, ösztönzö, hangulati hatást keltö. Az elóadónak célja lehet a
hallgatóság meggyózése a maga véleményének helyességéról, valamilyen állásfoglalásra ösztönzö, de lehet cél a gyônyôrkôdtetés, az alkalom ünnepélyességének hangsúlyozása is. Az eloadásra, szónoklatra, bármilyen kôzéleti beszédre a téma, a közönség és az alkalom ismeretében körültekintöen fei kell készülni.

125. Nevezzetek meg olyan alkalmakat a saját kôzôsségeket életéból, amelyekhez hozzátartozik az ünnepi beszéd elhangzása is! Indokoljátok meg, miért van szükség ilyenkor a
közhöz szóló beszédre!

A kôzéleti szóbeliség nyelvi jellemzói
A kôzéleti szóbeliség stílusának a fent elmondott tulajdonságaiból adódóan megvannak a nyelvi, stiláris és szerkezeti jellemzói, kôtôttségei. Az alábbiakban ezeket foglaljuk össze.
• A beszédet a szónok vagy eloadó rendezetten, világosan, kôzérthetô nyelven adja eló. A megértés legfóbb feltétele a szöveg tudatos, gondos szerkesztése.
• A szöveg arányos, elorehaladó gondolatmenetú, egyszerre szolgálja az értelmi befogadást és az érzelmi ráhatást.
• A beszédek szôvege a standard nyelwáltozatra épül.
• A beszéd eloadója kerülje a hosszú, bonyolult, többszörösen összetett
mondatokat.
• Használjon vissza- és elóreutalásokat, gyakran éljen az ismétlés eszkózével.
• Az elóadó frazeológiai egységek (szólások, kózmondások), valamint a
képes kifejezés szemléletessé tevó eszkôzei (hasonlatok, párhuzamok, ellentétek) segítségével színesítheti és teheti érzékletesebbé mondandóját.
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• A beszéd élvezhetóségének, elsö hallásra való megértésének egyik forrása
a helyes ritmikai tagolás és a kózérthetó kiejtés.
• Az eloadó fokozhatja a beszéd élvezhetoségét a hangsúly és a hanglejtés
árnyalásával, valamint a beszédtempó és a beszédszünet tudatos alkalmazásával.
• A nonverbális kommunikáció (metakommunikáció), a gesztusok, a mimika megfeleló mértékü és arányú használata is segíti a beszéd befogadását.
• A szöveg megértését a tudatos, gondos szerkesztés alapozza meg, melynek
világosnak, arányosnak és elórehaladónak kell lennie. Egyúttal jól követhetönek és figyelemfelkeltonék, érdekesnek is.
• Az eloadói stilusnak nines külön szókincse, de a szavak és kifejezések
megválasztásakor a hallgatók müveltségét, elóismereteit és érdeklódését,
ezen kívül az alkalom hangulatát is figyelembe kell venni.

A kozéleti stilus müfajai
A kozéleti szóbeliség fogalmába sokféle müfaj tartozik. Az alkalmi vagy ünnepi
beszéd és az irodalmi beszéd (más néven szónoklat) a hagyományos retorikai stilus müfajai. Az eloadói stilus müfajai a tárgyalás, a hozzászólás, a felszólalás, az eloadás, a vita valamely témában vagy témáról. Minden müfaj
más beszédhelyzethez köthetö. Minden beszédszituációban más az eloadó célja
és a hallgatóság elvárása. (A szónoklat és az ünnepi beszéd sajátosságaival majd
a 11. osztályban, a retorika tárgykórén belül fogtok részletesen megismerkedni.)

Az eloadói stilus a tudományos stilus beszélt változatának és a szónoki stilus
nak a sajátosságait ötvözi. Sok helyen és sok alkalommal jut kifejezésre, de je-
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lentkezik az oktatás mindennapjaiban is, a tanár és a diák egyaránt használja
magyarázat, felelet, vita kózben.
A kozéleti beszéd esetében a beszéló célja, hogy a hallgatóság megértse és azonosuljon mondandójával. Akadályozhatja az elóadót kommunikációs célja elérésében, ha:
• a szóveg szerkesztetlen;
• ha a beszéd óncélú, tartalmatlan fecsegésnek hat;
• ha túlságosan sablonos a beszéd (tóltelékszavak, nyelvi klisék, korszerütlen fordulatok használata);
• ha túl hivataloskodónak, fontoskodónak hat;
• ha az elóadó fólényesen vagy tudálékosan beszél;
• ha túl sok divatszót, hatásvadász elemet használ;
• ha nem a magyar nyelv hangzásának megfeleló természetes hangsúlyozással és hanglejtéssel beszél;
• ha megjelenésével (óltózkódés, külalak, viselkedés) ellenszenvet vált ki a
hallgatóságból.

Retorika
\¿ E K E ^ S Z O U " M SV O S'YV TÁ tU

Bencédv Jofóet

RETORIKA
Gvakfitflab utmutato
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A retorika (górogül rhétoriké, latinul ars
oratoria) a szónoklat tudománya, eredetileg díszes külsóségek kózótt elóadott beszédeket, ékes stílusú nyilvános megszólalásokat jelentett. Késóbb a nem
szépirodalmi müfajok elméletét jelentette. Iskolai tantárgy volt a beszéd- és
értelemgyakorlat mellett. Ma a rendszeres gondolkodás és ónkifejezés eszkóze,
a kulturált érvelés, vitatkozás tudománya.
Tárgya minden nyilvános, kozéleti megszólalás minden kozéleti kommunikációs
helyzetben, és szereplóje minden nyilvánosan megszólaló ember. Társtudománya
a szóvegtannak, amely a sikeres kózlés, a
meggyózó beszéd szempontjai alapján tekinti át a szóveg (beszéd) létrehozását. A
retorika alapelvei, szabályai, eszkózei alkalmazhatók a mindennapi kommuniká
ciós folyamatokban is, kiegészülve a mo
dem nyelvészeti, kommunikációelméleti
ismeretekkel.

A szónoki beszéd klasszikus felépítése
A szónoki beszéd legfontosabb célja a hallgatóság meggyózése. Ennek módja az
érvelés és a hatásosságra tórekvés. A felhívó és tájékoztató szerepen kívül a
beszéd szóvegében fontos szerephez jutnak az érzelemkifejezés eszközei is. A hatásosság elérését segítik a külónféle stiluseszközök: a szóképek és alakzatok, valamint a beszéd zeneiségének eszközei, nem ritkák a költöi kérdések, a felszólítások, felkiáltások sem. Erröl bóvebben majd a 11. osztályban a retorika
tárgykorében fogtok tanulni.

/------------------------ —
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A klasszikus retorika a beszédek kötelezö részeiként sorolta fei a következóket:
Principium (bevezetés):
• megszólítás,
• captatio benevolentiae (a hallgatók jóindulatának megnyerése),
• a téma megjelolése.
Narratio (elbeszélés):
• egressus, digressio (kitérés),
• propositio (részletezés),
• argumentatio (bizonyítás).
Peroratio (befejezés):
• rövid, tömör összefoglalâs (az információk felfrissítése, érzelemváltozás),
• kapcsolat megszakítása (a figyelem megkôszônése, elkôszônés).

Tulajdonképpen ma is a klasszikus retorikai vázlat bármilyen elkészítendo
beszéd gondolati vázlata. De mindezt a kovetkezóképpen foglalhatjuk össze rövidebben:
Bevezetés - melyben meghatározzuk a témát, elhangzik az elóadás pontos címe,
a hallgató jóindulatának, figyelmének felkeltése, valamint a beszéd indítása.
Tárgyalás - melyben a téma kifejtése, elbeszélése következik, érvelés (bizonyítás
és cáfolás) segítségével.
Befejezés - melyben osszefoglaló ismétlés következik, célja az értelmi-érzelmi
egyensúly megteremtése, végezetül pedig a zárómondatok teszik kerek egésszé a
beszédet.
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126. Olvassatok el a szoveggyujtemenybol Jose Manuel Barosso beszedet, melyet 2006-ban
az 1956-os forradalomra emlekezve tartott! Vizsgaljatok meg es kiilonitsetek el a beszed
klasszikus reszeit! Jegyezzetek ki minden reszben a legfontosabb stilemakat, amelyek az
adott reszben funkcioval birnak (peldaul a bevezetesben a megszolitas milyen nyelvi elem
segitsegevel tortenik)!

Kulonbseg van a beszedek kozott a tekintetben, hogy az eloadonak volt-e alkalma felkesziilni mondandoja eloadasara, vagy spontan, azonnali megnyilvanulas
az adott beszed. E szempont szerint megkiilonboztetiink rogtonzott es elore
elkeszitett beszedet. Ha a szonoknak, eloadonak van alkalma felkesziilni beszede megtartasara, elmondasara, folytathat elotanulmanyokat a temaban,
gyiijthet anyagot, ennek alapjan keszithet vazlatot, sot akar az egesz beszed szoveget is rogzitheti irasban. Az ily modon elkeszitett eloadast a megfelelo szituacioban eztan el lehet mondani vagy fel lehet olvasni. Bar ez utobbi lehetoseg igazabol „csalas” , mert a klasszikus retorika hagyomanya szerint a nyilvanos
beszedeket nem olvassuk papirrol, meg akkor sem, ha elozoleg irasban elkeszitettuk azt. A klasszikus szonokok sok idot forditottak arra, hogy beszedeik szoveget
eloszoban elprobaljak, megtanuljak, elkeriilve ezzel a felolvasast.
A rogtonzott beszedek, alkalmi megszolalasok (pi. hozzaszolas egy vitaban) eseteben nines mod a mondando elozetes megtervezesere es felepitesere, ezert valtozik
a megformalas modja, de ebben az esetben is igyekezniink kell betartani a stilusreteg jellemzoit, mert produkeionk esak igy lesz eredmenyes es sikeres.
A rogtonzott beszedet leginkabb az kiilonbozteti meg az irott szovegtol, hogy
azonos idoben tortenik a gondolkodas es a szovegalkotas, ebbol kovetkezik lazabb szerkezete, de minden beszedprodukcio eseteben arra kell torekedniink,
hogy az ertheto, osszeszedett, jol szerkesztett legyen.

127. Bujjatok kepzeletben egy rovid idore Petofi Sandor borebe, aki az 1948-49-es forradalom kirobbanasanak eloestejen beszedet intez a marciusi ifjakhoz! Irjatok ossze azokat a
szavakat es kifejezeseket, amelyek elofordulnak majd a beszedben! A beszedet otthon keszitsetek el! Majd probaljatok a tukor elott eloadni, a mimikat, a mozdulatokat es gesztusokat is a beszed targyahoz igazitva!

Szakkifejezesek szotara
retorika - szonoki mesterseg, az ekesszolas, a szobeli meggyozes tudomanya
ars dicendi - az ekesszolas muveszete
ars oratoria - az ekesszolas tudomanya
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12. lecke
A beszed nem nyelvi jegyei. A mondat- es szovegfonetikai
eszkozok, a mimika, a gesztusok, a testtartas szerepe
a beszedben. A vita es a megbeszeles.
A felszolalas, a hozzaszolas, a felelet

A beszed nem nyelvi jegyei
Az elhangzo beszed nem nyelvi, un.
nonverbalis jegyei is fontos szerepet jatszanak abban, hogy a hallgatok megertsek mondandonkat, es
elerjuk kommunikacios celunkat
egy adott helyzetben. Sokfele gondolatot es erzelmet tudunk kozvetiteni a hangunkkal, attol fuggoen,
hogyan valasztjuk meg a hangszint, a hangmagassagot, a hanglejtest, milyen beszedtempot es
hangsulyozast hasznalunk. Ezekkel
a mondat- es szovegfonetikai eszkozokkel jelezhetjiik peldaul, ha uj gondolatot nyitunk. A beszedtempo gyorsitasaval vagy lassitasaval erzekeltethetjiik, hogy melyek a fontos es melyek a kevesbe
lenyeges reszek a gondolatsorban. Hangsziniinkkel, hanglejtesiinkkel, hangsulyozasunkkal erzekeltethetjiik, hogy milyen az erzelmi viszonyulasunk a kifejtett
gondolathoz.
,

81

Ezenfeliil az elhangzo beszedet kiilonbozo kifejezo mozgasok is kiserik. Ilyen a
szemmozgas, az arcjatek, a gesztusok, a testtartas, a terkoz, es a beszelo kiilso
megjelenese. Szerepe es iizenete van annak is, hogyan vagyunk feloltozve, rendezett-e a kiilso megjelenesiink vagy nem, tovabba annak is, milyen testtartassal
beszeliink, milyen kozel allunk a hallgatosaghoz stb.

128. Olvassatok el a szoveggyujtemenybol Mikszath Kalman: A jelek mesterei cimu irasat!
Mire figyelmeztet a tortenet?

Ha nem akarunk valakivel kapcsolatba keriilni, akkor keriiljiik a tekintetet, ha
meg akarunk szolitani valakit, akkor keressuk a tekintetet. Beszed kozben gyakran keressuk a beszedpartner tekintetet, hogy kiolvassuk belole, erti-e, amit
mondunk, es mit gondol rolunk. Ha tobb emberbol alio hallgatosaghoz szolunk,
hiba, ha mindig csak egy ember tekintetet keressuk, de az is, ha a messzesegbe
revediink, a papirunkat vagy az asztalt bamuljuk magunk elott. Ilyenkor nezziink vegig batran a hallgatosagon, az erdeklodo tekintetek megkonnyitik az
eloado dolgat.

129. Gyujtsetek olyan frazeologizmusokat, amelyek a tekintet erejenek fontossagat igazoljak (pi. a szem a lelek tiikre )!

130. Valaki az osztâlybol olvassa fel kedvenc versét ugy, hogy a tekintetet, a gesztusokat, a
mozdulatokat, a testtartâst is a versmondâshoz igazitja. Ezutân olvassa el a verset ûjra,
de most ûgy, hogy nem hasznal nonverbâlis elemeket (ra sem néz a hallgatösâgra stb.)!
Melyik esetben volt élvezetesebb az elôadâsa és miért?

131. A szem visszatérô motivuma a kôltészetnek is. Tudtok-e olyan verseket, amelyek a
szemrôl szölnak? Nevezzétek meg azokat, és idézzétek (vagy keressétek meg) a vonatkozo
részeket!

A tekintetünkkel együtt a mimikânk, az arckifejezésünk is ârulkodo lehet. A
szem mellett a szâjnak van a legnagyobb szerepe az érzelmek megjelenltésében.
Pillanatnyi arckifejezésünket az érzelmeink alakitjâk, igy az arcunk sok esetben
mâr azelôtt elârulja, mit gondolunk, mielôtt megszolalnânk.

132. Rajzolj csak a szem, a szemöldök és a szâj feltüntetésével:
vidam embert, szomorû embert, dühôs embert, meglepôdôtt embert!

133. Magyarâzd meg a következö jelzôs szerkezetek jelentését, majd jâtsszatok el olyan
szituâciokat, ahol megjelenititek ezeket az arckifejezéseket!
boms arc, ragyogo arc, elképedt arc, meglepôdôtt arc, szenvtelen arc
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Beszéd közben a mozdulatainkra is ügyelnünk keli, mert azoknak is jelentése
van. Mozgatjuk a fejünket, ha igenlóen bólogatunk, búcsút inthetünk a karunkkal, érdeklódoen oldalra biccenthetjük a fejünket - ezeket a mozdulatokat gesztikulációnak szokták nevezni. A kéz mozdulatainak segítségével tudunk például
hívni, elutasítani, könyörögni, köszönni.
134. Játsszátok el, hogyan jeleznétek szavak nélkül, kézmozdulatok segítségével:

• Gyere ide!
• Könyörgök!
• Jó napot kívánok!
• Na ide figyelj!
• Majd adok én neked!

Beszéd közben bátran gesztikulálhatunk, csak ügyeljünk rá, hogy mozdulataink
összhangban legyenek a szavainkkal. De a kézmozdulatokat sem illik túlzásba
vinni: ha fölöslegesen hadonászunk, vagy állandóan a nyakláncunkat, a hajunkat
babráljuk, az zavaró lehet a hallgatóság számára, mert eltereli a figyelmet a
mondando lényeges részéról.

135. Játsszátok el a kovetkezó szituációt kétféleképpen! Lakóhelyetekról beszéltek idegenvezetóként egy turistacsoportnak elószor megfeleló arányban használva a gesztusokat,
másodszor viszont mértéktelenül gesztikulálva. Figyeljétek meg, melyik helyzet a természetesebb!

A testtartásnak is szerepe van a kommunikációban. Két ember kapcsolata könnyen kitalálható a
testtartásukból. A testtartás a személyiségról és
a pillanatnyi lelkiállapotról is árulkodik.

136. Milyen érzelmi állapotra és élethelyzetre utalnak szerinted a testtartásra utaló alábbi
frazeologizmusok?
Úgy ül, mintha nyársat nyelt volna.

A hasát fogja.

Úgy áll, mint a cövek.

Kidülleszti a mellét.

Támasztja a falat.

Felhúzza a vállát.

Lomposan jár.

Kitárja a kaiját.

Keresztbe font karral bámul.

Hegyezi a fülét.
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Az eloszavas kommunikacio soran mind a maganszferaban, mind a kozeleti szobelisegben az adott beszed celjanak elereset nagyban befolyasolhatja a beszelo
kiilso megjelenese: oltozete, apoltsaga, frizuraja, sminkje, ekszerei befolyasoljak
a hallgatosagban rola kialakulo velemenyt. Ezert minden esetben igyekezzunk
az egyenisegiinknek megfeleloen es az alkalomhoz illo kiilsovel megjelenni. Az 61tozekiinkkel kifejezhetjiik (elarulhatjuk) tarsadalmi helyzetiinket, hovatartozasunkat is. Ilyen jelentese van az iskolai egyenruhanak, az orvosok feher kopenyenek, a katonatisztek egyenruhajanak, de az altalunk viselt iinneplo vagy
hetkoznapi ruhanak, ekszereknek, kiegeszitoknek is.
Ugyelnunk kell arra, hogy a felsorolt nem nyelvi jegyek osszhangban legyenek a
beszed nyelvi jegyeivel, erositsek, tamogassak a beszed iizenetet, mert a hallgato
nemcsak azt ertelmezi a kozeleti szobeliseg teremtette szituaciokban, amit hall,
hanem azt is, amit kozben lat.

A vita
A vitában a résztvevok, a vitatkozó felek egymással ellentétes véleményeket, elképzeléseket, egymással szemben álló nézeteket képviselnek. A vitatkozók célja,
hogy vitapartnerüket meggyozzék a saját véleményük helyességérol. A vitatkozás
lényege, hogy érveket gyüjtünk saját állításaink igazolására, illetve megpróbáljuk
megcáfolni partnerünk érveit. Ezért mindkét félnek össze kell gyújtenie azokat
az érveket, amelyek az o véleményét igazolják, illetve azokat a példákat, amelyekkel érveit szemléletesebbé teheti. Vitatkozás során fontos tudnivalók a következök:
• soha nem a vitapartnered személye ellen érvelsz, hanem az általa képviselt álláspont ellen;
• a vita nem veszekedés, ezért soha ne kiabáljunk, ne emeljük fel a hangunkat vita közben;
• a vitában nincs helye személyeskedésnek, gúnyolódásnak, durvaságnak;
• helye van viszont a humornak, mely szolgálhatja a feszültségoldást és a
szemléletessé tételt is;
• a vitában részt vevoknek el kell fogadniuk, hogy vitapartnerüknek is lehet
igaza, vagy születhet kompromisszumos (megegyezéses) megoldás is.
Érdemben vitatkozni csak akkor lehet, ha a felek rendelkeznek úgynevezett közös vitaalappal. Vagyis vannak bizonyos ismereteik a vita témáját illetoen. Nem
lehet egy partnerrel arról vitatkozni, hogy ki a jobb úszó, Cseh László vagy
Michael Phelbs, ha az sohase hallott még egyik bajnokról sem, nem ismeri eredményeiket.

137. Gyújts olyan szavakat és kifejezéseket, amelyekkel megszólíthatod egy vita során
partneredet, majd olyanokat, ahogyan nem illik megszólítani! (például: Kedves barátom
- illendó, szemét alak - nem illendó)
i
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138. Ket ember vitâzik. Rendezzetek vitât pârokba szervezödve az alâbbi kerdesekröl:

(T)

Ki a legbâtrabb hös a magyar irodalomban?

(2) Jelenleg melyik a vilâg legerösebb futballklubja?
( 3) Mi Kârpâtalja legnevezetesebb müemleke?
( 4) Mi a legszebb termeszeti kepzödmeny Kârpâtaljân?

Nemcsak ket ember, hanem egyszerre többen is vitâzhatnak egy temâröl. A vita
eredmenyesebb, ha van vitavezetö, akinek a feladata, hogy irânyitsa a hozzâszölâsok sorrendjet, adja a szöt, összefoglalja az elhangzottakat. A vitavezetönek a vegen összegeznie keli az elhangzottakat, meg keli köszönnie a reszt vevök munkâjât es le keli zârnia a vitât.

139. Iskolâtok egy hires szemelyiseg nevet keszül felvenni. Jâtsszâtok el azt a vitât, meİyen arröl vitâztok, ki legyen iskolâtok nevadöja! Vâlasszatok egy vitavezetöt, aki irânyitja
a vitât!

A megbeszeles
A megbeszeles abban különbözik a vitâtöl, hogy itt nincsenek szemben âllö nezetek, hanem arröl tanâcskozunk, hogy egy kerdesben mit es hogyan tegyünk. Peldâul arröl tanâcskozunk, hogy az osztâly egyhetes nyâri kirândulâsânak a
menetrendjet kidolgozzuk. A megbeszelesen belül azonban egyes kerdesekben
kialakulhat vita. Vitatkozhatunk peldâul azon, hogy a turâzâs elsö napjân Munkâcs vagy inkâbb Huszt irânyâba induljon-e el a csapat.
Akâr vitâra, akâr megbeszelesre keszülünk, elöször össze keli gyüjteni a temâhoz
kapcsolödö anyagokat: adatokat, tenyeket, erveket. Az anyaggyüjtes sorân tâmaszkodhatunk sajât megfigyeleseinkre, tapasztalatainkra, arra, amit tanultunk,
amit olvastunk, de idezhetjük mâsoknak a temâhoz kapcsolödö gondolatait, tapasztalatait is.

140. Jâtsszâtok el azt a megbeszelest, amelyen kidolgozzâtok a nyâri egyhetes kârpâtaljai
osztâlykirândulâs reszletes tervet! Rögzitsetek, hogy mely napon mely müemleket vagy
termeszeti szepseget keresitek fel!

A felszölalâs es a hozzâszölâs
A felszölalâs es a hozzâszölâs müfajâra a megbeszelesek, vitâk, konferenciâk so
rân van szükseg. Mindkettö egy adott temâhoz kapcsolödik, âltalâban megerösiti
vagy câfolja az addig mâr elmondottakat. A felszölalâsra is felkeszülhetünk elözetesen, gyûjthetünk anyagot a temâröl. A felszölalâsnak akâr a teljes szöveget is
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elkeszithetjiik elore, vagy osszeallithatjuk irasban a vazlatat. A gyakorlottabb
felszolalok altalaban csak gondolati vazlatot keszitenek, de akinek nines nagy tapasztalata a kozonseg elotti megszolalas teren, az jobb, ha elore elkesziti felszolalasanak szoveget irasban, de eloadni ettol fuggetlenul szoban a celszerubb es
meggyozobb.
A hozzaszolas szoveget nem keszithetjiik el elore, mert mondanivaloja es szerkezete is a helyszinen dol el veglegesen, az elhangzottak hatasara alakul ki. A hoz
zaszolas soran fogalmazzunk tomoren es roviden, ne eljunk vissza a hallgatosag
turelmevel. Semmilyen koriilmenyek kozott nem illik lyukat beszelni a kozonsegiink hasaba!

141. Gyujtsetek anyagot az alabbi temak valamelyikehez, konyveket, intemetes forrasokat es sajat tapasztalataitokat is felhasznalva!
A szamitogep szerepe az eletiinkben; Milyen lesz a kozepiskolai oktatas szaz ev mulva?; Karpatalja legszebb muemlekei; Hova menjunk kirandulni Karpataljan?

142. Az alabbiakban nehany hozzaszolas kezdomondatat olvashatjatok. Dontsetek el, melyek a megfelelo kezdesek, illetve mely inditoformulak a semmitmondoak, hibasak! Valaszotokat indokoljatok is meg!

(T) En csak azt akarom mondani, hogy...
y2j Nehany megjegyzesem van...
(3^) Azt javaslom...
!

Csak azert jelentkeztem, mert...

A felelet
Az iskolai felelet is a kozeleti szobehseg egyik mufaja, egyfajta kozonsegnek szolo beszed, melynek
kommunikacios celja, hogy meggyozze a hallgatosagot, a tanart, a vizsgaztatokat arrol, hogy a felelo jartas az adott temaban, rendelkezik a megfe
lelo alap- es kiegeszito ismeretekkel, valamint
birtokaban van a logikus gondolkodas kepessegenek, illetve annak a verbalis tudasnak (beszedkeszsegnek), melyek segitsegevel tudasat es jartassagat meggyozo modon be tudja mutatni. A
felelet soran is celszeru logikusan vegiggondolni,
felepiteni es elokesziteni a mondandonkat. Elkeszithetjiik a feleletet irasban is, ha van ra lehetoseg, vagy keszithetiink vazlatot. A felelet hatasat
a nem nyelvi jelek alkalmazasa is erositheti vagy

86

gyengitheti. Nem tul meggyôzô példâul egy elmotyogott felelet, vagy ha felelés
kôzben egyszer sem nézünk a tanâr szemébe, ha a kezünkkel âllandôan babrâlunk valamit, ha folyton a fuzetünk irânyâba pislogunk stb. Sokkal hatâsosabb,
ha mondandonkat magabiztosan, megfelelô hangerôvel, érthetôen (nem dadogva,
de nem is hadarva) adjuk elô, a beszédtempô, a hangsuly, a hangerô és a hangszin segitségével érzékeltetjük, hogy mi a fontosabb és mi a mâsodlagos (részletezô) eleme a feleletnek. A felelet sorân célszerù betartani a kommunikâciô ismert
maximâit.

143. Készitsétek el egy lehetséges felelet vâzlatât az alâbbi témâk valamelyikében!

) Pitagorasz tételének lényeg.
A magyar irodalom a reneszânsz korâban.
(ÏÏ A kârpâtaljai magyar irodalom jeles alkotôi.
( î ) Gyôztes csatâk a magyar tôrténelemben.
( 5) A munkâcsi vâr tôrténete.

144. Olvassâtok el a szôveggyüjteménybôl Karinthy Frigyes Tanâr ûr kérem cimü novellafuzérének A rossz tanulô felel cimu irâsât! Fogalmazzâtok meg, milyen nyelvi megoldâsokkal prôbâlja helyettesiteni a felelô hiânyzo tudâsât, és hogyan vâlik mindez stfluselemmé a
müben!

Szakkifejezések szôtâra
gesztikulâciô - taglejtés, az emberi beszéd kiegészitése kézmozdulatokkal
mimika - arcjâték, az arcberendezés kifejezô vâltozâsa vagy beâllâsa
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13. lecke
A tanult ismeretek összefoglaläsa es begyakorläsa

145.

Magyaräzd el a tanultak alapjän, miben különbözik az irott es a beszelt szöveg!

146. Nevezzetek meg olyan szemelyisegeket a törtenelemböl es a politikäböl, akit jo szönoknak tartotok! Välasztäsotokat indokoljätok is meg!

147. Kepzeljetek el az aläbbi beszedhelyzeteket, majd minden esetben gyüjtsetek össze
azokat a szavakat es kifejezeseket, amelyek az adott szituäciöban a beszedben feltetlenül
elhangzanänak!

(T) Mätyäs kiräly szöl a tömeghez kirällyä välasztäsa utän közvetlenül a Duna
jegen.
(2 ) Kemeny Denes, a magyar vizilabda-välogatott szövetsegi kapitänya szöl a jätekosokhoz az olimpiai döntö elött.
( 3) Egy politikai pärt elnöke szöl a välasztökhoz egy välasztäsi kampäny idejen.
( 4) Julis Ceasar szöl a römai legiökhoz a gall häborü egyik csatäja elött.

148. A törtenelmi tärgyü szepirodalmi müvekben es filmekben gyakran fordul elö, hogy a
jellemäbräzoläs es a törtenelmi hitelesseg kedveert a szereplök lelkesito beszedet tartanak
a nepnek vagy a csatäba indulö sereg elött. Keress peldät erre Homerosz Iliäszäban! ird
ki a välasztott reszletet, nevezd meg a beszedszituäcio elemeit, majd keresd ki a szöveg
hangulatät es hatäsossägät biztosito stilemäkat, jellegzetes nyelvi elemeket!

149.

Keress peldät lelkesito beszedre kedvenc törtenelmi filmedben.

150. Keszitsd el egy ballagäsi ünnepi beszed szöveget a härom megadott szituäcionak
megfelelöen!

(T) A vegzös diäkok neveben szölsz a jelenlevökhöz.
( 2) A szülök neveben szölsz a tanäri karhoz.
( 3) Egy külfoldröl erkezett vendeg neveben szölsz a vegzös diäkokhoz.
Az örän adjätok elö beszedeiteket! Egy-egy beszed idötartama ne haladja meg a härom
percet!
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151. Képzeljétek el az alábbi szituációkat és az alkalomnak megfelelóen készítsétek el ünnepi beszédeiteket!

(T)

Pohârköszöntöt mondasz legjobb barátod esküvójén.

( 2) Emlékbeszédet tartasz az 1848-49-es forradalom tiszteletére rendezett március 15-i iskolai ünnepségen.
(3 ) Jelölteted magad polgármesternek saját településeden és kortes beszédet tar
tasz egy lakossági fórumon.

152. A következö korülírásokat helyettesítsd olyan szólással vagy kifejezéssel, amelyben
szerepel a szem szó!
Nem túl bizalomgerjesztö a külseje Csodálkozik valamin Ittas, részeg, esetleg álmos Gyanakodva, ellenségesen szemlél Nem tud elaludni Nagyon csodálkozik Mindenre odafigyel Nagyon vigyáz valamire -

153. Állj otthon a tükör elé, és próbáld az arcjátékoddal kifejezni a következöket:
szigorúság, csodálkozás, undor, érdeklódés, meglepódés, bánat, öröm...

154. Készítsetek rajzokat a következö frazeológiai egységek illusztrálására:
rémülten a homlokához kapott, fenyegetóen rázza az oklét, hasát fogja a nevetéstól!

155. Mit gondolunk valakinek az egyéniségéról, ha a következö állításokkal illetjük:
könnyed a járása, ízlésesen öltözik, magába roskadva ül, fogja a fejét?

156.

Próbáljátok lerajzolni az alábbi kifejezéseket! Milyen társas kapcsolatokra utalnak?

( F) Három lépés távolságot tart
v~ Szembe babám, ha szeretsz
(3 j Sülve-föve együtt vannak
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157. Ha volt olyan élményed, amikor valakivel félreértettétek egymâst a nonverbâlis jelek
miatt, elevenitsd fel és irj rôvid elbeszélést a sajât esetedrôl! Majd fogalmazd meg, mi volt
a félreértés oka!

158. Gyüjts anyagot (kônyvek, lexikonok segitségével) egy vitâhoz, amely arrôl szol majd,
hogy érdemes-e kôvetni a vâltozô divatot! Gyûjts érveket mellette és ellene is! Majd
jâtsszâtok el a vitât az osztâllyal, elosztva a résztvevôket divatkôvetôkre és a divat kôvetésének ellenzôire!

159. Készülj fel egy megbeszélés inditô beszédére! A megbeszélés arrôl folyik majd, hogy
az iskolâban sorra kerülô irô-olvasô talâlkozô milyen forgatôkônyv szerint tôrténjék. Kik
lesznek a vendégek, hogyan alakul a program?

160. Az Edes Anyanyelvünk nyelvhasznâlati verseny nemcsak Magyarorszâgon, hanem a
hataron tûli régiôkban is zajlik. A verseny szobeli fordulôja sorân egy megadott szituâciôba illô beszédet kell elôadni a versenyzôknek rôvid felkészülési idô utân. Az elmult két év
kârpâtaljai fordulôjânak szobeli feladataibôl talâlsz itt most egy vâlogatast. Prôbâld ki magad a témâkban! A beszéded idôtartama nem haladhatja meg a hârom percet!

Elmélkedés a vilâgirodalom jeles személyiségeirôl
Müfaj: elmélkedés
Hallgatôsâg: az osztâlyfônok és az osztâlytârsak
Legutôbbi meghatârozô filmélményem
Müfaj: élménybeszâmolô
Hallgatôsâg: osztâlytârsak egy szakkôri foglalkozâson
Legkedvesebb kônyvem, versem, olvasmânyom a kârpâtaljai ma
gyar irodalombôl
Müfaj: élménybeszâmolô
Hallgatôsâg: barâti târsasâg
Legutôbbi meghatârozô olvasmânyélményem
Müfaj: élménybeszâmolô
Hallgatôsâg: osztâlytârsak egy szakkôri foglalkozâson
Hogyan lâtom az irodalomnak mint müvészeti âgnak a jôvôjét szâzadunkban?
Müfaj: fejtegetés
Hallgatôsâg: barâti târsasâg
Legkedvesebb kârpâtaljai magyar kôltôm/irôm
Müfaj: élménybeszâmolô
Hallgatôsâg: barâti târsasâg
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161. Azt mar tudjuk, milyen, ha a rossz tanulo felel. Otthon olvassatok el Karinthy Frigyes A jo tanulo felel cimu novellajat a szoveggyujtemenybol, majd foglaljatok ossze, mi
lyen nyelvi es nem nyelvi jegyei vannak a jo feleletnek!

162. Keszitsetek el egy lehetseges felelet irott valtozatat az alabbi temak valamelyikeben!
Majd a kovetkezo oran adjatok elo a feleletet! A rendelkezesetekre alio ido minden tema
eseteben ot perc. A felkesziilesnel hasznalhattok tankonyveket es lexikonokat.

Az energiamegmaradas torvenyenek lenyege
(jlj A magyar irodalom a reformkorban
Az ungvari var tortenete
^4

Karpatalja vizei es folyoi
Sajat telepulesetek tortenete

163. Kepzeljetek el, hogy forditott nap van az iskolaban, es a tanar szerepebe kerlilve 5t
percben meg kell magyaraznotok a kovetkezo temakat, fogalmakat:

A magyar nyelv szofaji rendszere,
1 Ady Endre szerelmi kolteszete,
Mivel foglalkozik a novenytan?
0 j Ki volt Francesco Petrarca?
0

A szerves es a szervetlen kemia.

164. Nevezzetek meg olyan szakmakat es foglalkozasokat, amelyek gyakorlasaban nelkiilozhetetlenek a szonoki es eloadoi stilus bizonyos elemei! Indokoljatok is meg valasztasotokat!
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V fejezet

A tudomanyos stilus

165. Olvassatok el az alabbi szoveget, majd hatarozzatok meg, mire szolgal! Probaljatok
megfogalmazni, mire hasznaljuk a nyelvet ebben az esetben! Foglaljatok ossze a szoveg stilusanak jellemzoit!

A biologiai virusok mukodese
A virusok sejtes szervezodes nelkiili, nukleinsavbol es feherjekbol felepiilo reszecskek. Ket tipusuk van, az RNS es a DNS virusok. Az RNS virusok RNS-t
tartalmaznak orokitoanyagkent, mig a DNS virusok DNS-t. Ezeket az orokitoanyagokat a szervezetbe juttatva megvaltoztatjak a gazdasejt anyagcserejet, megpedig oly modon, hogy az a virust sokszorositja, majd mikor mar nines tobb hely
a sejtben, a sejt elpusztul, es a virusok, immaron sokkal tobben, uj sejteket keresnek.
A DNS virusok
Virusok, amelyek feherjeburkan beliil DNS talalhato. Kozejuk tartoznak peldaul
a bakteriofagok, az emberi korokozok kozul pedig a herpeszvirusok es a sulyos
majkarosodast okozo hepatitisz B-virus.
Az RNS virusok
Olyan virusfajtak, amelyeknek feherjeburka RNS-t vesz koriil, ezt bejuttatja a
sejtbe egy enzimmel egyiitt, ami kiegesziti az RNS egy szalat ketszalu DNS-re
(reverz transzkripcio), ami igy tokeletesen beepiilt a gazdasejt genetikai allomanyaba, tehat ugyanugy, mint a DNS virusoknal, a sejt elkezd masolatokat kesziteni a virusrol. Ilyen virusok tobbek kozott a fertozo majgyulladast okozo Hepati
tisz A virus, az elsokent felfedezett dohanymozaik virus, az influenzavirus, es a
szervezet immunhianyossagat kialakito HIV virus is.
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14. lecke
A tudományos stilus. Nyelvi jellemzói. Mufajai

A tudományos stilus a tudomány és az egyes szakterületek belsó, illetve
az adott terület határain túl nyúló kommunikációja, melynek célja a szakmai
(belsó) és ismeretterjesztó (külsó) információáramlás, az új ismeretek kózlése. A
tudományos stílusréteg a tudományos múvek (monográfia, tanulmány, tudomá
nyos cikk, referátum, korreferátum, recenzió stb.) jellemzó nyelvhasználata.
A tudomány célja a valóság leírása, a valóság torvényeinek, ósszefüggéseinek
megismerése, illetóleg világos és egyértelmú megismertetése érveló bizonyítással.
Az érthetóség kedvéért egyértelmüen, pontosan fogalmaz. Hiányoznak belóle az
érzelmi és festói hatású nyelvi elemek.

166. Olvassátok el a szoveggyújteményból a Mátyás királyról szóló írást! Milyen tudományterülethez kapcsolható az irás? Figyeljétek meg a szöveg felépítését és nyelvi jellemzóit, próbáljátok megfogalmazni azokat saját szavaitokkal!
167. Olvassátok el a szoveggyújteményból a Mátyás királyról szóló mondât! Mi a külónbség az elsó és a második szöveg között?
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A tudomânyos stilus nagy szâmban hasznâl szakszavakat, müszavakat,
azaz terminus technicusokat, melyek nagy része sokszor idegen eredetü,
meghatârozâsokat (definiciôkat), levezetéseket (bizonyitâsokat), képleteket alkalmaz a magyarâzat vagy a leirâs sorân. A szemléletesség nyelvi eszkôzeivel,
a képes kifejezésekkel takarékosan bânik, ezek a tudomânyos stilusban ritkân
fordulnak elô.

168. Gyüjtsetek szakszavakat a kôvetkezô tudomânyterületekrôl: orvostudomâny, matematika, müvészettôrténet, biolôgia, zenetudomâny!

169. Vizsgâljâtok meg a tizedik osztâlyos algebra vagy fizika tankonyv szovegét! Keress
tek példâkat definiciôra, levezetésre és képletek alkalmazâsâra a szovegben! Két meghatârozâst (definiciôt) irjatok ki, és elemezzétek a bennük talâlhatô mondatok szerkezetét,
majd huzzâtok alâ a szakszavakat!

Az érzelmi hatâsokat a mondatformâk terén is mellôzi. Szereti a ténymegâllapito, kijelentô tartalmû, racionâlis mondatszerkezeteket. Altalâban vilâgos, âttekinthetô szôrendre és szerkezetre tôrekszik. Gyakoriak benne az ôsszetett mon
datok, melyekben fontos szerephez jutnak a kôtôszôk mint a logikus,
kôvetkezetes és fegyelmezett mondatfüzés nélkülôzhetetlen eszkôzei. Gyakran
hasznâl pârhuzamos, illetôleg ellentétes szerkesztésmôdot, figyelemfelkeltô kérdéseket, idézeteket és hivatkozâsokat.
Mozgalmas, gyorsan vâltozô stflusréteg, hiszen kôvetnie kell az egyes tudomânyâgakban bekôvetkezô haladâst.
A szôvâlasztâs alapja a tudomânyos stflusréteg esetében a nemzeti irodalmi nyelv
és az adott szakmai nyelwâltozat szôkincse.
Egy-egy tudomânyâg felhasznâlt szakszôinak ôsszessége a terminolôgia vagy
szakterminolôgia.
A tudomânyos stflusréteg helyesirâsa A magyar helyesirâs szabâlyain nyugszik, de a speciâlis kifejezések, tôbbszôrôsen ôsszetett szavak miatt szükségessé
vâlt szakmai helyesirâsi szôtârak elkészitése is.
A tudomânyos stilus a szôvegformâlâs minden eszkôzével a valôsâgrôl adott kép pontossâgâra és egyértelmüségére tôrekszik, mâsodlagos a beszélô személye
és a hallgatôra tett hatâs szândéka. A tudomânyos
stilusban az üzenet teljes tartalmât a nyelvi eszkôzôk
hordozzâk. A nem nyelvi kifejezôeszkôzôknek (gesztus, mimika stb.) alig van szerepük.
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170. írjatok az alábbi kozlésekrol öt mondatot tudományos stílusban! Terminus technicusok használata kötelezö!

Nagy Lajos király korában három tenger mosta Magyarország partjait.
A Fold felszínének kétharmadát víz borítja.

171. Ket, gyerekek szâmâra irodott ismeretterjesztö szöveg mondatai veletlenül összeke■',eredtek. Vâlaszd szet a mondatokat, es mind a ket temât ird tovâbb hârom mondat erejeig, majd adj neki cimet!
Az ember legkorâbbi öse mintegy tizenketmillio eve jelent meg a Földön. Mâtyâs kirâly
Hunyadi Jânos fia volt. Kis termetü, emberszabâsu majomhoz hasonlö leny volt.
Uralkodâsa alatt Magyarorszâg Euröpa egyik legfejlettebb orszâga lett. A kirâly tekintelyet bizonyitja, hogy nemcsak az orszâgban, hanem külföldön is tiszteltek. Kepes volt
felegyenesedve âlini es jârni. Nagy es eros hadsereget Fekete seregnek neveztek. Maradvânyait a tudösok Afrikâban, Azsiâban es Euröpâban is megtalâltâk.

A tudományos stflus nyelvi jellemzói
A tudományos kommunikáció stílusának is megvannak a nyelvi, stiláris és szerkezeti jellemzói, kótottségei. Az alábbiakban ezeket foglaljuk óssze.
• Legfóbb kóvetelmény a szakszavak egyértelmüsége, egyértelmü jelentése.
• Az idegen szavak gyakori használata, ami a szakterületek nemzetkózi
kapcsolataiból ered (pl. radar, nukleáris, gén stb. ).
• Hangulati értéke a szakszavaknak a szakszóvegben nines, de a megértés
érdekében használhatunk szemléletes kifejezéseket, képszerü formákat
(pl. galériaerdó - a folyómenti erdósáv elnevezése).
• A mondanivaló megszerkesztésében kiemelkedó szerepe van a világosságnak és a gazdaságosságnak úgy, hogy megmaradjon az árnyaltság és a kelló részletezés.
• Fóleg kijelentó mondatokat alkalmaz, de gyakoriak az alárendeló szerkezetek, az egyszerú mondatok is gyakran bóvítettek, jellemzók az igeneves
szerkezetek, láncolatos jelzók, halmozott mondatrészek. Rendszeresek a
kóvetkeztetó és a magyarázó mondatok, valamint a feltételes mondatok.
• Erósen névszói (nominális) jellegü, hiszen a kutatók névszókkal, megnevezett fogalmakkal, tulajdonságokkal, mennyiségekkel tárják fel a tényeket, ósszefuggéseket.
• A tudományos igényü müvek kerülik az ismétléseket, a bóbeszédüséget,
tartalmilag elsódleges a téma pontos kórülhatárolása, a hozzá nem szorosan kótódó elemek elhagyása.
• Logikus, áttekinthetó szerkezetben, szakmai nyelven, érzelemmentesen
elóadott illetve leírt szóveg, vizuálisan is áttekinthetó (pontos utalások,
kiemelések, grafikonok, vázlat, zárójeles magyarázatok).
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• Sok benne az idézet és a hivatkozâs, mert âllitâsaikat a szerzôk ezzel
akarjâk igazolni. A hivatkozâsoknak akâr tudomânyonként eltérô rendszere alakult ki.
• A tanulmânyok végén gyakran hivatkozâsi jegyzék, szakirodalom feltüntetése szerepel.
• A kiemelésnek szâmtalan modja szerepelhet: alâhûzâs, tipogrâfiai (nyomdatechnikai) jelôlés, szaggatott vonal, felkiâltojel, vastagbetüs vagy doit
betüvel szedett szôveg, uj bekezdés, szâmozâs stb.
• Tôbb és bonyolultabb kôtôszot hasznâl, ezek szerepe az elore- illetoleg
hâtrautalâs a szôvegben, illetve a szôvegôsszefüggések kifejezése.

172. Fogalmazd meg egy értelmezô szotâr szâmâra szocikk formâjâban a kôvetkezô szavak jelentését- madârijesztö, korte, fogkefe !

173. A szôveggyujteményben talâlhatö, Mâtyâs kirâlyröl szölö irâsban keress példâkat
többszörösen összetett mondatszerkezetre, magyarâzö és következtetö mellékmondatra!

174. Olvassâtok el a szôveggyüjteménybol Fekete Istvân Kele cimü regényének részletét!
A tôrténet fôszereplôje Kele, a gölya, de mas madarak is szép szâmmal fordulnak elô a szemelvényben. Îrd ki ezeknek a madaraknak a nevét, majd hatârozd meg azokat egy lexikon
szâmâra tudomânyos ismeretterjesztô stilusban! Segitségedre lehet a szôveg végén a Pallas Nagylexikon gôlya szocikke.

175. Olvassâtok el a szôveggyûjteménybôl Weôres Sândor Mély erdön ibolya-virâg cimü
versét és a Pallas Nagylexikon ibolya szocikkét! Hasonlitsâtok ôssze a két szôveget! Mi a
célja az egyiknek, és a mi a mâsiknak? Milyen nyelvi eszközök segitségével érik el azt a
célt?

176. Olvassâtok el a szôveggyüjteményben talâlhatö két részletet, melyek a kârpâtaljai
magyarsâg kôrében folyo nyelvészeti kutatâsokrol szölö szakcikkekbôl valôk! Figyeljétek
meg a hivatkozâsok rendszerét az egyik, illetve a mâsik irâs esetében!

177. Olvassâtok el a szôveggyüjteményben talâlhatö két részletet, melyek a kârpâtaljai
magyarsâg kôrében folyo nyelvészeti kutatâsokrol szölö szakcikkekbôl valôk! Figyeljétek
meg a szakirodalmi tételek felsorolâsânak és elhelyezésének modjât az egyik, illetve a mâ
sik irâs esetében!

178. Az iskolai kônyvtâr és az Internet segitségével készitsetek egy olyan szakirodalmi lis
tât, mely a kârpâtaljai magyar kôzôsség tôrténelmével, oktatâsâval, nyelvével, irodalmâval
kapcsolatos kônyveket, tanulmânyokat, szakcikkeket tartalmaz!
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A tudomânyos stilus müfajai
A tudomânyos stilus müfajai szölhatnak szakemberekhez es erdeklödö laikusokhoz. A tudomânyos ismeretterjesztö szövegek közerthetöbbek, hiszen nem szük
szakmai közönseghez szölnak, hanem azzal a cellal, hogy erdeklödest keltsenek
tudomânyos kerdesek irânt.
Fontosak a stilus müfajain belül a tudomâ
nyos folyöiratok tanulmânyai (szakmabelieknek), a szakcikkek, az ismeretter
jesztö kiadvânyok (nem szakmabelieknek,
hanem ün. laikusoknak), a szakkönyvek
es az egy-egy területröl âtfogö ismeretanyagot nyujtö ertekezesek, monogrâfiâk. Atmeneti müfaj a szaktudomânyi ertekezes es a szepirodalom között az essze,
mely mondanivalöjât szepirodalmi eszközökkel fejti ki. A tudomânyos stilus jellemzö vonâsai ervenyesülnek egy tankönyv
vagy egy iskolai dolgozat szövegeben is.

179. Az iskolâban mindegyik tantârgynak vannak jellemzö szavai, kifejezesi. Gyüjtsetek
ilyeneket legalâbb hârom vâlasztott tantârgyhoz kapcsolödöan!
180. Fogalmazzâtok meg, milyen ertelemben hasznâljâtok a pâncel szöt törtenelemorân,
es milyen ertelemben biolögiaörân!
181. Olvassâtok el a szöveggyüjtemenyböl Balla D. Karoly ungvâri iro, költö A mumus es
a kek madâr cimü esszejenek reszletet! Melyek a szepirodalomra es melyek a szaktudomânyra jellemzö megfogalmazâsi sajâtossâgok a müben?

A tudomânyos stilusreteg megnevezes nagyon âtfogö, többfele közleshelyzetet ta
kar. Altalâban irâsban müködö stilus, de van szöbeli vâltozata is, melynek föbb
müfajai az elöadâs (ami tulajdonkeppen a tanulmâny szöbeh vâltozata), a szak
mai vita, de ide tartozik az iskolai felelet, a szakmai beszelgetes is.

182. Kepzeljetek el, hogy vicces helyzetbe kerülve ügy keli elmagyarâznotok egy-egy oda
nem illö szöt, mintha az a megadott szakterület szakszava lenne:
hexameter

tornaorân

Anakreoni sor

matekörârl

szimultanizmus

törtenelemorân <

kek virâg szindröma

biolögiaörân
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183. Képzeld el, hogy egy iskolai tanórán a megadott témakôrôkbol keil felelned! Gyûjtsd
össze minden témakôrhëz azt a tíz legfontosabb szót és kifejezést, amelyek nélkül nem tudod elképzelni a feleletedet!

Ï ) Francesco Petrarca kôltészete
©

A sebesség fogalma a fizikában
Pitagorasz tételének bizonyítása

Szakkifejezések szótára
definíció - egy fogalomnak, tényállásnak vagy egy szó jelentésének egyértelmú, rövid,
minél teljesebb meghatározása

monográfia - valamely jelenséget, eseményt, fogalmat részletesen feldolgozó tudományos mú

terminus technicus

-

szakszó, szakkifejezés, valamely szakmában vagy tudományágban meghatározott formával és jelentéssel ellátott
nyelvi kifejezés

15. lecke
A ta nuit ismeretek osszefoglalása és begyakorlása

184. Készíts írásban egyoldalas ismeretterjesztö célú elóadást osztálytársaid számára a
magad választotta téma alapján!

185. Képzeld el, hogy idegen bolygóról érkeztek látogatók az iskolába, akik sose hallottak
a fociról! Magyarázd el három pereben a sportág lényegét az ufóknak!

186. Fogalmazd meg írásban a nyelv szó jelentését egy biológiai és egy nyelvészeti szakszótár számára!

187.

írd le egy kémia- vagy fizikaórán végzett kísérlet menetét szavakkal!

188. A szóveggyújteményben található Mátyás királyról szóló irás alapján keress példákat
a tudományos stilus alábbi nyelvi jellemzóire:

• kijelentö mondatok túlsúlya,
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alárendelo összetett mondatok alkalmazása,
magyarázó mondatok alkalmazása!

189. Készítsétek el a 177. feladathoz tartozó szöveg elsö két bekezdésében található mon
datok ágrajzát!

i 90. Olvassátok el a szoveggyújteményból Weöres Sándor Galagonya rimú versét! Milyen
hangulatú a vers? Milyen lelki tartalom fejezódik ki benne? Majd nézzétek meg a galagonyát ábrázoló képet! A kép alapján magyarázzátok meg, miért izzik a kóltó képzeletében
a galagonyabokor? Majd a kép alapján készítsetek rövid ismeretterjesztö leírást a galago
nya nevú nóvényról!

191. Olvassátok el a szóveggyújteményben található írást a rigófélék családjáról! A leírások alapján próbáljátok lerajzolni a különbözö rigófajtákat!

192. Olvassátok el a szoveggyújteményból a Mátyás király lakodalmáról szóló magyar népmondát! Próbáljátok átírni a szóveget tudományos stílusban, a szépirodalmi elemeket elhagyva!

193. A technika és a tudományok fejlódésével együtt változnak a szakmák is. Gyújtsetek
otthon szüleitek, nagyszüleitek segítségével régi mesterségekre jellemzó szavakat, kifejezéseket!

194. írjatok három-ót mondatos szóveget valamelyik általatok kedvelt szakma szakszavainak felhasználásával!

195. Melyik tudományágra, szakterületre jellemzóek az alábbi szavak:

• komputer, winchester, floppy, fájl, ahlak;
• szkafander, holdkomp, ürhajó, Apollo-program;
• központi zár, légzsák, kodlámpa, kormány;
• habarjuk, rántjuk, ízesítjük, felkockázzuk;
• sárga lap, les, szabadrúgás, tizenegyes?

196. Képzeljetek és játsszatok el olyan beszédhelyzeteket, melyekben elhangozhatnak a
fenti szakterületek szavai!

197. Válasszatok gondolatban egy olyan ételt, amelyet magatok is el tudtok készíteni,
majd magyarázzátok el az elkészítés módját társaitoknak elóbb szóban, majd írjátok le az
étel elkészítésének receptjét!
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VI. fejezet

A publicisztikai stilus
198. Olvassâtok el az alâbbi szôveget, majd hatarozzatok meg, milyen beszédhelyzethez
kôthetô, a târsadalmi élet mely területéhez kapcsolôdik! Ezutân hatarozzatok meg a beszédszituâciô elemeit! Mire szolgâl, mi a célja a szôvegnek? Milyen tényeket, informâciôkat
tartalmaz?
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Kôzhirré tétetik!
Bevezették a gâzt Zâpszonyban
A zâpszonyi emberek régi aima vâlt valôra jûlius 17-én: megindult a gâzszolgâltatâs egyelôre a falu elsô hâzaiban. Zâpszony volt eddig a Beregszâszi jârâs egyik
utolsô olyan települése, ahovâ még nem jutott el a kék lâng.
Mint a Beregszâszi Jârâsi Tanâcs elnôkétôl az esemény kapcsân megtudtuk, mâr
kozel négy hônapja megvolt a településen a nyomâscsôkkentô âllomâs, viszont
nem voltak kiépitve a gâzt elosztô vezetékek, valamint megoldatlan volt a hâzakba tôrténô bevezetés kérdése. Ez mostanra megvalôsult. A település elsô 15-20
lakâsa mâr hasznâlja is a gâzt, szâmuk naponta 8-10 hâzzal bôvül.
Mint a jârâsi tanâcs elnôke elmondta: „Hogy bevezetésre kerülhetett Zâpszony
ban a gâz, abban nagy érdemei vannak a település lakosaibôl alakult kezdeményezô csoportnak. Ennek tagjai idôt és fâradsâgot nem sajnâlva azon dolgoztak,
szervezkedtek, hogy ez az ôrômteli pillanat megvalôsulhasson.” A jârâsi tanâcs
elnôke elmondta még: a jârâsban mâr csak Mezôkaszonyban, Csonkapapiban és
Hetyenben nines gâz. Ezért szâmukra azt tanâcsolja, kezdeményezô csoportjaik
a zâpszonyihoz hasonlôan aktivizâljâk tevékenységüket.
A kôzeljôvôrôl szôlva az elnôk reményét fejezte ki, hogy ôszre sikerül majd Mezô
kaszonyban is néhâny utcâba bevezetni a gâzt.
(Kârpâtalja hetïlap)
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16. lecke
A publicisztikai stílus és feladatai. A nyomtatott és elektronikus
sajtó. A sajtó nyelvének sajátosságai

A publicisztika szó a latín publicare szóból származik, jelentése kdzhírré tesz,
kózhasználatra ad. Ez a nyelvi fordulat vezette be a régi idókben egy falu vagy
varos lakóinak szóló kozleményeket, kózérdekü híreket, tudnivalókat. Ma ezt a
feladatot a sajtó, a rádió és a televízió, vagyis a mai hírkozló eszkózók látják el.
De a feladat a régi idóktól máig ugyanaz: a kózósség, az emberek tájékoztatása
és véleményük formálása. A régebbi korokban ez elsósorban szóban, esetleg kézzel írott tájékoztatók (mint pl. a Julius Ceasar által rendszeresített kézzel írott
napi haditudósítások, amelyeket tulajdonképpen az elsó napilapnak tekinthetünk) segítségével tórtént, a kónyvnyomtatás feltalálása óta pedig az erre a társadalmi szerepre rendszeresített hírkozló forrás az újság, a sajtó lett. A technika
fejlódésével a 20. században a nyomtatott sajtó mellett kialakult az ún. elektroni
kus sajtó, a rádió és a televízió, újabban az internetes újságírás.
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199. Olvassatok el az alabbi hirt, majd fogalmazzatok meg, mirol tajekoztatja az olvasot,
milyen informaciohoz jutunk a hir segitsegevel! Nevezzetek meg, hoi, mikor, kivel mi tortent a hir szerint!

Tomeges etelmergezes a kijevi gyorson
Sulyos etelmergezesre utalo jeleket eszleltek az Ungvar-Kijev gyorsvonat 256 utasanal szombat ejjel, amely emiatt Lembergben kenytelen
volt megszakitani az utjat. A megbetegedettek koziil 98 gyerek keriilt
korhazba, negyuk allapota rendkivul sulyos.
Vasarnapra virrado ejszaka meg kellett szakitania az utjat egy menetrend szerint
kozlekedo gyorsvonatnak, mivel egy Karpataljarol hazafele tarto 240 gyerekbol
es 16 felnott kiserobol alio kijevi turistacsoport tagjainak csaknem mindegyikenel
etelmergezesre utalo tlineteket eszleltek. A lembergi palyaudvaron elvegzett orvosi vizsgalat nyoman 72 gyereket kellett siirgosen korhazba szallitani. Kozuliik
negy allapotat rendkivul sulyosnak iteltek.
Az elozetes vizsgalat eredmenyei szerint a gyerekek es felnott kiseroik a munkacsi jarasi Perlina Karpat szanatoriumban iidiiltek, ahonnan elore csomagolt elelmiszeradagokkal inditottak utnak oket. Azt egyelore nem tudni, hogy a szendvicsek, avagy meg a szanatoriumban elfogyasztott ebed fogasai koziil valamelyik
okozta-e a mergezest.
Az egeszsegiigyi hatosagok azonnali vizsgalatot rendeltek el, amelybe a vasuti
kozlekedesben illetekes rendorseg is bekapcsolodott.

d

A gyogyiidulot az allami tisztiorvosi szolgalat bezarta, a fovarosi onkormanyzat
pedig minden tovabbi udiiltetesi szerzodest felbontott az intezmennyel.

I W A karpataljai megyei tiszti foorvos lapunk erdeklodesere elmondta, hogy ideiglenes jelleggel zartak be a gyogyiidulot. Folynak a laboratoriumi vizsgalatok,
Wj? egyelore nem sikeriilt megallapitani, mi okozta a mergezest.
(Karpatalja hetilap)

200. Olvassatok el a szoveggyujtemenybol a Tokeinjekciot kapott a szlatinai sobanya cimii
hirt! Fogalmazzatok meg, milyen informaciokhoz jut az olvaso a cikk segitsegevel! Figyeljetek meg, majd nevezzetek meg, milyen stilusretegekre jellemzo szavak es kifejezesek fordulnak elo a szovegben!

A publicisztikai stilus a sajto, az ujsagiras nyelve. A sajto feladata, hogy tajekoztasson az idoszeru esemenyekrol, hogy bemutassa a politikai, gazdasagi, kulturalis elet fontosabb aktualitasait, es azokkal kapcsolatban alakitsa a kozvelemenyt.
Ezt a kettos feladatot (takejoztatas es velemenyalakitas) nyelvi eszkozok segitse
gevel eri el.

102

A publicisztikai stilus jellemzó vonása ezért a kózérthetóség, a meggyózésre, a
kózvetlen hatásra való tórekvés. Ennek megfelelóen kedveli a kozkeletú nyelvi
kifejezó eszkôzôket, fordulatokat, a hatásos frazeologizmusokat és neologizmusokat, szereti az idószerú vonatkozásokat, a figyelemfelkeltó, hatásos címeket.

201. Keressetek a Tókeinjekciót kapott a szlatinai sóbánya címú írásban neologizmusokat
és szakkifejezéseket!

202. Találjatok ki újságcímeket! Képzeljétek el, milyen tartalmú, milyen társadalmi csoporthoz szóló és milyen gyakran megjelenó sajtókiadványt jelôlhetnének a kitalált címek!

Az írógéptól az elektronikus világhálóig
Evszázadokon keresztül az információ, az üzenet tárolásának, feljegyzésének, továbbításának csak egyetlen módja volt: a papírra vetett betú. A fényképezés és a
fonográf feltalálása óta hangot és képeket is tudunk tárolni. A 20. században a
hang és a kép rogzítésére és továbbítására kidolgozott technikák megtorték az
irás korábbi hegemóniáját. A technika újabb vívmányai, az elektronikus eszkôzôk
fejlódése a hang-, a kép- és adatrógzítés új módjait teszik lehetóvé. Lehetóvé vált
az emberi hang és a zene tárolása és sokszorosítása, tetszóleges térbeli továbbítása. A fényképezés, a film és a televízió a képrógzítés lehetóségeit tágította ki hatalmas mértékben. A számítástechnikának a század végén bekóvetkezett gyors
fejlódése, a személyi számítógép használatának elterjedése, az elektronikus világháló kiépítése nem csak a szóvegek tárolásában jelent új lehetóségeket, de a hang
és a kép továbbításában is. Az információtárolásban és a kommunikációban
olyan új perspektívák nyíltak meg, amelyeknek jelentósége Gutenberg találmányához mérhetó.
Az irás rogzítésére szolgáló médium változásával együtt a szóvegek megjelenési
módja és szerkezete is átalakul. A kónyv megjelenése elótt a szóvegeket tekercseken tárolták. A számítógép használatával a szóvegek megjelenési formája is megváltozik. A tekercseket az ókor végén felváltotta a lapokból álló kónyv, kialakult
a szóveg oldalakra való tagolása. A számítógépes szóvegszerkesztóvel készült dokumentumokban azonban már tóbbnyire nem lapozunk, mint a kónyvben: a szó
veg legôrdül a képernyón, fel és le haladhatunk benne. Ahogy a szóveg a szá
mítógép képernyójén megjelenik, az inkább az ókori megjelenési formájára, a
tekercsekre hasonlít
Napjainkban egyre tóbb jelét láthatjuk annak, hogy az új médiumok háttérbe
szorítják a kónyvet és az írást. Az elektronikus kommunikációs és információrógzító eszkôzôk gyors fejlódése okozta változásokkal ósszefüggésben az utóbbi idóben egyre tóbb olyan hangot hallani, mely megkérdójelezi a kónyvkultúra jóvójét.
De a gyors technikai fejlódés dacára ma még elképzelhetetlen az a kultúra,
amelyben nem lesz irás, nem lesznek kónyvek. Egyelóre aligha mondhatunk le
az írásról, és minden bizonnyal még jó ideig nem csak néhány szakember fog írni
és olvasni. A médiumok tórténetére visszatekintve azt láthatjuk, hogy az új
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médiumok általában nem szorítják ki teljesen a korábbiakat, csupán azok használati kórének, módjának vagy gyakoriságának megváltozását idézik eló. A hanglemez, a magnókazetta, a CD, a rádió feltalálása ellenére is járunk nyilvános koncertekre; a mozi és a televízió térhódítása dacára is látogatunk színházi
elóadásokat és olvasunk kónyveket. A gépjármü feltalálása után is akadnak; akik
szívesen lovagolnak, jóllehet nem ez az általános kózlekedési eszkoz. Ha a számítógépes technika lehetóvé teszi számunkra, hogy monitorunkon olvassuk József
Attila verseit, ezért aligha mondunk le kedvenc kótetünk forgatásáról. A médiu
mok tórténetéból azt a tanulságot is levonhatjuk, hogy az új médium, az új mediális technikák nem azonnal alakítják át a kultúrát. A szóbeliség szerepe például
igen jelentós maradt a kózépkor kéziratos kultúrájában is, amelyben az íráshasználat csak egy szük rétegre volt jellemzó. A nyomtatás feltalálása után a nyomtatott kónyvek sokáig a kéziratok formáját kóvetik. A szóvegszerkesztóvel ma is a
kónyvekhez hasonló, lapokból álló dokumentumokat hozunk létre. Az új médi
um, az új technika tehát nem tünteti el a régit, csak megváltoztatja annak szerepét, hatáskórét. A 21. század kultúrája multimediális kultúra. Az elektronikus
médiumok az élet egyre tobb területére tornek be, és kiszorítják az írást. Az elek
tronikus médium kora nem jelenti a kónyvek eltünését a kultúrából.
(www. tankonyvtar.hu)

A kommunikációs szituáció, a beszédhelyzet szempontjából a publicisztikai müvekben az egyén szól nagy tómegekhez.

Az újságírás elsódleges célja a
híradás, emellett elvi felelósséggel és meggyózó szándékkal elemzi a kérdéseket, vagyis a publicis
ta (az újságíró) kózérdekü dolgokról szól személyes meggyózódéssel.
Szélesebb értelemben a publi
cisztikai stílus a sajtó és az
írásbeli propaganda (népszerüsítés, reklámozás) gyüjtóneve is,
s az írott formákon kívül a rádióban és a televízióban is találkozhatunk tobb müfajával. Az ismertebbek: filmlevél, jegyzet, müvészeti kritika, a tévében elhangzó esszék, riportok, interjúk stb.
A sajtó nyelvében tobb stñusréteg elemei keverednek. Megjelenhetnek a szépirodalmi, a tudományos, a társalgási vagy a hivatalos stílusra jellemzó elemek is.
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203. Olvassatok el a szoveggyujtemenybol
Ady Endre Egy kis seta cimu cikket! Olvassa
tok utana, mirol hires Adynak ez az irasa! Milyen masik stilusreteg elemei jelennek meg a
szovegben? Keressetek ki ezeket a stilushatast
kelto elemeket!

204. A tarsalgasi stilus mely jellemzoi es ele
mei figyelhetok meg a szoveggyujtemenyben
olvashato Szinhaz a hatarszelen cimu irasban? Nevezzetek meg ezeket a jellemzoket,
majd jatsszatok el egy eloszobeli beszedszituaciot, melyben ugyanezeket az elemeket egy
tarsalgas soran hasznaljatok!

205. Olvassatok el az alabbi hirt, es nevezze
tek meg, mely orszagban tortentek azok az
esemenyek, amelyekrol tajekoztat! Keressetek
ki azokat a szavakat es kifejezeseket, amelyek
valaszotokat alatamasztjak! Milyen stilusretegre jellemzo kifejezesek ezek?

Kaszino-stop
A kormany rendeleti uton felszolitotta a Penzugyminiszteriumot es az allami
kozigazgatasi hivatalokat, hogy majus 8-tol egy honapra fiiggesszek fel a szerencsejatekkal osszefuggo tevekenysegre kiadott licencek ervenyesseget az erintett
intezmenyek tuzvedelmi es kozegeszsegiigyi ellenorzese celjabol.
Azok utan, ami Dnyipropetrovszkban tortent, nagy a valoszinusege annak, hogy
hasonlo allapotok uralkodnak az orszag jatektermeinek tobbsegeben, mivel azo
kat tetszoleges helyeken es a legkevesbe alkalmas koriilmenyek kozott nyitottak
meg - indokolta a kormany donteset a miniszterelnok. A kormanyfo hozzatette,
hogy egy honapon beliil az ellenorzo hatosagok kotelesek komplex ellenorzest
tartani azon helyisegek biztonsaganak szavatolasara, amelyekben jatektermeket
mukodtetnek.
Mint emlekezetes, mult csutortokon hajnalban tuz iitott ki egy dnyipropetrovszki
jatekteremben, melynek kovetkezteben tizen eletiiket vesztettek. A helyisegben
langra kaptak a villamos vezetekek, es felrobbant a kijarathoz legkozelebbi jatekautomata.

A publicisztikai stflus nyelvi jellemzoi
A publicisztika, az ujsagiras stflusanak is megvannak a nyelvi, stilaris es szerkezeti jellemzoi, kotottsegei. Az alabbiakban ezeket foglaljuk ossze.
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• A mondatok szerkezeti felépitése âltalâban a vilâgossâgra tôrekszik.
• Erzelmileg-hangulatilag erôsebb tôltésü, gyakran egyéni nyelvi leleményt
is tanusitô kifejezéseket hasznâl.
« Az indulati tartalmat jellegzetes stilusalakzatok kôzvetitik: kérdések, felkiâltâsok, halmozâsok, fokozâsok stb.
• Pârhuzamok, ellentétek alkalmazâsa jellemzi.
• A szôveg kapcsolôelemeinek tudatos, pontos alkalmazâsa jellemzi.
• Elôreutalâsok, visszakapcsolâsok; feltevésre, kôvetkeztetésre, magyarâzatra, ôsszefoglalâsra utalô kifejezések fordulnak elô benne.
• Idézetek, hivatkozâsok talâlhatok benne.
• Nagy szerepet kapnak az idôszerü vonatkozâsok (hely- és idômegjelôlések,
nevek, rangok, cimek, intézménynevek pontos megnevezése).
• Ujabb keletkezésü szavak gyakorisâga jellemzi.
• Sok nyelvi divatkifejezést hasznâl.
A publicisztikai stüust heterogén, vâltozatos nyelvhasznâlat jellemzi. Az
igényes, vâlasztékos ûjsâgirôi nyelv a szépirodalmi és a tudomânyos stilushoz âll
kôzel, de gyakran merit a hivatalos nyelvhasznâlatbôl, a szaknyelvek kifejezéseibôl. Napjainkban megkülônbôztetnek egy igényesnek mondhatô nyelvi szintet,
amely a kôznyelvi târsalgâsi nyelvre épül, s egy kevésbé igényes, lazâbb megformâlâsû nyelvezetet, a bulvârsajtô nyelvezetét.

206 Készitsetek egy hirt valos vagy elképzelt eseményrôl! Figyeljétek meg, milyen kôtelezô elemei vannak egy hirnek!

207 Néhâny terjengôs divatkifejezést a megszokâs kényelme tart életben a sajto nyelvében. Tudnâtok-e kifejezôbbekkel helyettesiteni ôket?
Az érdeklôdés homlokterében âll, hozza a formâjât, bejôtt a paplrforma, megfeszitett
erôvel, messzemenô kôvetkeztetések, nagy érdeklôdésre tarthat szâmot, vilâgméretü
felhâborodâst keltett, ôszintén meg kell vallani, nagy népszerüségnek ôrvend

Szakkifejezések szotâra
bulvârlap - nagy példânyszâmu, szenzâciôt hajhâszô sajtôtermék
bulvârsajtô - a bulvârlapok ôsszességének ôsszefoglalô elnevezése
médiumok - tômegtâjékoztatô eszkôzôk gyûjtôneve
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17. lecke
A nyomtatott sajtotermékek sokfélesége, tartalma, megjelenésük
gyakorisâga. A publicisztikai stilus fobb müfajai

A nyomtatott sajtötermekek tartalmuk szerint sokfelek lehetnek. Peldâul müveszeti, irodalmi, kritikai lapok ( Ûj Müveszet, Holmi, Tiszatâj, Együtt, Pânsip
stb. ), tudom anyos fo ly ö ira to k ( Magyar Tudomâny, Magyar Nyelvör, Açta Beregsasiensis stb. ), tu d om d n yos-ism eretterjesztö kiadvânyok ( Edes Anyanyelvünk,
Histöria, Elet es Tudomâny stb ). Napjainkban nagyon nepszerüek a tartalmuk
alapjân bulvârsajtönak nevezett kiadvânyok ( Blikk Magazin, Story Magazin
stb. ). A technika fejlödesenek köszönhetöen ma mâr a publicisztika külön âgât
kepviselik az internetes hirportâlok, es az egyes ujsâgoknak, folyöiratoknak Interneten olvashatö online vâltozatai.
Megjelenesük gyakorisâga szerint beszelünk napilapokröl ( Magyar Nemzet,
Kârpâti Igaz Szö, Nemzeti Sport ) es hetilapokröl ( Elet es Irodalom, HVG, Kârpâtalja, Kârpâtinfo ), illetve folyöiratokröl, amelyek havonta, esetleg ennel ritkâbban
(pl. negyedevenkent) jelennek meg ( Együtt, Cosmopolitan ).

208. Elemezzetek az alâbbi, Karpâtaljân megjelenö periodikâkat a megjelenes gyakorisâ
ga, a megcelzott olvasöközönseg, a tartalmi elemek, a szerkezeti felepites, a visszaterö rovatok, a tipogrâfia sajâtossâgai szerint: Irka, Kârpâtalja, Kârpâti Igaz Szö, Együtt !

209. Elemezd és ismertesd barâtaiddal kedvenc, leggyakrabban olvasott sajtotermékedet
208. a feladatban megadott szempontok szerint!

210. Keress az Interneten kârpâtaljai magyar hirportâlt! Összegezd, milyen âllandö és milyen aktuâlis informâciöhoz juthatunk a segitségével! Hasonlitsd össze szerkezetét és
funkciöjât egy magyarorszâgi magyar hirportâléval!

211. Kârpâtaljai magyar sajtotermékeket forgatva gyüjts a kârpâtaljai magyar sajtönyelvre jellemzö fordulatokat, kifejezéseket!

Megkülönböztethetjük a sajtotermékeket aszerint is, mely târsadalmi csoportot vagy korosztâlyt célozzâk meg vârhatö olvasoként. Beszélhetünk iQusâgi
lapokröl, nyugdijasoknak szölökröl, csalâdi lapokröl, pârtlapokröl, hobbiujsâgokröl, bizonyos igények (szörakoztatâs, pletyka, egészségügy stb.) kielégitését szolgâlö lapokröl.
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212. Keress peldakat kiilonbozo tarsadalmi csoportokhoz szolo, illetve mas-mas tematikaju sajtokiadvanyok cimere!

A publicisztikai stilus fobb mufajai
Megkiilonboztetunk tajekoztato jellegu es publicisztikai igenyu mufajokat. A mufajhatarok az egyes mufajok kozott nem merevek, valtozhatnak, es
vannak atmeneti formak is.
Tajekoztato jelleguek: informacio, hir, kozlemeny, riport, inteiju, portre, nyilatkozat.
Publicisztikai igenyuek: cikk, vezercikk, nyilt level, hirmagyarazat, kommentar,
jegyzet, glossza, ismertetes, recenzio, biralat, kritika, essze.
A mufajok nyelvi, stilisztikai elteresei ellenere nyelvi megoldasaikban azonos kovetelmenyeknek felelnek meg.
A hir rovid, tomor, kozerdeku aktualis vagy szokatlan esemenyrol szol. Elmondja, hoi, mikor, kivel mi tortent. Informaciot kozlo publicisztikai szovegtipus. Jellemzoje az objektivitas es a szemelytelenseg, a szelsosegek kiiktatasa, a tomorseg, adatszeruseg, pontossag. Jellegzetes felepltese, hogy a lenyeget elorebocsatva, a targyat a figyelem kozpontjaba helyezve indit, majd azutan kovetkezik a
hir kifejtese, reszletezese (a fontos reszinformaciok).

213. Olvassatok el ujra a 102. oldalon talalhato hirt es ertekeljetek a kovetkezo szempontok alapjan:

fF

Mirol szol, mit kozol?

(2

Hogyan teszi?
Targyilagos vagy befolyasolo celzatu?

( 4) Szerepelnek-e a lenyeges korulmenyeket megado tenyezok: hely, ido, szereplok, esemeny?
( 5) Van-e kevesbe lenyeges, szliksegtelen (redundans), oda nem illo elem?
;k ) Felkelti-e a figyelmet? Mivel?
( 7) Megjelenik-e a szerzo szemelyes velemenye?
214. Az ujsaghirtol elvaijuk, hogy a temarol kozolje a legfontosabb informaciokat. Hogyan
minositenetek ebbol a szempontbol a kovetkezo ujsaghirt? Huzzatok ala egyszer a le
nyeges, es ketszer a kozles folosleges elemeit!
Decembertol angol nyelvtanfolyamot indit a kozkedvelt Operenciai Kozepiskola. A
beiratkozasi dij 20 hrivnya, ami szerintem nagyon olcso. Az orakat csinos diaklanyok
tartjak minden kedden 16-17 ora kozott az iskola uj fuggonyokkel felszerelt nagytermeben.
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215. Szerkesszetek ujsâghirt az alâbbi mondatokböl!

ij Szombaton az iskolâban megrendeztek a vetelkedöt.

C‘2 j

Malacka diszvacsorât adott Micimackö tiszteletere.

(j > A sportcsarnokban koncertezett a Republic együttes.

A kommentâr vagy hirmagyarâzat hâtterinformâciöt is ad a hir megertesehez. Valamely esemenyhez vagy jelenseghez fuzött fejtegetes, olykor birâlat. Az
elektromos mediumokban (râdiö, televiziö) minden egyeni velemenyt kommentârnak nevezünk, ezeket az anyagokat nevevel, arcâval es sajât hangjâval keli
vâllalnia a hirmagyarâzönak. Bemondö nem olvashat fel kommentârt.
A vezercikk az irott sajtö egyik elit, különleges müfaja, korâbban a kommentâr
klasszikus formâja volt. Többnyire a cimoldalon volt, mâra kiszoritottâk onnan
a hirek es a fotök. Ma mâr âltalâban külön velemenyközlö rovatban talâlhatö,
de meg mindig elökelö, megkülönböztetett helyen. Terjedelmesebb, mint a kom
mentâr. A vezercikk mondanivalöja megfelel a lap âltalânos irânyultsâgânak. Altalâban napi, magas hirertekü, fontos közügyekröl fejti ki a lap âllâspontjât, ke
resi a megoldâst a problemâra. A klasszikus vezercikket âltalâban nem irjâk alâ.
A közlemeny tenyközlö tudösitâs megtörtent vagy vârhatö dolgokröl.
A tudösitâsban az esemeny helyszineröl szârmazö informâciöt olvashatunk: szemelyes tapasztalat alapjân keszülö, tâjekoztatö jellegü, friss es hiteles informâciokat közlö szövegtipus. Sajâtos vâltozata a helyszini közvetites.
A riport olyan szines, erdekesebbe tett tudösitâs, melyben meg is szölalnak az
esemeny resztvevöi, a szereplök.
Az interju a riport fajtâja, erdekes vagy nevezetes szemelyiseggel keszül, lehet
szemelyes megnyilatkozâs vagy pârbeszedes formâju, sok szempontböl hasonlit a
riporthoz. Egyedüli föszereplöje a megszölaltatott szemely.

216. Olvassâtok el a szöveggyüjtemenyböl a Kölcsey Nyâri Pedagögusakademia cimü tudösitâst! Foglaljâtok össze a müfaj jellemzöit a szöveg alapjân!

217. Olvassâtok el a szöveggyüjtemenyböl a Pelletgyâr nyilt Tecsön cimü riportot! Foglal
jâtok össze a müfaj jellemzöit a szöveg alapjân, majd fogalmazzâtok meg, mi a különbseg
egy tudösitâs es egy riport között!

218. Olvassâtok el a szöveggyüjtemenyböl a Nemeth Zsolt: Lejârt a türelmi idö cimü interjût, figyeljetek meg, hogyan müködik a pârbeszedes forma irâsban, majd mondjâtok el sa
jât szavaitokkal târsalgâsi stilusban, elbeszeles formâjâban, amit az interjûböl megtudtatok!
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219. Készítsetek képzelt inteijút egy kárpátaljai hetilap számára a kovetkezó személyek
valamelyikével: Harry Potter, Julija Timosenko, Fernando Torres, Orlando Bloom, Madon
na! Az interjú alanyát érdeklódési kóródnek megfelelóen magad is megválaszthatod!

Alapvetó kóvetelménye mind a tudósításnak, mind a riportnak és interjúnak a riportalany tisztelete, mely abban is megnyilvánul, hogy az újságíró, a riporter
felkészült abból a tárgyból, személyból, amely/aki munkája tárgyát képezi. A ri
porter csak segíti a nyilatkozót, feladata a téma mélyreható feltárása, hiteles,
pontos információ szerzése, és a szakmai és emberi korrektség.
A cikk tág müfaj, tárgya mindig aktuális, politikai, kulturális, gazdasági stb.
téma, terjedelmesebb elemzést, értékelést tartalmaz.
A glossza rovid, ironikus hangvételü irás, általában vitázó vagy bíráló szándékú,
sokszor csattanóra végzódó hozzászólás valamely politikai, kózéleti, kulturális
kérdéshez. Véleményt, fejtegetést, magyarázatot tartalmaz.

220. Olvassátok el a szoveggyüjteményben található két glosszát ( Gyógyító erejü glossza
az óruényló térháló csakrájáról, Az útkaparó ), majd fogalmazzátok meg, mi a bírálat tár
gya az egyik, és mi a másik irás esetében! Ezután keressétek meg a szóvegekben a humor
forrásául szolgáló, a stílushatást biztosító nyelvi elemeket! Végül fogalmazzátok meg
mindkét glossza üzenetét egy-egy mondatban!

A jegyzet határmüfaj a szépirodalom és az újságírás kozótt. Bár terjedelmében
szerény, rovid, lehetóséget ad a legszemélyesebb megszólalásra, lelkiállapotot
tükroz, tele van érzelmekkel (fájdalom, düh stb. kifejezésére alkalmas). A jegyzetíró egyetlen gondolatra koncentrál, mert ha tóbb témát is érint, gondolata elágazik, nem lesz kovethetó. Stílusában gyakran él a groteszk fordulatok elónyeivel. Más müfajoktól eltéróen teret kaphat benne a fikció, a képzelet, akár
novellisztikus elemek is. Ez az egyetlen publicisztikai müfaj, ahol az olvasó nem
annyira a ténybeliséget, mint inkább a gondolatot, véleményt kéri számon.
A jegyzetnél a kiindulópontként szolgáló esemény csak egy apropó, amelyben a
szerzó egy társadalmi folyamat jellemzó tünetét fedezi fel. Gyakran társadalmi,
politikai konfliktust világít meg, illusztrál egy példázattal.

221. Olvassátok el a szóveggyüjteményból az Elszalasztott számonkérés címü jegyzetet! Fo
galmazzátok meg, milyen társadalmi konfliktust világít meg és milyen érzelmi állapot fejezódik ki benne! Keressétek ki a szovegból azokat a stüuseszkózóket, melyek a lelkiállapot
és az érzelmi viszonyulás kifejezésére szolgálnak!

Az ósszes publicisztikai müfaj esetében elkerülendó hiba az elfogultság, a rosszhiszemü beállítása egy ténynek, eseménynek, a csúsztatás, az információ torzítása, a direkt befolyásolás és az indokolatlan elkalandozás a tárgytól.
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18. lecke
A hirdetes es a reklâm fogalma es szerepe a hetköznapokban.
A cimadâs fontossâga a publicisztikai stilusban

A hirdetes es a reklâm
Ma, az irott es az elektronikus mediumoknak köszönhetöen mindennapjaink reszeve vâltak a különbözö hirdetesek es reklâmok, a gazdasâgi eletet mâr el sem
lehet kepzelni nelkülük. Minden gyârtönak leterdeke, hogy kapcsolatot talâljon a
megcelzott vâsârlöközönseggel, hogy tâjekoztasson es befolyâsolja fogyasztöi döntesünket. A reklâm es hirdetes ma a kommunikâciö egyik formâja gyârtö (eladö)
es vevö között, segitsegevel a mârkâk megkülönböztethetöek a piacon, a reklâmköltsegek pedig hatâssaJ vannak a termek arara. A reklâmok keszitese, publikâlâsa vagy sugârzâsa fizetett szolgâltatâs, ilyen gazdasâgi alapokon müködnek peldâul a kereskedelmi râdiök es televiziök.
Az elsö reklâmfeliratok az ökorböl maradtak rânk, peldâul egy bormeresbe hivogatö falfelirat Pompeiböl. Az elsö nyomtatott plakât egy zarândoklaton valö
reszvetelre szölitott fel a 15. szâzadi Angliâban. A 19. szâzadban fordult elö elöször, hogy valaki nagyobb hirdetesi felületet vâsârolt. A reklâmszövegirâs Charles
Austin Bates (1870) nevehez köthetö eloször, aki dijazâs fejeben fogalmazott hir
detesi szövegeket. A 20. szâzadban a plakâtmüveszet, a tömegmediumok es az
Internet lett a reklâm fö közvetitöje.
Ma ket elterjedt nezet van a reklâmok szerepet illetöen. Az elfogult nezet szerint
a reklâm celja a tâjekoztatâs es a figyelemfelkeltes, valamint az uj termekek bevezetese a piacra a vâsârlök dönteseinek segitese erdekeben.
Az ellenseges nezet szerint a reklâm celja a vâsârlök befolyâsolâsa, becsapâsa oly
mödon, hogy a termekeket különbeknek mutatja be, mint amilyenek valöjâban,
ezekkel a kitalâlt lâtszölagos különbsegekkel teremtve meg az eladandö termek
arculatât.
A hirdetes nem mâs, mint a nagyközönsegnek szölö ertesites valamüyen elkövetkezö
esemenyröl a sajtö, a plakâtok, a tâvközles utjân. Formâja lehet szöveges es rajzos.
A hirdetes sajâtos vâlfaja az apröhirdetes (adâs-vetel, esere, szolgâltatâsok stb.
târgyköreben).
A hirdetes jellemzöi:
• pontos, tömör,
• tenyszerü informâciök nyujtâsâra törekszik,
• celja a figyelem felkeltese.
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222. Keszitsetek apröhirdetest egy helyi lap szâmâra, melyben könyveket, majd valamilyen elektronikai cikket kinaltok eladasra! Majd keszitsetek olyan hirdetest, melyben egy
szolgâltatâst reklâmoztok!

A reklâm az üzleti elet publicisztikai eszköze. Arut, termeket, szolgâltatâst, vâllalatot stb. nepszerüsitö közlemeny. Napjainkban a tâjekoztatâs, a figyelemfelhivâs legjellemzöbb szövegtipusa. A reklâm formailag lehet szöveg, rajz, klip vagy
ezek kombinäciöi.
A reklâm jellemzöi:
• az âru, termek elönyös tulajdonsägainak tömör közlese,
• hatäsos, eredeti ötletek, nyelvi lelemenyek,
• hangulatok, erzesek, pillanatnyi benyomâsok tûlsûlya,
• vâlasz felkinâlâsa.
A hirdetes es a reklâm kommunikâciös funkciöi a tâjekoztatâs es a felhivâs.
Mire figyeljünk a hirdetesben, a reklâmban?
• Szerepelnek-e a lenyeges informâciök?
• Ötletes-e a kivitelezes?
• Mi a figyelemfelhivâs mödja?
• Megbizhatöak-e a közölt informâciök?
Ahhoz, hogy keresett legyen egy termek, különböznie keli a mâsiktöl: csomagolâs, forma, minöseg tekinteteben. A reklâmozâs sorân egy âruval, termekkel,
szolgâltatâssal kapcsolatos igeret kapja a hangsulyt. A fogyasztâs felgyorsulâsa
erdekeben az igenyeket is fel keli gyorsitani. Az igenyek fenntartâsânak eszköze
a reklâm.
A reklâm kapcsân gyakran hallani a marketing kifejezest. A ket fogalom nehezen
vâlaszthatö szet. Mindkettönel cel egy bizonyos termek vagy szolgâltatâs eladâsa,
a fogyasztâsra ösztönzes. Mig azonban a reklâmnâl egy üzenetet juttatnak el a
fogyasztöhoz („vâlaszd ezt!” ), a marketing magât a termeket pröbâlja vonzöbbâ,
jobban eladhatövâ tenni. A marketinghez tartozik a termek csomagolâsânak
terve, az ârkalkulâciö, a mârka, a termek helyenek megvâlasztâsa a boltban, az
akciök.
A reklâmot gyakran nevezik idegen szöval marketing-kommunikâciönak.

223. Gyüjtsetek olyan reklâmszövegeket a televiziöböl es a râdiöböl, melyek tetszenek!
Probâljâtok megfogalmazni, miben rejlik a hatasa! Irjâtok ki minden reklâm eseteben a
reklâm jelmondatât!

224. Most gyüjtsetek olyan reklâmszövegeket, amelyek nem tetszenek, es fogalmazzâtok
meg, miert nem hatâsosak! Irjâtok ki minden reklâm eseteben a reklâm jelmondatât!
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A reklâmok mâra a mindennapjaink részévé vâltak. Hatékony alkalmazâsuknak
tudomânyos alapjai vannak. Részben hasznuk van a reklâmoknak, mert felhivjâk
figyelmünket az ûj termékekre és az ûj lehetôségekre. Ugyanakkor befolyâsoljâk
az értékrendünket és az igényeinket, fzlésformâlô erejük van, sugalljâk, hogyan
éljünk, esetleg râvesznek olyan dolgok megvâsârlâsâra, amelyekre nines is szükségünk, csak a divat kôvetése motivai a megszerzésükkor.
A reklâmok készitôi mindig pontosan felmérik, hogy ki lehet a hirdetett termék
majdani vâsârlôja, és célzottan ennek a rétegnek az igényeihez, meghatârozott
cimzettekhez igazitjâk a reklâmok fajtâjâtol függôen annak szôvegét, hangzâsât
és képi vilâgât. A reklâmplakâtokon vagy a televiziôs reklâmokban âltalâban egy
ideâlis vilâg jelenik meg, amelyhez mindenki tartozni szeretne. A reklâm azt sugallja, hogy a termék megvâsârlâsâval odatartozôvâ vâlhatunk.

225. Képzeld el, hogy marketing-szakember vagy, tervezz meg egy új mosóporreklámot a
televízióban látottaktól eltéró módon!

A felhasznált eszközök és ötletek alapján sokféle reklámot különböztetünk meg,
de a három leggyakrabban használt reklámtípus a szakérto reklâm, a büntudatot
keltö reklâm és a müalkotásokat felhasználó. A szakérto reklâm esetében egy
hozzáértó személy (tudós, szakember, ismert személyiség) mutatja be és garantálja a termék jó tulajdonságait. Ilyenek például azok a reklâmok, ahol fogorvosok reklámoznak fogkrémeket vagy más fogápolási cikkeket, vagy egy mosógépszereló próbál meggyózni arról, hogy vásároljunk vízkóoldó szereket stb. A
büntudatot ébresztó reklâm a vásárló érzelmeire próbál hatni, azt sugallva, hogy
helytelenül cselekszik, ha nem vásárol a felkínált termékból. Ilyen például, amikor egy kisfiú szemrehányóan kózli az édesanyjával, hogy a szomszédék vécéjét
akaija használni, mert a sajátjukban nines olyan illatosító, ami amott megtalálható. A müalkotásokat felhasználó reklâmok a müalkotás megkérdójelezhetetlen
értékét próbálják kivetíteni az eladandó termékre, ebben az esetben a ráhatás lényege, hogy látszólag a vásárló müveltségét tükrózi, ha ezt a terméket választja.
Ilyen például az a bankreklám-sorozat, melyben hires tórténelmi és irodalmi személyiségek folyamodnak hitelért.

226. Keressetek példât szakértô, bûntudatot ébresztô és müalkotâst felhasznâlô televiziôs
reklâmra! Nevezzétek meg a hatâskeltés nyelvi eszkôzeit minden reklâm esetében!

A megfelelô stilushatâs elérésére a reklâmok szôvegeiben elsôsorban a jol megvâlasztott jelmondat (reklâmmondat) szolgâl. Ez a maradandobb hatâs kedvéért
sokszor rimes, ritmikus mondât, gyakran dallamkisérettel és képi alâfestéssel. A
reklâmok nyelve szereti a tulzâst, a legtôbb termék ûj, legûjabb, fantasztikus, szenzâciôs, innovâciôs stb . Gyakran alkalmaznak a reklâmszôvegekben ismétlést. Az
ismétlés célja, hogy a termék mârkaneve, a szolgâltatâs neve, a cég logôja minél
tôbbszôr forduljon elô a reklâmban, hogy a célkôzônség megjegyezze és vâsârlâs-
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kor tudja azonosítani ennek segítségével a terméket. Nagyban hozzájárulhat egy
termék népszerúségéhez a választott márkanév is, melynek lehetóleg világszerte
alkalmazhatónak kell lennie.

227. Vizsgáljátok meg a 223. és a 224. feladat kapcsán gyüjtött reklámmondatok szerkezetét! Nevezzétek meg minden esetben a hatás nyelvi eszközeit!

228. Személyesítsetek meg két választott márkanevet és játsszátok el a találkozásukat és beszélgetésüket, melyben mindketto ónmagát reklámozza! (pl. Coca Cola és Nivea találkoznak... )

A címadásról
A publicisztikai stñus múfajaival találkozva legelószór mindig az alkotás címe
ötlik a szemünkbe. A találó, érdeklódést keltó cím fokozza az irás hatását. A jó
újságíró már a cím megválasztásánál tudatosan jár el, használja a nyelv lehetóségeit. A cím általában jelzi írója szándékát, de nem árul el túl sokat a mondanivalóból, hogy az olvasónak kedve legyen elolvasni. A címadás szoros ósszefüggésben
áll a stílussal. Sok esetben egy figyelemfelhívó cím fontosabb, mint maga a cikk,
fóleg a bulvársajtó világában. A jó cím általában érdekes, felhívó erejú, ennél fogva elóreutaló, sejtetó hatású, célja, hogy megragadja az olvasó figyelmét. Lehet
tömör, sokszor egyszavas, a témaszót tartalmazó, leíró jellegú, lehet ótletes (szenzációs); lehet egy szerkezet vagy megszerkesztett mondât, szerepelhet benne szólás, idézet és újabban kedvelt eljárás a szójáték is ( Iker - siker, Tanácstalan tanács
stb. ). A címek stflushatása gazdagon ámyalt, lehet akár harsány, meghókkentó is.

229. Tudjuk, hogy az újságírásban a címadáson sok múlik. Gyújtsetek öt-öt, véleményetek szerint jó, eltalált, illetve rossz, nem találó címet a kárpátaljai magyar nyelvú sajtótermékekból!

230. Az alábbi szavak és kifejezések kárpátaljai magyar újságok hasábjairól valók. Képzeljétek el, milyen tartalmú és múfajú írásokban fordulhattak eló, majd adjatok címet az elképzelt írásoknak!
Felszámolták a nyugdíjakat, járási adminisztráció, Kózponti Választási Bizottság,
Bethlen Gábor Magyar Gimnázium, beteglap, szülési szabadság, nagydobronyi
újkrumplifesztivál

Kifejezó, közlö értéke van a publicisztikában az irás képének, a nem nyelvi
jeleknek is. A tôrdelésnek (elrendezés, beosztás), betutípusnak és -nagyságnak is befolyásoló és információhordozó szerepe van. A tipografizálás (a betútípus kiválasztása) az értelmezés egyik eszkóze. A vastagított (kiemelt), a doit
(kurzív), a kis- és nagybetúk vezetik az olvasó figyelmét, informálnak arról, mit
tart az újságíró, a szerkesztó fontosnak, érdekesnek. Egy rovat, egy cikk vagy
egy cím formája utalhat az irás tartalmára, hangulatára, elhelyezkedése pedig a
(vélt vagy valós) társadalmi fontosságára.
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19. lecke
A tanult ismeretek ôsszefoglalâsa és begyakorlâsa

231. Az ûjsâgirâsnak iskolai vâltozatai is vannak. Ilyen az iskolaujsâg, a faliujsâg vagy az
iskolarâdiô, esetleg az iskola internetes honlapja. Ehhez kapcsolôdnak a kôvetkezô feladatok.

Készitsétek el egy iskolaûjsâg alkalmi tervezetét! Adjatok neki cimet, hatârozzâtok meg, milyen rovatai lennének, milyen tartalmû irâsokat tartalmazna, hogy tanâr és diâk is egyarânt érdeklôdéssel olvassa!
Ha mükôdik iskolâtokban iskolaûjsâg vagy faliujsâg, elemezzétek és értékeljétek azt! Vizsgâljâtok meg, milyen rovatai vannak, milyen tartalmû és
hangvételü irâsok kapnak helyet benne, milyenek a cimek, milyen a tipogrâfiâja vagy az irâsképe, milyen idôkôzônként jelenik meg!
Készitsétek el egy internetes honlap tervezetét, mely az iskolâtokrol és az
osztâlyotokrol szôlô legfontosabb informâciôkat tartalmaznâ!

232.

Készitsétek hireket külônbôzô tartalmû és periodikâjû ujsâgokba:

• egy kârpâtaljai napilap szâmâra,
• egy sportnapilap szâmâra,
• egy bulvârnapilap szâmâra!

233. Olvassâtok el a szôveggyüjteménybôl ûjra a Szinhâz a hatârszélen cimü inteijût,
majd vâlaszoljatok az alâbbi kérdésekre:

Milyen müfaji sajâtossâgok alapjân ismerjük fel, hogy interjût olvasunk?
®

Mi a szerepe az inteijû elôkészitô szôvegrészének?
Vannak-e a nyilatkozô szavaiban élôbeszédre utalô kifejezések?
Mutatja-e a szôveg és miben mâs stilus jegyeit?

Adjatok mâs cimet az interjunak! Iijâtok ât az ûj cimnek megfelelôen az elôkészitô szôvegrészt!

234. A szôveggyüjteményben a publicisztikai stilus tôbb müfajâra is olvashattok példât.
Keressetek egy tudôsitâst és egy riportot, magyarâzzâtok meg a müfaj fogalmât és jellegzetességeit a vâlasztott iras alapjân!
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235. Csoportmunka. Keszitsetek el közösen egy sportûjsâg es egy ifjusâgi havilap (maga
zin) tervezetet! Adjatok cimet az ûjsâgnak, talâljâtok ki a rovatokat es rovatcimeket, majd
keszitsetek el az egyes rovatokhoz tartozö irâsokat! Igyekezzetek a publicisztikai stilus
minel több müfajânak helyet biztositani a lapban!

236. Talâlj ki hârom kérdést egy körinteıjûhoz, melyet a tanévkezdés kapcsân feltehetsz a
diâkoknak, a tanâroknak és a szülöknek!

237. Talâlj ki hârom kôrkérdést, melyet a kârpâtaljai magyar sajtô hasâbjain fel szeretnél
tenni a kârpâtaljai magyar kôzélet szereplôinek!

238. Kepzeld el, hogy a kovetkezo szemelyekkel keszitesz inteijut! Mi lenne az a haromharom legfontosabb kerdes, amelyeket feltetleniil feltennel a megadott szituaciokban:

• az inteiju alanya Barack Obama, az USA elnoke (egy politikai napilap
szamara);
• az inteiju alanya Barack Obama, az USA elnoke (egy csaladi hetilap sza
mara);
• az inteiju alanya egy hires sportolo (valasztas szerint) (egy sporthetilap
szamara);
• az inteiju alanya Micimacko (egy humoros magazin szamara)?

239. Készits riportot egy iskolai eseményrôl az iskolai diâklap szâmâra!

240. Készits tudositâst az iskolâtokban lezajlott iro-olvasö talâlkozöröl egy helyi vagy regionâlis ûjsâg szâmâra!

241. Most ird ât az elöbb elkészitett tudositâst riporttâ!

242. Kârpâtaljai magyar sajtôtermékeket lapozgatva gyüjts példâkat olyan szavakra és kifejezésekre, melyek a kârpâtaljai magyar sajtô nyelvében elôfordulhatnak, de a magyarorszâgi sajtôban nem vagy nem ilyen jelentésben!

243. Készits portrét a diâkujsâg szâmâra iskolâd egyik tanârârôl!

244. Képzeld el, hogy marketingszakember vagy, tervezz meg egy ûj terméket, talâld ki a
funkciôjât, adj neki mârkanevet és tervezd meg a reklâmkampânyât! A kampâny mindenképpen tartalmazzon jelmondatot, reklâmmondatot!
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245. Gyüjts magyar eredetü és idegen eredetü márkaneveket!

246. írj egy róvid mesét minél tobb márkanév és reklámmondat felhasználásával!

247. Barangolj egy keveset a világhálón, tájékozódj a bulvársajtó legaktuálisabb kérdéseiról! Ki az a sztár, celeb, aki most a legnépszerubb a bulvárújságírásban, melyek a legnépszerübb, leggyakrabban visszatéró bulvártémák?

248. Gyüjts aktuális sporthíreket a világhálóról! Minden hír esetében nevezd meg annak
elemeit, illetve egy mondatban fogalmazd meg azt az információt, amit a hír tartalmaz!
Példánl: Brazília nyerte a soros futball-világbajnokságot,
Szávay Agnes tornát nyert egyesben

249. Csoportmunka. Játsszatok el egy televíziós hírmüsort. Legyen egy szerkesztó, két bemondó, egy sporthíreket olvasó és idójárás-jelentést mondó szerepló! Készítsétek el a híreket, tervezzétek meg a sorrendet, majd játsszátok el a hírmüsort!

250. Csoportmunka. Játsszatok el egy televíziós talk-showt, beszélgetós müsort, melynek
van egy háziasszonya, aki kérdez, és három meghívott vendég: egy tudósprofesszor, egy
filmszínész és egy sportoló! A beszélgetés témája legyen az egészséges életmód! Minden
szerepló igyekezzen a szerepének megfelelóen megnyilvánulni nyelvileg, az adott szereplóre jellemzó szavakat, kifejezéseket, nonverbális elemeket használni!
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VIL fejezet

Kôzéleti írásbeliség. A hivatalos stilus
251. Olvassátok el az alábbi szôveget, majd határozzátok meg, a társadalmi élet mely területéhez kapcsolódik! Mire szolgàl, mi a célja a szôvegnek? Milyen tényeket, információkat tartalmaz? Fogalmazzâtok meg, milyen a szëveg nyelvhasznâlata, milyen kifejezések
jellemzik?

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszovetség alapszabâlya
I. Bevezetés
Tekintettel a kárpátaljai magyar oktatâsügy ez ideig megoldatlan s az adott oktatási rendszer keretein belül meg nem oldható számos problémájára, az égetô
gondok enyhítését elósegítendó, élve tôrvény adta lehetôségeinkkel, megalapitjuk
a Kárpátaljai Magyar Pedagôgusszôvetséget.
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszovetség fiiggetlen, demokratikus társadalmi
szervezet, jogi személy.
A Szôvetség célja, hogy megszervezze Kárpátalja magyar pedagógustársadalmát,
alapot teremtsen érdekvédelmi szervezetének kialakításához, elósegítse Kárpátal
ja ónálló magyar oktatási rendszerének létrehozását.
A KMPSZ jogot formál a tórvények által a társadalmi szervezeteknek megengedett minden tevékenységre, különös tekintettel a nyelvországgal való kapcsolattartás valamennyi formájára.
A Szôvetség tevékenységét Ukrajna Alkotmányának, hatályos torvényeinek és
más, nemzetközi dokumentumokban rogzítetteknek megfelelóen fejti ki a nyíltság és a konstruktiv együttmúkodés szellemében.
A bejegyzés idöpontja: 1992. május 5.
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20. lecke
A kózéleti írásbeliség. A hivatalos stilus használati kóre,
müfajai és nyelvi jellemzói

Az ember szamos „szerepben” elofordul elete folyaman. Az egyik percben meg
csaladanya vagy csaladapa, a masikban barat, egy kovetkezoben hazastars, s egy
ujabb helyzetben szomszed, ismeros, kollega. Ezekben a helyzetekben a valasztott nyelvet es stilust a hetkoznapi elethelyzet hatarozza meg.
Idonkent azonban mindenki arra kenyszeriil, hogy maganemberbol hivatalnokka
vagy iigyfelle valtozzek. Ilyenkor viszont mar nem az emberek kozotti tarsas viszonyok, iratlan udvariassagi szabalyok hatarozzak meg, hogyan viselkedjiink,
milyen nyelven szolalhatunk meg, hanem azok a jogi normak (torvenyek, rendeletek), amelyeket kifejezetten ezeknek a szituacioknak a szabalyozasara fogalmaztak, illetve azok a nyelvi eszkozok, amelyek az adott szituaciohoz illoek.
A kozeleti erintkezes a kozerdeku tevekenysegek szintere, ide tartoznak a politikai es jogi szinterek, a kormanyzati es allamigazgatasi szinterek, a kulonbozo
gazdasagi, kulturalis es tarsadalmi szervek, szervezetek tevekenysegenek szinterei. A kozelet folyhat szobeli es irasbeli formaban. A kozeleti irasbeliseg masik elnevezese: a hivatalos stilus. Ez a stilusreteg a torvenyalkotas, a rendeletek, a
kozlemenyek, altalaban a hivatalos erintkezes tipikus nyelvhasznalata.

252. Olvassátok el Ukrajna Alkotmányának alábbi cikkelyét, majá fogalmazzátok meg saját szavaitokkal, mit tudunk meg mi, állampolgárok helóle, aminek a hétkóznapi életünkben is jelentósége van! Majd (szótárok segítségével) keressetek rokon értelmü szavakat a
cikkely szó mellé! Ezután fogalmazzátok meg kórülírással a cikkely szó jelentését egy elképzelt értelmezó szótár számára!

Ukrajna Alkotmánya
24. cikkely
Az állampolgárok egyenló alkotmányos jogokkal és szabadságjogokkal bírnak és egyenlók a tórvény elótt.
Fajra, a bór színére, politikai, vallási és egyéb meggyózódésre, nemre, etnikai és szociális származásra, vagyoni
helyzetre, lakhelyre, nyelvi és más ismérvekre való tekintettel nem lehetnek kiváltságok és korlátozások.
A no és a férfi jogegyenlóségét az alábbiak biztosítják: a
nók a férfiakéval egyenló lehetóségekhez jutnak a kózé-
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leti-politikai és a kulturális tevékenységben, végzettség és szakmai képesítés
megszerzésében, a munkában és annak jutalmazásában; különleges intézkedések
torténnek a nok munka- és egészségvédelme érdekében, nyugdíjkedvezményekben részesülnek; a nok számára megteremtik a feltételeket, melyek lehetové teszik, hogy osszehangolják a munkát az anyasággal; az anya és gyermeke jogi védelemben, anyagi és erkölcsi támogatásban részesül, beleértve a fizetett
szabadságokat és a terhes noknek, illetve az anyáknak járó egyéb kedvezményeket.

A hivatalos stílust meghatározza, hogy a kozléshelyzet, amelyben használatos,
nem magánjellegü, így a hivatalos szöveg írója sem magánszemélyként tölti be
szerepét, hanem egy hivatal, egy hatóság, egy szervezet vagy egy intézmény nevében ir. A hivatalos irat címzettje sokszor szintén nem egy személy, hanem egy
másik szervezet, intézmény, esetleg egy meghatározott társadalmi csoport (pl. állampolgárok), de ha egy konkrét személy a címzett, akkor sem magánszemély
ként, hanem hivatalánál fogva, ügyfélként, állampolgárként szólíttatik meg.
A kozéleti írásbeliség, a hivatalos stüus sokféle helyzetben és müfajban él, de általában a hivatalok munkájához köthetö, a torvények, rendeletek, határozatok,
kozlemények, hivatalos levelek, jegyzökönyvek, kérvények, pályázatok stílusa.
Attól fuggoen, hogy milyen kommunikációs funkciót töltenek be, a stílusréteg
müfajai a kovetkezoképpen is csoportosíthatók:

(D a torvényhozás müfajai: torvények, rendeletek;
Ç2J a hivatalos szervek külso, egymással való érintkezésének iratai: tájékoztatás,
felterjesztés, átirat, megrendelés, meghívó;
( 3) a hivatalos szervek belsó iratai: jegyzökönyv, feljegyzés, jelentés, utasítás;
©

hivatalos szervek iratai magánszemélyekhez: szerzodés, munkaszerzodés, értesítés, igazolás, engedély, hivatalos levél, tájékoztató, határozat;

(5 j magánszemélyeknek hivatalos szervekkel torténo érintkezésére szolgáló iratok: beadvány, pályázat, onéletrajz, fellebbezés, panasz, feljelentés, kérvény;
©

magánszemélyek egymás közötti érintkezésének hivatalos iratai (ún. magánjogi iratok): végrendelet, elismervény, nyugta, meghatalmazás, szerzodés.

A hivatalos szervek, szervezetek, intézmények célja az, hogy a hivatalos irás olvasója pontos tájékoztatást kapjon valamiröl, a közlendöt értsék meg és ne értsék
félre, illetve hogy esetenként a közlendöt tudomásul véve cselekedjenek is (például jelenjenek meg valahol, fizessenek be valamit, végezzenek el valamilyen feladatot» tartózkodjanak valaminek a véghezvitelétol stb.). A hivatalos stílus nyelvi
és szerkezeti jegyeinek a feladata, hogy ezt a célt szolgálja, ugyanis sok baj, félreértés, kellemetlenség, sot még torvénysértés is származhat abból, ha az ilyen
szituációban nem jön létre a kölcsönös megértés a közlö (a szöveg feladója) és a
vevö (a szöveg címzettje, olvasója) között.
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253. Olvassâtok el Ukrajna Alkotmânyânak alâbbi cikkelyet, majd döntsetek el, igazak-e
vagy hamisak az alâbbi âllitâsok:

• Ukrajnâban nines âllamnyelv;
• Ukrajnâban szavatolt az orosz nyelv szabad hasznâlata;
• Ukrajnâban szavatolt a magyar nyelv szabad hasznâlata;
• Ukrajna nem tâmogatja a nemzetek közötti erintkezes nyelveinek a tanulâsât.
U krajna A lkotm ânya
10. cikkely.
Ukrajnâban az âllamnyelv az ukrân.
Az âllam biztositja az ukrân nyelv mindenirânyu fejlödeset es funkcionâlâsât a
târsadalmi elet minden szferâjâban Ukrajna egesz területen.
Ukrajnâban szavatolt az orosz es a többi ukrajnai nemzeti kisebbseg nyelvenek
szabad fejlödese, hasznâlata es vedelme.
Az âllam elösegiti a nemzetek közötti erintkezes nyelveinek a tanulâsât.
Ukrajnâban a nyelvek hasznâlatât Ukrajna Alkotmânya szavatolja es törveny hatârozza meg.

A hivatalos stilus nyelvi jellemzöi:
• A hivatalos stilus több nyelvi retegre epül, de legfontosabb meghatârozöja
a jogi szaknyelv, illetve a temâtöl függöen az illetö szakmai csoportnyelvek.
• Nyelvi szabâlyrendszeret tekintve leginkâbb a standardot es a köznyelvet
követi.
• Mivel tâjekoztatö es felhivö szerepet tölt be, szerkezeti es stilusbeli kötöttsegei betartandök.
• Szerkesztesere es szöhasznâlatâra jellemzö, hogy egyertelmüsegre törekszik. A pontossâg es egyertelmüseg miatt sajâtos szakszavakat es nyelvi
fordulatokat hasznâl, ami estenkent bonyolult hatâst is kelthet, nehezen
ertelmezhetöve teheti a szöveget, holott celja nem a bonyolitâs, hanem a
felreertesek elkerülese. Ilyen szakszavak peldâul az alperes, ügyfel, âllampolgâr, munkavâllalö, jogi szemely, gyanûsitott, vâdlott, vagy az intezkedest foganatositott, ügyeben eljârö, rainden körülmenyre kiterjedö, jogeröre emel, hatâlyon
kivül helyez kifejezesek.

• A hivatalos szövegek hangneme târgyilagos, nem hasznâl erzelmi âllapotot, hangulatot jelölö nyelvi elemeket. Mivel a hivatalos stilus hasznâlöja
nem magânszemelykent, hanem hivatalböl jâr el, szemelyes erzelmeinek
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nines helye a hivatalos szövegben. Egy hivatalnok nem nevezheti peldâul
egy hivatalos levelben a neki ellenszenves ügyfelet szemtelen frâternak,
vagy piszok alaknak, esak iigyfelnek, alperesnek, felperesnek, vadlottnak , a
szituâciötöl függöen.
• A târgyilagossâggal együtt jâr a szemelytelenseg is, peldâul az âltalânos
alanyra utalö többes szâm elsö szemelyû formâk: elrendeljük, felszölitjuk,
tâjekoztatjuk .

• A hivatalos szövegeknek sokszor bonyolult a mondatszerkesztese. Sok igeneves szerkezetet hasznâl, sok pârhuzamos tagmondat fordulhat elö egymâs mellett, sokszor közbevetesek ekelödnek a mondatba, gyakran alkalmaz es, valamint kötöszökkal bevezetett kiegesziteseket.
• Az âttekinthetöseget es egyertelmüseget szolgâljâk a hivatalos szövegek
nyelvezeteben az ismetlesek, az utalâsok, a hivatkozâsok.
• A hivatalos szöveg megerteset elösegithetjük a szövegtagolâs különbözö
eszközeivel is. Ezt a celt szolgâlja peldâul a bekezdesekre tagolâs, a szâmozâs vagy a betüjelek, a paragrafusjel (§) hasznâlata. Mindezt a nyomdai
elrendezes (tipogrâfia) segitsegevel tesszük szemleletesse.

254. Az alâbbiakban ket nemzetközi dokumentumböl idezünk egy-egy mondatot. Ehhez
kapcsolödnak a következö feladatok.

• Keszitsetek el a mondatok szerkezetenek rajzât, majd âllapitsâtok meg a
tagmondatok közötti viszonyt!
• Ezutân lıjâtok ki azokat a nyelvi elemeket, amelyek a târgyilagossâgot es
pontossâgot biztositjâk!
• Majd keressetek meg azt a nyelvi elemet, amely arra utal, hogy itt nem
magânszemelyek erintkezeserol van szö!
• Vegül mondjâtok el sajât szavaitokkal, köznyelven, târsalgâsi stflusban,
mit jelentenek a mondatok!

A Felek egyetertenek abban, hogy biztositjâk az ahhoz szükseges lehetosegeket,
hogy a nemzeti kisebbsegek tanuljâk anyanyelvüket es anyanyelvükön tanuljanak az oktatâs minden szintjen.
(Nyilatkozat Ukrajna es Magyarorszâg együttmüködesenek elveiröl
a nemzeti kisebbsegek jogainak biztositâsa területen)

Nemzeti kisebbsegek âltal hagyomânyosan es jelentos szâmban lakott területeken, megfelelö igeny eseten, a Felek törekednek lehetösegeik szerint es oktatâsi
rendszerük keretein belül annak biztositâsâra, hogy a nemzeti kisebbsegekhez
tartozö szemelyeknek megfelelö lehetösegük legyen kisebbsegi nyelvüket megtanulni vagy ezen a nyelven tanulni.
(Keretegyezmeny a Nemzeti Kisebbsegek Vedelmeröl)
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Az érthetetlen, rossz stilusban megirt hivatalos szôvegek nem tôltik be funkciôjukat, nem érik el kommunikâciôs céljukat, megzavarhatjâk, a kôzügyek irânt érdektelenné tehetik az embert. Mit kell kerülnünk a hivatalos irâsbeliség müfajaiban?
• Kerüljük a megértést nehezitô céltalan terjengôsséget, fôleg az ûn. terpeszkedô kifejezések hasznâlatât: vâsârlâst eszkôzôl, tulajdonât képezi ( vâsârol, tulajdona helyett).
• Terjengôsséget eredményez a foloslegesen hasznâlt névutôs szerkesztés a
ragos rovâsâra: megâllapitâst eszkôzôl a bizottsâg fêlé (bizottsâgnak).
• Kerüljük az idegen szavak folôsleges hasznâlatât, mert megnehezitheti a
megértést:
A lokâlis adminisztrâciô effektiuitâsa kooperâciôval maximalizâlhatô (A helyi
ügyintézés eredményessége együttmükôdéssel nôvelhetô).
• Ne hagyjuk el indokolatlanul a névelôket:
Elnôk ûr âllâsfoglalâst terjesztett elô. (Az Elnôk ûr)

255. Iijâtok ât az alâbbi mondatokat kevesebb idegen szôt (az idegen szavak magyar megfelelôit) hasznâlva!

(T)

Ha mindez geometriai precizitâssal pârosul, akkor érvényesül a centrâlis
perspektiva, a quattrocento nagy felfedezése ez.

(J2) A tâvkôzlési cégek fûziôja miatti létszâmcsôkkenés mellett realizâltuk az informatikai profilok elôretôrését.
A hivatalos stilus a tôbbi stflusréteghez hasonlôan folyamatosan vâltozik, alakul.
A kôzéleti szôbeliség szintjén ez a vâltozâs gyorsabb, a kôzéleti irâsbeliség szintjén lassabban megy végbe. A latin és német nyelvü mintâk szerint alakult idegenszerüség, a hivataloskodô bonyolultsâg az egyszerü és kôzérthetô stflus javâra
visszaszorulôban van.
A hivatalban valô nyelvhasznâlat, a hivatalokban hasznâlt nyelvi formâk még az
egynyelvü kôrnyezetben élôk legnagyobb része szâmâra is természetellenes, s
nem ritkân gondot okoz. Kétnyelvü kôrnyezetben, és fôként akkor, ha a kétnyelvü beszélô kisebbségiként kerül valamely hivatalban az ügyfél szerepébe, ez még
bonyolultabb lehet.
Kârpâtaljân a hivatalokban viszonylag kevesen hasznâljâk a magyar nyelvet. Ha
mégis, erre rendszerint szinte csak szôban van esély. A jôval kôtôttebb, formâlisabb irâsbeli hivatah érintkezés nyelve jellemzôen a tôbbségi nyelv.

256. Az alâbbiakban a mindennapi életbôl szârmazô (egy beregszâszi hivatalban magnetofonszalagra rogzitett) felvétel egy részlete olvashatô. Figyeljétek meg, hogyan, milyen
nyelv(ek)en is zajlik a hivatali ügyintézés Beregszâszon!
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Ügyfél: Es mondjuk még egy olyat szeretnék megérdeklôdni, hogy ha mondjuk
valaki ûj hâzat épit, és be akarja vezetni a vizet, akkor ehhez milyen papirokat
kell beadni?
Hivatalnok: Milyen utcân?
Ügyfél: Nem tudom, még nem voltam az utcân.
Hivatalnok: Van-e az utcân viz, kanalizâciô, csatorna? Akkor ide kell a fômérnôknek irni, vagyis a fônôknek irni egy kérvényt, hogy npouiy eudamm'si nocsiyzu
djin noÔKJiTOHeHHH k zopodcKoü cemu. [Kérem a vârosi hâlôzathoz valô csatlakozâs engedélyezését.]
Ügyfél: Es ezt csak ukrânul lehet megirni?
Hivatalnok: Természetesen.
Ügyfél: És hogyha esetleg valaki magyarul irja meg, akkor?
Hivatalnok: Magyarul, de hât az jobb lenne, ha ukrânul vagy oroszul irja meg
az ember, mert Ukrajnâban élünk.

A fenti idézet tipikus példa. Magyar tôbbségü településeken elôfordulhat, hogy a
kârpâtaljai magyar ügyfél magyar nyelven fordul a hivatalnokhoz, aki egy ideig
magyarul vâlaszolgat neki. Vagyis a szôbeli hivatali ügyintézésben hasznâlhatô a
magyar nyelv, ha a hivatalnok beszéli a magyart. De aztân a hivatalnok nyelvet
vâltva finoman az ügyfél tudtâra adja, hogy milyen nyelven célszerü megfogalmaznia irâsbeli beadvânyât. Ezutân az akadékoskodô ügyfél nyilt kérdésére vilâgos vâlaszt ad: a legjobb, ha nem magyarul irja a kérvényt.

257. A következö inteıjûreszletet szinten egy beregszâszi hivatalban rögzitettek. Olvassâtok el a reszletet es fogalmazzâtok meg, milyen akadâlyai vannak a magyar nyelvü irâsbeli
hivatalos ügyintezesnek Karpâtaljân! Majd keressetek meg a szövegben a ketnyelvüseg hatâsakent megjelenö kölcsönszavakat!

Ügyfel: Magyar nyelvü formanyomtatvânyuk ninesen?
Hivatalnok: Ninesen. En azer mondtam nektek, hogy ö magyarul nekünk nem
szabad, minden ukrân. Nezzetek meg van obrazec [minta].
Ügyfel: Aha, akkor nem szabad akkor magyarul?
Hivatalnok: ide leülhettek leirni. Magyarul nem szabad, min..., hât egyszerü
âtmâsolâs.
Ügyfel: Tehât akkor csak ukrânul lehet kitölteni?
Hivatalnok: Ügy ahogy a paszportotok [szemelyitek], csak ukrânul van az
elsö lap.
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Kétnyelvú feliratok: éljünk jogainkkal!
A szó elszáll, az irás megmarad - tartja a mondás. Egy-egy kisebbségi nyelv használata szerencsés esetben nem korlátozódhat csupán a családra, illetve a hivatalokra és a kôzéletre. A kisebbségi polgárok otthonosságérzetéhez hozzájárul az
is, milyen mértékben lehet és van jelen nyelvük a külonbozó feliratokon: láthatóvá válik-e a kisebbség nyelve, vagy csak a láthatatlan (ám kétségkívül fontos)
szóbeliségre korlátozódik a használata (...), vannak-e magyar nyelvú feliratok,
reklámok, utcanév-táblák, útbaigazító táblák stb., azaz szemmel is érzékelhetó-e
a magyarság jelenléte a településeken (...), mert egy-egy kôzôsség kôzérzete
szempontjából fontos szerepe van a szimbolikus tér kitoltésének is.
Ahol csak lehet, éljünk a kétnyelvü feliratok kihelyezésének torvény adta lehetóségével! Ezek a feliratok ugyanis nem csak jelentós szimbolikus értékük miatt
fontosak.
Elósegítik az államnyelvet nem ismerók tájékozódását, állampolgári jogaik
gyakorlását.
(2

Segítik a nyelvelsajátítást: ha az ukrán nyelwel ismerkedók naponta látják,
hogy a magyar városi tanács kiírás folott/mellett az van kiírva: MicbKa poda,
nagyobb eséllyel rogzül az ukrán megfeleló.

( 3) Hozzájárulnak a magyar kôznyelv és a hivatali stílus alaposabb megismeréséhez: ha a szemünk elótt van, hogy a ôyxzcmmepisi az kônyvelôség, a bukohcl6huü KOMimem az végrehajtó bizottság, a doeiÔKa az igazolás, a kohmpcLKm az szerzódés, a m íjiíi ^ísi pedig rendorség, sokkal nagyobb az esélye
annak, hogy nemcsak a kolcsonszót, hanem kozmagyar megfelelójét is ismerni fogjuk.
Kolozsvár városa 1580-ban (tehát csaknem 430 éve!) hozott határozata a városban használandó kétnyelvü feliratokról a kovetkezó volt: „Az mi az Magyar írást
illeti az hídon (...) végezék ó kegyelmek, hogy szászul is ugyan azon igékkel faragják meg az város kôlcségén. Azonképpen egyéb kôzônséges momentumokon,
ha egyik Nemzetnek nyelve ott vagyon, az másiké is legyen ott.”
A tobb mint négy évszázaddal ezelótt született boles rendelet ma is példaértékü.
Nemcsak Kolozsvárott és Kárpátalján, hanem az egész Kárpát-medencében.
(Részlet a Megtart a szó címü kétnyelvüségi kézikonyvból)

258. Ukrajnában a nyelvek használatát is hatályos torvények és dokumentumok szabályozzák. A szoveggyüjteményból olvassátok el, melyek ezek a hivatalos dokumentumok, jegyezzétek meg a fontosabbak nevét és helyesírását magyarul és ukránul, majd a torvények
címei alapján foglaljátok ossze, melyek a kôzéletnek azok a területei, ahol a nyelvek hasz
nálata is szabályozva van!

259. Olvassátok el az alábbi idézetet! Majd fejtsétek ki, egyetértetek-e a benne foglaltakkal, vagy más a véleményetek! Erveléseteket igyekezzetek példákkal alátámasztani!
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Ha nincsenek emberek, akik beszelik a nyelvet, a nyelv nem elö nyelv. Ha vannak beszelök, de nincsenek olyan helyzetek, ahol hasznâlni lehet azt a nyelvet
(mert peldâul nincs kivel es hol beszelni ezen a nyelven), a nyelv eltünik, hiszen
a nyelvet a hasznâlat elteti. Hiâba vannak azonban beszelök, akik szeretnenek
ezen a nyelven beszelni, ha törvenyek, rendeletek tiltjâk ennek a nyelvnek a nyilvânos hasznâlatât. S hiâba vannak beszelök, lehetösegek es jogok akkor, ha a közösseg nem erzi szükseget ennek a nyelvnek, es nem akaıja hasznâlni azt.
Meggyözödesünk, hogy ennek a negy tenyezönek meghatârozö jelentösege van abban
is, hogy fognak-e magyarul beszelni ötven, szâz vagy ötszâz ev mûlva Kârpâtaljân.
(Reszlet a Megtart a szö cimü ketnyelvüsegi kezikönyvböl)

21. lecke
A hivatalos leVél tartalmi és formai feltételei. A leggyakoribb
hivatalos levélformák. Magánlevelek a hivatalos írásbeliségben

A hivatalos levél tartalma és formája
A hivatalos levél ùgynevezett szokâsos részekbôl és ezek elrendezésébol âll. A szokâsos részek kôzé tartozik a levél küldôjének és cùnzettjének megnevezése, a megszólítás, a levél târgya, a levél szôvege, melyben leirjuk a levél pontos céljât, részletezzük, indokoljuk kérésünket, igényünket, majd a záróformula, az elkôszônés,
üdvôzlés, az aláírás és a keltezés kôvetkezik, valamint mellékletek (ha vannak).
A szokâsos részek elrendezése kôzôtt a magyarorszâgi magyar hivatalos nyelvben
és a Kârpâtaljân hasznâlt magyar hivatalos nyelvben mutatkoznak külônbségek.
A külônbségek mâsodnyelvi hatâssal, az ukrân és orosz hivatali nyelv formai sajátosságainak hatásával magyarázhatók.
Kârpâtaljân ritkán adódik lehetôség arra, hogy a magyarok hivatalos ügyeiket
irâsban is anyanyelven intézhessék. Azokat a nyelvhasznâlati szintereket, ahol a
hivatalos irâsbeliség megjelenik, âltalâban az âllamnyelv, az ukrân uralja. A kârpâtaljai magyarok, ha egy âllami hivatalhoz, szervhez vagy intézményhez fordulnak irâsos formâban, ezt âllamnyelven teszik, még a magyarok âltal tôbbségben
lakott vidékeken is, mert bár jogilag van lehetôség a kétnyelvü hivatalos ügyintézésre, írásban erre a legritkábban kerül sor (néhâny, leginkâbb a Beregszâszi
járás hivatalaiban elóforduló példától eltekintve), mert hiânyoznak a magyar
nyelvü vagy kétnyelvü formanyomtatvânyok, illetve a magyarul is értô, a magyar
nyelwel nemcsak szóban, hanem írásban is elboldoguló hivatalnokok. A magyar
nyelvü hivatalos irâsbeliség a kârpâtaljai magyarok korében leginkâbb a nemzeti
kisebbség sajât, nem âllami intézményhálózata korében hasznâlatos. A magyar a
hivatalos irâsbeli ügyintézés egyik nyelve az âllamnyelv mellett a kârpâtaljai ma-
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gyar érdekvédelmi szervezetek, a megye magyar tannyelvú iskolái, a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Fôiskola, a magyar kisebbség kulturâlis intézményei
esetében, valamint például a kárpátaljai katolikus és református egyhàzkerületek
hivatalaiban. De ezek a szervezetek és intézmények is csak a saját, belsô hivatali
ügyintézésükben, az egymással való hivatalos érintkezésben, illetve a magyar
anyanyelvû magànszemélyekkel folytatott hivatalos érintkezésben használják a
magyar nyelvet, az àllami szervekkel, hivatalokkal, intézményekkel tôrténô kommunikáció nyelve az államnyelv, vagyis az ukrân.
A kárpátaljai magyar hivatalos írásbeliségben elófordulnak olyan, a helyi magyar
hivatalos stílusréteg részét képezó nyelvi elemek, melyek a Magyarorszàgon
hasznàlt hivatalos írásbeliség nyelvében ismeretlenek. Ezek az elemek elsósorban
a más állami struktúrához való tartozás kóvetkezményei, annak nyelvi vetületei.
A kárpátaljai magyarnak ugyanis meg kell neveznie olyan, a hivatalos és állami
életben elóforduló fogalmakat és intézményeket is, amelyek Magyarországon
nem léteznek, vagy nem ilyen néwel nevezik meg óket:
állami kozigazgatás, járási tanács, Allami Autófelügyelóség, Kozponti Választási Bizottság, 1-111. fokozatú kozépiskola, gyermekintézmény, szolgáltatási líceum, népképviseló, Legfelsobb Tanács stb.

260. Foglaljátok mondatba az alábbi megnevezéseket, majd nevezettek meg minden esetben egy olyan szituációt, amelyben a példamondat elhangozhatna!
állami kozigazgatás, járási tanács, Allami Autófelügyelóség, Kozponti Választási Bizottság, I—III. fokozatú kozépiskola, gyermekintézmény, szolgáltatási líceum, népképvi-'
seló, Legfelsobb Tanács stb.

Most nézzük meg, milyen a hivatalos levél szokásos részeinek elrendezése Ma
gyarországon:
Cégjelzés
Küldó (név, cím, tel/fax)
Címzett

Hivatkozási szám
Ugyintézó
(aki az üggyel foglalkozik, telefon/faxszáma)

Tárgy
Megszólítás
(ezt helyettesítheti a T. Cím)
Az üzenet szóvege
Záróformula
Keltezés (város megjeloléssel)
Elkószonés
Aláírás.

Mellékletek
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Most nézzük meg, a hivatalos levél szokásos részeinek elrendezése hogyan alakul
a Kárpátalján használt hivatalos írásbeliségben:
Cégjelzés
Címzett
Küldó (név, cím, tel./fax)
Hivatkozási szám
Ügyintézó (aki az üggyel foglalkozik, telefon/faxszáma)
Tárgy

Megszólítás
(ezt helyettesítheti a T. Cím)
Az üzenet szóvege
Záróformula
Keltezés (hely és ido megjeloléssel)

Elkószonés
Aláírás
Mellékletek

A hivatalos levél megfogalmazásának vannak tartalmi és formai kovetelményei.

Tartalmi kóvetelmények:
• A megfogalmazás legyen világos, egyértelmü.
• A levél legyen konnyen áttekinthetó.
• Kerülje a levél írója a bonyolult, tobbszórosen osszetett mondatokat.
• Derüljón ki a levélból, mi a célja, mit vár el, mit ajánl a levél írója.
• Jelezheti a levél írója, hogy választ is vár arra.
• Az Ón szó negatív ósszefiiggésben ne szerepeljen.
• Mindig udvariasan fogalmazzunk.
• A helyesírási és nyelvhelyességi szabályok betartása kótelezó.
• Alkalmazzuk az egy gondolat - egy bekezdés elvet.
• A fó gondolatok a bekezdések elején szerepeljenek.
• A címzés lényegre toro, a megszólítás udvarias legyen.
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Formai követelmenyek alatt postai levelezes eseteben a levelpapirt es a boritekot ertjiik.
A levelpapir: A/4 meretü, megtalâlhatö rajta hivatal, szervezet vagy ceg eseteben
a cegjelzeses fejlec, a logo vagy emblema, a ceg, szervezet, hivatal pontos neve es
cime, levelezesi cime is, illetve az internetes elerhetoseg, a telefon es a fax szarna.
A boritek: igenyes, cegjelzeses, zart vagy ablakos, a hivatalos postai szabvânynak
megfelelo.

Mire figyeljünk fokozottan
Figyeljünk a címzett nevének, beosztásának helyes megnevezésére és helyes írására. Illik a megszólított aktuális beosztását ismerni, az Ur, Asszony nagybetüvel
írandó, így pl.:
Igen tisztelt Vezérigazgató Asszony! Tisztelt Igazgató Ur! Mélyen tisztelt Elnök Úr!

261. Készítsetek hivatalos levelet magyarországi és kárpátaljai magyar szabvány szerint a
fent megadott mintákat és kovetelményeket követve! Képzeljetek el egy hivatalos kozéleti
szituációt, és annak megfelelóen találjátok ki a levél íróját, címzettjét és tartalmát! Nevezzétek meg a szituáció elemeit!

262. A szoveggyüjteményben láthatjátok a beregszászi polgármesteri hivatal kétnyelvü fejlécét. Ennek alapján készítsétek el saját településetek, majd iskolátok hivatalos levelezéshez használható kétnyelvü fejlécét!

A leggyakoribb hivatalos levélformák
Igazolás
Gyakori levélforma az igazolás.
Itt pontosan rögziteni keli: kinek, milyen célból állították ki.
Egyértelmüvé keli tenni a kívülálló, a korülményeket nem ismerö számára is az
állítást, az esemény megtorténtét, a viszony meglétét, azt a tényt, amiról az iga
zolás szól. Fontos az illetékesség tisztázása.

263. Olvassátok el a szoveggyüjteményben található igazolást, majd írjatok igazolást ti a
következö szituációban: egy iskola igazgatója egy pályázathoz igazolja, hogy X.Y. az 6 álta
la vezetett tanintézmény diákja.
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Meghatalmazas
A meghatalmazas mind a hivatali, mind a maganeletben alkalmazott irat.
A meghatalmazas az uzleti eletben feljogosit valakit a kepviseletre, hogy egy
adott iigyben eljaijon, jogokat, kotelezettsegeket vallaljon.
A meghatalmazas tartalmazza a meghatalmazott nevet, a meghatalmazas targyat, a jogosultsagot, a meghatalmazas ervenyessegi idejet, a kiallitas datumat,
a meghatalmazo es a meghatalmazott adatait.

264. Figyeljetek meg a szoveggyujtemenyben talalhato meghatalmazas mintajat! Majd a
mintat kovetve keszitsetek ti is meghatalmazast valamilyen targyban! (PI. meghatalmazzatok egyik baratotokat, hogy vegye at helyettetek a konyvjutalmat, amit egy vetelkedon
nyertetek.) De mas szituaciot is kitalalhattok.

Fellebbezes
Fellebbezest akkor ir a szervezet (vagy maganszemely), ha a hatarozat megvaltoztatasa megltelese szerint indokolt. A hatarozat megvaltoztatasat akkor lehet
kerni, ha az indokokkal alatamaszthato. Fontos a fellebbezes targyilagos, higgadt, meggondolt hangneme, bizonyito ereje, az erveles modja. A szelsoseges
hangnem, a vadaskodas keriilendo.

Feljegyzes
A feljegyzes gyakori iigyirat. Valamilyen teendorol, iigyrol kesziil a kozvetlen felettes, vagy a vallalat, intezmeny, hivatal vezetosege reszere. Tartalmaznia kell,
hogy kinek, milyen temaban es mikor keszult, illetve, hogy ki keszitette.

Jegyzokonyv
A jegyzokonyv feladata, hogy esemenyeket, targyalasokat, tanacskozasok menetet, tenyeket, megallapodasokat irasban rogzitsen. A szo szerinti jegyzokonyv
pontosan koveti az esemenyeket, a lefolyas egymasutanisagat. Ebbol nemcsak az
allapithato meg, hogy mi tortent, hanem az is, hogyan zajlott le az esemeny.

Kerveny
A kervenyben valamilyen keressel, igennyel fordulunk a cimzetthez, aki lehet
szemely vagy intezmeny. A kerveny elejen tisztazni kell megirasanak okat es koriilmenyeit. A kerveny targyat (a kerest) kovetoen a keres megokolasa kovetkezik. A kerveny vegen erdemes meg egyszer visszaterni az eredeti kereshez, ezzel
is hangsulyozva annak fontossagat.
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Az eletben a legtöbb ember sokszor kerül olyan helyzetbe, hogy kervenyt keil irnia valamely hivatalos ügyben. Ezert a kerveny müfajänak formai követelmenyeit nem ärt megtanulni. Ha Magyarorszägon vagy magyarorszägi vällalathoz,
intezmenyhez, hivatalos szemelyhez fordulunk, akkor a Magyarorszägon szokäsos formai elrendezest kövessük. Ebben az esetben:
• A kervenyek bal felsö sarkäba kerül a cimzett neve, titulusa, cime.
• A kerveny jobb felsö sarkäban szerepel rendszerint a kerveny iröjänak
neve, esetleg cime.
• A cimzett adatai alatt nehäny sorral a kerveny tärgyät taläljuk.
(Tärgy:..................)
A kervenyt megszölitässal kezdjük. Ez lehet szemelyre szölö (pl. Kedves
Töth Ur vagy Kedves Asszonyom, Tisztelt Igazgatönö... ), de megszölithatunk
egy intezmenyt is ( Tisztelt Cim! ).
A level szöveget bekezdesekre tördeljük, a bekezdesek között mindig kihagyunk egy üres sort az ättekinthetöseg kedveert.
• A level vegen zärö formula következik. Ebben utalhatunk a teljesiteshez
vagy kedvezö elbiräläshoz füzödö remenyünkre.
• A levelet jobb oldalon irjuk alä, lent, a zärö formula alatt, majd legalul a
bal oldalra kerül a hely es a dätum.

265. Keszitsetek jegyzökönyvet az iskolai diäktanäcs egyik üleseröl, melyben rögzititek a
jelenlevök nevet, beosztäsät, a napirendi pontokat, a javaslatokat, a hozzäszölök nevet, vegül a tanäcskozäs hatärozatait! A dokumentumot keltezes es a jegyzökönyvkeszitö neve
zäija.

266, Keszitsetek el a fenti leiräs alapjän egy magyarorszägi kerveny mintäjät az aläbbi szituäciöban: beosztott keri a fönöket egy vällalatnäl, hogy a megbeszelt idöpont helyett
elöbb vehesse ki soros evi szabadsägät csalädi okok miatt!

Ha Kärpätaljän irunk magyarul kervenyt valamely intezmenyhez, szervezethez,
hivatalos szemelyhez, akkor a kerveny tartalma es felepitese ugyanaz marad, de
az elrendezes az aläbbiak szerint mödosul.
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Töfalvi Tündenek,
a Beregszâszi 25. szâmû
Elkepzelt Közepiskola
Igazgatönöjenek
a 11. B osztâly tanuloitol
Kerveny
Tisztelt Igazgatö Asszony!
A 11. B osztâly neveben szeretnem kerelmezni, hogy az iskola jâruljon hozzâ anyagilag
egy vegzösöknek szervezett külföldi ut szervezesehez. Egy ilyen tanulmânyût összekovâcsolnâ a hârom vegzös osztâlyt az erettsegi elött, es fontos ismeretekre es elmenyekre tennenk szert. Üti celunk Prâga vagy Becs lenne, a rendelkezesünkre âllö
anyagiak függvenyeben.
Remelem, fontolöra veszi a kerelmünket.
A pozitiv elbirâlâsban bizva,
a 11. B. osztâly neveben,
tisztelettel:
Földfelety Endre
Beregszâsz, 2009.04.16.

267. A fenti minta alapjân irjatok kervenyt a Virâg utça laköinak neveben a települesetek
polgârmesterehez, melyben az utcai vüâgitâs visszaâllitâsât kervenyezitek!

Magânlevelek a hivatalos irâsbelisegben
A hivatalos irâsbelisegen belül is elöfordulnak olyan magânjellegû levelek, amelyet egy hivatal vagy intezmeny munkatârsa nem a hivatal, hanem sajât neveben
ir valamelyik ügyfelnek, munkatârsnak, a hivatallal valamilyen kapcsolatban âllö
szemelynek. Ezek között is elöfordulnak hivatalosabbak, mint peldâul egy ajânlölevel, egy szemelyesebb hangvetelü meghivo, illetve magânjellegûbbek, mint pel
dâul egy reszvetnyilvânitâs vagy kinevezes, nyugdijba vonulâs vagy valamilyen
kerek jubileumhoz kapcsolödö gratulâciö.

268. Olvassâtok el a szöveggyüjtemenyben talâlhatö születesnapi köszöntöt! Nevezzetek
meg azokat a nyelvi elemeket, amelyek arrol ârulkodnak, hogy az irâs Kârpâtaljân keszült!

269. Keszitsetek születesnapi üdvözlö kârtyât az osztâly neveben osztâlyfönökötöknek
kerek születesi jubüeuma alkalmâböl!
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22. lecke
A z oneletrajz fogalm a es tipusai. A m eghivo.
A k ozeleti tajekoztato feliratok

Az on eletra jz es tipusai
Az oneletrajz olyan irasos dokumentum, amely nelkiil ma mar nem letezik semmilyen palyazati vagy allaskereso folyamat, meg abban az esetben sem, ha valaki
ismeretseg, beajanlas altal jut munkahoz. Az oneletrajz celja: meggyozni a palyazat kiiroit vagy a munkaadot arrol, hogy a palyazo a (leg)megfelelo(bb) a meghirdetett poziciora. Az oneletrajz gyakorlatilag onreklam, ami megkonnylti (esetleg
megneheziti), hogy sikeres legyen valaki a munkaeropiacon. Ahhoz, hogy az on
eletrajz hatekony es meggyozo legyen, meg kell felelnie nehany alapveto szabalynak. Ma az oneletrajzok mar altalaban minta, sablon alapjan keszulnek, de a
sablonok csak iranyelveket adnak, ezekhez nem kell gorcsosen ragaszkodni. Igyekezziink egyedi (figyelem, nem kirivo!) oneletrajzot osszeallitani, mely konnyen
attekintheto, vezeti olvasoja szemet. Nehany alapveto kovetelmenyt azonban
nem art szem elott tartani:
• Az oneletrajz legyen vilagos, egyszeru, jol strukturalt es konnyen atte
kintheto.
• A nev mindenkeppen egyezzen meg a szemelyi igazolvanyban szereplo
newel.
• Ugyeljiink arra, hogy az e-mail cimiink ne tartalmazzon komolytalan elemet (pl.:ebihal@azm.ua), inkabb hozzunk letre egy uj cimet, ami a nevre
utal (ballapeter@azm.ua).
• Mindig olyan ertesitesi cimet adjunk meg, ahol valoban megkapjuk a leveleket, kiildemenyeket.
• Torekedjunk ra, hogy csak a fontos adatokat ismertessuk, ne irjunk le sok
folosleges dolgot, mert az elvonja a figyelmet az ertekes informaciokrol.
• Az oneletrajz anyaga minden esetben illeszkedjek a palyazati kiirashoz
ugy, hogy ezt az olvaso gyorsan es egyszeruen eszrevegye.
• Hasznaljuk ki azokat a reszeket, ahol nem felsorolasszeru adatokat kell
leirni, mindenki fogalmazzon az egyenisegenek megfeleloen, es ovakodjon
a sablonos mondatoktol.

* 0

on eletra jzok tipusai:
H agyom anyos oneletrajz, amely linearisan, idorendben halad a szuletestol
a megiras idopontjaig.
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Kronologikus (vagy amerikai tipusû) ônéletrajz: az eddigi munkahelyeket,
ill. megszerzett képzettségeket idorendben, de forditott sorrendben (a jelenbol kiindulva és visszafelé haladva az idöben) mutatja be, pontos idöpontok
(idôtâvok) megjelôlésével.
(1T) Funkcionâlis (szerepkôzpontû) ônéletrajz: az ilyen tipusû ônéletrajz èlsôsorban az eddig megszerzett képességekre, tapasztalatokra, jârtassâgokra
összpontosit. Nem ragaszkodik idörendi felsorolâshoz, söt, idöpontok megjelenitéséhez sem. Akkor érdemes alkalmazni, ha a megpâlyâzott munkâhoz
megkôvetelt ismeretek birtokâban vagyunk, ill. jârtassâggal rendelkezünk.
(T) Kombinâlt vagy hibrid ônéletrajz: az ilyen tipusû ônéletrajz szerepelteti
az eddigi munkahelyek, szakmai gyakorlatok, szakképzettségek felsorolâsât
kronologikus sorrendben, de mindezek mellett (pârhuzamosan) bemutatja
az egyes „âllomâsokon” szerzett tapasztatokat, jârtassâgokat, a betôltôtt poziciô, felelôsség mértékét is.
Egy pâlyakezdô esetében leginkâbb a sokak âltal amerikai tipusûnak nevezett,
kronologikus ônéletrajz a legpraktikusabb. Érdemes tehât ilyennel készülni egy
pâlyâzathoz!
A hagyomânyos ônéletrajz legfontosabb jellemzôi:
• idôrendi haladâs a születéstôl az ônéletrajz irâsânak idejéig, a lényeges
mozzanatok (iskolâk, képesités, munkahelyek) szerepeltetése;
• célirânyos megfogalmazâs (az ônéletrajz sajâtos céljânak megfelelô adatok
kôzlése);
• stilusa: tômôr, vâlasztékos;
• formai kôvetelmény: âltalâban kézzel irott, de ha nyomtatott is, illik kézzel alâirni.
A hagyomânyos ônéletrajz vâzlata:
• születési adatok;
• csalâd (szülôk, testvérek);
• tanulmânyi adatok (âltalânos iskola, kôzépiskola, felsooktatâs);
• (munkahelyek - ha van);
• az ônéletrajz témâjât alâtâmasztô tevékenységek, események felsorolâsa
(tanulmânyi eredmények, egyéb képzések, eredmények);
• kiegészitô tevékenységek (érdeklôdési kör, szabadidô);
• a cél meghatârozâsa;
• dâtum, alâirâs.

270. Készitsétek el sajât ônéletrajzotokat hagyomânyos formâban! Segitségként nézzétek
meg a szôveggyûjteményben talâlhatô hagyomânyos ônéletrajzot!
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Az amerikai típusú onéletrajz jellemzöi:
• a hagyományos ónéletrajznál tömörebb, tagoltabb, átláthatóbb; szinte felsorolás, leltár jellegu;
• az iskolák és a munkahelyek felsorolása fordított idórendben tórténik,
azaz a jelentól haladunk a múlt felé;
• itt is érdemes a célunknak megfeleló adatokat hangsúlyozni;
• feltünteti az elérhetoséget: telefon, fax, e-mail;
• általában számítógéppel készül, nyomtatott, és kevésbé kap fontos szerepet a saját kezü aláírás (az e-mailben való küldés lehetosége miatt).

271. Most készítsétek el saját onéletrajzotok amerikai típusú változatát! Segítségként nézzétek meg a szoveggyüjteményben található amerikai típusú onéletrajzot!

A meghívó
Számtalan olyan kózéleti esemény kerül megrendezésre az ember társadalmi
érintkezésének során, melyre vendégeket, hallgatóságot, érdeklódóket hívunk.
Lehet ez az esemény félig hivatalos alkalom, mint például egy esküvó vagy ballagás, vagy valamilyen iskolai rendezvény, de lehet hivatalos is, mint például egy
beiktatási ünnepség, a tisztté avatás vagy egy állami ünnepi rendezvény. Ilyen alkalmakkor a meghívást célszerü írásbeli meghívó segítségével tolmácsolni. A
meghívó lehet személyre szóló, de vonatkozhat egy kózósségre, a feltételezett érdeklódókre is.
A meghívónak tartalmaznia kell a meghívással kapcsolatos minden szükséges információt. Személyre szóló meghívó esetén:
• a meghívó nevét és hivatalos rangját;
• a meghívás tényét;
• a meghívott nevét (esetleg rangját);
• a meghívás alkalmát, indítékát;
• a rendezvény jellegét;
• a meghívás helyét és idópontját;
• a részvétel visszajelzését vagy a lemondást lehetóvé tévó utalásokat;
• az öltözetre vonatkozó esetleges kívánalmakat;
• egyéb hasznos információkat.
Gondosan ügyelnünk kell arra, hogy a meghívóban nehogy tévesen szerepeljen a
helyszín, a dátum és az idópont, valamint a meghívott és a meghívó személy vagy
intézmény, hivatal neve.
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A meghivô formâja, a szôveg elhelyezése és diszitése az alkalomtôl és a meghivottaktôl függôen külônbôzô lehet. Gyakran vâlasztunk példâul a szükséges adatok
mellé a meghivôkra az eseményhez illô idézetet.

272. A szôveggyüjteményben tôbbféle meghivôt talâlsz. Készits te is hasonlôkat a kôvetkezô alkaimakra: ballagâs, esküvô, születésnap!

273. Készitsetek meghivôt az osztâly nevében az igazgatônak, melyben egy forditott
nyelvtanôrâra invitâljâtok, ahol a tanârok lesznek a tanulôk, a tanulôk pedig a tanârok!

274. Az alâbbi meghivô egy târsadalmi szervezet nevében szôl a kôzôsséghez, az érdeklôdôkhôz. Készits te is ennek a mintâjâra meghivôt, melyben a lakôhelyeden élôket invitâlod
egy iskolai rendezvényre!

Meghivô
A Kârpâtaljai Magyar Kulturâlis Szôvetség 2010. oktôber 10-én, vasârnap tartja
hagyomânyos tiszacsomai honfoglalâsi megemlékezését, mely 12.00 ôrakor gôrôg
katolikus ünnepi szentliturgiâval veszi kezdetét. 13.30-kor a templomtôl a
honfoglalâsi emlékparkba vonulnak a résztvevôk, ahol 14.00-kor megemlékezésre
kerül sor.
Mindenkit szeretettel vârunk!
A KMKSZ elnôksége

A kôzéleti tâjékoztatô feliratok
Mindennapi életünkben a hivatalokban, az utcâkon, a külônbôzô intézményekben, de még egy étteremben vagy kâvézôban is külônbôzô feliratok segitik a tâjékozôdâst és jelôlik ki cselekvéseink hatârait. Ha valamilyen kôzlekedési eszkôz
segitségével szeretnénk eljutni ûti célunkhoz, a menetrend segitségével tâjékozôdunk a lehetôségekrôl. A kôzôsségi kôzlekedésben az igénybe vevônek egy kôtôtt menetrendhez kell igazodnia. A tâjékozôdni kivânôt segiti, ha a menetrend
kônnyen értelmezhetô és megjegyezhetô, példâul azonos idôkôzônként (120-6030-15-10-5 percenként), az ôra azonos percében indulnak a jâratok.

275. Figyeljétek meg ûjra a szôveggyüjteményben talâlhatô menetrendet, majd foglaljâtok
ôssze, kônnyen értelmezhetô-e, illetve megjegyezhetôk-e az informâciôk, amiket tartalmaz!
A menetrend néhâny sorât élôszôban, hangosan értelmezzétek a kôvetkezô môdon:
Munkanapokon a beregsurânyi autôbusz-vârôterembôl négy ôra tizennégy perckor indul egy busz, ami ôt ôra ôtven perckor érkezik a nyiregyhâzi buszâllomâsra.

Sajnos Kârpâtaljân, bâr jogilag nines akadâlya, a legritkâbb esetben talâlkozunk
magyar nyelvü vagy esetleg kétnyelvü menetrenddel a pâlyaudvarokon.
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A különbözö tanintézményekben az órarend segíti és határozza meg a diákok
tájékozódását az oktatási folyamatot és a szabadidejüket illetóen. A menetrendhez hasonlóan az órarend is általában táblázatos (mátrix) formában készül, mert
ily módon lehet ósszesítve bemutatni a tájékozódáshoz szükséges összes információt.

276. Tanulmányozzátok saját iskolai órarendeteket! Foglaljátok össze, milyen tájékoztató
információkat tartalmaz! Majd készítsétek el saját osztályotok számára az elképzelt ideádis
órarendet a megfelelo paraméterek és feltételek betartása mellett! A következö feltételeknek kell egyidejüleg teljesülni:

Q

Minden tanárnak 5 órája van egy héten az osztállyal.

( 2) Nines olyan tanár, akinek egymás után két órája van.
( 3) Minden tanárnak egy héten lehetóleg legyen egy szabadnapja.
( 4) Az osztálynak csak a nap elején vagy a végén lehet lyukas órája.
( 5) Az osztály nyole tantárgyat tamil (válasszátok ki, melyek legyenek ezek)!
(6 ) Egy tanár csak egy tantárgyat tanít!
A különbözö közterületeken vagy kozintézményekben való tájékozódást segítik a
figyelmezteto-tájékoztató feliratok. Ezek segíthetnek odatalálni egy keresett
helyre (bejárat, kijárat), megszabhatják cselekvésünk határvonalait (Dohányozni
tilos!), a legtöbb esetben figyelemfelhívó formájúak, sok esetben nemesak szavakkal, hanem ábrákkal, jelekkel is közlik az információt. Ez utóbbi típusú tájékoz
tató ábrát nevezzük piktogramnak - tájékoztató feliratot helyettesító ábrának.

277. Az alábbiakban néhány gyakori tájékoztató-figyelmeztetó feliratot láthattok. Helyezzétek el az egyes feliratokat a megfelelo szituációban, nevezzétek meg, hol találkozhatunk
ilyen felirattal! Külónboztessétek meg a tájékoztató és a figyelmeztetó feliratokat!
• Bejárat/Kijárat
• Vészkijárat
• Frissen festve
• Üzemen kívül
• Idegeneknek tilos a bemenet!
• Vigyázat, lépesó!
• Tilos a dohányzás!
• Húzni (tessék) / Tolni (tessék)!
• Váróterem
• Foglalt
• Taxiállomás
• Belépés díjtalan
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• Minden jegy elkelt
• Füre lépni tilos!
• Azonnal jôvôk
• Vigyâzat, magasfeszültség!
• Kérjük, zârjâk az ajtôt!

278. Hânyféle môdon tudnâtok megfogalmazni egy figyelmeztetô tabla szâmâra, hogy az
adott helyen nem szabad dohânyozni? Melyik megfogalmazâst milyen helyen lâtnâtok szivesen? Prôbâljâtok elkésziteni a feliratokat ukrânul és a tanult idegen nyelven is!

279. A szôveggyüjteményben talâlhatô néhâny piktogram. Mit jelentenek az âbrâk? Fogalmazzâtok meg szavakkal a figyelmeztetést!

Olyan telepiileseken, ahol tobbfele nemzetiseg el egymas mellett, celszeru a tajekoztato es figyelmezteto feliratokat mind a tobbsegi, mind a kisebbsegi nemzetisegek nyelven hasznalni, amennyiben erre van torvenyi lehetoseg. Ily modon elkeriilhetok a felreertesek, a balesetek, amelyek esetenkent abbol is adodhatnak,
hogy a tajekozodo nem erti a tajekoztato felirat szoveget.

280. Olvassâtok el az alâbbi hirt! Egyetértetek-e az abban foglaltakkal?

Magyar felirat nélkül a pâlyaudvar ügyfélszolgâlata

ÉRSEKTJJVAR - Az érsekûjvâri pâlyaudvar felûjitâsa utân csak szlovâk, német
és angol nyelvû feliratokat helyeztek el az ügyfélszolgâlaton.
A felujitâsi munkâlatok egy orszâgos terv részét képezték. Emiatt âllamnyelven
és két idegen nyelven tüntették fel a szükséges tâjékoztatô feliratokat - irja az
Uj Szô szerdai szâmâban. Az érsekûjvârihoz hasonlô korszerüsités tôrtént Pozsonyban, Kassân, Homonnân, Liptôszentmiklôson, Zôlyomban és Poprâdon.
Eubica Kotianovâ, az érsekûjvâri ügyfélszolgâlati kôzpont vezetôje azt is elmondta a lapnak, hogy munkatârsai szlovâkul, angolul és németül tâjékoztatjâk az
utasokat. A vasûti alkalmazottak kivâlasztâsakor nem szabtâk meg feltételül a
magyar nyelv ismeretét.
A dél-szlovâkiai Érsekujvâr 42 262 lakosânak 27,52 szâzaléka magyar és 69,67
szâzaléka szlovâk volt a 2001-es népszâmlâlâskor.
MTI/para
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23. lecke
A tanult ism eretek osszefoglalasa es begyakorlasa

281. Olvassatok el az ukran alkotmany kovetkezo cikkelyet, majd foglaljatok ossze sajat
szavaitokkal, milyen informaciokat tartalmaz! Ezutan az idezet alatt talalhato allitasokat
modositsatok a torveny cikkelyenek megfeleloen!

23. cikkely.
Mindenkinek joga van a tanulashoz.
A teljes altalanos kozepiskolai vegzettseg kotelezo.
Az allam biztositja az ovodai, a teljes altalanos kozepiskolai, a szakmai-muszaki,
illetve a foiskolai oktatas hozzaferhetoseget es ingyenesseget az allami es a koziileti tanintezetekben; az ovodai, teljes altalanos kozepiskolai, iskolan kiviili, szak
mai-muszaki, foiskolai oktatasnak es az utokepzesnek, az oktatas kulonbozo formainak a fejleszteset; allami osztondij es kedvezmenyek juttatasat a tanuloknak
es a diakoknak.
Az allampolgaroknak joguk van palyazati alapon ingyenesen foiskolai vegzettseget szerezni az allami es a koziileti tanintezetekben.
A nemzeti kisebbsegekhez tartozo allampolgarok szamara a torvenynek megfele
loen szavatoljak azt a jogot, hogy anyanyelvukon tanuljanak vagy tanuljak anyanyelviiket az allami es a koziileti tanintezetekben vagy a nemzeti kulturalis tarsasagok kozremukodesevel.
Az allam biztositja a felsooktatas ingyenesseget minden intezmenyben.
Az allampolgaroknak nines joguk palyazati uton ingyenes vegzettseget szerezni.
A nemzeti kisebbseghez tartozok tanulhatnak anyanyelviikon.
282. Olvassatok el a szoveggyujtemenybol A kisebbsegi nyelvek megtartasanak alapuetd
feltetelei cimu irast, mely a karpataljai magyar kisebbseg nyelvi helyzeterol szol! Majd fog
laljatok ossze irasban, milyen feltetelei vannak egy kisebbsegi nyelv megmaradasanak!
283. Keszitsetek egy legalabb ot pontbol alio Torvenytervezetet, mely a sajat lakohelyetek
nyelvhasznalati jogait szabalyozna!
284. Keressetek olyan peldamondatokat a karpataljai magyar sajtotermekekben, amelyekben elofordulnak az alabbi megnevezesek!
allami kozigazgatas, jarasi tanacs, Allami Autofeliigyeloseg, Kozponti Valasztasi Bizottsag,
I-III. fokozatu kozepiskola, gyermekintezmeny, nepkepviselo, Legfelsobb Tanacs stb.
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285. írj kérvényt az iskola igazgatójának hiányzásaid pótlásának ügyében!

—T

286. írj kérvényt a polgármesternek egy városi diákrendezvény megszervezésének ügyében!

287. Az egyik falukôzôsség a fótéren szobrot kíván állítani egy, a településról elszármazott
hírességnek. írj rövid, legfeljebb egy oldal teijedelmü levelet a falu lakossága nevében a
polgármesterhez, amelyben a szobor felállításához kéred a támogatását!

288. Meg szeretnél pályázni egy külfoldi tanulmányutat. Készítsd el a pályázathoz ônéletrajzodat hagyományos stflusban fél oldalnyi terjedelemben!

289. Az iskola diákonkormányzatának nevében írj levelet településed polgármesterének, s
abban tegyél néhány ésszerü javaslatot lakóterületetek kôzôsségi életének jobbítása érdekében!

290. Olvassátok el az alábbi hivatalos levelet, soroljátok be, milyen típusú kôzéleti érintkezésre jellemzó, milyen kommunikációs funkciót tölt be, majd találjátok ki a szituációt,
melyben születhet egy ilyen levél!

Panaszlevél
Tisztelt Igazgatóság!
Kérem az áruházlánc igazgatóságát, fordítsanak figyelmet észrevételeimre.
Többször is jártam már itt vásárolni, és mindannyiszor durvák és mogorvák voltak az alkalmazottak. Sokszor elófordult az is, hogy romlott volt a termék, amit
vásároltam. Ha ez sokáig így lesz, nem lesz túl sok vevójük. Remélem, észrevételeim alapján a hibákat hamarosan orvosolják.
Kelt: Munkács, 2009.04.21.

Aláírás: Láng Miklós

291. A szôveggyüjteményben láthatjátok egy beregszászi hivatal kétnyelvú névtábláját. Ha
nektek kellene elkészíteni a névtábla magyar változatát, az hogyan nézne ki?

292. Találjatok ki képzeletbeli hivatalokat, adjatok nekik komolyan hangzó intézménynevet, majd készítsétek el kétnyelvú névtáblájukat! Például hogyan nevezhetnénk el a következó hivatalokat:

• az iskolások étkeztetésével foglalkozó hivatalt;
• a diákok nyári táboroztatásával foglalkozó hivatalt;
• a popsztárok és sportolók arculatát szabályozó hivatalt;
• a Tigris napi ugróadagját kiszámoló hivatalt;
• a gólyák kóltózési szokásainak reformtervezetét kidolgozó hivatalt?
293. A szôveggyüjteményben megtaláljátok a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fóiskola kétnyelvú hivatalos leckekonyvének elsó oldalait. Ennek a kétnyelvú dokumentumnak a mintájára készítsétek el iskolátok kétnyelvú diákigazolványának mintáját!
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294. Készítsétek el kózósen egy kitalált sztárfocista amerikai típusú ónéletrajzát!
295. Olvassátok el a szóveggyüjteményból József Attila Curriculum vitae-jét! Milyen nyelvú az irás címe és mit jelent? Milyen stílusrétegbe sorolnátok a szóveget és miért?
296. Készítsétek el József Attila irodalmi igényü életrajzának mintájára Petófi Sándor és
Ady Endre életrajzát hasonló stílusban, valós életrajzi tényeket felhasználva!
297. Gyújts olyan irodalmi idézeteket, amelyeket felhasználhatsz egy ballagási, illetve eskiivói meghívó elkészítéséhez! Tervezd meg ezen meghívók külalakját!
298. A meghívó elküldése a társasági életben 2-3 héttel a meghívás idópontja elótt szokásos. A hivatalos életben ez a határidó gyakran sokkal róvidebb. Egy jó tanács a meghívásokkal kapcsolatban: a látogatást kóvetó nap személyesen, telefonon vagy írásban illik a
vendéglátást megkószónni. Játsszátok el azt a szituációt, melyben elószór szóban, majd
telefonon megkószónitek a szervezóknek, hogy részt vehettetek egy újévi ünnepségen!
299. Készítsétek el otthon a gyakorlatban kózólt tájékoztató és figyelmeztetó feliratok kózül néhánynak a rajzos (ábrákat, jeleket tartalmazó) változatát! Helyettesíthetó-e azok
mindegyike ábrával? Keressétek meg és jegyezzétek meg a tájékoztató és figyelmeztetó
táblák ukrán nyelvú változatait is!
300. Készítsétek el a Roxfort Varázslóképzó Szakiskola ez évi elképzelt órarendjét Harry
Potter és osztálya számára! Találjatok ki érdekes tanárokat és tantárgyakat, majd illesszétek azokat az órarendbe!
301. Végezzetek terepszemlét lakóhelyeteken, gyújtsétek óssze, milyen kózterületi tájékoz
tató és figyelmeztetó feliratok találhatók a kórnyezetetekben! Amennyiben a felirat vagy
tábla csak ukrán vagy csak magyar nyelvú, készítsétek el másik nyelvu változatát! Majd
készítsétek el két nyelven azokat a táblákat (jeleket, ábrákat, képeket is használhattok),
amelyek szerintetek hiányoznak lakóhelyetek kózterületeiról!
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VIH. fejezet

A szépirodalmi stilus
302. Olvassátok el az alâbbi szöveget, majd határozzátok meg, milyen beszédhelyzethez
köthetö, kik ebben az esetben a kommunikáció részvevói! Fogalmazzátok meg, milyen hatása
és hangulata van a szövegnek! Hogyan éri el ezt a hatást a szöveg írója? Mi a szöveg célja?

Már néha gondolok a szerelemre.
Milyen lehet - én Istenem - milyen?
Találkoztam tán véle messze-messze,
valahol Andersen meséiben?
Komoly és barna kislány lesz. Merengo.
A lelke párna, puha selyemkendó.
Es míg a többiek bután nevetnek,
virágokat hoz majd a kis betegnek.
Agyamhoz ül. Meséskônyv a szeme.
Halkan beszél, csak nékem, soha másnak.
Fájó fejemre hús borogatást rak.
Es kacagása hegedú-zene.
Egy lány, ki én vagyok. Hozzám hasonló.
Különös, titkos és ritkán mosolygó.
Az éjbe nézó. Fáradt. Enyhe. Csöndes.
Csak széttekint, és a szobánkba csönd lesz.
(Kosztolányi Dezsö)
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24. lecke
A szépirodalm i stilus. M iben különbözik a m üvészi
nyelvhasználat a többi stílusrétegtol

A stílust minden esetben befolyásolja a megnyilatkozás célja. A tudományos
munkák célja például elsosorban a leírás, a kifejtés, a megértés, tehát a használt
nyelvi elemek is ennek megfelelóek. A szépirodalmi müvek célja az esztétikai hatáskeltés, így az érzelmi hatást leginkább eléro nyelvi elemekból építkezik, ezért
gyakoriak benne a szóképek, a festói erejü szavak. A szépirodalmi stílus, más néven müvészi nyelvhasználat sajátos kommunikáció a müvész és a befogadó (olvasó, hallgató) között. Az üzenet, amit a müvész (a költö, az író) a müélvezok felé
kózvetít, sokféle lehet. Lehet a mü célja pusztán az esztétikai minóség létrehozása, a gyónyórkódtetés, a szórakoztatás, a tanítás, az elgondolkodtatás, de akár a
problémafelvetés vagy a buzdítás is. Az alkotó céljától fiiggoen és egyéniségének
megfeleloen válogatja meg a nyelvi eszközöket, hogy müve mélyebb, eredetibb,
tartalmasabb legyen a hétkoznapi megnyilatkozásoknál. Az író ugyanazt a nyelvet használja, mint annak hétkoznapi beszélói, de a nyelv rendelkezésére alió
eszközeit müvészi módon használja fel, létrehozva saját egyéni írói hangját, stílusát.

303. Olvassatok el Vari Fabian Laszlo Ordogszeker cimu verset! Fogalmazzatok meg, milyen a vers hangulata, milyen lelkiallapotot jelenit meg! Majd keressetek ki a versbol a hataskeltes nyelvi eszkozeit, azokat a szavakat es kifejezeseket, koltoi kepeket, melyek egyediek, amelyek egyenive teszik a stilust, hirertekkel birnak az adott szituacioban! Vegiil
magyarazzatok meg, szerintetek miert Ordogszeker a vers cime?

Ordogszeker
Arulas kesziil ellenem,
mar megint iildozott vagyok,
lopva mutatjak arcukat
szemem melyen a csillagok.
Atszabja testem az ido,
szike es csontfuresz se kell.
Nehai legeny-almaim
zsirparnak alatt tunnek el.
Ismet utszelen heverek,
delelnek rajtam a legyek,
s labdanak nezik fejemet
csintalan ordog-gyermekek.
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Szél se... Az égben semmi nesz.
Nem szakad meg a fold szive.
Egy órdógszekér a lelkemet
viszi magával messzire.
(Vári Fabián László)
304. Most olvassátok el, hogy mit jelent az órdógszekér szó egy lexikon szerint! Fogalmazzátok meg, mi a külónbség a két szóveg funkciója, és mi a külónbség a két szóveg hatása
kózótt! Milyen nyelvi elemek és hogyan szolgálják ezt a funkciót, illetve a hatás elérését!

Órdógszekér (nóv., órdógkeringó, órdógnadrág, órdógrokolya, macskatóvis,
iringófü, szamártóvis, szamárkóró, Csapónál szúnyogtóvis, Eryngium Tourn.),
ernyós, tovises kóró, ritkán kis cserje v.
fa. Levele tóviskésen fogas, karéjos v.
sallangos, ritkán ép. Virágzata fehér v.
kékelló, gómbolyü v. fuzérforma, sürú ernyó, hosszú tovises hegyes levelek fogják
kórül, termését pelyvanemü pikkelyek
takarják. 100-nál tóbb faja, Dél-Afrika
kivételével, a melegebb s a mérsékelt fóldóvón honos, leginkább Eszak-Amerikában és Europa déli részén; hazánkban 4
faja terem. Az E. campestre L. 15-50 cm magas, tovises, fehérló kóró, széltében
csaknem akkorát teijed, mint hosszaságában, s ha a tóvón kivágják vagy elszakad, a vihar magával kergeti, a mezón kering-bolyong, innen ered sokféle, részint
órdóngós elnevezése (Steppenhexe). Levele szárnyas sallangú, tóvisesen fogas,
virága fehér v. zóldes. Gyókere gyenge szagú, édes-nyálkás ízü, majd olyan mint
a sárgarépa, késóbb gyengén fuszeres, orvosságnak használták. Fózeléknek,
gyenge hajtása pedig salátának vagy spárgának készíthetó. Europa E-i partjain
erre a célra az E. maritimum L. fajjal élnek. Az E. amethystinum L. hazánkban
a tengermelléken gyakori, másutt kertbe ültetik, mert szúróssága ellenére is csinos, szép ametisztkék színü. Szép az E. planum L. (kék tovis, temondád-góré, temondád-fü) is, kiváló magyar babonás fu, az anyókák a gyermek hideglelését gyógyítják s boszorkányt üznek vele (boszorkányüzó fü Barnánál). Levele
Górógországban saláta és orvosság.
_ „ XT , ..
Pallas Nagylexikon

A szépirodalmi vagy müvészi stilus a szépirodalomban mint a társadalmi élet
egyik területén használatos kifejezésmód megnevezése. A szépirodalmi stilus
minden más nyelvhasználati módtól eltér, arra használja a nyelvet, hogy egyénit
és egyedit, addig nem létezót, müalkotást hozzon létre.

A szépirodalom nyelve nem attól szép vagy külónleges, hogy bonyolultabb, mint
a mindennapok nyelve, vagy netán tóbb szót, szebb szavakat használ, esetleg fel-
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cifrázva fogalmaz. Az igazi müalkotás kevés, jól megválasztott szóval is sokat tud
mondani, a szépirodalmi nyelv hatásának titka a jól megválasztott, nagy stíluserejü szavakban, kifejezésekben, képekben rejlik, melyek az adott szóvegkórnyezetben a legodaillóbbek, leghatásosabbak, legstílusosabbak. A hatás nem ritkán
abból fakad, hogy a müvész szándékosan eltér a kóznyelvi beszéd megszokott
szabályaitól, szokatlan képzettársításokat hoz létre, felrúgja a megszokott szórendet, vagy akár ismert szavakat használ más értelemben vagy ruház fel
tóbblettartalommal.
—

-----------

/

—

----------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

305. Olvassátok el az alábbi idézetet, majd figyeljétek meg, hogyan változik meg a versben
a leng ige jelentése a lélek fónéwel jelentésszerkezetbe állítva!

Mint olmos ég alatt lecsapódva, telten,
fíist száll a szomorú táj felett,
úgy leng a lelkem,
alacsonyan.
Leng, nem suhan.
(József Attila)
Figyeljétek meg, hogy a leng ige elószór egy hasonlatban bontakozik ki, majd a lélek fónévvel átmetaforizálják egymást! Vajon miért épp a leng igét választotta adott esetben a kóltó
stíluseszkózként? Próbáljátok megfogalmazni saját szavaitokkal, milyen érzést akar kifejezni a kóltó az idézetben?

Befolyásolja a müvészi stflust az alkotó egyénisége is. Lehet ugyanaz a témája
tóbb irodalmi münek, a megvalósításban mégis lényeges külónbségeket találunk,
a kifejezésmód kózótti eltéréseket az alkotók egyéniségével, látásmódjával, szóhasználatával stb. magyarázhatjuk. Olvassátok el például a szóveggyüjteményból
Csokonai Vitéz Mihály Tartózkodó kérelem és Vórósmarty Mihály Abránd címü
versét, mind a kettó ugyanarról a témáról, a szerelemról, a szerelmes lelkiállapotról szól, még sines bennük egy hasonló sor sem.

306. A szerelem folyamatosan változó és változatos lelkiállapotokat képes produkálni. Fogalmazzátok meg, milyen lelkiállapotban van, hogyan gondolkodik a szerelemról Csokonai,
illetve Vórósmarty a fenti versében! Nevezzétek meg a versekból azokat a szavakat és kifejezéseket, amelyekkel az alkotók a bennük dúló érzés erejét érzékeltetik!

Az is gyakran elófordul, hogy ugyanaz a kóltó munkássága során tóbbszór is ir
ugyanarról a témáról. Petófi kóltészetében például visszatéró téma a magyar táj,
Adynak vannak szerelmes versei, magyarságversei, istenes versei, Francesco Pet
rarca szinte egész életében ugyanazt a témát verselte meg anyanyelvén, a Laurához fuzódó szerelmét, még sines az említett alkotóknak két egyformán megformált verse az adott témákban.
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307 Olvassátok el a szóveggyüjteményból
Francesco Petrarca két megadott szonettjét!
Fogalmazzátok meg, milyen lelkiállapotot jelenít meg az egyik, illetve a másik alkotás, nevezzétek meg azokat a kóltói megoldásokat,
amelyekkel az olvasó számára hatásossá, érzékelhetóvé teszi azt a hangulatot a koltó az
egyik, illetve a másik versben! Majd keressetek
az íróra jellemzó olyan megoldást (képet, szóhasználatot), mely mindkét versben tetten érhetó!

308. Olvassátok el a szóveggyüjteményból Petófi Sándor Itt van az ósz, itt van újra...,
Weóres Sándor Galagonya és József Attila Osz
címü versét! Fogalmazzátok meg, mi a kózós
az alkotásokban! Majd fogalmazzátok meg azt,
milyen szemléleti külónbség van a versek kózótt! Nevezzétek meg azokat a stíluseszkózóket, amelyekkel az alkotók megteremtik verseik sajátos hangulatát!

A szépirodalmi stflus stüuseszkózként használja a nyelv valamennyi elemét, az
ósszes tobbi stflusréteg eszkózeit is a müvészi hatásra való tórekvés érdekében.
Az író a nyelv hanganyagát, szókincsét, a szavak ósszefüzési módját és a mondatszerkesztés lehetóségeit egyéni módon alkalmazza, tóbbletjelentést adva a
szóvegnek.

A szépirodalmi stílusnak a funkcionális stílusrétegek kózé sorolásával nem minden stilisztikával foglalkozó tudós ért egyet, mondván: nem lehet egy sorba állítani az élet más területein használt stílusrétegekkel, mert míg a tobbi réteg társadalmilag elfogadott, kózosen használt változat, addig az irodalom nyelve
minden mü esetében egyéni és egyedi. A tobbi nyelvi stflusréteg a kodifikált koznyelv része, nem lépheti át onkényesen annak határait, a szépirodalmi stílusnak
viszont nincsenek korlátai. Továbbá: a tobbi stflusréteg kolcsonósen lefordítható
egymásra, el lehet mondani társalgási stflusban is ugyanazt, mint tudományos
vagy hivatalos stflusban más-más nyelvi eszkozókkel anélkül, hogy a mondanivaló információértéke, tartalma csókkenne. A müvészi nyelvhasználatot azonban
nagyon nehéz parafrazálni, átkonvertálni a tobbi stflusréteg nyelvezetére, mert
ilyenkor a mondanivaló, a mü hatása biztosan sérül, hisz a szépirodalmi stílusréteg lényege éppen a nyelv segítségével tórténó hatáskeltésben rejlik, ami társalgási vagy hivatalos nyelvre „átfordítva” biztosan elvész.
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309.

Milyen stilushatâsuk van az alâbbi verssorokban az alliterâciôknak?

} A szôke erdôt biborra boritja
A csôndes ôsz. (Juhâsz Gyula)
Fâklya futô fénye éjjel is ott jar még. (Arany Janos)
©

Tôrékeny termetét a tôke megtôrte... (Jôzsef Attila)

( î ) Csak maradj magadnak!
Biztatôm valâl,
Hittem szép szavadnak,
Mégis megcsalâl! (Csokonai Vitéz Mihàly)
Talâljatok ki ti is alliterâlô szôcsoportokat! A vâllalkozo kedvûek verset is irhatnak minél
tobb alliterâciôval! Milyen hangulati hatâsa van az egyes alliteralô hangoknak?

310. Allapitsatok meg, milyen mondatfajtak fordulnak elo az alabbi szovegszerkezetben!
Hogyan fiigg ossze a mondatok modalitasa a tartalommal es a mondanivaloval?

) 6 , csillag mit sirsz Messzebb te se vagy,
Mint egymastol itt a foldi szivek!
A Szlriusz van tolem tavolabb,
Vagy egy-egy tarsam, jaj, ki mondja meg? (Toth Arpad: Lelektol lelekig)
(2) Zsugorodj, oszi level hat!
Zsugorodj, rettento vilag! (Radnoti Miklos)
Q

estenkent hivnak tavoli fenyek
elmenjek innen summas legenynek
igeret szebben sohse zengett
idegen foldon nem vagok rendet (Nagy Zoltdn Mihaly)

A szépirodalmi szovegben a stiluselemeknek tôbbletjelentésük van, melyek megértése szükséges a mü üzenetének megértéséhez. Minden müvészien megformâlt
szoveget dekodol az olvasô, és ahâny ember, tulajdonképpen annyi olvasat, annyi
üzenet létezik, hiszen egy szôveg aktuâlis megértését befolyâsoljâk az olvasô élettapasztalatai, müveltsége, tudâsa, elôismeretei, de fogékonysâga, érzékenysége és
érzelmi âllapota is. Ugyanaz a müvészi szôveg mâs-mâs élethelyzetben ujraolvasva akâr mindig mâst, esetleg ûjabb tôbblettartalmat is felfedhet.

311. A gyermek- es ifjusagi irodalom vilaghiru alkotasai altalaban ugynevezett duplafedelu konyvek. Ez azt jelenti, hogy van egy olvasatuk, ami a gyermekhez szol, szamara ertelmezheto, es egy vagy tobb olyan olvasatuk is, amelyet csak idosebb eletszakaszban, esetleg
felnottkent erhet meg az olvaso. Otodik osztalyban tanultatok Lazar Ervin Negyszogletu
Kerek Erdo cimu meseregenyerol. Most, kozepiskolaskent olvassatok ujra a szoveggyujte-
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ményben található részletet! Milyen hangulata van a szóvegnek? Hogyan éri el az író a humoros stílushatást? Fogalmazzátok meg, hogy a humor mógótt milyen fontos gondolatok
rejtóznek! Értelmezzétek a részletet! Magyarázzátok meg a regény címét! Stiléma-e ebben
az esetben maga a cím?

A szépirodalmi stilus nyelvi jellemzói
A nagyfokú változatossága ellenére a szépirodalmi stílusnak is megvannak a
nyelvi, stiláris és szerkezeti jellemzói. Az alábbiakban ezeket foglaljuk óssze.
• Ez a legváltozatosabb stílusréteg, ez tükrózi a legtóbb egyéni sajátosságot.
• Felhasználhatja a nyelv valamennyi elemét, beleértve a tóbbi stílusréteg
eszkózeit is.
• Célja a müvészi, esztétikai hatás elérése a megfelelóen megválasztott nyel
vi elemek megfeleló kombinációjával.
• Jellemzóje a képszerü ábrázolás: szóképek (hasonlat, metáfora, megszemélyesítés, szimbólum, szinesztézia, allegória, metonimia, szinekdoché) és
alakzatok (kórülírás, ismétlés, kicsinyítés, nagyítás, párhuzam, ellentét
stb.) használata.
• Két alapformája a kóltói és a prózastílus, melyek kózül az elóbbi általában
változatosabb, tárgyának megfelelóen jellemzók rá a festói hatású szavak,
a szemléletes és kifejezó szóképek, a nem mindennapi mondatszerkesztés,
a nyelv zenei lehetóségeinek kihasználása.
• Eltér a szépirodalmi stilus nyelve az irodalmi münemek szerint is. Van
külónbség a lírai kóltészet, az epika és a drámai müvek nyelvi-stiláris
megformálása kózótt.

312. A hangoknak is megvan a stílushatásuk a müvészi nyelvhasználatban. Dóntsd el, az
alább felsorolt szavak kózül melyik három szó hangzása a legkellemesebb számodra, és indokold meg választásod!
gyóngy, hullám, stréber, karcol, álom, csillag, rózsa, üvegszilánk, szerencse, rúgás, bicikli, szilvabefótt

313. Mit gondolsz, a nevek alapján az alábbi kitalált meseszereplók kózül ki a jó és
kedves, illetve a gonosz és rút szerepló? A nevük alapján készítsd el külsó jellemzésüket!
Lilóka, Dropsz, Imola, Kricsnya, Bengó, Vrinyó, Dália, Tamilka

314, írd óssze azt a tíz-tíz magyar szót, melynek hangzása a legkellemesebb, illetve a legkevésbé kellemes számodra!
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315. Olvassâtok el Weôres Sândor Szâncsengô cimü versét! Hogyan, milyen hangulat keltésére alkalmazza a versben a külônbôzô hangok hatâsât a kôltô? Figyeljétek meg, hogyan
ail ôssze a kôzeledô majd a tâvolodô szânt idézô képsorrâ a hanghatâs!

Szâncsengô
Ej-mélybôl fôlzengô
- csing-ling-ling - szâncsengô.
Szâncsengô - csing-ling-ling tél csendjén halkan ring.
Fôldobban két nagy lô
- kop-kop-kop - nyolc patkô.
Nyolc patkô - kop-kop-kop csônd-zsâkbôl hangot lop.
Szétmâllô hangerdô
- csing-ling-ling - szâncsengô.
Szâncsengô - csing-ling-ling tél ôblén tâvol ring.

316. Olvassâtok el Arthur Rimbaud A magânhangzôk szonettje cimü versét, majd vizsgâljâtok meg, milyen hangulati hatâsa és stilushatâsa van az egyes hangoknak!

ê
A magânhangzôk szonettje
Szurok A! hô E! rôt I! zôld Ü! kék O! - csak egyszer
lehessek titkotok mind elbeszélni bâtor!
A!: - bolyhos ôv, mely a setét legyek farârôl
csillog, ha szôrnyü büzt belepnek lomha testtel!
A! ârnyak ôble! E! hüs pârâk, tiszta sâtor,
halk hôvirâg, kirâlyi hermelin, jégtüs gleccser!
I! biborok, kihânyt vér, kacagôgôrcs a keccsel
vonaglô nôi ajkon, ha düh rânditja s mâmor!
U!: - az isteni tenger nyugodt, gyürüzô tânca,
nyâjjal hintett fenyér csôndje, tudôsok rânca
a békés homlokon, mit alkimia tép fôl. O!: - szôrnyü harsonâk, mik itéletre zengnek,
és Csônd, melyben vilâgok és angyalok kerengnek,
Oméga! - viola sugâr az Ô szemébôl.
Tôth Arpâd forditâsa
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25. lecke
M as stilusrétegek elem einek m egjelenése a szépirodalm i
stilusban. M itôl egyéni az irô stilusa

A tôbbi stilusréteg elemeinek megjelenése a müvészi stflusban
Talâlkozhatunk a szépirodalom nyelvében az élôbeszéd stilusâra jellemzô elemekkel is. Ilyen példâul a pârbeszéd, mely a târsalgâsi stilus jellemzô müfaja, mégis
megannyi irodalmi müalkotâsban olvashatjuk irott vâltozatban, a kommunikâcios helyzetnek megfelelô stilusvâltozatban. A pârbeszédek részvevôi beszélgethetnek vâlasztékosan, hivatalosan vagy akâr a mindennapok hétkoznapi beszédmodorâban is, attôl függôen, milyen élethelyzetben (beszédszituâciôban) és
kik szôlalnak meg. Ilyenkor a dialôgus részvevôinek nyelvhasznâlata a szereplô
jellemzésének eszkôze, târsadalmi hovatartozâsânak, identitâsânak jelôlôje is
(mikozben ily môdon a születô esztétikum része). Az, hogy a szereplôk hogyan
szôlitjâk meg egymâst, hogyan kôszônnek, milyen nyelwâltozat (kôznyelv, nyelvjârâs, szleng, szaknyelvek, argô, gyereknyelv, hobbinyelvek, ifjûsâgi nyelv stb.)
elemeit hasznâljâk megszôlalâsaikban, jellemzi ôket, ugyanakkor az irô âltal a
hôseinek szânt szerep âmyalt bemutatâsânak a része a stilusban.
Ha példâul az irô az élôbeszédet, annak hatâsât akarja stiluseszkôzként idézni,
akkor hiânyos, rôvid mondatokat, tôltelékszavakat, szôismétléseket hasznâl.
A csoportnyelvek kôzül a szleng nyelwâltozat és az ifjûsâgi nyelv elemei gyakran
megjelennek a külônbôzô irodalmi alkotâsokban, fôleg a gyermek- és ifjûsâgi iro
dalmi müvekben. Céljuk egyértelmüen a hatâskeltés, a szereplôk, az âbrâzolt
élethelyzetek jellemzésére, hitelessé tételére szolgâlnak.

317. Olvassâtok el az alâbbi svéd gyermekverset, nevezzétek meg az ifjûsâgi nyelvnek a
versben megtalâlhato elemeit, majd figyeljétek meg, milyen élôbeszédre jellemzô elemek
vannak még a szôvegben! Milyen stilushatâsuk van ezeknek az elemeknek?

Soderparti
Daniel,
aki az osztâlyunkba jâr,
a vacsorât Sôderpartinak hivja.
„Sôdert esztek vacsorâra?”
kérdeztem egyszer
(mert szerintem ez a
Soderparti
olyan lükén hangzik).
„Frâszt” mondta Daniel,
„hûst eszünk,
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es mindenki nyomhatja a södert,
es senki se mondja,
hogy fogd be a szäd,
es mindig kipakolhatod,
ami a szivedet nyomja”
mondta Daniel es nevetett.
Megiscsak lüken hangzik, hogy
Söderparti.
De Ami a Szivedet Nyomja, az mär
igen!
Nälunk csak olyan közönseges
Vacsora van.
Siv Widerberg

Ugyanigy talälkozhatunk olvasmänyainkban nyelvjäräsi jelensegekkel, täjszavakkal, egy regiöra, täjegysegre jellemzö mondatfüzes vagy jellegzetes kiejtes rögzitesevel. Tömörkeny Istvän Szeged környeken jätszödö novelläiban peldäul a hösök
jellemzesere es tömöritesre, a drämai hatäs fokozäsära hasznälja a videkre jel
lemzö deli, ö-zö nyelvjärästipus elemeit. A täjszöknak, nepnyelvi kifejezeseknek
környezetet felidezö erejük, embereket megelevenitö hatäsuk van.

318. Olvassätok el Moricz Zsigmond Het krajcär cimü novelläjänak aläbbi reszletet! Nevezzetek meg a szöveg stilemakent hasznält täjnyelvi elemeit! Milyen cellal alkalmazza az irö
a täjnyelvi szavakat es kifejezeseket? Milyen
stflushatäsuk van ezeknek a szövegben?
En összekapargältam a sok lomot s beleraktam a fiökba. Az anyäm azalatt gondolkozott.
Ugy eltörte az eszet, nem tett-e valahova valaha valami penzt, de nem tudott röla.
De nekem fürta valami az ödalamat.

- Edes anyäm, en tudok egy helyet, a hon
van krajcär.
- Hol fiam, keressük meg, mig el nem olvad, mint a hö.
- Az üveges almäriumba, a fiökba vöt.
- O boldogtalan gyermek, be jö, hogy elebb nem mondtad, most asse lenne.

Felällottunk s mentünk az üveges almäriumhoz, aminek nem volt üvegje mär regen, de a
fiökjäba ott volt a krajcär, ahoi en tudtam. Härom nap ota keszültem kicsenni onnan, de
sose mertem. Pedig cukrot vettern vöna rajta, ha azt is mertem vöna.
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Elofordulhatnak a tudomanyos stilust idezo kifejezesek, szavak, fordulatok is a
szepirodalmi szovegekben, annak ellenere, hogy a tudomanyos nyelvhasznalat
pont az ellentete a poezisnek, a vilag muveszi felidezesenek. A tudomany racionalis, vilagos, leir, kifejt, altalanosit, mig a kolteszet (az irodalom) fiktiv, fantaziara epiild, emocionalis toltetu, egyedit megragado. Ha a szepiro, a muvesz ennek ellenere megis a tudomanyos stilus elemeivel operal, azokat stiluseszkozkent
hasznalja, annak mindig celja van, nevezetesen a hataskeltes erositese valamilyen modon.
Ugyanigy helyet kaphatnak a szepirodalom nyelveben a kiilonbozo szakmakra
jellemzo szakkifejezesek. A szakmai nyelv jellegzetessegeivel sokszor talalkozhatunk peldaul a szociografiai igennyel megirt alkotasokban, mint peldaul Illyes
Gyula oneletrajzi ihletesu Pusztak nepe, Zavada Pal Kulakpres, vagy Balogh Ed
gar Tiz nap Szegenyorszagban cimu, a karpataljai falvakat leiro alkotasa.

319. Olvassatok el az alabbi szemelvenyt, majd nevezzetek meg azokat a szavakat es kifejezeseket, amelyekkel az iro a szociografiai pontossagot igyekszik visszaadni! Mely szakmara jellemzoek ezek a szavak? Ezutan keressetek a szovegben archaikus stflushatast kelto szavakat, kifejezeseket! Vegiil figyeljetek meg, talalhatok-e a szovegben elobeszedre
jellemzo elemek es milyen cellal?

Szegenyember ajandeka
A szernyei hatarban ket zseller igazit utba a nagydobronyi rekeszek fele. A berlo
cseledjei. „Csak ugy ajandek a munkank” - mondjak. Nem kapnak erte, csak evi
200 koronat es 12 kobol buzat, ,,de csak csapos vekaval” . Ez azt jelenti, hogy lesimitjak a vekat a kimeresnel, nehogy tobb legyen valamivel. Egy tehenet, egy
disznot tarthatnak az uradalmi legelon, de meg ennek is venni kell takarmanyt
telire. Akinek sok a csaladja, buzat is vesz. Amikor megkerdezziik, hogy van-e
hat szakszervezetiik, fejet csovalja, es igy felel a szernyei magyar szegenyember:
„Nincsen, csak ez az iizletunk. Bizony, ebbol meg egy rongyot sem ragaszthatunk
magunkra.”
Az erdon, emlekszem, Ady Endrerol beszelgettunk. A barkaszoi szegenyember
valahogyan tobbszor is olyan szavakat, mondatokat hasznalt, amelyeket mi Ady
Endre verseibol ismertiink. Hiszen Ermindszent nines is olyan nagyon messze.
Elovettuk es kibontottuk a terkepet. Itt van rogton Tiszacsecse, Moricz Zsigmond sziilohelye, idebb van az Er, itt van Ady Endre faluja. Ezek az emberek itt
az 6 nepuk. Arany a sarban, osi termeszeti szepsegiikkel, dalaikkal, kulonos nyelviikkel, meseikkel es egeszsegukkel a szegenyseg moesaraba szoritott, rongyokba
vetkoztetett magyarok.
Balogh Edgar
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Megjelenhetnek egy irodalmi müalkotâsban a regionâlis nyelvhasznâlat jellegzetes elemei is. A kârpâtaljai magyar irodalomban példâul sok olyan müvel talâlkozhatunk, melyben a szerzô a kârpâtaljai magyar nyelvhasznâlat jellegzetes
sajâtossâgait, helyi nyelvjârâsi elemeket, kolcsônszavakat, a kôdvâltâs jelenségét,
a sajâtos kârpâtaljai magyar névhasznâlati és megszôlitâsi szokâsokat hasznâlja
stiluseszkozként, ha egy szituâciôt, egy élethelyzetet, egy szereplôt hitelessé akar
tenni az olvasô szemében, vagy netân ily môdon kivânja érzékeltetni a kârpâtal
jai magyar identitâst.

320. Olvassâtok el az alâbbi novellarészletet, majd nevezzétek meg, a kârpâtaljai magyar
nyelvhasznâlat milyen jellegzetessége fordul elô stilémaként, stiluseszkozként a szôvegben!

Teligât véletlen egybeesések emelték a kivâlasztott szerencsésebbek kôzé. Az
anyja csalâdnevét viselte, holott sem ârva, sem félârva nem volt. Besorolâsa születése utân néhâny nappai az anyakônyvi hivatalban doit el. A hivatalsegéd percig ha morfondirozott a hiânyzô apa adatain, aztân kézenfekvô megoldâsként leforditotta az ujszülôtt nevét, elégedetten irta nagykônyvébe a csalâdfônek szânt
rubrikâba az Eleknek megfelelô Alekszijt. Ilyen egyszerüen hatârozta meg a képzelt apa és létezô fia viszonyât a születési hely. Végül is mindkét valôs szereplônek vitathatatlanul elônye szârmazott abbôl, hogy a hivatalos nyelv nem egyezett az anyanyelvükkel. Annak, aki nem kivânt apa lenni, menekvést, annak
pedig, aki atyai elutasitâs ellenére jôtt a vilâgra, akâr menedéket is jelenthetett.
Az ujszülôtt Elek Alekszijovies azontûl a hivatal jovâhagyâsâval sajât maga fiaként boldogulhatott. Eszmélése idején mégis lâzadozott, nehezen nyugodott bele
megvâltoztathatatlan helyzetébe. Addig nyomozott, mignem minden hozzâférhetô adatot kideritett valôsâgos nemzôjérôl.
Berniczky Eva

Tehât ôsszefoglalôan elmondhatjuk, hogy:
• a szépirodalom nyelvében az ôsszes tôbbi stilusréteg, területi és târsadalmi nyelwâltozat elemei, jellegzetességei elôfordulhatnak stilémaként, stiluseszkôzként a müvészi hatâs elérése, fokozâsa érdekében, s vâlhatnak
ily môdon az esztétikum részévé;
• a müvészi nyelv minden eleme a nem müvészi nyelvbôl fakad, ugyanazokbôl a nyelvi elemekbôl ment, mint a nem müvészi stilusrétegek, de ezek
szerepe megvâltozik, mert poétikai funkciôt tôltenek be a szépirodalmi
szôvegben. Poétikai funkciônak nevezzük a müvészi kôzlés megformâltsâgât, esztétikai funkciôjât;
• az egyéni szépirôi stilus a nyelvi jegyek egyedi hasznâlatât jelenti ugyan,
de az egyedi stilâris sajâtossâgok mellett magâban foglalja az âltalânositâst is, mert csak igy érthetô egy egész beszélôkôzôsség szâmâra.
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Mitôl egyéni az irô stilusa
Az egyéni irôi stilus kialakitâsâra minden alkotô tôrekszik. Leginkâbb azért,
mert keresi az egyéni lâtâsmôdjâhoz, vilâgértelmezéséhez leginkâbb illô, azt legjobban kifejezô nyelvi megjelenitést. Tôrekszik tovâbbâ arra, hogy ez a nyelvi-stilâris megszolalâs ujszerû, mâsok âltal még ki nem meritett legyen, mely alkalmas a mondandô hatâsos kifejezésére, illetve a szépségnek mint esztétikumnak
a megjelenitésére. Mire tôrekszik tehât a nyelv segitségével a kôltô, az irô: a vilâg
egyéni leképezésére.

321. Olvassâtok el az alâbbi verset! Szerzôje Szapphô, a gôrôg kôltônô, aki a vilâgirodalomban elôszôr fogalmazta meg ilyen hitelesen és szenvedélyesen a kôltészet nyelvének segitségével a szerelem erejét. Prôbâljâtok megfogalmazni, miben rejlik a vers hatâsa! Mi
fontosat akar elmondani a vilâgrôl a kôltészet nyelvének segitségével a kôltô?

Szapphô: Ugy tünik nékem
Ugy tünik nékem, hogy az istenekkel
egy a férfiû, aki szemben ülhet
véled és édes szavadat kôzelrôl
hallja, hogyan szôl,
s ezt a vâgykeltô nevetést, amelytôl
felszôkik mellem kôzepén a szivem;
hisz ha lâtlak s bar kis idôre, hangot
nem tud a nyelvem
adni, megtôrvén elakad, s a kônnyü
tüz egész bôrôm befutossa végig
nyomban, és nem lât a szemem se, zugvân
zûg a fülem mâr.
Es veriték ont el, egész valômban
reszketek, fünél szinem ime zôldebb,
s mint ki végéhez kôzelit, olyannak
lâtszom, Agallisz.
Türni kell mindezt, ha ez igy van...
Devecseri Gâbor forditâsa

154

26. lecke
A képszerüség stiluseszközei a szépirodalm i stilusban

A képszerüség stiluseszközei
A szépirodalom nyelvének egyik alapvetó vonása, hogy a valóságot vizuális, érzéki megjelenités útján, vagyis képszerûen tükrözi. Ez különbözteti meg leginkább
a tudomány nyelvétól és a hétkóznapi nyelvhasználattól, bár utóbbi szintén gazdag képes kifejezésekben ( rohan az idö, borús kedvem van, a hegy lábához értünk ),
de nem tudatos müvészi céllal és értékkel. A szépirodalom sajátos kommunikáció, melynek eszköze a költöi nyelv. Tartalma mélyebb, sürítettebb, eredetibb,
mint a köznapi kózlésé. Hogy a szépirodalom betölthesse ezt a szerepét, sajátos
kifejezöeszközökre van szüksége. Ezeknek alapja is a mindennapokban használt
nyelv, csak másképpen, a müvészet eszkózeként alkalmazva. Ez a múvészi felhasználás teszi lehetóvé, hogy a nyelv hagyományos elemeivel is újat, egyénit
tud alkotni az irodalom. A müvészi nyelvhasználat eljárásainak egyik alapvetó
csoportja a szóképek.
A képek szerepe a szemléletesség és a hatásosság. A szóképek a nyelvi elemek átvitt értelmü használatán alapulnak, így ezek csak szövegben fejtik ki hatásukat.

A szókép egy fogalom, egy jelenség átvitele egy másik fogalomra, jelenségre a
kóztük fennálló valamilyen kapcsolat alapján.

A költö egy síkváltást hoz létre: a fogalmi síkról átirányítja a figyelmet a képi síkra, és a kettó egymásra vonatkoztatásával jön létre a müvészi hatás. A síkok kózti kapcsolatteremtés alapja lehet hasonlóság vagy érintkezés. Ezek szerint a kóvetkezó szóképek lehetségesek:
Hasonlóságon
alapuló

Hasonlóságon
és érintkezésen alapuló

Érintkezésen
alapuló

Képszerü
beszéd

Metafora

Szinesztézia

Metonimia

Hasonlat

Megszemélyesítés

Szimbólum

Szinekdoché

Korülírás
Eufemizmus

Allegória

Nem tartozik a szóképek kózé, de a képszerü beszéd jelenségének tartjuk a hasonlatot, a kórülírást és az eufemizmust. Ezeket a stílusjelenségeket szóképekhez
csatlakozó stiláris eszközöknek nevezzük.
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A hagyományos irodalomelméleti felfogás szerint a metáfora (gór. metaphora, epiphora, lat. translatio) „átvitel” , olyan szókép, mely egy képet,
fogalmat egy másikkal azonosít tartalmi v. hangulati hasonlóság alapján. Olyan szókép, névátvitel, amely két fogalom kózt fennálló tartalmi (külsó
vagy belsó, ritkán funkcióbeli) hasonlóságon vagy hangulati egyezésen alapuL A
metaforával a beszéló egy dolog jelentéstartalmát, vagy annak egy részletét úgy
érzékelteti, hogy két jelet egymásra vonatkoztat. Az egyik - a kifejezendó dolog
- rendszerint a nyelvben szokásos fogalmi megnevezéssel szerepel a szóvegben
(vagy csak a tudatunkban), a másik - a kifejezó elem - pedig képi természetü.
Például: Kezed pámámra hull, elalvó nyírfaág... (Radnóti Miklós)
Kezed - fogalmi megnevezés.
Elalvó nyírfaág - képi megnevezés.

Az ósszekapcsolás alapja a két szó jelentésének és a szót kórülvevó képzettársítási udvarnak érintkezése. A metáfora lényege az, hogy a két elem jelentése a szó
vegben ósszevillan, egymásba játszik, azonosul, de külónbózik is. A metáfora tehát kólcsónhatásra épüló kép. Valamennyi szókép kózt a legszemléletesebb és
leggyakoribb.

322. Olvassätok el az aläbbi idezeteket! Magyaräzzätok el, milyen jelentessik menten jön
letre a kölcsönhatäs, mi az alapja a nevätvitelnek az aläbbi metaforäk eseteben!

1

A lelkem ödon, babonäs vär. (Ady Endre)

(2 ) A bänat egy nagy öceän.
S az öröm?
Az öceän kis gyöngye. (Petöfi Sändor)
(3 ) A viläg egy kopott szeker,
Haladna, de nem messze er... (Arany Jänos)
323. Ällapitsätok meg, hogy külsö vagy belsö hasonlösäg-e az alapja az aläbbi metaforäknak!

0

Szeme, mint az acel, a szikrät ügy hänyja,
Utni keszül ökle csontos buzogänya; (Arany Jänos)

(0

Azzal a ket farkast az ölebe vette,
Az öreg nyoszolya szelire fektette,
Igy beszelve nekik: „tente, tente szepen:
A testverbätyätok fekszik itten epen.” (Arany Jänos)

A metafora stílushatása abból adódik, hogy a kifejezendó (azonosított) fogalomra,
jelenségre átvisszük a kifejezó (azonosító) fogalom, jelenség sajátosságait, s ezáltal egy névbe sürítve, tómórítve egyszerre két, egymástól távol eso dolog jelenik
meg a tudatunkban.
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Például: Elfeküdt már a nap túl a nádas réten,
Nagy vörös palástját künn hagyá az égen, (Arany János)
A naplementének ebben a színpompás metaforájában a kifejezendo (azonosított)
fogalom: a nap alkonypírja, a vörös színü alkonyi napsugarak , a kifejezo (azonosító)
pedig egy ruhadarab: a palást. A két jelentés egyidejüleg hat, s ez belsó gondolati
mozgást, feszültséget idéz eló az olvasóban. A két fogalom kólcsónhatásának eb

ben a folyamatában a metáfora tagjai új értelmi és hangulati jegyekkel gazdagodnak, érzelmileg telítettebbé, kirajzoltabbá válnak.
Alakjuk szerint kétféle metaforát különböztetünk meg:
A teljes (k étta gú ) m eta fora a kifejezendo (azonosított) és a kifejezo (azo
nosító) fogalom nevét egyaránt feltünteti. '
Például: ...A fiistfellegecskékben nagyapám arcát látom, szakállának a szúrását
érzem a homlokomon. Fehér virág a szakálla. (Sütö András)

(2 ) Az egyszerü (egytagú) m eta fora csak a kifejezo (azonosító) elemból, magából a képból áll (a kifejezendo fogalmát tehát hozzá kell érteni).
Például: Csillagokat rúgott szilaj paripája, (Petöfi Sándor: János vitéz)

A metaforák stílushatása aszerint is változik, hogy a kifejezo, vagyis a metáfora
milyen szófajú szó.
Például: Igei metáfora:
Ezüst derüvel ráz a nyír
Egy szellócskét és leng az ég. (József Aitila)
Fónévi metáfora:
...Aznap már falkában jottek a sárszínü felhók északnyugat felól, vastag
csimbókjaikat fóldig lógatva, nehéz farkaikat végighúzták a tar erdókón,
mintha a havat akamák kifésülni magukból. (Déry Tibor)
Melléknévi metáfora:
Nap alattam, nap fólottem,
Aranyos, tüzes felhóben,
Lenn a fényló víztükórben. (Vajda János)

A m e ta fo r á b ó l szá rm a z ó s z ó k é p e k

A megszemélyesítés - egyfelól elvont dolgokat, természeti jelenségeket, élettelen tárgyakat élóként mutat be (az élókre jellemzó cselekvéssel, érzéssel, tulajdonsággal ruház fel), másfelol nóvényeknek és állatoknak emberi érzést és cselekvést tulajdonít.
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Egy perc: a Nyàr meg sem hôkôlt bêlé
S Párisból az Osz kacagva szaladt.
Itt járt s hogy itt járt, én tudom csupán
Nyôgô lombok alatt. (Ady Endre)
Duhaj legény, fülembe nótáz,
Iszunk, iszunk s én hallgatom.
Piros hajnalok hosszú sorban
Suhannak el és részegen
Kopognak be az ablakon. (Ady Endre)

Az elsó idézetben az Ósz, a másodikban a hajnal van megszemélyesitve.

324. Olvassátok el az alábbi idézeteket, és keressetek példâkat bennük a megszemélyesitésre! Milyen hasonlóság alapján jôn létre a jelentéskapcsolat az egyes esetekben? Nevezzétek meg minden esetben azt az elvont fogalmat vagy tàrgyat, amit a kôltô megszemélyesit!

(T)

Mint kiúzott király országa szélérôl,
Visszapillant a nap a fôld peremérôl,
Visszanéz még egyszer
Mérges tekintettel,
S mire elér a szeme a tulsó határra,
Leesik fejéról véres koronája. (Petôfi Sândor)

( 2 ) A dér a kôkényt megeste
Hùvôs és ôreg az este. (Weôres Sândor)
( 3) A villamos is aluszik,
S míg szendereg a robogás,
Almában csônget egy picit Aludj el szépen, kis Balázs. (Jôzsef Attila)

A z a llegôria - olyan folyamatos, kifejtett metafora, amelynek jelentése tulmutat a benne foglalt szavak kôzvetlen jelentésén. A teljes allegôriâban a kifejezendô gondolât (gondolatsor) teljes egészében képsorrâ alakul ât. A képsornak ônmagâban is van értelme, de az allegôriânak mâsik jelentése is van: a képsornak
pontosan megfelelô gondolât.
Nyilt tengerre sodor, Hajom, az ûj
orkân?...
Biija, kôtélzete
hijjân, biija hajô még
âdâzabb vizek ostromât?
kerüld
a tengert, mely a mârvâny
Cyclâdok falait veri!
(Horatius)

1 KQ

A kôzépkori moralitásokban jelentös az allegorikusság szerepe. Míg korábban
minden jelképes ábrázolást allegóriának neveztek, a 18. századtól csak azt,
amelyben a megjelenített dolog jellemzöi közül mindazokat elhagyják, amelyek
nem szolgálnak a kifejezendö fogalmi tartalom érzékeltetésére. (Pl. Arany János:
A rab gólya). Egy-egy központi allegóriára épül Tompa Mihály: A madár fiaihoz,
Petófi Sándor: Foltámadott a tenger címú verse.

325. Olvassátok el az alábbi verset, melyben az allegória a totalitárius, egyeduralmi
rendszert rejti! Milyen központi gondolatra épül az allegória?

Os patkány terjeszt kórt miközöttünk,
a meg nem gondolt gondolât,
belezabál, amit kifóztünk,
s nem emberböl emberbe szalad.
Miatta nem tudja a részeg,
ha kedvét pezsgöbe öli,
hogy iszonyodó kis szegények
üres levesét hörpöli.
(József Attila)

A szinesztézia - alapformájában olyan metáfora, melyben különbözö érzékterületekhez tartozó, de rokon hangulatú fogalmakat kapcsolunk egybe.
Itt van az alkony, jó takaró
a hegyek ormán lilul a hó
itt van az alkony, csittul a zaj:
elhallgat a fény és fölvillan a dal.
(Babits Mihály)
Olykor sohajtó illat, hüs zene,
Es olykor: tágranyílt opál szeme
Egy-egy fényló, drága, ritka percnek.
(Tóth Árpád)

A Babits-idézetben a hallás (dal) és a látás (fény) útján érzékelhetó dolgok vannak felcserélve egymással, Tóth Arpád soraiban a tapintás (hús) és a hallás
(zene) cserélódótt fel.

326. Olvassátok el az alábbi idézetet! Milyen érzékterületek ôsszekeverése útján jött létre
a szinesztézia?
...lila dalra kelt
Egy nyakkendó (Tóth Arpád)

327. Próbáljatok minél több szinesztéziát alkotni a kóvetkezó szószedet segítségével!
Nota, élet, keserü, édes, sós, hideg, forró, hangos, szín, dallam
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A szim bölu m - hagyomânyos ertelemben valamely gondolati tartalom (eszme,
erzes, elvont fogalom) jelkepe, erzeki jele. A szimbölumban a kifejezendö valösâg
es a kifejezö kep között nines pontröl pontra követhetö megfeleles. Mağa a kep
mintegy önâllösul. Ezert az egyeni költöi szimbölum megertese gyakran nehez.
A szimbölum a nepkölteszet egyik kedvelt kepalkotö mödszere. A szerelmi szimbolika gazdag virâg- es gyümölcsmotivumokban. Legâltalânosabb virâgszimbölum a rözsa, ami mâr annyira közhellye vâlt, hogy a szeretöt ,,rözsâm”-nak nevezni mindennapos meg a közbeszedben is.
Edesanyâm rözsafâja,
En voltam a legszebb âga.
De egy hütlen leszakajta,
Keze között elhervaszta.
Hej rözsa, rözsa, ekes vagy.
Hajnali csillag, fenyes vagy.
Egyenes vagy, rözsâm, mint a nâd,
Nekem nevelt az edesanyâd. (Nepdalok)

Ezekben a szimbölumokban a rözsa nemesak mağa a szeretö, hanem a szerelem
is, vagyis rözsât szakitani annyi, mint a szerelmet elvezni.

328. Olvassâtok el az alâbbi verset! Pröbâljâtok megfejteni, mit szimbolizâl a virâg!

A kis virâg
Arnyekos erdön
Bolyongtam en,
Sötetzöld sâtor
Borult felem.
Egy kis virâgot
Talâltam ott,
Amely csillagkent
Vilâgitott.
Utânanyultam,
De kerve kert:
„Ne ölj meg! Nagy kâr
Egy eletert!”
Gyökerrel együtt
Kivettem öt,
Elültetem a
Hâzunk elött.
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Kertünk csendjében
Leí most hazât,
S vimlni fog még
Sok éven àt.
(J. W. von Goethe)

A magyar irodalomban a szimbólumok használata a szimbolizmus stílusirányzata
esetében, azon belül is Ady Endre kôltészetében a leglátványosabb. A legismertebb Ady-szimbólumok kôzül való az Ugar-szimbôlum, amely az elmaradott Magyarországot jelenti. A jelentéstársítás alapja ebben az esetben az ugar szô „feltôretlen, megmùveletlen fôlddarab” jelentése.
Elvadult tájon gàzolok:
Os, buja fôldôn dudva, muhar.
Ezt a vad mezót ismerem,
Ez a magyar Ugar. (Ady Endre)

329. Olvassátok el az alábbi idézeteket és eddigi irodalmi tanulmányaitok ismereteit is felhasználva magyarázzátok meg, mit jelentenek az alábbi Ady-szimbólumok!

Megôl a disznófejü Nagyùr,
Ereztem, megôl, ha hagyom,
Vigyorgott rám és ült meredten:
Az aranyon ült, az aranyon,
Ereztem, megôl, ha hagyom.
(Ady Endre)

Bibor-palástban jôtt Keletrôl
A rímek ósi hajnalân.
Jôtt boros kedwel, paripásan,
Zeneszerszámmal, dalosan
Es mellém ült le ôs Kajân.
(Ady Endre)

A metaforikus kifejezésekben az általános és az egyedi egybejátszásának vagyunk
tanüi: a kôltô a nyelv elemeit hasznàlja fel, de ezeket az elemeket igy még senki
nem kapcsolta ôssze, ettôl egyedi. A fogalmit a képivel, az általánost az egyedivel,
az azonosságot a külônbôzôvel ôsszeforrasztô folyamat a metáfora lényege.
A kôznapi beszédben és az irodalomban is azonosítandó tartalmak megragadhatóvá tétele („virágot a virágnak,,) érdekében metaforák százait, ezreit alkalmazzuk nyelvünkben, leginkább a retorikában, a politika nyelvezetében, ahol részben
el akaiják kerülni a dolgok nevén nevezését.

330. Gyújtsetek példákat komyezetetek nyelvéból a kôznapi metaforahasználatra!
Például: Drága kincsem...
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A metaforából származó szóképek mellett a kóltói képek másik nagy csoportját a
metonimia és a helóle származó szinekdoché alkotja. A metonimia esetében a
két fogalom kózti kapcsolat alapja térbeli, idóbeli, anyagbeli érintkezés vagy okokozati ósszefüggés.
Térbeli érintkezés a metonimia alapja, ha a helyet nevezzük meg az ott élók helyett:
Csendes a ház, ah de nines nyugalma,
Fólveré azt szerelem hatalma. (Vórósmarty Mihály)
Ház = a házban lakók
Idóbeli érintkezés a metonimia alapja, ha az ido jelóli az akkor élóket és az akkori eseményeket: Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!” (Petóf Sándor)
Századok = a századok során egymást kóvetó nemzedékek
Anyagbeli érintkezés a metonimia alapja, ha az anyag neve jelóli a helóle készült eszkózt: Kukoricza Jancsit célozza vasával (Petófi Sándor)
Vas = vasból készült fegyver
Ok-okozati érintkezés a metonimia alapja, ha az ok helyett az okozatot, elózmény helyett a kóvetkezményt nevezi meg:
Boglyák hüvósében tíz-tizenkét szolga (Arany János)
= a boglyák árnyékának hüvósében
Az Isten haragja megütótt egy hajdút (Arany János)
= Isten haragja miatt keletkezett villám

331. Olvassátok el az alábbi idézeteket és nevezzétek meg, a metonimia mely típusa található bennük!

O

Ne félj, hajóm, rajtad a Holnap hóse.

(^f' Pejlovam viszik Gyulára, Magamat vason utána.
;

Dicsvágy patakja! Ajkaim helóle
Sok boldogító mámort ittanak.

A szinekdoché a metonimia egyik fajtája. Olyan metonimia, melyben a nem
és a fajta vagy a rész és egész felcserélésén alapul a szókép.
Nem és fajta eseréje:
Sok vad s madár gyomra/ Gyakran koporsója / vitézül holt testeknek. (Zrínyi Miklós)

(Nem azt mondja a kóltó, hogy farkas és dógkeselyü, hanem hogy vad és madár)
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Resz es egesz csereje:

Szaz vitorla klizd a tengeren.

(Nem a hajot mint egeszet, hanem annak reszet, a vitorlat nevezi meg a kolto a
hajo helyett.)
A hasonlat a szokepekhez tartozo nyelvi-stilisztikai eszkoz. A szemleletesseg
mondat erteku nyelvi eszkoze, amelyben valamit massal osszevetve tesziink elkepzelhetobbe, arnyaltabba. Formailag a mondatban kotoszok, hatarozoszok,
utaloszok kapcsolhatjak ossze a hasonlitottat es a hasonlot, de nevutos szerkezettel es kepzett szoval is kifejezheto. Lehet erzelmi es/vagy hangulati:
Szerelmem oly nagy, mint az ocean
S oly mely. (Shakespeare)
Ki es mi vagy? hogy igy tuzokado gyanant
Tenger melysegebol egyszerre bukkansz ki. (Petofi Sandor)

332. Olvassatok el az alabbi idezetet! Mondjatok el sajat szavaitokkal, mit akar kifejezni a
kolto a hasonlat segitsegevel!
Mint hulla a hulla! veszett a pogany
Ko modra befolyvan a hegy menedeket (Arany Janos)

A homeroszi vagy epikus hasonlat hosszabb teijedelmu, leiro jellegu, gyakran elkalandozik az eredeti targytol.
Peldaul: ...ok a magas kapuszarnyak elott ort allani voltak,
mint a magaslombu tolgyfak a hegyek tetejeben,
melyek nap-nap utan alljak a vihart meg az orkant,
szertefuto roppant gyokeriikkel a foldbe fogozva. (Homerosz)

A koriiliras (vagy idegen szoval perifrazis) olyan szerkezet, amelyben egyetlen
szoval megnevezheto, megjelblheto fogalmat tobb szobol alio kifejezes, valamilyen
nyelvi szerkezet helyettesit; a kifejezendo es az alkalmazott nyelvi szerkezet egymassal valamilyen kiilso, belso kapcsolatban all. PI. az alabbi idezet azt jelenti:
szerelmes lett.
Kumilla szep haja megkotoze sziivet
Ifju Delimannak.
(Zrinyi Miklos)

A koriiliras altal erzekletesebbe, szemleletesebbe valik a kifejezes, es elkeriilheto
az ismetles.
Moricz Zsigmond Rozsa Sandor a lovdt ugratja cimu muveben a nez iget igy iija koriil:
Igaz, mogmondta, hogy otet azert hozza magaval, hogy figyeljen. Tobbszor is megmondta, hogy osztan nyitva logyon a szomod.

Az eufemizmus a durva stiluserteku vagy illetlen szo, kifejezes helyett hasznalt szepito, enyhebb arnyalatu szo, kifejezes. Gyakori a koznyelvben es a szep-

irodalomban. PI. a meghalt helyett mondják, hogy jobblétre szenderült, eltävozott az
élók sorából . A koltészetben gyakori a halál eufemisztikus kifejezése.
P éldául: És ha láttál szépen nótt virágot
Elhajolni belsó baj miatt,
Úgy hajolt el, félvén a világot,
Szép Ilonka titkos bú alatt.[...]
Hervadása libomhullás volt:
Ártatlanság képe s bánaté.

(Vörösmarty Mihály)

333. Gyüjtsetek eufemisztikus (akár költöi, akár köznyelvi) kifejezéseket a következö szavak stílushatásának enyhítésére:
bolond, meghalt, süket, csúnya!

A koltészet nyelvében a felsorolt szóképek és stfluseszközök nem önmagukban,
hanem összefonödva, úgynevezett komplex költöi képben is mégjelenhetnek.
Vizsgáljuk meg például újra a megszemélyesítés szemléltetésekor használt Petofi-idézetet!
Mint kiüzött király országa széléról,
Visszapillant a nap a fold pereméról,
Visszanéz még egyszer
Mérges tekintettel,

S mire elér szeme a tulsó határra,

'

Leesik fejéról véres koronája.

............. ■■- ....... ............... - ' -

.......... 1 ■

'■

' ...... ■

Mint látjuk, a szövegben a megszemélyesítés (visszapillant a nap) egy hasonlatba
{mint kiüzött király), egy metonímiába {elér szeme...) és egy szimbolikus körülírásba {leesik fejéról véres koronája) ágyazva jelenik meg.

334. Olvassátok el az alábbi idézetet, majd nevezzétek meg a bennük található költöi képeket! Ezután minden kép esetében magyarázzátok el, milyen jelentéskapcsolaton alapul!
Végül nézzétek meg, hogyan lesz szemléletes a komplex kép segítségével a költöi gondolat!
Fogalmazzátok meg saját szavaitokkal ezt a gondolatot!

A kék, vas éjszakát már hozza hömpölyögve
lassúdad harangkondulás.
Es mintha a szív örökröl-örökre
állna s valami más,
talán a táj lüktetne, nem az elmúlás.
Mintha a téli éj, a téli ég, a téli érc
volna harang
s nyelve a föld, a kovácsolt fold, a lengo nehéz.
S a szív a hang.
(József Attila)
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27. lecke
A tanult ismeretek összefoglaläsa es begyakorläsa

335. Egy üjonnan feltalält tärgyat elnevezhetünk-e magyarul igy: tpozrunkbna, bbetö, lo-

koro ? Indokold meg a välaszodat!
336. Olvassätok el a szöveggyüjtemenyböl Weöres Sändor Az äbece 25 betüjere cimü verset, es nevezzetek meg, milyen hangulati hatäsa van az egyes hangoknak, illetve azt, hogy
a költö milyen hangulati erteket tulajdonit az egyes hangoknak! Välasszatok ki ti is pär
hangot, es pröbäljätok megverselni, milyen hatäsünak halljätok azokat!
337. Milyen stflushatäsuk van az aläbbi verssorokban az alliteraciöknak?

Keservesen kinzatol
Vas szegekkel veretel (Ömagyar Märia-siralom)
A vadak, farkasok ülnek szenderedve,
Barlangjäban belöl bömböl a mord medve. (Csokonai Vitez Mihäly)
...magänyossäg viteze,
magam eilen vitez
barangolö borongö
ki bamba bün borong,
borzongö büs borongö
barättalan bolond (Babits Mihäly: Egy szomorü vers)
...Mert a halottnak is härmat harangoznak... (Kömives Kelemenne balladdja)
338. Olvassätok el a szöveggyüjtemenyben talälhatö sved gyermekverseket, nevezzetek
meg az ifjüsägi nyelvnek a versekben megtalälhatö elemeit, majd figyeljetek meg, milyen
elöbeszedre jellemzö elemek vannak meg a szövegekben! Milyen stflushatäsuk van ezeknek az elemeknek?
339. Olvassätok el Illyes Gyula Szömüzeum cimü iräsänak reszletet! Keressetek meg, mi
lyen szöbelisegre jellemzö elemek talälhatok a szövegben!

Szömüzeum
Ezt nezd meg. Egy igazi öreg csoroszlya. Egy igazi öreg csoroszlya. Egy igazändi,
igen: de szö szerint. Ezen a szegen! A falra akasztva! Ez, ez a rozsdäs vasdarab.
Epp azert szereztem be, hogy ne legyen felreertes! Ez meg, no taläld ki, micsoda.
Lätod, forog, mint a motolla. Hallgatsz, mi, pupäk?
Ez egy valösägos motolla. Az egyetlen a faluban. Igen, ez is valamifele testörszolgälatot teljesit. Hat ez, mit gondolsz, mi a szösz lehet?
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Szósz. Ez bizony a szósz. Egy marék eredeti szósz. így még kóc is lehetne; várj,
rógton hozom, amire rátéve félreérthetetlenül szósz lesz. Gondolom, hallottad;
guzsalyos. Illetve olvastad: guzsalyosba járni.
Hát tessék, ez a guzsaly. Társa esztendók óta a budai ház fóljárójában fiigg, a vendégek, már akik meglátják, valami szépen kifaragott szerecsen dárdanyélnek nézik.
(Illyés Gyula)

340. Olvassátok el a szóveggyüjteményból József Attila Igaz, ószinte búcsú címü versét! A
verset a kóltó pályája elején, ifjú korában írta. Keressétek meg azokat a stiláris jegyeket
(szavakat, kifejezéseket), melyek az ifjúkori dacnak, lázadásnak a kifejezói a versben!

341. Olvassátok el otthon a szóveggyüjteményból Lázár Ervin Négyszógletü Kerek Erdó
címü regényének Dóm-dódom-dódóm címü fejezetét! A fejezet humoros stílushatást kelt.
Nevezzétek meg azokat a stiláris elemeket, amelyek a hatást elóidézik! Majd fogalmazzátok meg írásban, mit tudunk meg a humor segítségével a kóltészetról, a versról, a müvészi
nyelv mükódéséról!

342. Olvassátok el a szóveggyüjteményból Balogh Edgár Tíz nap Szegényországban címü szociográfiai írásának ott található részletét, majd foglaljátok óssze írásban, hogy a szóveg milyen
arányban tartalmaz a müvészi nyelvhasználatra, illetve a szakszerü tudományos nyelvre jel
lemzó stüuseszkózóket! Allításaitokat szemléltessétek a szóvegból vett példákkal!

343. Olvassátok el a szóveggyüjteményból Vari Fábián László Tábori posta címü regényé
nek részletét! A leírásban milyen más stüusréteg elemeit fedezitek fel? Irjátok ki a szóveg
ból a terminus technicusokat! Mely szaknyelv jellemzó szókészletét használja itt az író?

344. Olvassátok el a szóveggyüjteményból Karinthy Frigyes Igy írtok ti címü stílusparódiájából az Ady Endre stílusát parodizáló verset! Próbáljátok megfogalmazni, miért hatásos a parodia, mi a humor nyelvi forrása! Majd nevezzétek meg a versból azokat a szava
kat és kifejezéseket, amelyek Ady Endre stílusát idézik! Allításaitokat támasszátok alá
Ady Endre valós verseiból vett idézetekkel!

345. Olvassátok el a szóveggyüjteményból Szapphó Úgy túnik nékem kezdetü versének két
átkóltését Catullus és Ady Endre tollán! Mi a külónbség az átkóltések és az eredeti vers
kózótt? Hogyan jelenik meg Catullus és Ady egyénisége a versekben? Nevezzétek meg a
szóvegekben a csak Catullusra, majd a csak Adyra jellemzó stüuseszkózóket!

346. Minden nyelwáltozat és stüusréteg a saját nyelvi jeüemzói segítségével idézi fel a világot. Próbáljátok a már ismert Szapphó vers kóltói képeit az ifjúsági nyelv vonatkozó
szleng kifejezéseire „lefordítani” ! (például: Nyelvem eltompúl ajakim kózótt = Nem jutok
szóhoz, gombóc van a torkomban, egy mukk se jón ki a torkomon stb.) Ehhez a feladathoz
kapcsolódóan Kólcsey Ferenc fordításában találjátok a verset a szóveggyüjteményben.
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347. Olvassátok el a szóveggyújteményból Charles Baudelaire Az albatrosz címú versét,
majd fejtsétek meg az allegória jelentését! Milyen más koltói képek segítségével fejti ki az
allegóriát a koltó? Keressetek példákat a válaszra a vers szovegéból!
348. Próbáljátok a szemléletessé tétel érdekében metaforává alakítani az alábbi hasonlatokat!

( 0 Piros a szája, mint a rózsa. ( 2) Vékony a dereka, mint a nád. ( 3) Úgy villan
a szeme, mint az ôrdôgé. ( 4) Helyén a szíve, mint a bátor oroszlánnak.
349. Nevezzétek meg, milyen szóképen alapulnak az alábbi kóznyelvi kifejezések!

(T) Nines

egy vasam sem! ( 2) Te egy címeres ôkôr vagy! ( 3) Jár a motor az
autómban. O Nehogy már a befótt tegye el a nagymamát! ( 5) Aranyat kapott
születésnapjára. (§ ) Húzz el, mint a vadlibák!
350. Olvassátok el az alábbi idézetet, majd nevezzétek meg a bennük található koltói képeket! Ezután minden kép esetében magyarázzátok el a jelentéskapcsolatot, amelyen alapul! Végül nézzétek meg, hogyan lesz szemléletes komplex kép segítségével a koltói gondo
lât! Fogalmazzátok meg saját szavaitokkal ezt a gondolatot!

Nedves, tapados szeled mása
szennyes lepedók lobogása,
óh éj!
Csüngsz az égen, mint kôtelen
foszló perkál s az életen
a bú, óh éj!
(József Attila)
351. Olvassátok el a szóveggyújteményból Radnóti Miklós Levél a hitveshez címú versét!
Fogalmazzátok meg a benne rejló gondolati tartalmat! Hogyan szolgálják a koltói képek
ennek a tartalomnak a szemléletessé tételét? Válaszotokat támasszátok alá a versszóvegból vett példákkal!
352. Biztosan van kedvenc versetek a világirodalomból. Keressétek meg a szovegét, majd
íijatok rovid fogalmazást arról, milyen stüuseszkózók segítségével jelenik meg a választott
versben az a gondolati tartalom, amit a koltó a világról el akar mondani nekünk. Gyújtsétek ki az alkotóra és a stílusára jellemzó szavakat és kifejezéseket a vers szovegéból!
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Szöveggyujtem en y a gyakorlatokhoz
I. fejezet

Ady Endre
Pärisban järt az Osz
Pärisba tegnap beszökött az Osz.
Szent Mihäly ütjän suhant nesztelen,
Kanikuläban, halk lombok alatt
S talälkozott velem.
Ballagtam eppen a Szajna feie
S egtek lelkemben kis rözse-dalok:
Füstösek, furcsäk, büsak, biborak,
Arröl, hogy meghalok.
Eiert az Ösz es sügott valamit,
Szent Mihäly ütja beleremegett,
Züm, züm: röpködtek vegig az uton
Trefäs falevelek.

Imre Adam illuszträciöi

Egy pere: a Nyár meg sem hökölt bêlé
S Párisból az Ösz kacagva szaladt.
Itt járt s hogy itt járt, én tudom csupán
Nyögo lombok alatt.

Weöres Sándor
Száncsengo
Ej-mélyból fölzengo
- csing-ling-ling - száncsengo.
Száncsengo - csing-ling-ling tél csendjén halkan ring.
Földobban két nagy ló
- kop-kop-kop - nyole patkó.
Nyolc patkó - kop-kop-kop csónd-zsákból hangot lop.
Szétmálló hangerdo
- csing-ling-ling - száncsengo.
Száncsengo - csing-ling-ling tél óblén távol ring.

7.

Beregsurány - Nyíregyháza
2009.06.19
induló
megállóhely

érkezó
megállóhely

1

Beregsurány,
autóbuszváróterem

Nyíregyháza,
autóbuszállomás

4:14

5:50

1:36

2

Beregsurány,
autóbuszváróterem

Nyíregyháza,
autóbuszállomás

13:43

15:30

1:47

3/1

Beregsurány,
autóbuszváróterem

Vásárosnamény,
Fó tér

5:03

5:41

0:38

3/2

V ásárosnamény,
Fó tér

Nyíregyháza,
autóbuszállomás

6:02

7:15

1:13

4/1

Beregsurány,
autóbuszváróterem

V ásárosnamény,
Fó tér

6:20

7:00

0:40

indul érkezik összidö várakozás kifejtés

_
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0:21

2:12

.

4/2

Vâsârosnamény,
Fô tér

Nylregyhâza,
autôbuszâllomâs

9:12

10:25

1:13

5/1

Beregsurâny,
autôbuszvârôterem

V âsârosnamény,
Fô tér

8:28

9:06

0:38

1:36

10.

Négyesy Laszlo
Négyesy Laszlo (Szentes, 1861. marc. 6. - Bp., 1933. jan. 7.): irodalomtôrténész, esztéta, egyetemi tanâr, az MTA tagja (1. 1896, r. 1918, t. 1931). Az egy.-et
Bp.-en és Bécsben végezte. Bp.-en 1885-ben szerzett bôlcsészdoktori és tanâri
diplomat. 1885-töl egri, 1887-töl szolnoki, 1891-töl 1911-ig bp.-i gimn. tanâr.
1893-ban magântanâri képesitést nyert. 1911-töl a m. irodalomtôrténet, 1923-töl
1932-ig az esztétika ny. r. tanâra a bp.-i egy.-en. 1904-töl a Kisfaludy Tars. tagja.
A Magyar Irodalomtôrténeti Târs. megalakulâsâtol, 1911-töl alelnöke, 1921-töl
halâlâig elnöke. 1896-töl az Orsz. Magyar Kôzépiskolai Tanâregyesület fotitkâra,
1907-töl elnöke. 1920 - 22-ben ngy.-i képviselo. Szâmos kôzépisk. irodalomtôrté
neti, stilisztikai és poétikai tankönyvet irt. Magyar klasszikusok müveibol sok
kiadâst rendezett sajtô alâ. Bar a konzervativ esztétikai irânyzat hive volt, tanitvânyai közül többen az ûj modem irânyzat (Nyugat) ûttôroi lettek (stilusgyakorlatain kötöttek egész életre szölö barâtsâgot Babits Mihâly, Juhâsz Gyula, Kosztolânyi Dezso, Toth Ârpâd stb.). - F. m. Magyar verstan (Bp., 1886); A magyar
verselmélet kritikai tôrténete (Bp., 1888); A mértékes magyar verselés tôrténete
(Bp., 1892); Arany (Bp., 1917); Kazinczy pâlyâja (Bp., 1931). - Irod. Emlékkônyv
N. L. hetvenedik születésnapja alkalmâbôl (Bp., 1931); Hekler Antal: Megemlékezés N. L.-rôl (Bp., 1934); Kéky Lajos: N. L. emlékezete (MTA Emlékbeszédek,
Bp., 1937): Pataky Lâszlo: N. L. verselméleti munkâinak jelentôségérol (Eger,
1957); Juhâsz Gyula: Ôrôkség (Bp., 1958); Kosztolânyi Dezso: N. L. (Irôk, festok,
tudosok, II., Bp., 1958.)
(Magyar Eletrajzi Lexikon)
Schöpflin Aladâr
Négyesy Laszlo
Verstôrténeti és verselméleti kutatâsok, néhâny irôi életrajz, egy kitünô Zrinyikiadâs, egy nagy kötetnyi magyar irodalomtôrténet, egy sereg irodalomtôrténeti
tanulmâny a fobb munkâk, amelyek Négyesy Lâszlo nyomât jelzik a magyar irodalomtudomânyban. Gyulai Pâl és még inkâbb Beôthy Zsolt tanitvânya volt s
mesterei gondolatmenetét folytatta, egyes részletekben tovâbbfejlesztette. Tanitvâny volt, akibol szorgalma és okossâga mestert csinâlt. Az élet minden vonalân
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konzervatív volt, de az új világ új irodalmi kívánalmaival és ízlésével szemben
mégis annyival tóbb megértést tanúsított, amennyivel fiatalabb volt náluk az
1867 utáni kor gyermeke. Múveltségével, egész gondolkodásával a XIX. század
világképében gyókerezett, pozitivista volt, de itt-ott jelét adta, hogy az új világról
is él benne legalább némi sejtelem. Konciliáns természet volt, aki nem szerette a
harcot, ha azonban belekeveredett, tudott éles is lenni, sót kíméletlen. A pár év
elótt Móricz Zsigmond ellen kitórt vad hajsza tulajdonképpen az ó egyik cikkéból
induit ki, de - mint nekem nem sokkal utána mondta - maga is zavarba jótt,
hogy mi lett egy taktikai célból odavetett mondatából.
Egyes részlettanulmányai megoldották vagy legalább a megoldáshoz kózelebb
vitték a magyar irodalom néhány régi problémáját, néhány új problémát is vetett
fel. Egyébként a magyar irodalom múltjának azt a képét, amelyet mesterei hagytak rá, inkább csak bóvítgette, csinosítgatta, de lényeges változtatást nem végzett rajta. Elhintett néhány olyan gondolatot, tett olyan megfigyeléseket, amelyeknek késóbbi kutatók hasznát vették, amelyek kiindulópontjai lettek további
jelentós eredményü kutatásoknak, de úttóró nem akart lenni, megmaradt a maga
tisztes határai kózótt. Szolíd, józan szellemétól ép olyan távol voltak a zseniális
kilobbanások, mint az elmélyedésnek azok a finomságai, amelyek Péterfyben és
Riedlben a magyar essayt a világirodalmi színvonal kózelébe emelték. Hasznos,
derék munkás volt, lelkiismeretesség dolgában példaadó, nem is akart más lenni.
Akadémikus volt a szó jobbik értelmében, jó egyetemi szakember és tanítványainak tanubizonysága szerint jó tanár, aki szívesen foglalkozott a hivatali kótelességeken túl is olyan hallgatókkal, akik érdeklódést tanusítottak tantárgyai, elóbb
a magyar irodalomtórténet, késóbb az esztétika iránt.
Meg kell még említeni, hogy annak idején nevezetesek voltak „stílusgyakorlatok”
órái, olyan egyetemi ónképzókór-felé, amelyben a diákok saját dolgozataikat, kóztük verseket egyéb szépirodalmi dolgaikat is olvasták fel. Ezek kózül a fiatal felolvasók kózül nem egyból késóbb hírneves író lett. Babits, Kosztolányi, Tóth Arpád, Juhász Gyula és még tóbben mások itt találták meg elsó nyilvánosságukat,
s innen léptek ki az irodalomba. Négyesy László ezt nem egyszer büszkén emlegette.
(Nyugat 1933/2. szám)

11.

Bally, Charles
svájci nyelvész
(Genève, 1865-1947)
Charles Bally a genfi nyelvészeti iskola tagja. Ferdinand de Saussure legközvetlenebb tanítványa, és méltó utódja mesterének a genfi egyetemen.
Saussure halála után három éwel, 1916-ban adták ki a mester munkáját.
Charles Bally és Albert Sechehaye közösen szerkesztették és jelentették meg sa
ját jegyzeteik és Saussure hátramaradt jegyzetei alapján a Cours de linguistique
générale çimen közreadott mûvet. Magyar fordításban Bevezetés az általános
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nyelvészetbe cimen csak 1967-ben jelent meg. Bally teremtette meg a nyelvtudomânyi stilisztikât. Az irodalmi és a kôltôi stilust a kôznyelv ill. a beszélt nyelv
stilisztikai vizsgâlatok târgyaként vizsgâlta. A mindenkori nyelvâllapot vizsgâlatât tekinti a nyelvtudomâny elsôdleges feladatânak, ezért nagy érdeklôdéssel tanulmânyozza a nyelv és a nyelven kivüli valosâg viszonyât, a nyelvi jel természetét. Szinte minden tanulmânyâban megfigyelhetô a szinkrônia és diakrônia
viszonya, ugyanûgy, mint a jelolô és a jelôlt kapcsolata. Bally a nyelv szinkron
vizsgâlatât tartja elsôdlegesnek, mert szerinte ez a vizsgâlat teremt megfelelô
alapot ahhoz, hogy a kutato eredményesen tanulmânyozhassa a beszéd és a gondolkodâs viszonyât.
Fôbb müvei:
• Précis de stylistique. [1905] (Bevezetés a stilisztikâba.)
• Trait de stylistique française. [1909] (A francia stilisztika kézikônyve.)
• Le langage et la vie. [1913] (A nyelv és az élet)
• Linguistique générale et linguistique française. [1932] (Altalanos és fran
cia nyelvészet.)

11.
Zlinszky A ladâr (Cegléd, 1864. jun. 5. - Veszprém, 1941. dec. 2.): irodalomtôrténész, esztéta, az MTA tagja (1. 1922, r. 1939). ~ Imre fia. A bp.-i egy.-en 1888ban tanâri és bôlcsészdoktori diplomat szerzett. 1887-tôl bajai, pancsovai és zombori, 1896 - 1921 kôzôtt bp.-i gimn. tanâr, 1922-ben a bp.-i egy.-en magântanâr,
1933-tôl c. ny. rk. tanâr. 1921 - 34 kôzôtt a bp.-i tanârképzô intézet tanâra. Tôbb
uttôrô jellegü, stilisztikai és stilustôrténeti tanulmânya jelent meg. Kôzépisk.
tankônyvei igen elteijedtek voltak. - F. m. Heliodoros a magyar irodalomban
(Bp., 1897); Rhetorika (Bp., 1900); Stilisztika és verstan (Bp., 1914); Klasszicizmus és romanticizmus (Bp., 1924); Az eufémizmus (Bp., 1931); Bânôczi Jôzsef
emlékezete (Bp., 1931); Petôfi és a zseni-elmélet (Bp., 1941); A magyar stilisztika
utja (stilisztikai tanulmânyok, Bp., 1961). - Irod. Z. A. (MTA Almanach, 1941);
Voinovich Géza: A fôtitkâr megemlékezése (Akad. Ert. 1941); Gulyâs Pâl: Z. A.
(Irod. tort. 1942); Alszeghy Zsolt: Z. A. (Irod. tort. 1942); Sâgi

12.

Vôrôsmarty Mihâly
A vén cigâny
Hûzd râ cigâny, megittad az ârât,
Ne lôgasd a lâbadat hiâba;
Mit ér a gond kenyéren és vizen,
Toits hozzâ bort a rideg kupâba.
Mindig igy volt e vilâgi élet,
Egyszer fâzott, mâsszor lânggal égett;
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Húzd, ki tudja meddig húzhatod,
Mikor lesz a nyútt vonóbul bot,
Sziv és pohár tele búval, borral,
Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal.
Véred forrjon mint az ôrvény árja,
Rendüljön meg a veló agyadban,
Szemed égjen mint az üstökös láng,
Húrod zengjen vésznél szilajabban,
Es keményen mint a jég verése,
Odalett az emberek vetése.
Húzd, ki tudja meddig húzhatod,
Mikor lesz a nyútt vonóbul bot,
Sziv és pohár tele búval, borral,
Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal.
Tanulj dalt a zengó zivatartól,
Mint nyög, ordít, jajgat, sir és bömböl,
Fákat tép ki és hajókat tórdel,
Eletet fojt, vadat és embert öl;
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Haboru van most a nagy vilagban,
Isten sirja reszket a szent honban.
Huzd, ki tudja meddig huzhatod,
Mikor lesz a nyutt vonobul bot,
Sziv es pohar tele buval, borral,
Huzd ra cigany, ne gondolj a gonddal.
Kie volt ez elfojtott sohajtas,
Mi uvolt, sir e vad rohanatban,
Ki dorombol az eg boltozatjan,
Mi zokog mint malom a pokolban,
Hullo angyal, tort sziv, oriilt lelek,
Vert hadak vagy vakmero remenyek?
Huzd, ki tudja meddig huzhatod,
Mikor lesz a nyutt vonobul bot,
Sziv es pohar tele buval, borral,
Huzd ra cigany, ne gondolj a gonddal.
Mintha ujra hallanok a pusztan
A lazadt ember vad keserveit,
Gyilkos testver botja zuhanasat,
S az elso arvak sirbeszedeit,
A keselynek szarnya csattogasat,
Prometheusz halhatatlan kinjat.
Huzd, ki tudja meddig huzhatod,
Mikor lesz a nyutt vonobul bot:
Sziv es pohar tele buval, borral,
Huzd ra cigany, ne gondolj a gonddal.
A vak csillag, ez a nyomoru fold
Hadd forogjon keserii leveben,
S annyi bun, szenny s abrandok diihetol
Tisztuljon meg a vihar heveben,
Es hadd jojjon el Noe-barkaja,
Mely egy uj vilagot zar magaba.
Huzd, ki tudja meddig huzhatod,
Mikor lesz a nyutt vonobul bot:
Sziv es pohar tele buval, borral,
Huzd ra cigany, ne gondolj a gonddal.
Huzd, de megse, - hagyj beket a hurnak,
Lesz meg egyszer unnep a vilagon,
Majd ha elfarad a vesz haragja,
S a viszaly elverzik a csatakon,
Akkor huzd meg ujra lelkesedve,
Isteneknek teljek benne kedve.
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Akkor vedd fei ujra a vonót,
Es derüljön zordon homlokod,
Szúd teljék meg az öröm borával,
Húzd, s ne gondolj a világ gondjával.
1854. július-augusztus

Imre Ádám illusztrációja
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Gérard de Nerval
El Desdichado
Az ozvegy, a sótét vigasztalan vagyok,
templomtalan kegyúr, az aquitáni herceg;
fényes lantom folott - mert csillagom halott,
a melankólia fekete napja reszket.
Ki sírom éjjelén nyújtottad vigaszod,
kedves virágomat add vissza dúlt szivemnek,
Posilippo hegyét, a kék olasz habot
s a lugast, hoi borág és rózsák keverednek.
Phoebus vagyok? Amor? Biron vagy Lusignan?
A királynói csók ráforrt homlokomra;
láttam fiirdó szirént grottában álmodozva
S már kétszer keltem át az Acheron zaján,
pengetve Orpheus lantját, hol váltva szárnyal
a szent nó sóhaja a tündér sikolyával.
(Kálnoky László fordítása)

13.
Nagy László
Ki viszi át a Szerelmet
Létem ha végleg lemerúlt
ki imád tücsok-hegedút?
Lángot ki lehel deres ágra?
Ki feszül fol a szivárványra?
Lágy hantu mezóvé a sziklacsípóket ki óleli sírva?
Ki becéz falban megeredt
hajakat, veróereket?
S dúl hiteknek kicsoda állít
káromkodásból katedrálist?
Létem ha végleg lemerúlt,
ki rettenti a keselyút!
S ki viszi át fogában tartva
a Szerelmet a túlsó partra!

Imre Ádám illusztrációja

176

Órkény István
Csupa kózhely
Két test, egy lélek
Nem tudok nélküled élni
Ha távol vagy, veled idóznek gondolataim
Pedig ki hitte volna
Mi rejtózik az ido méhében
Nem lehet azt kiszámítani
Mert csak a vak szerencse müve
Rég volt, talán igaz se volt
Hogy egymást kézen fogva
Egymásnak vállat vetve
Nekivágtunk a meredeknek
Szembenézve az élet viharaival
Pedig csak most jón a neheze
Mert nines pardon
A természet tórvényei ellen
Télen mindent belep a hó
Tavasszal kirügyeznek a fák
Osszel elhullatják lombjukat a fák
Es akkor nines tovább
Múlik az ido
Rovid az élet
Minden perc drága
Egyszer értünk is eljón a halál
Ahonnan még nem tért meg utazó
Es nines ellene orvosság a kertben
De ha majd becsapja utánunk az ajtót
Akkor sem áll meg a világ
Jonnek majd utánunk mások
Ahány esópp van a tengerben, annyi
Ebk a maguk életét
Még csak rajtuk is át nem fut a hideg
Fóldbe nem gyókerezik a lábuk
S tanácstalanul néznek vissza ránk
Mintha elvesztettek volna valamit.
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26.

SZERETNE VILAGHIRU LENNI?
Azt szeretné, ha csodálnák és tisztelnék?
Ha milliók emlegetnék a nevét?
És hajlandô ezért jelentos pénzôsszegeket àldozni?
Szerintem ez egy nagy marhasâg!
Inkàbb irjon poénos elbeszélést, kônyvet, verset vagy lexikont,
határidónaplót, telefonkonyvet vagy étlapot,
szindarabot, opérât, regényt és gùnyiratot,
gázszámlát, táviratot, nekrológot vagy ônéletrajzot!
Ezt juttassa el BEREGSZÁSZI ANIKÓNAK a nyelvészeti tanszékre
2005. oktôber 31-ig.
Ezzel részt vehet a Rejtó Napok keretében rendezett
irodalmi pályázaton!
A fódíj - egy este a „VELÓ TANYÁN” , illetve az „ADAKOZÓBAN” (a gyengébbek
kedvéért: Gondozatlan felnôttek pénzért szesz intézménye)!

26.

Tollforgató fíatalok, figyelem!
Pályázat!
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fóiskola Nyelvészeti tanszéke és Hallgatói Ónkormányzata a Rejtó Jenó Napok keretében pályázatot hirdet az iráshoz kedvet és tehetséget érzó hallgatók számára.
Pályázni - Rejtó Jenó szellemében - a kóvetkezó kategóriákban lehet:
Humoros kisprózai alkotások (humoreszk, humoros novella, elbeszélés)
Parodia
Kabaréjelenet, kabarétréfa
A beérkezett pályamunkákat szakmai zsüri bírálja. A zsüri elnóke Vári Fábián
László József Attila-díjas kóltó. Kategóriánként az elsó helyezettek a Hallgatói
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Önkormânyzat felajánlásában 500 hrivnya pénzjutalomban részesülnek, továbbá
kategóriánként az elsó három helyezettet a föiskola könyvjutalomban részesíti.

Márai Sándor
Az útitársakról
Vasúton vagy hajófedélzeten az emberek úgy érzik, kiléptek életük megszokott
tórvényei kózül, fecsegni kezdenek, kozlékenyebbek és bizalmasabbak, a csodát
váiják, bátorítóan és reménykedóen pislognak útitársaikra. Vigyázz, hogy ne
sértsd meg óket. Kozeledésükre - mikor bárgyún és esetlenül, de mindenestül
mégis megható emberi reménykedéssel hozzád is fordulnak kérdéseikkel, mint
például: „Mit tetszik gondolni, lesz hordár éjfélkor Váradon?” - felelj mosollyal
és kevés szóval. Ne utasítsd el óket, mert ebben a lelkiállapotban, mikor a vonat
vagy a hajó repíti óket a vélt csoda felé - minden változás: csodavárás
felette
érzékenyek. Mosolyogj, bólints, aztán fordulj kónyved vagy a táj felé. Ne éreztesd
velük, hogy nines csoda. Igaz, ne is hitegesd óket a csodával. Annyit mondjál
csak, hogy talán akad hordár, éjfélkor, Váradon. Egy szóval sem tóbbet.

42.

Nagy Lajos
Keptelen termeszetrajz, a kutya
A kutya hâziâllat. Hârom fö reszböl âli, ugymint: fej, törzs es vegtagok. Ha ezen
reszek bârmelyiket a kutyâböl elvesszük, akkor a kutya elromlik, es többe sem
nem szalad, sem nem ugat, egyâltalân nem müködik tovâbb.
Különfele kutyâk vannak, ugymint: pulikutya, komondor, vizsla, agâr, szentbernâthegyi, ûjfundlandi kutya, öleb, kis girhes, nagy dög, mopszh, nyakszli, vonitö
sühöger, kis kutya, nagy kutya, tarka kutya, Sajö kutyâm. (A kutyuskâm az nem
kutya, hanem, amint egy igen kivâlö termeszettudös földeritette, egy nö.)
A kutya igen hü allat. Ha a gazdâja megrugja, akkor meglapul, es nyalogatja a cipöjet. Ha pedig meghal a gazdâja, akkor a kutya nagyon szomoru lesz, söt van
olyan kutya is, amelyik a gazdâja halâla utân nem eszik, nem ugat, lefekszik, es
ö is meghal, nem ügy, mint peldâul a zseböra, amely a gazdâja halâla utân is közönyös ketyegessel jâr tovâbb, amiert is a zseböra egy hütlen kutya.
A kutya örömenek az âltal ad kifejezest, hogy a farkât csövâlja. Ha pedig a farkât
levâgjâk, akkor a fejet csövâlja.
A kutya valamennyi âllat közt a legertelmesebb. igen tanulekony, peldâul rövid
nehâny esztendös fâradozâs utân mâr megerti a sajât nevet, s ha azt hangosan
kiâltjâk, a kutya dühösen ugatni kezd, ami azt jelenti, hogy hagyjâk mâr beken.
De a kutya nemesak szellemileg fejlett, hanem lelkileg is, nemelyik annyira mely

lelek, hogy emlekeztet a lirai koltokre, ugyanis ezek a koltoi lelku kutyak, ha feljon a hold, es az eg tetejen szepen ragyog, szinten ugatni kezdenek.
A kutyanak veszedelmes betegsege a veszettseg, ami igen ragados nyavalya, az
ember is megkaphatja, es harapas altal teijed, megpedig ugy, hogy vagy a veszett
kutya harap meg egy embert, vagy a veszett ember harapja meg a kutyat.
A kutyanak a veszettsegen kivul legfobb ellensege a sinter. Ez egy olyan uriember, aki drotkarikaval jar az utcan, s ha meglat egy kutyat, utanaszalad, a drotot
a nyakaba veti, es elkezdi a kutyat huzni, mire a kutya gazdaja pedig ket pofont
ad a sinternek, a gazdat a rendor folirja, s utcai botrany miatt fizet husz korona
birsagot. A birsag lefizetesenek napjan a gazda a kutyanak ot flemmet ad es ket
rugast, mikor pedig a gazda ebed utan elmegy a kavehazba feketezni, a felesege
ugynevezett vigasz-cvikipuszit ad a kutyanak, ami, ha oreg es csunya az asszony,
meg csak fokozza es betetezi a szegeny kutya szenvedeseit. A veszettseg ellen
Pasteur nevu francia orvos kituno szerumot talalt fol, de a sinter es a cvikipuszi
ellen 6 sem tudott meg semmit kitalalni. A veszettsegen kivul meg nagy baja a
kutyanak az elveszettseg, ami ellen az aprohirdetesek, s a megtalalo fejere kituzott illo jutalom szolgal.
A kutyarol szolo erne tanulmany keretein belul meg kell meg emlekezniink az ebzarlatrol, amit plakatokon tesznek kozhirre a varosban. A plakatok arra valok,
hogy azt a kutyak elolvassak, es pontosan betartsak. Azert helyezik el rendszerint az utcasarkokon. A kutyat hazorzesre, a szoba bepiszkitasara, masok zavarasara, a haziur es hazmester bosszantasara hasznaljak, tehat igen hasznos allat,
csontjabol rongyot keszitenek, husat varostromok alkalmaval eszik.
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III. fejezet

67.

Mark Twain
Tom Sawyer kalandjai
(részlet)
Hétfôn a reggelinél Polly néni és
Mary roppant figyelmes volt
Tomhoz, minden kivânsâgât teljesitették. Ezenkivül szokatlanul
élénk târsalgâs fejlôdôtt ki, melynek folyamân Polly néni ezt
mondta:
- Hat én nem mondom, jo tréfa
volt, hogy mindenkit egy hétig
az orrânâl fogva vezettetek, csak
az a kâr, hogy olyan kemény szivû vagy, és engem is megkinoztâl. Ha egy fatôrzsôn at tudtatok
evezni, hogy megnézzétek sajât
gyâszistentiszteleteteket, âtjôhettél volna elôbb is, és legalâbb
küldhettél volna nekem valami
figyelmeztetést, hogy csak megszôktél, de nem haltâl meg.
- Ezt igazân megtehetted volna mondta Mary -, és biztos meg is
tetted volna, ha eszedbe jut.
- Ugye, megtetted volna? - kérdezte Polly néni, és arcân aggôdô
kivâncsisâg égett. - Ugye, kisfiam, megtetted volna, ha eszed
be jut?

- Hat nem tudom... hisz ez mindent elrontott volna!
- Azt hittem, hogy szeretsz ennyire - szôlt Polly néni olyan bânatos hangon,
hogy egészen elszomoritotta a fiût. - En azt hittem, legalâbb gondoltâl râ, ha
mâr nem is tetted meg.
- Drâga Polly néni! - kônyôrgôtt Mary. - Tudod, hogy nem akar rosszat, ez csak
Torn bolond kapkodâsa! Mindig annyi a dolga, hogy nem ér râ semmire sem gondolni!
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- Annâl szomorûbb. Sid biztosan gondolt volna râ. Sid egész biztosan el is jôtt
volna. Egyszer, majd mikor mâr késô lesz, emlékezni fogsz ram, Tom, és azt fogod kivânni, bârcsak egy kicsit jobban szerettél volna, mikor igazân nem került
semmibe.
- De Polly néni! Tudod, hogy szeretlek - mondta Tom.
- Bar inkâbb ugy viselkednél, hogy elhihessem.
- Most mâr igazân azt kivânom, bârcsak jôttem volna ât - mondta Tom bânatos
hangon. - De âlmodtam rôlad, Polly néni! Ez is valami, nem?
- Nem sok... a macska is âlmodik... de mégis tôbb a semminél. Mit âlmodtâl?
- Hât szerda éjjel azt âlmodtam, hogy itt ültetek a szobâban, te az âgy mellett,
Sid a fâslâdân és mellette Mary.
- Tényleg, itt ültünk, ahogy mindennap itt vagyunk. Boldog vagyok, hogy legalâbb âlmodban eszedbe jutottunk egy kicsit.

Tömörkeny Istvân
Meghalt
0reszlet)
Bab Hies bojtâr odavâgta a kancsöjât a csiköshoz, amiert hogy dalolni mert. A
kancsö eltalâlta a csiköset, s a ket edeny rokoni szeretettel erintkezven, cserepekre szakad. A csikös arca elsötetül. Gâli Jânos elömâszik, hoz ket uj kanesöt,
s visszamâszik megint.
No most mâr nyekereghet a duda. Nyekereg is. Kisguczi az elsö, aki kirûgja
mağa alöl a löcât, s a közepre âli, jârja a hâtravâgost, azutân meg, hogy Bab Illes
is melleugrik, ketten a esârdâst. Mihâly nekidagadt keppel fujja. Egyszercsak azt
mondja a duda:
- Ssutty...
Es elâll abban a pillanatban a szava. Ijedten neznek râ mindenek. Mi lelte?
Kitudödik hamar. Duhaj Kis Miklös belehajitotta a bicskâjât, a duda szetrepedt,
es hât most mâr igazân el van hagyatva egeszen. A juhâszok arcâra kiül a harag
szederjes szine. Bab Illes odakap a sarokba tâmasztott kampös botokhoz.
- Vâgjam? - kerdi rekedten.
Belteki Mihâly meg nem bir szöhoz jutni a dühtöl. Elöbb csak int neki, s azutân
szöl tompa hangon.
- Vâgd.
Vâgja. Ahogy a bot ket kezre fogatvân, felsuhan a levegöbe, leüti a lâmpât. Sötet
lesz hirtelen. Azutân egy nagy puffanâs.
- Jaj... - söhajtja Duhaj Kis Miklös.
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Még egy puffanás, még egy jajszó, azután ünnepélyes csönd a fekete sotétben.
Csak Oreg Gáli János uram pipája világlik a kuckóban, aki is beleütvén a parazsába egy szál masinát, gyertyát gyújt. A csárda-padlón el van nyúlva a csikós a
maga vérében. Gáli odamegy hozzá, mozgatja: nem mozog...
- Moghótt - mondja.
Ido múltán felel rá Bélteki.
- Mög...
A tetem folött egymásra néznek az emberek. Bab Illés leteszi a botot, s felfogja a
halott két kaiját. A másik a lábait emeli, Gáli kinyitja az ajtót, s viszik kifelé.
Bélteki elöl megy. Eros hóhullás van odakint, a pihék kavarognak, és megalszanak a vérben.

79.

Jókai Mór
A z arany em ber
Brazovics úr pedig napról napra mérgesebb lett, mikor a feketekávéját itta
a nok szobájában, és aki ezt a mérget
itatta vele, az mindig Timár volt.
Ez volt az ó mindennapi Karthágója!
- Már micsoda istentelenséget gondol
ki megint ez az ember? Más becsületes
gabonakereskedo, ha beáll a tél, örül,
hogy mşgpihenhet: ez meg nekifog
olyan dolognak, aminek soha más em
ber nem hallotta a hírét. Kibérh a Balatont, s télen a jég alatt halásztat
benne! A múltkor egyetlenegy fogásra
háromszáz mázsa halat húztak ki neki
a keneset foknál. Hisz ez valóságos
rablás! Tavaszra úgy kipusztítja a Balatont, hogy nem marad abban egy
bökle, egy babaj, egy sügér, egy garda,
egy ön, egy küsz sem, nemhogy fogas. S aztán mind viszi fel Bécsbe. Hát azért
terem a Balaton fogast, hogy azt a német egye meg? Atkozott veszekedett ember!
Ezt igazán kozkoltségen kellene elpusztíttatni. En elobb-utóbb is megölöm ezt az
embert, az bizonyos. Mikor a hídon átjon, megfogatom két hajóslegénnyel, s beledobatom a Dunába. Adok egy silbaknak száz forintot, hogy mikor éjjel elmegy a
várta elott, véletlenségbol loje agyon. Bedobok az udvarára egy veszett kutyát,
hogy mikor reggel kijön, harapja meg. Hiszen megérdemli az, hogy folakasszák!

183

Jobban megerdemli, mint Angyal Bandi meg Zold Marci. Mert Zold Marci csak
azt a penzt veszi el tolem, amit nalam talal, de ez a tolvaj meg a hazamat is ellopja a fejem folul. Ragyujtatom egyszer a hazat, hogy beleegjen! S meg nemesemberre teszik! S meg a varmegyegyulesen kinevezik assessornak, s ott lil a gezenguz velem egy sorban. Velem, akinek tosgyokeres magyar nemes volt az
oregapam is, egy ilyen jottment! De iszen jojjon csak meg egyszer a restauracio,
s merje odahozni a pofajat, felbiztatok egy csoport gibernyuzi nemest, kidobatom
veliik az ablakon, hogy a nyaka kitorik! Csak egyszer valami ebeden osszejonnek
vele, tudom, hogy megpaprikaznam a leveset ugy gebulaval, hogy hanyatt fordulna tole, mint a doglott hal. S meg azt hallom, hogy uri kisasszonyokhoz is eljar
latogatoba a semmihazi. Ez a Timar! Ez a hajos-schreiber! Akinek csak „iszaptaposo” a cime. Ej, de szeretnem, ha egyszer valami olyan hazhoz vetodnek, ahova
valami derek vitez katonatiszt jar, s az kihina duellumra, s aztan felspekelne,
mint a bekat, igy ni!

Mark Twain
Tom Sawyer kalandjai
- He-e-e, Tom!
Halk nesz hallatszott a hata mogott, es ahogy hirtelen megfordult, eppen hogy el
tudta kapni egy kolyok gallerjat, amint el akart iszkolni.
- Na, ugye! Mindjart gondolhattam volna a kamrara. Mit kerestel ott?
- Semmit!
- Semmit! Nezd csak meg a kezedet meg a szadat. Mi ragad rajta?
- En nem tudom, neni.
- De en tudom! Lekvar, az bizony. Hat nem szazszor megmondtam, hogy nyughass attol a lekvartol, kiilonben megnyuzlak. Add csak ide azt a palcat.
A palca a levegobe emelkedett. Elkerulhetetlennek latszott a vegzet.
- Szent Isten! Nezz csak hatra, neni!
Az idos holgy megpordult a sarkan, ijedteben osszehuzta szoknyajat, a kolyok
pedig egy pillanat alatt elszaladt, folkapaszkodott a magas palankra, es eltunt
mogotte. Polly neni egy pillanatig meghokkenve allt, aztan elnevette magat:
- Ordog vigye ezt a gyereket! Hat soha nem tanulok meg semmit? Hanyszor
ugratott mar be ugyanigy, es megse tudok ra vigyazni. Ugy latszik, megiscsak
igaz, hogy mentul oregebb valaki, annal kevesebb az esze. Nemhiaba mondjak:
ven kutya nem tanul mar ujat. No, es nines ket nap egymas utan, hogy ugyanugy
jaratna a bolondjat velem; hogy is tudhatnam, mit forral? Mintha pontosan tudna, meddig elhet vissza a turelmemmel, es azt is tudja, hogy ha egy szempillantasra kizokkent vagy megnevettet, vege az egesznek, nem vagyok kepes megver-
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ni. Isten látja lelkem, nem teljesítem kótelességem ew el a gyerekkel szemben.
Ha pihen a pálca, elkanászodik a tanítvány, mondják. Bün ez, tudom én jól, s
mindketten megszenvedünk majd érte. Mindig huncutságon jár az esze, de istenem, mégiscsak szegény elhalt nóvérem gyereke szegényke, nines szívem hozzá,
úgy istenigazában elnadrágolni. Valahányszor eleresztem, furdal a lelkiismeret;
de valahányszor kihúzza tólem a lutrit, óreg szívem valija kárát. Bizony, bizony,
akit anya szült, annak meg vannak számlálva napjai, és rógosek az ó útjai, mint
az irás mondja, és azt hiszem, úgy is van ez. Ma délután biztosan felé se megy
az iskolának, holnap muszáj lesz munkára fognom, hogy megbüntessem. Re
serves dolog szombaton dolgoztatni, mikor a tóbbi fiú mind szabad, de a munkát
jobban utálja, mint bármi mást, és hát teljesítenem kell vele szemben kótelességemet, külónben én leszek az oka, ha rossz útra téved.

80.

Részlet Adrian Mole titkos naplójából
Február 13. Péntek
Hát ez a nap kész katasztrófa volt. Már nem Pandora ül mellettem, hanem Barry
Kent. Egész órán másolta, amit írok, és rágógumit fújt a fulembe. Megmondtam
Miss Elfnek, de o is fél Barry Kenttól, ezért azután egy szót sem szólt.
Február 17. Kedd
Barry Kent azt mondta, fasírtot csinál belólem, ha nem adok neki mindennap
huszonöt pennyt. Azt feleltem, hogy csak az idejét pazarolja, ha tólem fenyegetódzéssel akar pénzt kicsikarni. Egy árva megtakarított vasam sines. Anya egyenesen az ifjúsági takarékbetétemre utaltatja a zsebpénzemet, és napi tizenöt pen
nyt ad Mars szeletre. Barry Kent erre az ebédpénzemet követelte! Közöltem vele,
hogy apa eşekken fizeti, mióta felment napi hatvan pennyre, mire Barry Kent tökön rúgott és elsétált. De elóbb még odavetette: Kaphatsz még! Jelentkeztem
lapkihordónak.
Március 3. Kedd
HÚSHAGYÓKEDD. Átadtam Barry Kentnek a sápot. Nem hiszem, hogy van Isten. Ha létezne, egészen biztos nem engedné, hogy az olyan alakok, mint ez a
Barry Kent, szabadon jáijanak, és intellektueleket zsaroljanak. Vajon miért szekálják a nagyobb fiatalok a kisebb fiatalokat? Talán lepusztul az agyállományuk
a pluszmunkától, amit azért keli kifejteniük, hogy erösödjön a csontjuk meg a
tóbbi, esetleg agykárosodást szenvednek a sporttól, amit olyan nagyon üznek,
persze az is lehet, hogy az idósebb fiatalok egyszerüen szeretnek fenyegetózni. és
verekedni. Az egyetemen talán majd tanulmányozom ezt a problémát. Kiadatom
a dolgozatomat, és küldók egy példányt Bariy Kentnek. Lehet, hogy addigra
majd olvasni is megtanul.
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Mârcius 26. Csütörtök
Barry Kentet elkapta a rendorség, mert nem égett a hâtso lâmpâja a bringâjân.
Remélem, javitointézetbe küldik. Egy kis sitt-sokk jot tenne neki.
Aprilis 30. Csütörtök
Ma a suliban komolyan megfenyegettek. Barry Kent bedobta a diplomatatâskâmat a rôgbipâlyâra. Sürgosen adnom kellett neki két fontot, mielôtt még engem
is utânadobott volna. Apâtol kinos pénzt kérni, kétségbe van esve a rezsi miatt.
Mâjus 21. Csütörtök
Barry Kent ma megvert az öltözöben. Felakasztott a fogasra. Zsarutéglânak hivott és még mâshogy is, de az leirhatatlan. Nagymama megneszelte a dolgot,
pedig apa titkolni akarta elôtte a cukorbetegsége miatt. Végighallgatta az egészet, azutân feltette a kalapjât, beharapta az ajkât és elment. Egy ora hét percig
volt tâvol, akkor bejôtt, levetette a kabâtjât, megfésülkôdôtt, és kivett a rablébiztos ôvébôl 27 font 18 pennyt. Azt mondta: - Most mâr nem fog bântani, Adrian,
de ha mégis, csak szolj! - Azutân vacsorât csinâlt. Szardinia volt, paradicsom és
gyômbéres sütemény. Vittem neki a trafikba egy diabetikus csokolâdét nagyrabecsülésem jeléül.
Mâjus 22. Péntek
Az egész suliban beszélik, hogy egy hetvenhat éves öregasszony ûgy megijesztette
Barry Kentet meg az apjât, hogy visszaadtâk az egész sâpot. Barry Kent nem
mer mutatkozni. A bandâja uj vezért vâlaszt.

82.

Szia, Ati!
Kedves Attila!
Drâga Barâtom!
Orömmel hallom, hogy otthon minden rendben. Azt meg elismeroen és tisztelettel vettem tudomâsul, hogy mostantol a magyar nemzeti vâlogatott tagja vagy.
Tudod, nines megâllâs a Juvéigü!
En is elvagyogatok itt Pécsett. Lassan megjelenik az elsö kötetem. Hihetetlen, de
tényleg van, aki képes szponzorâlni engem. Adriennel tervezzük, hogy hazalâtogatunk a nyâr folyamân. Mâr rég jârtam otthon és a pihenés sem ârt. Azt hiszem, kicsit tulhajtom magam.
Csilla hogy van? Rég hallottam felöle.
Most mennem kell, egy ifjusâgi talâlkozot szervezek. Olyat, mint amilyennek ott
hon az elnöke voltam. Itt is akadt érdeklôdô diâk.
Kelt.: 2009.04.16.

Üdvözlettel: Gergö
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88.
[08:28] Zaj: hejj
[08:28] Zaj: vagy?
[08:28] Gold Roger: hi
[08:28] Zaj: figy
[08:28] Zaj: ma delutan akar reka hazajonni
[08:28] Zaj: mara lehet kocsit szerezni?
[08:29] Gold Roger: nemtudom igy mar eleg keso, de megkerdezem, ha van
vmi irok neked
[08:29] Zaj: jo
[08:29] Zaj: nem jelentkezem ki
[08:30] Gold Roger: most nines fenn senki
[08:30] Gold Roger: majd irok egy sms-t
[08:31] Zaj: ok
[08:32] Zaj: mennyi amugy a taxi?
[08:33] Gold Roger: 3500
[08:33] Zaj: es mennyit kene adni rekanak, ha baj lenne?
[08:33] Gold Roger: nemtudom
[08:33] Zaj: adj neki vmennyit, jo?
[08:33] Zaj: 3630*******
[08:33] Zaj: ez reka szama
[08:34] Zaj: ha van kocsi irj neki
[08:34] Zaj: wadja.com rol
[08:34] Gold Roger: ok

101.

Karinthy Frigyes
Magyarazom a bizonyitvanyom
Hat kerem szepen, eloszor is: ez meg nem vegleges bizonyitvany - ez esak affele lenyomat, amit ideiglenesen kiosztottak nekem. Hogy ma van a feleves bizonyitvany-nap, az nem jelent semmit. A tobbiek tenyleg kikaptak a bizonyitvanyt, de
az enyemet fol kellett kiildeni a miniszteriumba, mivel tevedesek deriiltek ki, amiket surgosen orvosolni kell. Igen. Kulonben a bizonyltvany-ellenorzo es kiegeszito
konferencia foglalkozni fog az esettel, tanfeliigyeloi kozepiilesen. Az osztalyfonok
ur, mikor ideadta nekem a bizonyitvanyt, beszedet tartott: kicsit zavarban volt, es
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tiszteltette a papát. Kérlek, kedves Bauer, mondta, légy szives, közöld szüleiddel,
miszerint sajnálatos tévedés tortént bizonyítványoddal, hibás tételek csúsztak bele.
A bélyeghatósági szabályrendelet szerint, sajnos, így is ki keli adni a bizonyítványt,
de kérnelek kell, kedves Bauer, közöld a szülövel, miszerint ez csak olyan okirat,
aminek az adatai nem jelentenek semmit. Kérd meg kedves szüleidet, ne haragudjanak ezért a tévedésért, az igazi bizonyítványt csakhamar kiállítjuk - egyelöre
kéretem öket, hogy írják alá ezt, mert az összes iratokat átküldtük a rendorségre,
ahol a nyomozás miatt szükség van erre az aláírásra; de hangsúlyozd kérlek, hogy
ez csak formaság. A fokapitány személyesen átírt a fiumei tengerészeti gimnáziumba, derítenék ki, hogy került bele a bizonyítványomba torténelembol ez a...
ez a... szám, ami ugyancsak egy kozonséges szám, azt jelenti, hogy négyszer feleltem torténelembol - de esetleges félreértésekre ad alkalmat.
Tudniillik Mangold, a torténelemtanár, az csak helyettes tanár nálunk, még nem
is osztályozhat, mert elöbb vizsgáznia kell osztályzástanból a foegyetemen. O
csak helyettes osztályzatot adhat, amit másképpen kell érteni - egyes helyett kettest, kettes helyett négyest -, majd ha letette a vizsgát, akkor az összes bizonyítványokban kiigazítják az osztályzatokat igazi osztályzatokra. Most egyelöre kéreti a papát, ne tessék haragudni egyelöre, és üzeni, hogy én négyszer feleltem
torténelembol, egyszer aláhúzott kétharmadra, egyszer egyesre, kétszer háromnegyedkettesre, tessék ezt összeadni, számtani kozéparányost venni, kijön a háromnegyed egyes, aláhúzva. Elöször a második Józsefbol feleltem, de akkor csengettek; másodszor kérdezte az örökösödâsi jogot, mondtam schmalkaldeni
szovetség, láttam, mikor beírta az egyfelest, de akkor elvesztette a noteszt.
Fizikából. Hát fizikából már novemberben feleltem, kérdezte a Fold mozgását, s én
mondtam, hogy a Nap körül és ellipszis-alakú pályán, melynek egyik gyújtópontjában a Nap van, és ez a Newton érdeme. De akkor a mellettem ülo fiúval osszetévesztett, akinek háromnegyede van a fizikából, és nekem írta be véletlenül. Akkor
szóltam, a tanári kar megnézte a noteszt, mondta, hogy tényleg a Csekonics he
lyett írta be véletlenül, de ezt most már nem lehet kiigazítani, mert ebböl neki a
kormánynál kellemetlenségei támadnak, nagyon kért, hogy ne firtassam a dolgot
most egyelöre, és tegyem meg neki, hogy most egyezzem bele a hármasba, év végére kijavítja jelesre, és nem is kell felelni a következö félévben. A jelest mindjárt
be is vezette a születési bizonyítványomba, foigazgatói aláírással.
Frohlichnek pikkje van rám algebrából, arról nem tehetek. A határozatlan
együtthatóval kellett megoldani az egyenletet és akkor mikor kihívott, és akkor
mikor megmondtam, hogy akkor beszorzok lambdával, erre kiesik a második
egyenlet, persze, azért nem esett ki, mert iksszel is be kellett volna szorozni,
csakhogy ezt Frohlich nem vette észre, mire megmondtam, hogy hogy kellett vol
na, akkor mikor észrevette, hogy o nem tudta, szégyellte magát, és azt mondta,
hogy menjek helyre, és azota pikkje van rám, mert jobban tudtam az algebrát,
és nem akart kihívni javítani, pedig a torvényszékben benne van, hogy januárig
ki kell hívni a fiút javítani, mert másképpen nem érvényes az osztályzat, és a
Steinmann, a legjobb tanuló is mondta, hogy föl lehet jelenteni Frohlicht, de
nem akartam, mert úgyis pikkje van rám, pedig a dolgozatba nekem ugyanaz jött
ki, mint Steinmannak.
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Magaviseletböl azért van kettes, mert ha van hârom hârmas, akkor nem lehet a
magaviseletböl se egyes, hanem akkor külön bizonyitvânyt adnak magaviseletböl,
amit postân küldenek el a szülöknek.
Ezt!?... Ez nem hârmas, ez kettes, csakhogy az osztâlyfônôk ûr olyan furcsân iija
a kettest, véletlenül felül irja a végét a kettesnek. Csak a vezetéknevet tessék
alâirni... de mostanâban ne tessék bemenni az iskolâba... a kaput kiemelték...
most âtalakitjâk... nines kapu... nem lehet bemenni... majd egy-két hét mûlva...

102.

Karinthy Frigyes
Lôgok a szeren
Lôgok a szeren.
Azt, hogy az izmaim még fejletlenek s mellem is szükecske, azt én nagyon jôl tudom. De nem tudhatjâtok, hogy mi lakik bennem. En is csak homâlyosan sejtem,
borzongva gondolok râ, olyankor, mikor kônnyedén simul ram a tornatrikô, és lâbam gumicipôsen szôkdel a tornaterem csertôrmelékében. Igaz: Wlach ôtvenkilôs
sûlyokat emelget, és Bânyai Miklôs megcsinâlja nyujtôn a nagyhalâlt. De ôbennük, ugye, nyers erôk dolgoznak csak, formâtlan ôsztônôk - énbennem pedig az
Akarat lakozik. Bânyai képtelen megérteni a „savoir” ige ragozâsât, és Wlachnak
én csinâltam meg az algebrai dolgozatot. Én mâsféle ember vagyok. Én értem a
tudomânyokat, és egyelôre nem tudom megcsinâlni a vâllâllâst a korlâton - de
mi lesz, ha egyszer mégis megtanulom? Csodâlatos lény jelenik meg ez esetben a
vilâg szinpadân; tüneményes ember, akihez képest Jôkai hôsei kozônséges tucatemberek. Képzeljék el, hogy egy napon ilyen ujsâgcikk jelenik meg a lapokban:
„Érthetetlen és nagyszerü elôadâs kâprâztatta el tegnap a Vigadô disztermében
ôsszegyûlt âlmélkodô kôzônséget. Egy fiatalember, akirôl eddig senki se tudott
(itt az én nevem kôvetkezik), jelent meg a dobogôn s „Az élet értelme mâsodfoku
egyenletekben” cimü elôadâsban tôkéletes francia nyelven, megoldotta a vilâgnak
rejtélyét, amin eddig hiâba fâradoztak a legnagyobb elmék - s mindezt oly nagy
szerü elôadômüvészettel, hogy a jelenvolt vilâghirü szinészek sirva tolongtak a
dobogô fêlé, hogy kezet szorithassanak az alig tizenhat éves zsenivel. De az ifju
szerényen és nyugodtan mosolygott csupân, s egy vâratlan mozdulattal az asztalra ugorva, kézâllâsba helyezkedett, majd hârom salto mortale-t csinâlva a megdobbent kôzonség fôlôtt, elkapta a feje fôlôtt hûzôdô vasrudat, és azon széditô
halâlforgâsokat végezve, âtugrott a kileneméternyire elhelyezett kâlyhâra, de
ûgy, hogy kézâllâsban maradt azért, s elôbbi elôadâsât ebben a helyzetben folytatta, nyugodt és behizelgô modorban, végleg megoldva a nagyszerü problémât...”
Lôgok a szeren.
Na jô, jô, egyelôre persze még egy kicsit gyakorolni kell magamat. A lélek jôllehet,
kész, de a test erôtlen, és a szereket nagyon ravasz emberek talâltâk ki. Sikos a
pôzna, és pontos megfigyelések alapjân âllithatom, hogy folül, a vége fêlé lényege-
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sen nehezebben mászható, mint eleinte; holott a felületes szemléló azt hihetné,
hogy mindenütt egyformán síkos. Azonkívül az a disznó Bauer mindig a vékonyabb póznához ugrik, és rámhagyja a vastagot. A negyedik-ótódik fogás után
egészen más az ember világnézete, mint odalent volt, s egyszerre világosan látom,
milyen gyermekes hiúság volna nagy szerencsétlenségnek tekinteni, hogy Bauer
elóbb lesz font, mint én. Nem kell a dolgot elhamarkodni. Lám, vannak hebehurgya és szeles emberek, akik magasugrásnál nekirugaszkodnak, nagy svungot vesznek, rádobbantanak az ugródeszkára, foldobják magukat és gyakran leverik a mércét. Én nem áltatom magam hiú reményekkel. Eleinte persze - istenem, az ember
fiatal és tüzes - én is bízom a jóvóben, sasszemekkel mérem a távolságot meg a
mérce magasságát: apró léptekkel kezdem, nekilódulok s már látom magam, repülve lebegni a mérce folótt. De az utolsó pillanatban boles rezignáció fog el, kózvetlen a mérce elótt - miesoda ostobaság, gondolom, és szerényen, mint egy ibolya,
lehajtott fejjel bújok át alatta, olyan ember szelíd és megadó modorában, akinek
esze ágában se volt ugorni, csak egy kicsit sétálni akart.
Lógok a szeren.
Utóvégre, ha meggondoljuk, tulajdonképpen miesoda marhaság az egész - ez az
egész intézmény, melyben minden arra megy ki, hogy az emberi testrészek kózül
lehetoleg egy se maradjon azon a helyen, ahová az Isten teremtette, hanem lehetóleg olyan helyzetet foglaljon el, amelyre az illetó testrész soha életében nem számított. Két lábam a levegóben kalimpál, térdem kifordul, csuklóm becsuklik, hajam a
szemembe lóg, a vér a fejembe tolul - a padló felszalad a plafonra és tótágast állanak a falak. S ehhez az undorító és lehetetlen állapothoz, míg kilógó nyelwel keresem az egyensúlyt s próbálom áthúzni hasamat a vékony vasrúd mógott, teljes bizonytalanságban afólótt, vajon a fold vagy a csillagos ég felé kózeledem-e - ehhez
az állapothoz valaki, egy vad külsejü férfi állandóan bomból valamit felém „homoríts!” „homoríts!” ezt bómbóli, s az én vérbeborult értelmem távolról sejti
csak, mit ért ez alatt a szó alatt - valamit ki kell feszíteni, igen, valamit behajtani,
és valamit kiegyenesíteni - de hogy mi legyen az, láb, derék, csípó, s ha ezt már tudom: vajon melyik irányban keresendó az illetó testrész: - minderre, ugye nem kívánhatjátok, hogy válaszoljak ilyen állapotban. Rúgok egyet, elóre vagy hátra,
mindegy - kinyitom a szájamat, a szemem becsukom - undorral és kétségbeesve
eleresztem kezemmel a szert, és hátam nagyot nyekken a vastag szónyegen. Hála
istennek - nevethettek már. Az órdóg vigye az egész tomaünnepélyt, a benevezést,
az elsó díjat - majom lesz, aki megnyeri.

107.

Márai Sándor
N apló, 1956
Oktober 23. - Isten malmai gyorsan örölnek.
November 7. - Nyolc óra repülés után, az óceán és a felhók felett, hirtelen robban
fel a fény. A gép Nyugatról átbillent Kelet térfogatába. Nem „hajnalodik” , - ha-
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nem egyszerre vakítóan fénylik a világ. Vastag, gyapjas felhözet felett repülünk.
Az égbolt olyan kék, mint ahogyan még soha nem láttam. Még két órát repülünk
így. A gép hirtelen leereszkedik a felhók sürü, vattás anyagába: minden elsotétedik, negyedórán át felhöben repülünk. Aztán a mélyben derengeni kezd valamilyen barna, ismeros anyag. Szárazfold, Europa.
Skóciában szállunk le, Glasgow kozelében. Félóra séta a repülótéren, a rács mögött, ahová egyenruhás nók terelik az utast. Ez a rács már ismeros, európai. Szitál a köd.
Félóra múltán tovább. A Csatornát néhány perc alatt szeli át a gép. Aztán leszállás nélkül át Belgiumon, Hollandián. Tizenhat óra repülés után sima leszállás
Münchenben. Az utcákon félárbocra eresztett zászlók, gyászünnepély Magyarországért, tüntetók.
i

München, november 10. - A menekültek beszélnek. Egyik - mérnok - néhány
nap elott még látta Budapesten ocsémet. Egy másik azt mondja: „Kérem, most
már késó. De volt itt néhány nap... október huszonháromtól talán november másodikáig... amikor az országnak olyan kormánya volt, amelyet az egész magyar
társadalom elismert és támogatott... a Nagy Imre kormány... miért nem küldött
akkor az Egyesült Nemzetek Szervezete egy megfigyeló bizottságot Budapestre?”
Többen beszélnek egyszerre. Ez az ocsúdás pillanata. Van köztük olyan, aki huszonnégy óra elott még magyar földön volt. Van, aki visszamegy. „Az oroszok éjjel
nem mernek kijönni a tankokból, akkor át lehet menni a határon.” Aztán megint, átmenet nélkül: „Volt tíz nap, amikor Nyugat felé nem volt határ, vasfuggöny... Mindenki jött és ment, ahogy akart... November háromig ez így volt, még
aztán is két-három napon át... Most már nehezebb... De még most is lehet...”
Megint, következetesen: „Nagy Imre látta, hogy baj lesz, az oroszok készülnek
valamire, bejelentette, hogy az ország semleges, kilép a varsói szerzódésból,
kérte, helyezzék Magyarországot az Egyesült Nemzetek felügyelete alá. Erre né
hány napon át mód volt ... Az oroszok maguk sem tudták, mit akarnak? A szabadságharc október huszonharmadikán kezdódótt, az orosz tankokat szétvertük,
visszavonultak, nagy zavarban voltak. Gero és a kommunista kormány elmenekült.” Megint többen beszélnek egyszerre. Ugyanazt mondják: „Nagy Imre kérte,
hogy küldjön az Egyesült Nemzetek megfigyelóket Budapestre. És volt mód reá,
hogy ilyen bizottság megérkezzék... A repülóterek Nyugat-Magyarországon és
Pest körül mind a szabadságharcosok és a magyar honvédek kezén voltak... Az
Egyesült Nemzetek fótitkárának és egy bizottságnak módja lett volna azonnal
Budapestre utazni, ahogy Nagy Imre kérte... Mind ezt reméltük.” Más hang:
„Az elsó izgalomban mást is reméltünk, fegyveres segítséget, úgynevezett UN
rendóri csapatokat.” De a józanabbak tudták, hogy ez lehetetlen. Az Egyesült
Nemzetek nem kezdhet háborút Magyarország miatt... És mi lett volna a vége?
Az ország elpusztul, hadszíntér lesz, ahol az oroszok kipróbálják az atomfegyvereket is.” Egy hórihorgas, aki három nap elött jött el. Nyugodtan beszél. Mint
olyan tárgyilagos, fegyelmezett; egészen másfajta ember, mint ahogy a ,,szabadságharcost” elképzelik. Ezekból az emberekból az elmúlt évek kilúgoztak
minden romantikát. Csak tényekról beszélnek. Ezt mondja: „Ha október huszon-
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három és november kettö között az Egyesült Nemzetek fotitkára egy bizottsággal
Budapestre jön, az oroszok nem merték volna november negyedikén végrehajtani
Budapest eilen a mészárlást... Amikor a világszervezet megfigyeloi ott vannak...”
Ezt többen is mondják. „Most már késo, ha akarnak is jönni” - mondja egy öreg
ember. - „Most már nem engedik be oket Kádár és az oroszók.”
A valóságról beszélnek, nyugodtan. „Kérem” - mondja egy idosebb ember,
ügyvéd - „nagyon gyorsan tórtént minden. Azt hittük, hogy az oroszok beleegyeztek a tényekbe, olyasféle státuszunk lesz, mint Ausztriának. Vagy valami
hasonló. Oktober harmincadikán Moszkva elismerte, hogy a szabadságharc jogos
volt, bejelentette, hogy kivonják a csapatokat és az ország szabad lesz. Tudtuk
mi, hogy a határon ott marad az orosz. Talán a szabad választásokba sem egyezik bele... De reméltük, hogy legalább szabadon kijelölhetjük a személyeket, akiket aztán nem éppen szabad választási módszerrel, de megválasztunk. Ha abban
a tíz napban bejön az Egyesült Nemzetek küldóttsége Magyarországra, ahogy
Nagy Imre és a prímás kérték, az oroszok kénytelenek lettek volna tárgyalni. Es
akkor minden másképp alakulhatott volna, a szovjetvilágban is. Most késo” mondja egyszerüen.
Nápoly, november 15. - A gép magasan az Alpesek felett repült az ideúton, telihold fényében. A mélyben az Alpesek kékesen, havasan fénylettek. Nápolyban
sirocco. Az utcákon hangszórós gépkocsik, tömegek. Mindenki ezt kiáltja: ,,Ungheria, Ungheria!” Ez a kiáltás visszhangzik a Vesuv alatt, a kikötöben. A Via
Brigida templomában nagy tömeg. A pap, széttárt karral, ezt kiáltja: „Unghe
ria!” Es: „... mortificazione...” Mindenki lehajtja fejét, sokan tenyérrel elfodik arcukat.
Roma, november 16. - Z., - diplomata, olasz, - ezt mondja: „Ne higgyen ezeknek
a manifesztumoknak; a kommunista értelmiségiek meaculpázó krokodilkönnyes
nyilatkozatainak. A kommunisták örülnek annak, ami most Magyarországon történik.” Idegesen beszél. Sokat tud, sokat látott. „A veszélyek nagyok, mert egyik
sem engedhet... az oroszok sem, a magyarok sem ... Kétségbeesett helyzetekból
kétségbeesett kóvetkezmények származhatnak.” Aztán: „Magyarországnak most
olyan államférfire lenne szüksége, aki tud alkudni. Nem Garibaldira, hanem Cavourra.”
München, november 22. - Viharban vissza. A gép hóesésben érkezik Münchenbe,
leszálláskor a kerekek csúsznak. Megint a zsidó pensióba. Egy menekült - orvos,
zsidó, munkatáborban volt, három nap elott érkezett - : „Nem volt antiszemitizmus az október huszonharmadikát követö napokban. Nem volt osztály, nem volt
vallás. Mindenki együtt volt. Ezért érdemes volt élni. Zsidó vagyok, sok rossz emlékem van. De ezekben a napokban elöször éreztem, hogy büszkeség magyarnak
lenni.”
Egy másik menekült - mérnók - ezt mondja: „Nem igaz, hogy a rádiók uszítottak felkelésre. Ez butaság, vagy gonoszság, az oroszok teijesztik. Az sem igaz,
hogy fegyvert, vagy fegyveres segítséget ígértek.” Hallgat, gondosan keresi a szavakat: „De igaz, hogy minden nyugati rádió, újság, aztán az államférfiak, min-
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denki arrôl beszélt nekünk, éveken ât, hogy van nyugati szolidaritâs.” Megint
hallgat. Nyugodtan, csendesen mondja: „Kérem, mi magyarok most mâr lelki
semlegességben akarunk élni.”
Shannon. November 28. - Ejjel utân az irorszâgi repülôtér vârôtermében. Az utasok lôkdôsik egymâst; ez itt „szabad kikôtô” : mindenki tülekszik, olcso pâlinkât,
parfômôt vâsârolnak.
A kontinens felett hôviharban induit a gép. A Csatorna kôzelében az idô kitisztult, az éjszakâban Belgium és Anglia kis vârosai kék, vôrôs, sârga fényekkel villogtak. Ezek a fényes kis vârosok a magasbol olyanok, mint régies ékszerek tüzelése egy râncosbôrû ôreg dama testén. London felett alacsonyan repült a gép.
Ez itt az utolsô félôra Eurôpâban.
New York, december 4. - Hôség. A Hudson felett meleg kôd. Séta kôzben, âtmenet nélkül, hirtelen a menekült mérnôk hangjât hallom, amint ezt mondja: „Ké
rem, mi magyarok most mâr lelki semlegességben akarunk élni.”
Naplô 1945-1957. Washington, 1968. Occidental Press, 274—278.

112.

Karinthy Frigyes
Naplom
szept. 5.
Üj ev, üj naplö, üj eiet... Ma volt az elsö nap a suliba. Osztälyfönök Lenkei, de
meg nem biztos, azaz rendör. Tanarak ältaläban a regiek, majd meglätjuk, mi
lesz. Egyelöre a harmadik padban ülök. Az a hülye Benkö jött oda, hogy lepjek
be a körbe, majd bolond vagyok. Elhatäroztam, hogy ezentül mindent pontosan
megirok. Este voltunk az Angi neninel, de snassz volt, nem hoztak petröleumot,
de snassz volt, nap kel 6 öra 15 perckor, nyugszik 5 öra 45. Ebedre: hüsleves, leveshüs, tökfözelek. Most itt ülök az utcai szobäba, a lämpa alatt es irok.
szept. 31.
Ma volt az önkepzököri megalakulö üles. Elnök: Mautner, alelnök Gelleri, titkär
Szekely a nyolcadikböl, gazda Värnai. En bekerültem a välasztmänyba 6 szavazattal, mint bizottsägi tag. Kitüztek pälyäzatot elbeszelö költemenyre, ertekezesre, szavallatra es matematikai ertekezesre. Mint välasztmänyi tag egyedül va
gyok ötödista a bizottsägban, cimzetes jelleggel csak, de birälö bizottsägi tag.
Ebed: gombaleves, fasirt, rizskoch. Voltunk mült heten a Kereskedelmi Müzeumban. Szombaton Urania, utäna vasärnap, hetfön csak tizenkettöig van elöadäs.
okt. 6.
Aradi vertanük, nines suli, ünnepelyt elblicceltem. Hazajövet talälkoztam Gärdossal, mondta, hogy semmi se volt, diri beszelt, aztän Földessy a vertanükröl.
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Sebok szavalt, de sugtak es erre osszezavarodott. Mondta, hogy tanrendben ujitas van, fizika helyett kedden kilenctol tortenelem. Gero elmegy az iskolatol. Delutan megvettem a szepiat, a nullkorzot es gummit, maradt otvenhet, es megcsinaltam az abrazolo rajzot, nagyon szep volt, de a vegen a kihuzobol kifolyt a
tuss, valahogy kivakartam. Elhataroztam, hogy ezentul mindig hordok iranytut.
Most az utcaiban iilok, de a sublod elott, mert az asztal tele van friss fehernemuvel, amit hoztak. Mindjart vacsorazunk, ebedre makosretes volt.
nov. 2.
Elhataroztam, hogy ezentul fontosabb dolgaimat titkos irassal irom. Minden
betu helyett az abeceben az utana kovetkezo masodik betut irom. Oc dgfcekbvco
hkbkmcdrn. Vagy esetleg forditva irom a szavakat. Matpak lotapap totnirof arainel ed mettotlokle. Ma olvastam Jokaitol Szerelem komediasai, gyonyoru szep.
Grant kapitany gyermekeibe az emberevoknel tartok, eleg erdekes. Holnap onkepzokori iiles lesz, beneveztem szavalasra, esetleg palyazom az ertekezesre is.
Ma nagyon rohogtunk, Prem azt mondta, hogy micsoda marhasagot olvasok en,
mialatt 6 magyaraz, mire kivittem, mire kiderult, hogy az 6 konyve volt, amit 6
irt. Mertanbol jol allok, de meg javitani fogok karacsonyig, magyarbol egy felesre
allok, dolgozat ketharmad, de meg lesz egy iskolai dolgozat. Nagyon kivancsi vagyok a bizonyitvanyomra.
dec. 6.
Urania. „A jegvilag” cimu darabot adtak, jo volt a fureszes hal. Csinaltunk dobtapsot, mire az igazgato lekiabalt a paholybol, hogy az egesz iskolat hazakergeti,
nagyon rohogtiink Gardossal, minden kep utan allathangot utanoztunk es mondtuk „Nattyon szeb! Nattyon szeb!” - es minden kepnel olyan hangosan almelkodtunk, hogy milyen gyonyoru, hogy a felolvaso egesz biiszke volt es minden kep
utan ugy nezett szet, mintha 6 festette volna. Kivettem a konyvtarbol „Servadec
Hektort” , este olvasok majd. Delutan bent voltam a plebaniakertben es eperfalevelet szedtem a hernyoknak, ja igaz, megoltek a kinai csaszart, nagy forradalom
lesz. Nem fernek a boriikbe ezek a kinaiak! Mostan az udvariban iilok, holnap
nem lesz suli. Atnezem a tortenelmet es megcsinaltam az abrazolot, kup leforditasa az elso kepsikba, jo nehez volt.
febr. 14.
Ma beirtak az osztalykonyvbe, mert a Jako ramfogta, hogy a manzsettamra irtam a puskat, pedig nem is termeszetrajzbol irtam, hanem nemetbol. Annyi baj
legyen, majd megkerem az osztalyfonokot, hogy huzzon ki. Ma Shakespeare-tol
olvastam Hamletet, igen jo tragedia a nagy brit kolto tollabol. Ma egesz nap
olyan szomoru voltam, nem is tudtam etetni a hernyokat. Tulajdonkeppen miert
is el az ember? „Lenni vagy nem lenni, ezt itt a kerdes”, mint ahogy Shakespeare
mondja a Hamletben. Arra gondoltam, hogy milyen kar az ifjusagert, mely elmuhk es hogy en mar sohase leszek olyan vidam es elegedett, mint harmadikban.
Hiaba! az elet nem olyan vig dolog!... de hagyjuk!...
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IV fejezet

126.

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnókének beszéde
az 1956-os forradalom és szabadságharc ótvenedik évfordulóján tartott
parlamenti díszülése'n 2006. október 23.
Együttes cselekvés - 1956. óróksége
Elnók Úr, Miniszterelnók Úr, Házelnók Asszony, az 1956-os Bizottság Elnóke,
Királyi Felségek, Királyi Fenség, Excellenciás Urak és Hólgyek, Hólgyeim és Uraim!
Rendkívül nagy megtiszteltetés a számomra, hogy az Európai Bizottság elnókeként felkértek arra, hogy beszédet mondjak az 1956-os magyarországi forradalom
ezen megemlékezésén; ezt a meghívást úgy tekintem, hogy a modern Magyarország elismeri az Európai Unió szerepét.
1956. október 23-án a magyarok a szabadságot választották. Ezáltal egy egész
nemzetnek kínáltak reményt és méltóságot.
A bátorság e rendkívüli megnyilvánulása minden elóre láthatónál mélyebb és tartósabb kóvetkezményekkel járt. 1956 hósei saját ügyükért és az országuk ügyéért
harcoltak. Ugyanakkor mindenkiért harcoltak Európában, aki diktatúrában élt.
A magyarok ótven éw el ezelótt felkeltek és azt mondták: szabadság nélkül az
élet türhetetlen.
Jól ismerjük a kommunisták válaszát erre a bátor kiállásra.
Tóbb mint 2500 magyart meggyilkoltak, és tóbb ezren megsebesültek. Tóbb mint
20 000 embert vetettek bórtónbe, és kózülük százakat késóbb ki is végeztek. Legalább 200 000 magyar menekült el az országból Európába és azon túl. Jó példa a
szolidaritás igazi jelentésére az a támogatás, amit kózülük sokat kaptak választott új hazájukban.
1956 hóseinek óróksége olyasmi, amiért ma mindannyiunknak hálásnak kell lennünk.
Az 1956-os forradalom megmutatta, hogy a szovjet válasz a szabadságra az elnyomás, a gyilkosság és a hazugság. A forradalom meggyújtotta a szabadság fáklyáját: olyan lángot, ami késóbb a fold alá kényszerült és ott tartotta életben az
ellenzéki mozgalmakat Europa ósszes diktatúrájában. Ez a láng került ismét
felszínre 1968-ban a Prágai Tavasz során, és ez világította be a diktatúra
ósszeomlásához vezetó utat Górógországban, Portugáhában és Spanyolországban. Ez a láng találta meg órókóseit 1980-ban a Szolidaritás megalakulásával
Lengyelországban. Es ez inspirálta azokat, akik a szabadságért harcoltak a Berlini Fal 1989-es leomlásáig.
Az 1956-os forradalom ugyanakkor lerakta a mai kibóvült Európai Unió alapjait
is. A forradalom után hat hónappal aláírt Római Szerzódés indította el azt, amit
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ma Európai Unióként ismerünk. Az ugyanakkor még egy befejezetlen unió volt.
Ugyanis ahogy Europa déli részén a szélsójobboldali diktatúrák megakadályozták
az ottani országok csatlakozását, úgy a kommunista diktatúra számos kózépeurópai országnak lehetetlenné tette, hogy elfoglalja jogos helyét az európai kózosségben.
Am e tórténelmi igazságtalanság ellenére is az 1956-os forradalom a szabadság és
a demokrácia forradalma volt. Ezek olyan értékek, amelyek az Európai Uniónak
is a szívén fekszenek. Azonban soha nem szabad ezeket az értékeket készpénznek vennünk. Azzal, ha készpénznek vesszük az alapvetó szabadságjogokat, egyben kockáztatjuk is óket. Elég, ha csak megnézzük, hogy mi tórténik ma a szólás- és gondolatszabadsággal, hogy észrevegyük: igenis létezik ez a veszély.
Az 1956-os - gyakran névtelen - hósók bátorsága az új demokráciák megalakulásához és Europa újraegyesítéséhez vezetett. A két Europa végül egységessé vált;
és így együtt képesek voltunk arra, hogy begyógyítsuk az Europa arcán húzódó
sebet. Magyarország otthonra talált a szabadság és a szolidaritás térségében: az
Európai Unióban.
így tehát 1956. október 23-a a szó legigazibb értelmében volt forradalom. A tettek forradalma és a gondolatok forradalma volt. Ennek hatását a mai napig élvezzük.
Hólgyeim és Uraim!
A második világháború után Jaltában új világrend alakult ki. Europa kettéoszlott. Nem tudunk visszamenni az idóben, hogy kijavítsuk a múltbeli hibákat. De
jobb jóvót tudunk építeni.
Az átmenet soha nem kónnyü, de Magyarország az elmúlt 16 évben elért eredményei igen jelentósek. Ezek beágyazásához folytatni kell a reformokat. A magyar népnek most hatalmas lehetóség adódott. Ha céltudatosan egyesül, akkor
képes lesz maradéktalanul kihasználni mindazokat az elónyóket, amiket az
Európai Unios tagság kínál.
Az 1956-os forradalom és az általa megihletett, Magyarország 1989-es békés átalakulását vezetó emberek óróksége a demokrácia. Es a demokrácia kóvetkezménye pedig az, hogy a politikai problémákra mindig politikai megoldások vannak.
A 2004 májusában végrehajtott Európai Unios csatlakozás nem egy folyamat végét, hanem annak kezdetét jelezte. A teljes európai család kész segíteni egyik
tagját, ahogy ezt már oly sok más országban is megtette.
A bóvítés elónyei mindkét oldalon jelentkeznek. Európának is szüksége van Magyarországra. Europa Magyarországgal nagyobb, erósebb és befolyásosabb Euro
pa. Olyan Europa, amit gazdagít Magyarország kivételes kulturális értéke, ami
tóbb mint ezer éves múltra tekint vissza.
Ami Magyarországra igaz, az igaz az ósszes új tagállamra is. Az üzenetem Ónóknek, akik ma itt osszegyültek, Onok kózül pedig azoknak is, akiknek Magyarországhoz hasonló a múltja, hogy a kibóvített Europa az erós Europa feltétele.

A kôzôs cselekvés üzenete nemcsak a mai Magyarorszâgnak szôl. Érvényes egész
Eurôpâra. Kôzôsen kell cselekednünk ahhoz, hogy egy nyitott, nagyvonalû és elszânt Europât hozzunk létre - olyan Eurôpât, ami képes szembenézni a jôvô kihivâsaival. Ezekkel a kihivâsokkal mindannyian szembesülünk, és ezeket egyik
orszâg sem képes egyedül megoldani.
Ha kôzôsen cselekszünk, meg tudjuk mutatni a vilâgnak, hogy igenis lehetséges
egy jobb jôvô felépitése.
Azt hiszem, ez az az üzenet, amit 1956 hôsei is elismernének.
Azzal kezdtem, hogy kôszônetet mondtam. Hadd fejezzem be azzal, hogy ismét
kôszônetet mondok. Az Eurôpai Uniô kôszônti a magyar hôsôket. Kôszônet illeti
1956 jelenlévô hôseit és azokat is, akik mâr meghaltak azért az ôrôkségért, amit
rank hagytak: az egyesült Eurôpâért, a szabadsâg és demokrâcia Eurôpâjâért. Aldozatuk nem volt hiâbavalô.

128.

Mikszâth Kâlmân
A jelek mesterei
Egy szobatudos (persze nemet) fejebe vette, hogy jelekkel kellene beszeltetni az
emberiseget. A nyelvtanitas nehezsegei mind elesnenek, nepek eggye forrnanak
- egyszoval igen sok hasznos haramlik ebbol a vilagra.
Mindenekelott tehat csinalt egy rendszert (mert tudosnal, hiaba, a rendszer a
fo!), s elhatarozta, hogy ennek tokeletesitese vegett elutazik kiilonfele nepek
mozdulatait es taglejteseit tanulmanyozni.
Jartaban-kelteben egy magyar faluba ert, ahol azt mondtak neki, hogy van itt
mar egy olyan tudos, aki a jelekkel valo beszedmodban jeleskedik.
- Kicsoda?
- Pava Mihaly, a felszemu szurszabo. Nagy gegebajban nyavalyaskodott azelott,
akkor otlott eszebe, hogy kar a geget koptatni, mikor abbol csak egyet kap az
ember egesz eletere. Ujjakat azonban minden kezere otot. Kitalalta tehat a jelek
kel valo beszelgetest.
Nosza, kedvet kapott a tudos hozza menni, s megprobalni, milyen lesz az elso
proba. Megkerte a papot, hogy vezesse a szurszabo-tudoshoz.
Az eppen egy cifra szurt kopkodott ki sujtassal akkor is, midon a muhelybe ertek.
A tudos odalepett hozza, es a kovetkezo parbeszed fejlodott ki kozottuk:
A tudos folemelte egy ujjat.
A szurszabo ket ujjat emelte fol.
Erre a tudos ragyogo abrazattal harom ujjat emelt fol.
A szurszabo osszeszoritotta mind az ot ujjat, es az oklet emelte fol.

197

A tudos megelegedetten hunyorgott a szemevel es tavozott.
- Nos, tehat megertettek egymast? - kerde a tudost kiseroje, mikor mar kunn
voltak.
- Tokeletesen! - szolt az lelkesedessel.
- Hogyan? Tehat mirol volt szo onok kozott?
- Vallasi dolgokrol diskuraltunk.
-A h !
- En egy ujjamat mutattam, hogy „egy isten”, erre 6 kettot mutat, hogy „atya es
fiu” . Jol van, jol, de ha on igy akarja venni mondam, azaz mutattam, akkor harom az isten, „atya, fiu s szentlelek” , es folemeltem a harom ujjamat. Mire 6 az
ujjait osszeszoritva kifejeze, hogy ,,de valamennyi egy” . O kerem, nagyszeruen
ment! Ez az igazi vilagnyelv. A „volapuk” tul van szarnyalva.
A kisero fejet csovalt, es kisvartatva visszatert a szurszabohoz egyediil.
- Nos, Mihaly bacsi, mirol beszelgettek a tudossal?
- Az egy impertinens frater, ocsem.
- Hogyhogy?
- Hat bejon a nyomorult a sajat hajlekomba, es az egy ujjaval mutatja, hogy csak
egy szemem van. Micsoda? A testi hibamat meri kigunyolni? Visszamutatom neki
a ket ujjamat emelve, hogy nekem ez az egy szemem tobbet er, mint az 6 ket papaszemes szeme. De a szemtelen tovabb gunyolodott, folemelte a harom ujjat,
hogy azt mondja: „kettonknek harom szemiink van” . Na mar akkor en sem allhattam tovabb, elfogott a diih, osszeszoritottam az oklomet ... szerencseje, hogy
megoldotta a kereket!
... Ilyen az, mikor ket tudos egymast megerti.
Milyen lehet hat, mikor nem erti meg egymast?

144.
Karinthy Frigyes
A rossz tanulo felel
Nem, mara nem lehetett szamitani, igazan. Hiszen szamitott ra, persze hogy szamitott, sot mult ejjel almodott is ilyesfelet: de almaban magyarbol hivtak ki, igaz,
hogy ugy volt, mintha a magyart is a Frohlich tanitana. Almaban ehntezte az
egesz kerdest, a parhuzamos vonalakrol felelt, egyfelesre.
Mikor kimondjak a nevet, nem hisz a fuleinek, koriilnez: hatha csoda tortenik,
hatha csak agyrem, nyomaszto lidercnyomas volt, hogy ez az 6 neve, es most felebred ebbol az alombol. Aztan egy csomo fuzetet felkap a padrol. Mig vegigmegy
a kis utcan, a padsorok kozt, ezt gondolja: „Apluszbeszeraminuszbe egyenlo
anegyzetminuszbenegyzet.” Ezt fogja kerdezni. Biztosan ezt fogja kerdezni. „Ha
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nem ezt kerdezi, atmegyek kiilonbozeti vizsgaval a polgariba, es katonai palyara
lepek.”
Kozben megbotlik, es elejti a fuzeteket. Mig a foldon szedeget, hata mogott felzug az obligat nevetes, amit ezuttal senki se tilt be: a rossz tanulo torvenyen kivul all, rajta lehet nevetni.
A tanar leiil, es maga ele teszi a noteszt. Ranez. A rossz tanulo gorcsosen mondogatja magaban: „apluszbeszer...” veszi a kretat. A tanar ranez.
- Keszult? - mondja a tanar.

1

- Kesziiltem.
0 igen, hogyne keszult volna. A halalraitelt is elkeszul: felveszi az utolso kenetet,
es lenyiratja a hajat.
- Hat akkor irja.
A rossz tanulo a tabla fele fordul.
- benegyzetminuszpluszminusznegyzetgyokbeminusznegyaceszerketa.
Es a rossz tanulo engedelmesen irni kezdi es mondja utana a szamokat. Irja, iija,
mint Agnes asszony, tudja, mirol van szo, latja a tetelt „eppen ugy, mint akkor ejjel”, mikor elaludt mellette, es fogalma se volt rola, mit jelent az egesz. Igen, ez
az, homalyosan sejti, valami masodfoku egyenlet - de hogy mi lesz ebbol.
Szep lassan es kaligrafikusan ir. A negyesnek a szarat vastagitja - a vonalbol,
ami tortet jelent, gondosan letoriil egy darabot, ehhez kiilon elmegy az ablakig a
spongyaert. Idot nyer ezzel. Hatha csongetnek addig. Vagy valami lesz. Ugyse sokaig szerepel 6 itten a dobogon. Ezt meg felirja, az egyenlosegjelet is szep lassan
felrakja - igen, ezt meg ugy csinalja, mint mas, felsobb lenyek, mint egy jo tanu
lo. Felirja meg ,,a2” . A katonaiskolaban nagyon koran kell felkelni, villan at az
agyan, hirtelen. De aztan hadnagy lesz az ember. Esetleg kimegy Fiumeba.
Kozben szep lassan ir - meg mindig nem irta le. Hozza nem erto ember, aki ezt a
jelenetet figyeli, azt hiszi, valami jo tanulo felel. De a szakerto tudja mar, mit je
lent az, mikor valaki ilyen hatartalan gonddal rajzolja a kettes farkincajat. Halalos csend koros-koriil. A tanar nem mozdul. Most beszelni kell.
- A masodfoku egyenlet... - kezdi ertelmesen es osszehuzott szemmel, es melyseges figyelemmel nezi a tablat.
- A masodfoku egyenlet... - ismetli olyan ember modoraban, aki nem azert
ismetli a szot, mintha nem tudna, mit akar mondani, hanem inkabb azert, mert
rengeteg mondanivaloja koziil a leghelyesebbet, a legfrappansabbat, a legtokeletesebbet valogatja es merlegeli.
De a tanar, 6, a tanar mar tudja, mit jelent ez.
- Keszult? - mondja kemenyen es szarazon.
- Tanar ur kerem, en kesziiltem.
Ezt bezzeg villamgyorsan mondja: veres dac, lazado ketsegbeeses remeg a hangjaban.
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Tanar (szeles gesztussal): - Hat akkor halljuk.
A rossz tanulo nagy lelegzetet vesz.
- A masodfoku egyenlet az elsofoku egyenletbol szarmazik oly modon, hogy az
egesz egyenletet megszorozzuk...
Es most beszel. Valamit beszel. A masodik mondatnal arra szamitott, hogy felbeszakitjak - lopva nez a tanar fele. De az mozdulatlan arccal nez, se azt nem
mondja, hogy jo, se azt, hogy rossz. Nem szol. Pedig a rossz tanulo nagyon jol
tudja, hogy nem lehet az jo, amit 6 beszel. Hat akkor miert nem szol a tanar?
Ez rettenetes. A hangja reszketni kezd. Egyszerre latja, hogy a tanar felemeli a
noteszt. Erre elsapad, es szedito gyorsasaggal kezdi:
- A masodfoku egyenlet ugy szarmazik az elsobol, hogy vegig... Tanar ur kerem,
en kesziiltem.
- Polgar Erno - mondja hangosan a tanar.
Mi ez?
Mar egy masikat hivtak ki? Ovele vegeztek? Mi ez? Almodik?
- A masodfoku egyenlet... - kezdi ujra, fenyegetoen.
Polgar Erno fiirgen kijon, es a tabla masik vegen mar veszi a masik kretat.
- A masodfoku... Tanar ur kerem, en kesziiltem.
Senki sem felel. Es most ott all, egyediil a tomegben, mint egy szigeten. De meg
nem megy helyre. Neki nem mondtak, hogy menjen helyre - odvas es ziilldtt, kitaszitott sziwel all ott -, neki nem mondtak, nem mondtak. O meg felel. Most
vegigmenjen, ujra, a padsorok kozt? Nem, inkabb all, hiilyen: keze dadogva babral a tablan, a felbemaradt egyenlet roncsai kozt, mint a lezuhant pilota, a motor
megpattant hengerei folott. A masik fiu kozben mar felel is. Valami parhuzamos
vonalakrol beszel - ez is olyan idegen es furcsa... mint minden... amivel itt evek
ota foglalkoznak koriilotte... foglalkoznak vidaman es ruganyosan es hangosan...
es amibol 6 soha nem fogott fel semmit... nehany mondatot jegyzett meg eddig, s
azokon uszott...
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.
Karinthy Frigyes
A jo tanulo felel

Ez kiilonleges, iinnepelyes pillanat. A tanar sokaig nezte a noteszt; halalos fesziiltseg remeg az Osztaly felett. Mikor kesobb a francia remuralom tortenetet
olvastam, mikor a Bicetre foglyai koziil eloszolitjak a halalraitelteket: mindig igy
tudtam csak elkepzelni. Az agyak utolso, veres erofeszitesben kapkodnak lelegzet
utan - meg van ket masodperc, azalatt mindenki villamgyorsan elmondja magaban a mertani haladvany teteleit. Tanar ur, en kesziiltem, mondja az ember magaban. Tanar ur, fiam tegnap gyongelkedett. Az egyik lehajol a fuzete foie, mint
a strucc, hogy ne lassak. A masik meroben szembenez a tanarral, szuggeralja. A
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harmadik, idegember, egészen elernyed, és behunyja a szemét: hulljon le fejére a
bárd. Eglmayer, az utolsó padban egészen elbújik Deckmann háta mógé, o nines
is itt, köszöni szépen, nem tud semmiröl, öt íiják be a hiányzók kózé, tóróljék ki
az élók sorából, ót felejtsék el, béke poraira, o nem akar részt venni a kózélet
küzdelmeiben.
A tanár kettöt lapoz, a K betünél lehet - Altmann, aki az év elején Katonára magyarosította a nevét, e pereben mélyen megbánta ezt az elhamarkodott lépést. De aztán nagyot lélegzik: egyszerre megállnak, és a tanár becsukja a noteszt.
- Steinmann! - mondja egészen halkan és kivételesen.
Nehéz, felszabadult sóhaj. Kivételes, ünnepélyes hangulat. Steinmann gyorsan
feláll - a mellette üló kiugrik a padból, szerényen és udvariasan áll, míg a jó ta
ñido kimászik a padból: mint egy testór, néma és mellékes dekorativ szereplóje
egy nagy eseménynek.
Maga a tanár is ünnepélyes. Oldalt ül le a székre, és ósszetett ujjakkal gondolkodik. A jó tanuló a táblához megy, és kezébe veszi a krétát. A tanár gondolkodik.
A jó tanuló erre felkapja a spongyát, és sebesen tórülni kezdi a táblát: ebben végtelen elókelóség és ónérzet van, ezzel azt akarja jelezni, hogy ó ráér, hogy neki
nem kell most törni a fejét, ó nem fél, ó mindig készen van, ó addig is, míg a felelés kezdódik, valami hasznosat akar csinálni a társadalomnak, ó ráér gondolni
a kóztisztaságra és az emberiség békés fejlódésére, és letórüli a táblát.
- Hát - mondja a tanár, és gondolkodva húzza a szót
dát veszünk...

majd valami érdekes pél-

A jó tanuló udvariasan és végtelen megértéssel köhög. Természetesen, valami ér
dekes példát, az érdekes helyzetnek megfelelot. Most úgy néz a tanárra, komolyan és melegen, mint egy szép grófno, akinek egy gróf megkérte a kezét, és mielott válaszolna, megértéssel és rokonszenwel mélyen a gróf szemébe néz, jól
tudva, hogy e tekintet elbüvóli a grófot, s a gróf remego boldogsággal sejti, hogy
a válasz kedvezó lesz.
- Vegyünk egy kúpot... - mondja a gróf.
- Egy kúpot - mondja Steinmann, a grófno. De már ezt is úgy tudja mondani, ez
a Steinmann, annyi megértéssel, olyan okosan: csak ó tudja, mennyire kúp az,
amit veszünk. En, Steinmann, a legjobb tanuló az egész osztályban, veszek egy
kúpot, mivel engem, mint az erre legalkalmasabbat, megbízott a társadalom.
Még nem tudom, miért vettem a kúpot, de nyugodtak lehettek mindannyian,
bármi tórténjék ezzel a kúppal, én is ott leszek a helyemen, és megbirkózom vele.
- Külónben - mondja a tanár hirtelen -, vegyünk inkább egy csonka gúlát.
- Csonka gúla - ismétli a jó tanuló, ha lehet még értelmesebben. Ó a csonka gúlával éppen olyan határozott, barátságos, bár íolényes viszonyban van, mint a
kúppal. Mi neki egy csonka gúla? O nagyon jól tudja, ót nem lehet félrevezetni,
a csonka gúla is csak olyan gúla, mint más, normális gúla, egyszerü gúla, amilyent egy Eglmayer is el tud képzelni - csak le van vágva helóle egy másik gúla.
A felelés rövid ideig tart. Félszavakban beszélnek egymással, értik egymást...
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V fejezet

166., 173.

I. Mâtyâs
1443. februâr 23-ân született I. Mâtyâs (Hunyadi/Corvin) magyar kirâly, az elsô
olyan uralkodônk, aki leâny âgon sem âllt az Arpâd-hâzzal rokonsâgban.
Mâtyâs kirâly Hunyadi Jânos és Szilâgyi Erzsébet mâsodszülôtt fia. Vitéz Jânos
irânyitâsâval humanistâk nevelték. A magyaron kivül latinul, németül és csehül
beszélt. Müveltsége meghaladta a korabeli fôurak müveltségét.

Bâtyjât, Hunyadi Lâszlôt (1433-1457) a kirâly 1457-ben lefejeztette. Ô volt Hu
nyadi Jânos és Szilâgyi Erzsébet elsôszülôtt fia, ezért ô lett apja halâla utân a
Hunyadi-hâz és a Hunyadi-pârt feje. Hiâba esküdôtt hüséget V Lâszlônak 1456ban, apja tisztségét, a fôkapitânysâgot, amit orôkének tekintett, nem kapta meg.
V Lâszlô a cimet inkâbb sajât gyâmjânak, Cillei Ulrik (1404-1456) német birodalmi hercegnek adomânyozta. Hunyadi Lâszlô nem tudta megemészteni a kirâlyi
dontést, és 1456. november 9-én az V Lâszlô kiséretében Nândorfehérvârra érkezô Cilleit hiveivel fôlkoncoltatta. A kirâly ekkor Hunyadi Lâszlôra ruhâzta a fôkapitânyi tisztet, és esküvel bântatlansâgot igért. 1457. mârcius 14-én mégis elfogatta Hunyadi Lâszlôt, és két nappai késôbb ôsszeesküvés vâdjâval ârtatlanul
lefejeztette Budân, a Szent Gyôrgy téren.
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1457-ben V László király Hunyadi Lászlóval együtt Mátyást is elfogatta, s bátyja
kivégeztetése után az ifjabb Hunyadit Bécsbe, majd Prágába vitette. 1457 ószén
V László pestisben meghalt. 1458. január 24-én a korábban apját támogató kóznemesi rétegek segítségével Mátyást királlyá választották, de nagybátyja, Szilágyi
Mihály személyében kormányzót állítottak mellé. Mátyás azonban hamarosan
megmutatta, hogy a korlátokat nem hajlandó elismerni és csorbítatlan királyi hatalomra tórekszik. Híveit, és külónbózó érdekektól vezérelt támogatóit is meglepó erélyességgel fogott hozzá az erós kózponti hatalom megszervezéséhez. Amikor Szilágyi Mihály Újlaki Miklós erdélyi vajdával, valamint Garai László
nádorral ellene szôvetkezett, Garait leváltotta, Szilágyit lemondatta és elfogatta.
A III. Frigyes (1463-1525), szász választófejedelmet Garai vezetésével magyar
királlyá választó fóurakat pedig legyózte. 1464-ben Székesfehérváron megkoronáztatta magát a III. Frigyestól nagy nehezen - alku árán - visszaszerzett Szent
Koronával.
Mátyás uralkodása alatt a kózponti hatalom megerósítésére tórekedett. A maga
számára biztosította a vámszedés jogát, a bányák és a pénzverés jóvedelmét.
Pénzügyi reformot hajtott végre, újjászervezte az adórendszert, s az így megnóvekedett jóvedelmekból jól szervezett zsoldos sereget állított fel. Társadalmi reformjaival a kóznemesség politikai befolyását novelte. A nádor hatáskórét kiterjesztette, új kózponti hivatalokat állított fel.
Külpolitikáját meghatározták a tórókókkel vívott folyamatos harcai. Szinte
évente hadat viselt ellenük. Tórókellenes terveihez Nyugat-Európától nem kapott kelló segítséget, ezért Magyarországot erós birodalommá fejlesztve akart a
megfeleló anyagi eró birtokába jutni. Megszerezte a cseh királyi címet, meghódította Morvaországot, Sziléziát. Bécs, Bécsújhely, Stájerország és Karintia ellen is
hadba induit, de sikerei csak átmenetiek voltak.
Mivel második házasságából, Aragóniai Beatrixtól nem született gyermeke, élete
utolsó éveiben megpróbálta házasságon kívül született fia, Corvin János számára
biztosítani a trónt.
Mátyás király bókezüen pártfogolta a müvészeteket és a tudományt. Hires tudósokat és reneszánsz alkotókat hívott udvarába. Várakat, kastélyokat építtetett, s
ezzel is elósegítette a reneszánsz épító- és díszítómüvészet magyarországi fejlódését. Kiemelkedó jelentóségü volt hatalmas kódexekból álló kónyvtára (Bibliotheca
Corviniana).
A magyar néphagyomány, amely egész legendafüzért font Mátyás alakja kóré, a
tórókveró Hunyadi János fiát mint jó és igazságos uralkodót órizte meg emlékezetében. A magyar népmesék álruhás királya szembeszállva a gazdagokkal és hatalmasokkal, mindig a szegény, egyszerü embert segíti a boldoguláshoz. A
valósághoz az is hozzá tartozik, hogy bár Mátyás viselt dolgairól már életében
tóbb vidám tórténet forgott kózszájon, a királyi udvarban éló humanista tórténetírók egyike sem jegyzett fel az álruhában igazságot osztó király legendájának tápot adó tórténetet.
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167.

Matyast kirallya valasztjak
(magyar nepmonda)
Amikor Laszlo kiraly meghalt, erosen megijedtek azok az urak, akik Hunyadi
Laszlo halalat okoztak. Hogyne ijedtek volna meg, amikor Szilagyi Mihaly nagy
sereggel kozeledett Buda fele. Pedig Szilagyi Mihalyt nem a bosszuallas szandeka
vezette, 6 ennel tobbre vagyott: a tront akarta megszerezni unokaoccsenek, Hu
nyadi Matyasnak. Amikor Szilagyi Mihaly a fegyveres sokasaggal Pest varosaba
erkezett, az isteni akarat csodalatos jeleket mutatott. Az elso ejszakan, abban a
hideg telben minden csillag fenyesen ragyogott az egen, a Duna vize pedig olyan
erosen befagyott, hogy a jeg hatan ugy jarhattak, mint a sik mezon. Reszkettek
is az urak a budai varban, mert Pest felol minden baj nelkiil fel lehetett vonulni
a varba. Ha most Szilagyi Mihaly bosszut forral, vege az eletiiknek... De Szilagyi
Mihaly megiizente az uraknak, hogy nem all bosszut Hunyadi Laszlo halalaert.
Ekkor az urak felbatorodtak, levonultak Pest varosaba, hogy a kiraly megvalasztasarol targyaljanak. Ott sokat targyalni nem kellett, mert a koznemesseg sokasaga, negyvenezer ember allott a Duna jegen, es mind Hunyadi Matyast eltette.
A gyerekek pedig ezt a dalt enekeltek a pesti utcakon:
Matyast mostan valasztotta
Mind ez orszag kiralysagra,
Mert ezt isten adta nekiink
Mennyorszagbol oltalmunkra.
Ezen a napon is csoda tortent: a valasztas hire meg ki sem szivargott, de a pesti
nagytemplomban mar felhangzott a halaado enek. Amikor aztan az egesz nep
megtudta, hogy Matyas lett a kiraly, mindenki nagy orommel ujjongott. Minden
templomban meghuztak a harangokat, harsogtak a kurtok, szoltak a sipok, es
olyan nagy hangon enekelt mindenki, hogy megtelt vele a levegoeg. A valasztas
ejszakajat annyi maglyarakas vilagltotta meg, hogy az emberek azt hittek, a csillagok szalltak le az egboltrol. Soha meg kiralyvalasztas ennyi orommel, ennyi
dicsoseggel nem tortent. De nemcsak Magyarorszagon oriiltek ennek a valasztasnak! Erdelyben meg sokkal nagyobb volt az orom, mert a Hunyadiak onnan szarmaztak, s maga Matyas Kolozsvar varosaban szliletett. Ezert aztan Szilagyi Mi
haly, aki az egesz valasztast rendezte, a valasztas utan levelet kiildott az erdelyi
rendeknek. Azt irta a levelben: ,,Ti lattatok a fenseges Matyas urat, amikor
megszuletett, szemetek elott nevelkedett, ezert magatokenak nevezhetitek. Nyissatok meg hat a vigassag forrasait, orvendjetek, vigadjatok, ujjongjatok, es adjatok halat a josagos Istennek azert a boldogsagert, amelyben a magyar nemzet reszesult.”
Oriilt egesz Magyarorszag, vele orvendezett szep Erdelyorszag, amiert a torokvero Hunyadi Janos fiat, az ifju Matyast kirallya valasztottak.
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174.

Fekete Istvân
Kele
(részlet)
A rét megmozdult, és élni kezdett a meleggel, a fénnyel kicsalt milliard életével:
a füvek hosszû lâbra âlltak mâr, a füzfâkon cirregett a csicsôrke, és a megindult
nâdasban csattogott a nâdirigo: - Csek-csek-csek-tek-tek-tek-tiriritiri.
A nâdirigo a fészeképitô müvészek kôzé tartozott, sokat adott müvészetére, ez
okböl nagy volt a hangja. Régi fészkét nem talâlta mâr, mert télen nâdat vâgtak
az emberek, de nem sokat törödött vele.
- Csek-csek-csek, épitünk mâsikat. Mi az nekünk? - Es mâr ki is nézett öt közel
âllo nâdszâlat. Ezeket majd megkötözi, hogy tenyérnyi messze âlljanak egymâstol, s a körbe âllo nâdszâlak kôzé odaszôvi a fészkét. Akkor aztân jöhet a szél,
boghet a vihar, a zöld nâd nem törik, és a legnagyobb orkânban is csak ringatja
a fészkét.
Igen, Kele most érezte elöször otthon magât, a Tôrvény és a golyâk szokâsa szerint. Eddig ö idegen volt itt, de megérkeztek mâr a többiek is, és most mâr nem
idegen.
A tavaszi, langyos szél jâtékosan szaladt végig a patakparton, felkapta és leejtette a hullâmzo rét zsongâsât. Felkapta és leejtette a bibicek fehér-fekete csapongâsât, hintâzo kiâltâsât, és megpihent a nâdban, ahol most csend lett egyszerre, mert a nâdas felett sulytalanul imbolygott egy rétihéja. Kônnyed
ténfergése céltalannak lâtszott és önfeledt sütkérezésnek, âm bagolyfejét ide-oda
forgatta, s a sarjado nâd egy libbenése se kerülte ki figyelmét. A héja egyébként
nâszûton volt, de a szerelem csak a szivét töltötte meg, a begyét nem, ez okböl
pârjâval együtt szorgalmasan vadâszott, nehogy az éhség karma szivüket is
üressé tegye.
A nâdas felett azonban meddo volt a séta és teljesen hiâbavalo. Fiokâk még nincsenek, a fészkek üresek, az anyamadarak pedig sehogyse âllnak kôtélnek. Repülo madarat a rétihéja megfogni nem tud, de jeles madârfiôkgyilkos és szakavatott
fészekrablo. A fiôkâkat megeszi, a tojâsokat kiissza, ezért utâljâk a nâdi népek,
és elhallgatnak, ahol ârnyéka végigszâll a vizen.
Most is.
Kele odanéz, és tudja, mirol van szo. Lâtja mâr a mâsik héjât is, és tudja, miért
hagytâk ott a nâdast, és miért repülnek az aprofüvü, tâvoli domboldal fêlé. A nâ
das még üres, de a domboldalon Cin könnyelmüsködik néha, fészkét épit, s a fészekhez szâraz fü kell. Megjelent mâr Pi is, az ürge, aki néha két lâbra âll, mert
kivâncsi.
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A domboldalon csak ûgy csurog a fény, s megmelegedett a levegô. A héjâk most
itt imbolyognak, de itt szitâl a vércse is, és lecsap néha, mint a zuhano kô,
egérre, bogârra. A héjâkkal nem törodik. Csavargö népség, ûgyis elmennek, de
az ô fészke itt van a nyârfân, a dombtetön, ahol kolomp kondul ilyenkor mâr,
mintha a nyâr elé harangozna az âlmos kis harang. Néha vakkant a puli, és nézi
a juhâszt, hogy parancsol-e valamit, de a juhâsz csak âll, botjâra tâmaszkodva
hallgat, mintha lâtnâ a lâthatatlant, és ebbe a csendbe lâgy tavaszi kiâltâssal dobol bele a bubosbanka.
- Hu-pu-pu, hu-pu-pu...
Ruhâja ékes, fején gyônyôrû bébita, de mâst nem tud.
- Hu-pu-pu, hu-pu-pu...
Ez a kiâltâs mindig közel van, és mindig tâvol. Egyszerre szol a foldön és a levegôben, râszâll a csendre és csenddé lesz, nines benne semmi, mégis viragos szomorûsâg marad utâna, mert mindenki tudja, hogy ha elhallgat: ledobja szüzi koszorujât a Tavasz, elnehezedik, megbarnul, és tarka, nagy kôténye alatt dûs
anyasâgât takargatja a Nyâr.
golya - (âllat, Ciconia L.), a gâzlômadarak kôzé tartozo gôlyafélék csalâdjânak egyet-

len neme, melynek két faja nâlunk is tenyészik. A fehér G. (C. alba L.) piszkos
fehér szinü, elsôrendü evezôtollai, nagy felsô szârny- és hosszû vâlltollai feketék, csôre és lâbai vörösek. A fekete G. (C. nigra L.) barnâsfekete, zöldes és biborfénnyel also mell-, has- és combtollai fehérek; csôre és lâbai fiatalkorban
zöldek, öregkorban vörösek. Mindkettô vândor madâr, hozzânk tavasszal jön
és ôsszel elvândorol. Békâkkal, kigyokkal és halakkal tâplâlkoznak, de néha elfogdossâk a kacsafiôkâkat is.
Forrâs: Pallas Nagylexikon

175.

Weöres Sândor
Mély erdôn ibolya-virâg
Mély erdôn
ibolya-virâg,
elrejt jol
a boroka-âg.
Minek is rejt az az âg,
gyere, tâgas a vilâg,
mély erdôn
ibolya-virâg.
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Ibolya
Ibolya - (nôv., bibolya vagy vihola a Balatonnâl, ivola, Viola Tourn.) a rola nevezett csalâd egy-, két- v. tôbbnyàri fîive, ritkàn félcseijéje, mintegy 250 (hazánkban mintegy 20, de sok eltérés) fajjal majdnem az egész fëldkerekségen.
Szára gyakran megkurtul, fôldbeli tóke marad, némelykor indât ereszt.
Levele egyszerù, gyakran szív- vagy veseforma, ritkàn hasogatott.
Virága gyakran a tóke fejére egyenként ered, vékony nyélen csüng, a nyél teteje
fêlé pedig két hegyelevele van.
A gyümôlcs apró, rûgyalakù s egész nyáron fejlódó, rejtve porzó, apró virágokból
lesz, melyek termékenyülés után a fôldbe befurôdnak s a gyümôlcs ott érik meg.
A Viola mirabilis L. eleinte torpeszárú, késóbb ugyanabból a tóból virágzó szárat
hajt, de tobbnyire csak sziromtalan, rejtve porzó virágokkal.
A torpeszárúak legismertebbike és a legkedveltebbike a Viola odorata L. (illatos
Ibolya); majd egész Európában s Azsiának nagy részén terem.
Gyókerében meg a tókéjében, valamint a rokon fajokéban is, hánytató és meghajtó violin vagy ibolya-emetin van.
A savtól piros, az alkálitól zold színü lesz. A kerti sok- és nagyvirágú, t. i. a hónapos, olasz, orosz, cár-I., a belle de Chatenay, Victoria regina stb. fajták a kertkereskedelemnek jóvedelmezó cikkei.
Az Ibolya nevét más novényre is átruházták (sárga viola, Matthiola). Kedvelt
díszvirág maradt, a szerzetesek kertjükben termesztették és fuszerül, valamint
illatos vízhez használták. Az árvácska v. Szt. Háromság virága is ibolyafaj (háromszinü Ibolya), 1. Cinkibolya, Arvácska. Sárga Ibolya, 1. Cherianthus.
Forrás: Pallas Nagylexikon

177.

Beregszászi Anikó

Anyanyelv-oktatás hozzáadó (additív) szemléletben: a magyar nyelv
tanterv kínálta lehetóségek
(részlet)
Az oktatástervezésnek, a külonbozó oktatási stratégiáknak külônôsen hangsúlyos
szerepe van a kisebbségi kôzôsségek nyelvmegtartásában, továbbá abban is, hogy
a felnóvekvó nemzedékek a nyelvcsere és a beolvadás, vagy pedig a nemzeti értékek megórzése és továbbadása mellett dontenek-e. Az oktatás a nyelvi tervezési
célok elérésének egyik hatékony eszkoze, hiszen az oktatási intézmények szintén
valamely társadalmi, gazdasági és/vagy politikai célok mentén szervezik tevékenységüket az ún. rejtett tantervek révén. Ezen társadalmi, gazdasági és poli
tikai célok eléréséhez azonban szükségesek bizonyos nyelvi készségek, feltételek
is (Vo. Skutnabb-Kangas, 1997).
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Az iskolai anyanyelvi nevelés egyik legfontosabb feladata, hogy felkészitse a tanulokat mindazon nyelvi kihivâsok megoldâsâra, kezelésére, amelyekkel az iskolâban és az iskolân kivül talâlkozhatnak. Tudjuk, hogy a magyar târsadalom érzékeny a nyelvi kérdésekre: szâmos olyan nyelvi jegy van, amelyek hasznâlôirôl
negativ sztereotipiâk élnek. Ezek kôzôtt vannak nyelyjârâsi elemek éppugy, mint
egyéb nem-standard, példâul kontaktushatâsbôl eredô jegyek. (Bôvebben pi. Kiss
szerk. 2001, Kontra szerk. 2003, Kontra 2005, Kontra 2006).
A kârpâtaljai magyar iskolâk tôbb évtizedes homogenizâlô gyakorlatâban, amint
azt szâmos elemzés bemutatta, évtizedek ôta a grammatika oktatâsa gyakorlatilag az egyetlen hangsûlyos téma, és felcserélô (szubtraktiv) szemléletben oktatjâk a tanulôknak anyanyelvüket.
A kârpâtaljai magyar anyanyelvü oktatâs célja az kell legyen, hogy additiv, hozzâadô szemléletben tanitsa a tanulôk anyanyelvét, a standard nyelwâltozat és
hasznâlati kôre mellett tudatositsa a helyi nyelyjârâsi jellegzetességek hasznâlati
kôrét, valamint a nyelv vâltozatossâgât funkcionâlis megkôzelitésben, kontrasztiv môdszereket alkalmazva.

Felhasznâlt irodalom:
Babits Mihâly 1910. Stilisztika és retorika a gimnâziumban. Egy tantârgy filozôfiâja tanulôk szâmâra. Nyugat. 1910. 3. szâm.
Beregszâszi Anikô - Csernicskô Istvân - Orosz Ildikô 2001. Nyelv, oktatâs, politi
ka. Beregszâsz: Kârpâtaljai Magyar Tanârképzô Fôiskola.
Beregszâszi Anikô - Csernicskô Istvân 1996. A magyar nyelv vâltozatai és stilusrétegei a kârpâtaljai magyar nyelvtankônyvekben. In: Csernicskô Istvân és Vâradi Tamâs szerk., Kisebbségi magyar iskolai nyelvhasznâlat, 29-38. Budapest:
Tinta Kônyvkiadô és Kiadvânyszerkesztô Bt.*

Az iskolai tannyelv-vâlasztâs szerepe a kârpâtaljai magyar kisebbség
jôvôje és târsadalmi mobilitâsa szempontjâbôl
Séra Magdolna
A kârpâtaljai magyarsâgnak kisebbségi helyzetébôl kifolyôlag Ukrajna âllampolgâraiként kôtelességünk és érdekünk is az ukrân nyelv elsajâtitâsa, azonban
nem mindegy, hogy ezt milyen môdszer illetve môdszerek segitségével érik el,
megtartjâk/megôrzik-e kôzben magyar identitâsukat, anyanyelvü kultûrâjukat,
anyanyelvi iskolahâlôzatukat, vagy elindulnak a tôbbségi târsadalomba valô beolvadâs, az identitâsvesztés, a nyelvcsere utjân1.
Az érvényesüléshez, a târsadalmi mobilitâshoz mindenekelôtt tôbbnyelvüvé kell
vâlnia a kârpâtaljai magyarnak, azaz az anyanyelvén kivül birtokolnia kell még
az âllam nyelvét, amelyben él, valamint (legalâbb) egy idegen nyelvet is2.
Jelen tanulmâny egy olyan folyamatban lévô kutatâs részeredményeirôl szâmol
be, melynek célkitüzése, hogy megvizsgâlja és feltâija a kârpâtaljai magyar kô-
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zôsség viszonylatâban az elemi iskolai tannyelv-vâlasztâssal kapcsolatos problémâkat, illetve vâlaszokat keressen olyan kérdésekre, hogy ma, itt Kârpâtaljân
miért döntenek a szülôk a magyar vagy az ukrân tannyelvü iskola mellett, illetve
mi befolyâsolja ôket dôntésük meghozatalâban, tudatâban vannak-e dôntéseik
târsadalmi és nyelvi kôvetkezményeinek. A vizsgâlat sorân szociolingvisztikai interjûkat készitettem a szülôkkel. A szociolingvisztika modszertanât William La
bov3 dolgozta ki. Az 1-2 orâs beszélgetés meghatârozott forgatökönyv szerint, a
târsalgâsi témakôrôk elöre ôsszeâllitott készlete szerint folyik. Az irânyltott beszélgetések témakôrei ûgy lettek kialakitva, hogy az inteijû sorân kiderüljôn, mi
befolyâsolta a szülôket abban, hogy ukrân, illetve magyar tannyelvü iskolâba
irattâk gyerekeiket, és hogy tisztâban vannak-e azzal, hogy ezek a dôntések milyen hatâssal lesznek a gyerek jôvojére, târsadalmi mobilitâsâra.

1 ld. Csernicskô - Gênez, 2009., Csernicskô, 2008a.
2 Vô. Beregszâszi, 2002
3 Labov, 1988 IV (4): 22-48.
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jân. Célok, problémâk és feladatok. Doktori értekezés:
kézirat, 2002

Csernicskô, 1998a

Csernicskô Istvân: A magyar nyelv Ukrajtiâban (Kâr
pâtaljân).- MTA Kisebbségkutatô Mühely, Osiris Kiadô Budapest, 1998

Csernicskô - Göncz,
2009

Csernicskô Istvân - Göncz Lajos: Tannyelv-vâlasztâs a
kisebbségi régiôkban: ûtmutatô kârpâtaljai magyar
szülôknek és pedagôgusoknak. Magyar Kôztârsasâg
Miniszterelnöki Hivatala Budapest, 2009

Labov, 1998

Labov, William. A nyelvi vâltozâs és vâltozatok. Egy
kutatâsi program terepmunka môdszerei. In.: Szociolôgiai figyelô, 1988 IV (4):22-48.

181.

Balla D. Kâroly
A mumus és a kék madâr
(részlet)

Ezredvégünk az aggodalmak és a bizakodâsok idôszaka. Ami rendben is lenne,
ha tudnânk: mitöl kell tartanunk és mi lehet reményeink alapja. Am összekeveredett vilâgunkban ugyanazoktöl a dolgoktol rettegünk, mint amelyektôl boldogsâgunkat vâijuk.
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Jôvôképünkben a kék madâr a mumus képét öltötte, falra festett ördögeinknek
pedig angyalszárnya nôtt.
A globalizáció például egyszerre jelenti a boldog jövendöt és minden leendó bajok
forrását. Am akár félünk tôle, akár áhítjuk, visszavonhatatlannak túnik a folyamat: gyermekünk izlelôszerveit már globalizálta a Coca Cola, és értelmét már
nem is a tévé, hanem az információk legglobálisabb forrása, az Internet uralja.
Ugyanígy: az európai tömbökbe torténó csatlakozás egyszerre vonzó és taszító
távlat. De akár vágyunk rá, akár megriadunk tôle: a NATO már tonkrebombázta
Szerbiát - és Magyarország tagja ennek a NATOnak.
Hasonlóan: félelem és remény váltakozik a határon túli magyarság sorsának a
megítélésében is. Az érzelmi tényezóket kicsit félretéve talán ideje lenne reálisan
felmémi, milyen veszélyek fenyegetik a több országba szakadt nemzetet, s
ugyanakkor lehet-e hozadéka ennek a sajátos helyzetnek az osszmagyarság számára.
Az alábbiakban a fenti témákhoz szeretnék néhány adalékot szolgáltatni - tapasztalataim alapján.

A romlás virágai
Igen, alighanem a Cola és az Internet dönti romlásba a világot, s ha azt nem is,
az emberi kultúrát mindenképpen...
Legalábbis ez volt a végkicsengése egy nemrégiben tartott nemzetközi konferenciának, amelyet civilizációnk tôrékenységének a témájában rendeztek, s amelyen
a felszólalok jelentós része - több neves író - fóleg aggodalmának adott hangot
és nagyjából egyetértett abban, hogy az irodalomnak immáron befellegzett.
Emlékszem, néhány éve még arról folyt a vita, hogy áru-e a kultúra (és sokan a
puszta feltételezést is sértôdôtten elutasították), ma viszont mintha írók sokasága azt kívánná, bárcsak áru lehetne, s ne szorulna ki véglegesen és visszavonhatatlanul piacorientált világunkból mindaz, amit még irodalomnak, múvészetnek
lebet nevezni. A felfestett kép riasztó: mindent a tóke és az azt kiszolgáló „tömegkultúra” ural, az emberiség are nélküli fogyasztóvá degradálódik, aki a Rek
lâm és a Hálózat által manipulálva tôbbé nem vesz a kezébe verset vagy regényt,
nem jár képtárba és hangversenyre. Teste elsatnyul, sivár lelkét pedig ónként és
bárgyú vigyorr^l adja el a Coca és a Net képében megjelenó Sátánnak...
Ami pedig az informatika forradalmát és a végveszélyt jelentö Internetet illeti,
ennek kapesán is óhatatlanul eszembe jut, hogy gyerekkoromban viszont a genetikát meg a kibernetikát kiáltották ki Mumusnak, akkori szójárással: burzsoá
áltudománynak. Aztán persze ezek is begyúrüztek, és mégsem lett vége a világnak. Igy most is vonakodom elhinni, hogy a video, a számítógép, a mobil telefon,
a CD-s multimédia meg a Világháló a Romlás virága lenne, még ha kicsit meg is
tépázták az Gutenberg galaxis tekintélyét. Es ha az elóbb némi szándékolt nagyítással azt állítottam, hogy a Coca igenis hozzájárult a rendszerváltozáshoz, akkor
sokkal kisebb túlzással állítható, hogy Kelet-Európában a szocializmust pár ezer
fénymásoló gép döntötte meg.
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Nagyon jöl emlekszem arra, hogy meg a lâgyabb diktaturâk is milyen szigorral es
gyanakvâssal kezeltek mindent, ami szövegek elöâllitâsâra es sokszorositâsâra
volt alkalmas. Az irögepeket nemcsak hogy „be kellett jelenteni” , hanem irâsmintât is kellett röluk adni a rendörsegi nyilvântartâs szâmâra. A nyomdâk a
legjobban örzött strategiai jelentösegü objektumoknak szâmitottak, es sokâig szö
sem lehetett arröl, hogy akar egy stencilgepet magânember birtokolhasson.
Egy idö utan megsem lehetett ellenâllni a technika begyürüzesenek: egyes fontosabb hivatalokban megjelentek a fenymâsolö gepek, es azonnal megszülettek a
rendszabâlyok is. A gepet csak elzârt helyen lehetett tartani (ha a hivatali szoba
ablakân eleddig nem volt râcs, akkor fel kellett szereltetni), a masinât bekapcsolni es üzemeltetni csak az ezzel megbizott munkatârsnak volt szabad, akit arra is
köteleztek, hogy munkâjâröl pontos naplöt vezessen, amely rögziti a mâsolt anyagok jelleget, a köpiâk szâmât stb...

190.
Weöres Sândor

Galagonya
Oszi eijel
izzik a galagonya
izzik a galagonya
ruhâja.
Zûg a tüske
szel szalad ide-oda,
reszket a galagonya
magâba.
Hogyha a Hold râ
fâtylat ereszt:
lânnyâ vâlik,
simi kezd.
Oszi ejjel
izzik a galagonya
izzik a galagonya
ruhâja.

191.
Rigö (Rigöfelek)
A rigöfelek (Turdidae) az Enekesmadâr alkatuak csalâdja. Közeptermetü, a legarânyosabb testalkatû madarak, egy reszük kivâlö enekes. Rovarokkal, fergekkel,
csigâkkal elnek, s azokat föleg az erdö talajân, a lombtakarö alöl keresik elö.
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Hasznossâguk különösen erdôvédelmi szempontböl jelentös. Összel, télen bogyökkal tâplâlkoznak. Az énekes rigö vagy hûros rigö felül szürkés olajzöld, alul
sârgâsfehér sôtét, hâromszögû pettyekkel. Cserjés erdökben, fiatal fâkon évente
kétszer költ. Egyik legszebb hangû madârénekesünk.
A léprigô a leggyakoribb; felül szürkésbarna, mellsö része kerekded pettyezésü,
szârnya alul fehér. Hegyvidéki erdökben költ, télen alföldi erdökben (ahol sok a
fagyöngy vagy boröka) telel.
A fenyörigo vagy fenyvesmadâr feje és deréktâja hamuszürke, fehér melle és hasa
csak oldalt foltos. Eszaki költö hazâjâböl összel nagy csapatokban lepi el bogyötermö fâinkat.
A szölörigo a legkisebb rigö. Alsö szârnyfedöi sârgâk, hasoldalai rozsdavörösek.
Gyakori âtvonulö.
A feketerigô a legismertebb. A vârosi kertekben ma mâr széltében megtelepedett,
s ahol a nôvényzet sürübb, bogyötermö fak, cserjék böven talâlhatök, ott rendszeresen âttelel. Fuvolâzö énekét mârciustöl nyâr derekâig hallatja. Alacsony fâ
kon, épületek pârkânyzugaiban, folyondâr között évente kétszer-hâromszor költ.
Az örvös rigô szürkésfekete, mellén fehér örv. Ritka âtvonulö.
A kövirigo himjének alapszine kék, hâta közepe fehér, hasaalja és farka rozsdavörös. Sziklâs hegyoldalakon elszörtan költ.
A hantamadâr veréb nagysâgû, de karcsu, hegyes csörü. Felül vilâgosszürke, alul
sârgâsfehér, szârnya szemsâvja és farka vége fekete. Kopâr legelökön, köves
domboldalon futkozva rovarokra vadâszik.
A verébnél jöval kisebb, fekete, fehér, vöröstarka a cigâny-csalâncsucs és a rozsdâs csalâncsûcs bokros erdôszélen, ârokparton, kiemelkedö nôvény, karo hegyén
lesik zsâkmânyukat.
A kerti rozsdafarkû himjének homloka fehér, hâta szürke, begye feketetest alul,
valamint a farok rozsdavörös. A hâzi rozsdafarkû himje teljes egészében - rozsdavörös farkâtöl eltekintve - fekete.

192.

Mátyás király lakodalma
Amikor Mátyás király megtudta, hogy szép menyasszonya, Beatrix hercegnó Székesfehérvárhoz kozeledik, lora pattant és a fóurak fényes kíséretével elébe vágtatott. TéH ido járt, magas volt a hó, az olaszok erósen fáztak, maga Beatrix her
cegnó is bámulva nézte a fehér világot, mert Olaszországban ritka a nagy
hóesés. A király a nyolcadik mérfóldkónél találkozott menyasszonyával, onnan
díszmenetben jóttek egészen Székesfehérvárig. Az út végig vóros posztóval volt
borítva, és az út két oldalán mindenütt ujjongó, kiáltozó nép állott. Harsogtak a
trombiták, szóltak a kürtók, énekeltek az emberek, olyan látvány és hangverseny
volt ott, hogy aki látta és hallotta, soha el nem felejtheti. Büszkén, boldogan és
fényesen ragyogott a hercegnó, aki az elsó szánban ült. Szép homloka, ívelt szemóldóke, telt halántéka, piros orcái, derüs szeme, szabályos orra és gyonyórü
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ajka ugy megnovelte ritka szepseget, hogy a nezoket magara Venusra, a szerelem
istennojere emlekeztette. Ezutan megrendeztek a koronazasi szertartast, majd
december kozepen a kiraly Budara vitte feleseget. Beatrix szepsege es szellemessege annyira meghoditotta Matyas kiralyt, hogy mindig csak a felesege mellett
akart maradni. Budan fenyes, gazdag lakodalmat rendeztek. A lakodalom tobb
napon at folyt. Az egyik napon lovagi tornat rendeztek, a masikon erdekes latnivalokat mutattak be. Amikor a kiraly felvonult, marokszamra szorta a penzt a
nep koze. De Matyas kiraly is szep ajandekot kapott: minden varos ajandekkal
lepte meg, ajandekot hoztak a fourak es a kiilfoldi fejedelmek is. Annyi aranyat,
kincset es dragakovet hoztak Budara, hogy a kiraly kincstara szinultig megtelt
vele. Ekkor mindenkinek oromet szereztek: a bortonokben orzott rabokat kibocsatottak, az adossagok megfizetesere haladekot adtak, es orszagosan kihirdettek, hogy a hitelezok ne merjek kovetelni a penziiket. Ezert aztan az egesz orszag nagy orommel orvendezett Matyas lakodalman.
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VI. fejezet

200.

Tókeinjekciót kapott a szlatinai sóbánya
35 millió hrivnya osszegú tókeinjekciót szavazott meg a szlatinai sóbányát fenyegetó katasztrófahelyzet elhárítására az ukrán kormány.
Az Ukrán Miniszteri Kabinet még a múlt hét kózepén hozta meg azt a határozatát, hogy soron kívül 35 millió hrivnyát utal ki a kárpátaljai sóbánya „konzerválására” .
Az aknaszlatinai vállalatnál a 2002. esztendót kóvetóen alakult ki katasztrófa
helyzet, miután intenzív vízbetórést észleltek, s a tárnákba szivárgó talajvizek
életveszélyes karsztosodási folyamatokat indítottak el a nagykózség határában.
Az elmúlt években számos támaomlás kóvetkezett be, amelyek látványos krátereket eredményeztek a bánya területén. Az omlások során fellépó foldmozgások
pedig tóbb lakóházban is károkat okoztak.
A vízbetórés miatt a múlt év elején részlegesen le kellett állítani a bánya terüle
tén mükódó országos allergológiai kórházat. Jelebleg csupán a megyei kórháznak
egy másik tárnában üzemeló részlegét használhatják a betegek.
A szakértók szerint a bánya megfeleló konzerválására csak az elkóvetkezendó
két évben 100 millió hrivnyára volna szükség. A most kiutalt 35 millió tehát csu
pán némi kozmetikázásra ad lehetóséget. Arról pedig egyáltalán nem is esett szó,
hogy a sóbányát bármikor is újraindítanák a jóvóben.
Pp Forrás: Kárpátalja hetilap

203.
Ady Endre

Egy kis séta
Vasárnap délután munkaszünet van, tessék egy kis sétát tenni. Megmondjuk azt
is, hogy merre. Amerre mi ma jártunk.
Kózeledik a május. Zóldelló és virágos fák csalják úgyis az embert. Tessék sétálni
a Schlauch-park, no meg az úgynevezett kanonok-sor felé.
A kétfejü sas a püspóki székesegyházon ne botránkoztasson meg nagyon senkit.
Ezt a nyomorult kényszerúséget már úgy látszik, hogy düh nélkül kell türnünk.
De nézzék meg a kanonok-sort, s gondolkozzanak...
Az elókeló, feszengó jómódról valló paloták redónyei le vannak bocsátva. Lakosai
a legmihasznább, legingyenélóbb emberek. Aki dolgozik kózülük, az nines is itt.
Wolafka például dolgozik. De hogy? Felekezeti harcot, forradalmat szít a kálvinista Rómában. Az a nagyváradi hájú, kóvér pap, aki csupa eró és vér és fanatiz-
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mus, többet art a magyar târsadalomnak s a magyarsâgnak, mint kilencven szocialista agitâtor s ezer ketfejü sas. A többi is egytöl egyig, mert hasztalanul vonjâk el ezer es ezer ehezötöl a kenyeret.
Röviden: ez a kanonok-sor.
Setâljanak aztân el bârmely külvârosi reszbe. De erösitsek meg a szivüket. Mert
nyomort, bünt es piszkot lâtnak. Meglâtjâk, hogy mennyi nyomort lehetne enyhiteni, s mennyi könnyet letörülni a kanonok penzevel.
Ha ezt meglâtjâk es âtgondoljâk: eredmenyes volt a vasârnapi seta...
Nagyvâradi Friss Üjsâg 1901. âprilis 22.

204.

Szinhâz a hatârszelen
Evek ota lehet hallani a szinhâz siralmas anyagi helyzeteröl, a csökkenö tâmogatâsokröl, a penzhiâny okozta kellemetlensegekröl, a kiutkeresesekröl. Az egyik
legelfogadottabb teöçİa volt, hogy a megyenek kellene âtvenni az intezmeny finanszirozâsât. Most, hogy ez a szinhâz müködesenek 15. evfordulöjân megtörtent, az intezmeny igazgatöjâval beszelgettünk multröl, jelenröl, jövöröl.
- Hogyan ertekelne a szinhâz megalakulâsa ota eltelt 15 evet?
- Honnan is kezdjem? - gondolkodik el beszelgetötârsam. - Miöta ez a târsulat
mûködik, mindig voltak nehezsegei. Fennâllâsıink eleje ota folyamatosan anyagi
nehezsegekkel küzdünk. Tizenöt evvel ezelött' mikor összeâllt az elso gârda, a
vâros meg abban sem volt biztos, hogy egyâltalân epületet tud biztositani az elöadâsok jâtszâsâra. Eleinte ugy tünt, hogy a beregszâszi kulturhâz epületeben kapunk otthont, de annak a felujitâsa, rendbetetele tul sokba került volna, s ekkor
kaptuk meg vegül hosszas huzavona utân az egykori Oroszlân Szâllö epületet.
- Mit tart az elmult ev legnagyobb eredmenyenek?
- Mindenkeppen azt, hogy sikeriilt vegre elernunk, hogy a megyei koltsegvetesbol tamogassanak benniinket. Evek ota kapunk mar erre vonatkozo igereteket,
de csak iden sikeriilt kivitelezni a dolgot. Ennek eddig a legnagyobb akadalya az
volt, hogy a kulturara szant osszeget eddig is 3 reszre kellett osztani - ebbol a
penzbol tamogatjak es tartjak fenn nagyreszt az ungvari ukran es a munkacsi
orosz nyelvu szinhazat is. Ehhez most mi is csatlakoztunk. Igy az intezmeny lenyegesen tobb penzhez jutott. A korabbi jarasi 80 ezer hrivnyas tamogatas helyett most joval tobbet, 250 ezer hrivnyas tamogatast fogunk kapni.
- A gyakorlatban mivel jar, hogy megyei koltsegvetesi intezmennye valtak?
- Nos, az most mar biztos, hogy nem tarthatjuk meg a Magyar Nemzeti Szinhaz
nevet. Ezt a megyei vezetes azzal magyarazta, hogy a Nemzeti Szinhaz fontos
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cim Ukrajnaban, amit idorol idore ki kell erdemelni. Azt hiszem, Ukrajnaban hivatalosan csak egy Nemzeti Szinhazi ranggal rendelkezo teatrum van, Kijevben.
Mindenesetre azt is kervenyezniink kellett, hogy legalabb az Illyes Gyula nevet
megtarthassuk. Ennek valoszinuleg nem lesz semmilyen akadalya, csak hat amig
a kervenyt elbiraljak, az egy hosszadalmas folyamat. Most tehat zajlik a szinhaz
uj neven valo bejegyzese, a hivatalos adatok modositasa, bankszamlanyitas, munkakonyvatiras stb. Nemreg fejeztuk be a szervezeti szabalymodositast. Minden
esetre, amig ezek a folyamatok a vegiikre nem ernek, nem varhato, hogy barmilyen tamogatast is kapunk a megyetol. A kezdetek kezdeten azt mondtak, nem
jar semmilyen valtozassal az, ha atveszi a finanszirozast a megye. Most ugy tunik, megvaltoztattak eredeti elkepzeleseiket.
- Milyen fesztivalokon, versenyeken, szinhazi talalkozokon vesznek reszt elorelathatoan a kovetkezo evben? Ezeken altalaban milyen eredmennyel szerepelnek?
- Sok terviink van, de most csak a biztosnak tuno projektekrol tennek emlitest.
Aprilisban Papara latogatunk, szeptemberben Moszkvaban fogunk reszt venni
egy fesztivalon, ahol elorelathatoan Csehov Harom noveret, valamint a Szarvassa valtozott fiut fogjuk eloadni. Ezen kiviil a nyar folyaman ujabb kozos egyiittmiikodesre keszuliink a Gyulai Varszinhazzal, akikkel valoszinuleg egy Shakespesire-darabot fogunk szinpadra vinni. Azt meg nem tisztaztuk, hogy meljdket,
de a szerzo adott, mert a varszinhazban evek ota tartanak Shakespeare fesztivalokat. Gondoltuk, ehhez iden mi is csatlakoznank. Nehany eve mar nekunk is sikeriilt megszervezniink az I. Sztalker fesztivalt, de a penziigyi nehezsegek megakadalyoztak, hogy folytassuk.
- Milyen bemutatokat terveznek az idei evre?
- Varhatoan az egykor a Gyulai Varszinhazban szabadteren eloadott Madach Az
ember tragedidjat fogjuk a leghamarabb bemutatni Beregszaszban. A szabad terrol szinhazterembe valo atiiltetesnek vannak nehezsegei, de ugy tunik, Vidnyanszky Attila ezt is megoldja - 6 fogja ugyanis „ujrarendezni” . Varhatoan azt
a Shakespeare-darabot is be fogjuk mutatni Karpataljan, amire nyaron fogunk
felkesziilni a Gyulai Varszinhazban. Ezek mellett pedig a Debreceni Szinhaz tamogatasaval egy kijevi diszlettervezo es rendezo, Alekszandr Belozub is rendezni
fog nalunk. Egy kortars ukran szerzo vigjatekat fogja szinpadra allitani.
- Hogyan tovabb Karpataljan? Tervek, celok...
- Egy biztos: dolgozni fogunk. Jatszunk, kuzdunk es remenykediink egy szebb jovoben, jobb koriilmenyekben. Remeljuk, a sok igeret, amit kaptunk, valora valik,
es befejezhetjuk a szinhaz epiiletenek felujitasat. Most ez lenne a legfontosabb.
- Koszonom a beszelgetest!
Harsanyi Andrea, Forras: Karpatinfo hetilap
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Kôlcsey Nyâri Pedagôgusakadémia
Hétfôn kezdôdôtt meg a KMPSZ âltal az idén immâr nyolcadik alkalommal megrendezett Kôlcsey Nyâri Pedagôgusakadémia I. turnusa, melynek keretében ezûttal tanitô szakosok, ôvodapedagôgusok és igazgatôhelyettesek tovâbbképzésére
kerül sor. A II. Râkôczi Ferenc Kârpâtaljai Magyar Fôiskolân (KMF) zajlô képzés
jûlius 11-én ér véget.
A képzést dr. Orosz Ildikô, a KMPSZ és a KMF elnôke nyitotta meg, üdvôzôlve a
tovâbbképzésre jelentkezett tôbb mint szâz pedagôgust. Mint mondta, tôrténelmi
pillanat a mai: a KMPSZ 1991. decemberi megalakulâsâtôl napjainkig eltelt idôszak sorân elsô alkalommal sikerült a megyei pedagôgus-tovâbbképzô intézettel
együttmükôdve megszervezni a pedagôgusakadémiât. Mint mondta, Herczog
Gyôrgy, a Kârpâtaljai Megyei Pedagôgus-tovâbbképzô Intézet igazgatôhelyettesének tâmogatô hozzââllâsa eredményeként a mult év decemberében megâllapodâs
született a fôiskola és a megyei pedagôgus-tovâbbképzô intézet kôzôtt, mely szerint a Kôlcsey Nyâri Pedagôgusakadémia tanfolyamai szerves részét képezik a
pedagôgusok ôtévenkénti kôtelezô tovâbbképzésének, amely elengedhetetlen a
minôsltéshez (attesztâciôhoz). A megyei oktatâsi osztâly oklevelét azok a pedagô
gusok kapjâk meg, akik részt vettek a nyâri akadémia szakirânyu képzésén, majd
két hétig a tovâbbképzô intézet tanfolyamân.
Az igazgatôhelyettesek szekciôvezetôje dr. Orosz Ildikô, az ôvodapedagôgusoké
Gabôda Eva, a tanitôi szakosoké Gergely Eva. A résztvevôk minden reggel plenâris, majd csoportos elôadâsokon vesznek részt. A foglalkozâsok sorân tôbb, a
jôvô szempontjâbôl fontos kérdés kerül megvitatâsra. Hangsulyt kap az ukrân és
a magyar hivatali nyelv alkalmazâsa, a rendezvényszervezés és az ezeken alkalmazott protokoll, ezenkivül a romapedagôgia kérdései. Az elôadâsok részét képezi még a pâlyâzatirâs kérdése, melynek kapcsân a résztvevôk megtudhatjâk, hogyan kell pâlyâzni, mik ezen a téren a kôvetelmények.
Az elôadôk kôzôtt a fôiskola tanârai mellett magyarorszâgi szakemberek is vannak,
mint pl. Kozma Tamâs, Szabo Lâszlô, Pusztai Gabriella, a Debreceni Egyetem Neveléstudomânyi Tanszékének elôadôi, a Szent Istvân Egyetem képviseletében Lipcsei Imre és Gaâl Ida, Hoffman Rôzsa a Pâzmâny Péter Katolikus Egyetem Pedagôgiai Karânak igazgatôja, Forray R. Katalin a Pécsi Egyetem Romolôgiai és
Nevelésszociolôgiai tanszékérôl, Pomôi Imre a Nyiregyhâzi Fôiskolârôl.
Fischer Zsolt
Forrâs: Kârpâtalja
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Pelletgyâr nyilt Técsôn
Tegye fel a kezét, aki tudja, mi is az a pellet? - tette fel a kérdést Jancsô Illés
ügyvezetô igazgatô a Skâla-Energy Kit. técsôi pelletâlô gyârânak megnyitô ün-
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nepségén. A jelenlévôk kôzül kevesen merték felemelni a kezüket, igy a magyarorszâgi befektetô cég vezetôje elmagyarâzta: „A pellet egy 100%-ban fahulladékbôl gyârtott, kôrnyezetbarât, magas komfortfokozatû tüzelôanyag, gyakorlatilag
préselt fürészpor.”
A julius 2-i gyâravatô ünnepségen megtudhattuk tovâbbâ, hogy az 1,1 milliard
forintbôl (kozel 40 milliô hrivnyâbôl) mâsfél év alatt felépült técsôi gyâr a magyarorszâgi Skâla-Coop Zrt. és az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. befektetésének kôszônhetôen jôtt 1ère. Az üzem évi 35 000 tonna pellet elôâllitâsâra alkalmas.
A gyâr kétféle kiszerelésben - 15 kg-os zsâkban és 1000 kg-os big-bag csomagban
fogja értékesiteni termékét, elsôsorban a nyugat-eurôpai piacon. A pellet kivâlô
futôértékü nagy nyomâssal préselt tüzelôanyag, nedvességtartalma 10% alatti.
Aprô mérete miatt ugy âramlik a csôvekben, mintha folyékony vagy gaz halmazâllapotu lenne. Az olcsô és kôrnyezetbarât futés pârosul a legnagyobb komforttal és egyszerü kezelhetôséggel. Mivel a pellet fahulladékbôl készül, megûjulô
energiaforrâsnak szâmit. A késôbbiek sorân megprôbâljâk majd az ukrân piacon
is értékesiteni a befektetôk a pelletet, de mint elmondtâk, egyelôre itt nines râ
kereslet. Kiderült, az orszâgot sujtô gâzvâlsâg idején sem tudjuk felhasznâlni a
lâbunk alatt heverô energiaforrâst, pedig az üzem évi 36 ezer tonna, kizârôlag fa
hulladékbôl elôâllitott, kôrnyezetbarât pellet elôâllitâsâra képes. Ez a mennyiség
mintegy ezerôtszâz kamionrakomânynak felel meg, és kozel hét és fél ezer hâztartâs energiaigényét fedezi a fosszilis tüzelôanyagok - fôldgâz vagy fütôolaj - kivâltâsâra kivâlôan alkalmas energiahordozôval...
Kôszônetet mondott a befektetôknek tôbbek kôzôtt Ivan Kovacs, Técsô polgârmestere, amiért a nagy munkanélküliséggel sûjtott Técsôt vâlasztottâk gyâruk
telephelyéül.
Végül a szalagok âtvâgâsa utân Somfai Robert, a Skâla-Coop Zrt. tôbbségi tulajdonosa, vezérigazgatôja a vezérlôpultnâl elinditotta a korszerü, kôrnyezetbarât
üzemet, amelyet mükôdés kôzben is meg lehetett figyelni.
A megnyitô ünnepségen jelen volt tôbbek kôzôtt a Németorszâgbôl érkezett Ru
dolf Huber, az eurôpai pelletgyârtâs atyja, kârpâtaljai megyei és jârâsi képviselôk,
az ukrân vâmhivatal, rendôrség és tüzoltôsâg, valamint külônféle szakhatôsâgok
képviselôi.
A jôvôben ôtven alkalmazottat foglalkoztatô técsôi gyâr jelenleg a legnagyobb
magyar tulajdonû ipari beruhâzâs Kârpâtaljân, melynek felfuttatâsât kôvetôen a
Skâla-Energy Kft. tervei kôzôtt szerepel egy ûjabb pelletâlô üzem létesitése a fôvâros, Kijev kôrzetében, mondta Jancsô Illés.
Badô Zsolt
Forrâs: Kârpâtalja
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Németh Zsolt

Lejârt a türelmi idô

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- j
Német Zsolt, a magyar Orszâggyülés külügyi és hatâron tüli magyarok bizottsagânak elnôke a Kârpâtaljai Nyâri Szabadegyetemen hatarozottabb anyaorszâgi fellépést sürgetett
a kârpâtaljai magyar oktatâsügy megmentése érdekében.
i

-------------------------------------------— ----------------------------------------------------------------- *

- Budapestrôl nézve hogyan lâtjâk a kârpâtaljai magyar oktatâsi rendszer ukrânositâsât?
- Nagyon szomorû fejezete a kârpâtaljai magyarsâg tôrténetének az elmûlt egy
esztendô, amikor is lâthattuk, hogy az ukrân politikâban felerôsôdôtt a magyar
oktatâs helyzetének ellehetetlenitésére irânyulô tôrekvés. Ugy vélem, hogy sûlyosan veszélyezteti a kârpâtaljai magyarsâg jôvôjét, ha az ukrân âllam megfosztja
ôket az oktatâs lehetôségétôl, oktatâsi intézményeiktôl. Mârpedig, ha nem lehet
magyarul érettségizni, felvétehzni, akkor komoly veszély fenyegeti a kârpâtaljai
magyarok egész oktatâsi rendszerét - nemcsak a fôiskolât, hanem az egész kôzoktatâsi rendszert is. Azt hiszem, Ukrajnânak be kell lâtnia, hogy Magyarorszâg
nagyon fontos tâmasza lehet ennek az orszâgnak az elkôvetkezô években, viszont
ezért a tâmogatâsért cserébe vannak elvârâsaink. Ma a legegyértelmübb elvârâs
az, hogy szeretnénk megôrizni a kârpâtaljai magyarsâg oktatâsi rendszerét, elvârjuk, hogy vonjâk vissza az ominôzus oktatâsi miniszteri rendeletet, és talâljunk olyan megoldâst erre a problémâra, amely biztositja a kârpâtaljai magyar
oktatâsi rendszer fennmaradâsât, mükôdôképességének megôrzését.
- Magyarorszâg mâr a legmagasabb szintü kétoldalû târgyalâsokon is felvetette a magyar oktatâs kérdését, âm eredménytelenül. Mit lehet tenni még ez
ügyben?
- Ukrajna elnôkvâlasztâs elôtt âll. Ugy gondolom, hogy a magyar külpolitikânak
elô kell âllitania egy olyan helyzetet, amikor az âllamelnôk-jelôlteknek âllâst kell
foglalniuk ebben a kérdésben. Ehhez az a legkézenfekvôbb eszkôz, ha Magyaror
szâg „nemzetkôziesiti” a kârpâtaljai magyarsâg oktatâsügyével kapcsolatos problémât, azaz nemzetkôzi fôrumokon is felvetjük azt. Ezenkivül kezdeményezni
fogjuk, hogy amennyiben szeptemberig, tehât a kovetkezô tanév kezdetéig Ukraj
na nem vâltoztatja meg a hozzââllâsât ehhez a kérdéshez, a magyar torvényhozâs fogadjon el orszâggyülési hatârozatot a kârpâtaljai magyar oktatâs ügyében.
- A magyar parlament külügyi és hatâron tûli magyarok bizottsâgânak elnôkeként hogyan lâtja a magyar-magyar viszony alakulâsât az elmûlt idôszakban?
- Egyâltalân nem vagyok nyugodt a magyar-magyar kapcsolatok alakulâsât illetôen. Ugyancsak megterhelte e kapcsolatrendszert elôbb a Gyurcsâny-, majd a
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mostani Bajnai-korszak. Gondolok itt mindenekelôtt a 2004. december 5-i sikertelen népszavazâsra, de âltalâban véve is olybâ tünik, mintha a kormânyzat szâmâra nem léteznének a hatâron tûli magyarok. Nagyon hiânyolom a nemzetrészek kôzôtti mükôdôképes konzultâciôs rendszereket, külonosen a Magyar
Âllandô Értekezletet (MÂERT). Ugyanis a MÂERT tagolta és ütemezte a magyar
nemzetpolitika teendôit az ezt megelôzô idôszakban. Ma hiânyzik ez a forum, ez
az erô. Ugyancsak gondot jelent, hogy a jelenlegi magyar kormânyzatnak gyakorlatilag nines értékelhetô nemzetpolitikâja.
- Milyen feladatokat lâtna ezen a területen?
- Az ûj, nemzeti-polgâri kormânyzatnak rendkivül fontos teendôi lesznek ezen a
területen. Mindenekelôtt be kell gyôgyitani a sebeket. Azt hiszem, hogy a kettôs
âllampolgârsâg kérdésére mindenképpen valamiféle megoldâst kell majd talâlni.
Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy sikerüljôn konszenzust kialakitani a ma
gyar és a hatâron tûli magyar politika szereplôi kôzôtt. Véleményem szerint
egyébként erre most is megvan a lehetôség, nem igaz az a vâd a szocialistâk részérôl, hogy ezt a konszenzust a Fidesz és a hatâron tûli „segédesapatai” akadâlyozzâk meg. Ilyenkor arra szoktak hivatkozni, hogy 2004 novemberében a
MÂERT ülésén mi el akartuk szigetelni a kormânyt. Mindannyian emlékezhetünk, hogy ami akkor tôrtént, az a kettôs âllampolgârsâg kérdésével volt magyarâzhatô. A mükôdôképes magyar-magyar együttmükôdésre a Kârpât-medencei
Magyar Képviselôk Fôruma (KMKF) a legjobb példa, amely bizonyltja, hogy lehet
konszenzust kimunkâlni. A probléma az, hogy jelenleg ennek a konszenzusnak éppen a magyar kormânyzat nem része, hiszen jôformân nem vesz részt a KMKF
mükôdésében, mikôzben példâul a szocialista pârt igen. Ugy gondolom, hogy a
konszenzusalkotâs feladata külonosen fontos lesz a jôvôben. Kôzôsen kell végiggondolnunk, hogy mi vâltozott az elmûlt években, milyen ûj kihivâsok jelentkeztek, és melyek azok a folytathatô folyamatok, amelyek még az elôzô polgâri kormâny
zat idején indultak. Gondolok itt mindenekelôtt a felsôoktatâsi intézményrendszerre,
vagy âltalâban az oktatâsügyre, amelynek kiemelt szerepet kell kapnia egy jôvendôbeh magyar nemzetpohtikâban. Az ûj kihivâsok kôzül megemlithetném eurôpai
uniôs tagsâgunkat, hiszen a regionâhs együttmükôdésben, a hatârtérségek fejlesztésében, az eurôpai uniôs forrâsok lehivâsâban a magyar nemzetpolitika szâmâra
egészen szerteâgazô lehetôségek rejlenek. De ezt mindenféleképpen be kell illeszteni a jôvendôbeli magyar nemzetpolitika eszkôzrendszerébe.
Hk
220.

Az utkaparô
Az ûtkaparô reggel kaparâsra készen megjelenik a kommunâlis igazgatôsâgon,
hogy megfelelô eligazitâsban részesüljôn. Meghallgatja, hogy az eredményes ûtkaparâs és aszfaltfektetés az Eurôpai Uniôhoz és a schengeni ôvezethez valô
csatlakozâs zâloga és a kormânyfô is ûtkaparô volt valaha, személyesen ejtette
meg az elsô kaparâsât a csemobili nyaralôjâhoz vezetô ût nulladik kilométerénél.
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Ezután az eligazítás fontos mozzanata kóvetkezik. A fónók kezébe veszi az üres
vodkásüveget, a beosztottak pedig kilógatják a fónókót az ablakon. Ez az úgynevezett munka-idójárásjelzés. Ha a vodkásüvegbe víz kerül, ezek szerint esik az
eso. Tudniillik, az esos ido a legalkalmasabb az aszfaltfektetésre és az útkaparásra. Ezt még személyesen Dzsugás Vili dóntótte el. Munkavédelmi szempontból is
biztonságosabb, ha esik az eso, hiszen ilyenkor nem kerül por a dolgozók szemébe. A munka-idójárásjelzésnél becsúszhatnak persze bakik is. Esót jelezhet
például a vodkásüveg, ha a felsó emeletról a takarítónó, ósi szokás szerint, az ab
lakon onti ki a felmosólét.
Ha van csapadék, az útkaparó társaival együtt kivonul a piacgazdaság eróteljes
fejlesztésének színterére.
Beülnek a szerszámosbódé eresze alá. Onnan szemelik ki azt a kátyút, melyben a
legmagasabban áll az esóvíz. Kétharmados szavazattóbbséggel dontik el, melyik
gódór a legalkalmasabb a piacgazdaság fellendítésére. Ezután további két órát
gubbasztanak az eresz alatt. Egyrészt, mert ujjbeggyel fontos méréseket végeznek az esóhullás intenzitását illetóen, amit nem lehet elkapkodni. Hisz a minóségi kátyúfeltóltés alapja a megfontoltság. Másrészt, mert úgysem foghatnak addig
munkához, amíg meg nem hozzák a kollégák az aszfaltot meg a rekesz sort.
Az aszfaltot minden várakozás ellenére meghozzák. Egy kevéskét leontenek he
lóle. A tóbbit viszik a fónók udvarára. Meg a brigádot is.
Az útkaparó egyedül marad a vártán. A tóbbiek helyett is. De nem bánja. Egy
részt, mert nincs is egyedül, hiszen a társak hagytak neki fél rekesz sort. Más
részt, mert aszfaltkemény hittel valija az „egy kapar mindenkiért, mindenki kapar egyért” elvet.
Neki is veselkedik keményen. A lapát nyele az elsó veselkedés után szétreped.
Sebaj. Bakancsa szárából elókapja evókanalát, s a kupacnyi aszfaltot bekanalazza
a gódórbe. A kanál nyelével elegyengeti.
Visszaül az eresz alá. Kikanalazza az otthonról hozott uborkalevest. Kózben magában számolja, hány auto huppan a gódórbe. Az arány: három kanál leves =
két tengelytórés. Felnéz a felhók mógótt ragyogó napra. Fél szemmel is látja:
vége a munkaidónek. Bezárja a bódét és hazaballag. A feszített munka fáradalmait két-három pohárka pálinkával regenerálja Mása néni bógrecsárdájában.
Otthon az eltórótt lapátnyél miatt gyengéden eltángálja az asszonyt.
Vacsora után a kanál nyelével lyukas zápfogából még kipiszkál egy helyes kis
uborkadarabot és azt csócsálva tér nyugovóra.
...Almában a piacgazdaság eróteljes fejlesztésének útján lépked. Munkaruhában: az
élelmes kiskatonáktól kéz alatt és bagóért vásárolt kincstári nadrágban és az anyósa
által kótótt fényvisszaveró pulóverben. Az út végén temérdek kenyér, só, kaviár,
szüz és sórgódór várja csábítóan. Megszaporázza a lépteit. Végre, gondolja, ezért
tényleg érdemes volt annyit kapami! Kezét elóremereszti. Már-már megmarkolja a
sok-sok finomságot, amikor elbotlik és belezuhan egy feneketlen kátyúba...
Gerzsenyi András
Forras: Kárpátalja
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Gyógyító ereju glossza az orvényló térháló csakrájáról
Kérjük csukott szemmel, stabil oldalfekvó helyzetben, háromszor a legközelebbi fengsujközpont felé fordulva olvasni. Legbelsóleg!
”A Negativ green rezgésének a minósége rendkívül erös kommunikációs eröteret
hoz létre és megkönnyüi üz ima célbajutását. Kiderült azonban, hogy a Negativ
greennek van egy másik tulajdonsága is, ami miatt viszont nagyon káros az em
ber egészségére, ha tartósan éri a szervezetet. A spirituális energiamezókben csak
a horizontális összetevö van jelen, a vertikális, ami a veszélyt jelenti, ki van iktatva - a templomon kívül azonban megjelenhet - és meg is jelenik!”
Amikor egy héten belül másodszorra rohadt le az alig négyezer kilométeres új Alfám, akkor vált számomra világossá. Megvilágosodtam, mint egy Szôrényi Leventébe ojtott Pajor Tamás: a garázs alatt vízér van, érctelér és térôrvény, ettól
megy tönkre rendre az internetkapcsolatom, fagy le a windowsom, ezért nines a
lottón kettesem se, és ezért ébredek mindig fejfájással, ha elózó nap kettónél
több üveg bort ittam volt, ezért szoptunk a kézilabdavébén, ezért nem jön ki hozzám egy garázskapu-szereló se, hiába telefonálgatok két hete.
Összeakadt a karmámmal a csakra, olyan poesék az íriszdiagnosztikai leletem, hogy
az auralátó szerint legalább negyed aurát késik az aurám, negativ konstellációkban
erósítem a kisugárzást, mintegy folgéijesztem, sót „fölgeijesztem” a teret, így nega
tiv perdületú mágneses térôrvény jön létre, ettól a kinetikus transzkriptorok gátolják az immunrendszert biztosító sejtek aktivitását, be kell avatkozni dinamikusan a
térbe, Jedi-eróvel feltölteni a piramis alakú tükörtestek potenciálját, és elpusztítani
a candida gombában élóskódó, segító szándékú poratkát, amely életenergiánk legfóbb záloga a nehéz téli napokon, különben elrákosodunk.
Az életmód-tanácsadóm elmagyarázta, a Hartmann-sávok keresztezódési pontjaiban megtôrik a tér, kavarogni kezd, és ez a háló legveszélyesebb része, mivel az
érintett csakrát vagy lezáija, ha annak forgásirányával ellentétesen forog, vagy
túlpórgeti, ha azzal megegyezó a forgásirány... még szerenese, hogy a Hartmannsáv közepe semleges polaritású, nem mintha a semleges polarités kifejezésnek
lenne értelme, ugye. A keresztezódési pontokhoz közeledve energetikai hatása
egyre intenzívebb, mintha Kapolyi László közeledne egy ukrán szén-gáz erómúhöz összecsavart privatizációs szerzódésekból készített varázsvesszóvel...
A Schumann-hullámok aztán bekavarnak az elektroszmognak, létrejôn a Gyilkos
Idókapu, amelyen át a Szent Gyorgy-háló kilép a hipertérbe, és ott ninesen más,
csak a vegytiszta, atomi okosság, az emberi elme örök ragyogása, abban fiirdózünk mindannyian, drága fengsuj barátaim, halleluja, halleluja.
Uj Péter
Forrás: Népszabadság
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Elszalasztott számonkérés
Míg a tanintézet folyosóin a tömött sorokban akár négy-ôt órát is állnak az ukrán szülók és csemetéik, hogy irataikat benyújtsák a választott szakokra, addig
a magyar kar felvételi bizottságához naponta átlagban mindössze hatan-heten jelentkeznek. Az ügyvédnóhoz sokan fordulnak, merthogy igencsak furán állapította meg Vakarcsuk úr, kinek is jár az ingyenes egyetemi képzés. Az oktatási tárca
vezetóje ugyan minden korábbi kedvezményt eltörölt, az árvákra és a rokkantakra azonban ígéretéhez híven ez nem vonatkozik, mert utóbbiaknak, állítólag, törvény szabályozza a jogait. Es ez egy érdekes folyamatot indított el...
Elsó hét: a Perecsenyi Gyermekotthon és Internátus igazgatónóje személyesen
keresi meg Jolánkát. Tizenöt teljesen árva végzóse az emelt szintü érettségin
megszerezte a minimális 124 pontot vagy többet, és mindenki tovább akar tanulni. Például a jogon vagy az orvosin. Az ügyvédnó próbálja elmagyarázni, hogy
ezeken a szakokon nagyon kevés az ingyenes hely, próbálkozzanak más szakirányokon is, de az igazgatóno hajthatatlan. A torvény szerint árva tanítványainak
jár a tandíjmentes hely, és nines apelláta. A már így is minimálisra csökkentett
állami finanszírozási helyeket tehát elviszik az internátus lakói.
Második hét: nyolevanas éveit taposó öreg jön az unokájával. Elvitte az árvíz a
házukat, a kislány szülei pedig az államtól kapott pénzt leengedték a torkukon.
Közben az édesanya meghalt, az apát pedig megfosztották a szülöi jog gyakorlásától. A gyámként kijelölt rokkant nagyapa iratokkal bizonyítja mindezt, és jogászunk ismét megerósíti: a torvény szerint ennek a fiatalnak is jár az ingyenes
felsófokú oktatás. A kilineset egymásnak adja a majdnem vak, a testi fogyatékos
és a kerekes székben ülö. A legmegdôbbentôbb mégis annak a fiatalnak az esete,
aki az iratai szerint halálos beteg, hetei lehetnek hâtra, de mindenképpen az orvosi karon szeretne tanulni. Jolânka minden igazolást tüzetesen àtnéz, ellenöriz,
ha kell, Kijevbe, a szakminisztériumba is telefonál. Es bizony kifogja az olyanokat is, akik június végén lettek hirtelen rokkanttá nyilvánítva, de szemmel
láthatóan kitûnö egészségnek örvendenek...
Jogászunk jól látja, csak nem tudja, hogy tavaly az akkor éppen frissen kinevezett Vakarcsuk az egyik kárpátaljai látogatása alkalmával egy konferencián, ahol
a magyar társadalmi szervezetek képviseloi is ott ültek a teremben, valami hasonlót ígért. Kvótákat. Jelen sorok írója tudósításában meg is örökitette az elhangzott mondatot.
Az ígéretbol azonban nem lett semmi. Valamiért nem kérte számon Vakarcsukon
senki... Pedig magyar szakpolitikusnak tartott hölgyeim és uraim közül egyetlen
ott ülö sem volt vak és süket...
Fedâk Anita
Forrás: Igazi Kárpáti Igaz Szó
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VIL fejezet
258.
Ukrajnában a nyelvek használatát a kovetkezó hatályos tôrvények, dokumentumok szabályozzák (a magyar megnevezés mellett a jogszabály hivatalos ukrán
neve áll, zárójelben az elfogadás éve látható):
• Ukrajna Alkotmánya, KoHCTHTynia y KpaÏHH (1 9 9 6 );

• Ukrajna Alkotmánybíróságának Határozatai Ukrajna Alkotmánya 10. cikkelyének értelmezéséról, PimeHHH KoHCTHTyuİHHoro Cyay (1999, 2007);
• Ukrajna torvénye az Ukrán SZSZK nyelveiról, 3aKOH y KpaÏHH rrpo
yPCP (1989);
• Ukrajna nemzetiségi jogainak
HajibHOCTeâ y KpaÏHH (1991);

nyilatkozata,

mobh b

JJeKJiapanm npo

Hapio-

• Ukrajna torvénye a nemzetiségi kisebbségekrol, 3aKOH y KpaÏHH npo

HapioHajibHİ MeHmHHH b yKpami (1992);
• Ukrajna oktatási torvénye, 3aKOH y KpaÏHH npo ocBİTy (1991);
• Ukrajna

torvénye

az

iskola

elótti

nevelésrôl,

3aKOH y KpaÏHH npo

ÂomKİJibHy ocBİTy (2001);
• U k ra jn a to r v é n y e az á lta lá n os k o z é p fo k ú ok ta tá sró l, 3aKOH y KpaÏHH npo
3arajibHy ce p e /m ıo ocBİTy (1999);

• Ukrajna torvénye a szakoktatásról, 3aKOH y KpaÏHH npo npo(j)ecÍHHOTexHinHy ocBİTy (1998);
• Ukrajna torvénye a felsóoktatásról, 3aKOH y KpaÏHH n p o BHiny ocBİTy
( 2002);

• A Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája, EBponeücbKa

xapTin perioHajibHHx

mob

a6o

mob

MeHiiiHH (2003; a ratifikáció éve).

Közülük nem egyet idókozben többször módosítottak, kiegészítettek. A dokumentumok hatályos szövege (a módosítások nyomon kôvetésének lehetóségével)
bárki számára elérhetó ukrán nyelven Ukrajna Legfelsóbb Tanácsának hivatalos
honlapján: http://alpha.rada.kiev.ua. A honlapon a ,,3aKOHO^aBCTBO y KpaÏHH” ablakra kattintva megjelenik egy keresóablak, melybe beírva a keresett tôrvény
vagy rendelet címét (esetleg számát, elfogadásának dátumát, vagy a szövegben
elóforduló tipikus szavakat), a honlapon valamennyi dokumentum megtalálható.
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Céges fejléc
Ikt. sz.: 2009/07/34
Igazolâs
Igazolom, hogy Példa Maria magyar szakos hallgatô kérdezôbiztosként részt vett
2006 nyarân a Szivârvâny Târsadalomkutatô Intézet âltal koordinâlt kérdôives
nyelvhasznâlati felmérés elvégzésében Tiszapéterfalva, Tivadar és Tiszabôkény
kôzségekben.
Jelen igazolâs pâlyâzathoz valo mellékelés céljâbôl készült.
Beregszâsz, 2009. junius 18.
Bànfalvi Péter, PhD,
a Szivârvâny Târsadalomkutatô Intézet
igazgatôja

264.
Meghatalmazâs
Alulirott..............

............................ (szül.:................................... anyja

neve:......................

... lakcim: .................................................................)

meghatalmazom

..................... -t, (szül.:...................................... anyja

neve:......................

, lakcim :........................................................ ), hogy

helyettem a ..........

ügyben eljâijon.

Budapest, 200.......
268.

lA

<86ljâi 3o»*i*ijk4s33e(cgJ QAsHMat
fedfefeiiitàja sgii»b<SÎ feSsgôsU © »{
5 5 . y ütelé»apja o & o h ra b ô l

‘xKiiinak 5*«nlcft iiossgi ècftfog éfefet. ¿6

egôsjségct. sofc sifeCJrl a imfcéban 6s ng iteben.

Qôtji

225
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270.

Ônéletrajz
1994. március 26-án születtem Beregszászon. Edesanyám, Minta Eva közgazdász, édesapám Minta Ferenc matematika tanár. Húgom, Minta Hajnalka általános iskolai tanuló.
En 2000 óta a Mintafalvi Kózépiskola tanulója vagyok, idén fogok érettségizni.
Tanulmányi eredményeim kitúnóek, kiváló eredményekkel vettem részt járási és
megyei tantárgyi vetélkedókón magyar nyelvból és irodalomból, tórténelemból és
matematikából. 2007-ben a KMPSZ által szervezett Édes Anyanyelvünk nyelvhasználati versenyen elsó, 2008-ban a Karády helyesírási versenyen második, a
KMPSZ szervezte megyei tórténelem vetélkedón 2009-ben elsó, a Terebesi Viktor
matematikaversenyen második helyezést értem el.
2000-2007 között a Mintafalvi Zeneiskola hallgatójaként zongorázni és hegedülni
tanultam, tagja vagyok mind az iskolai, mid a zeneiskolai énekkarnak.
Anyanyelvemen, a magyaron kívül beszélek alapfokon angolul és ukránul, rendelkezem alapvetó számítógépes ismeretekkel.
Szabadidômben érdeklodôm a különbözo korok mûvészetei iránt, olvasok és kézilabdázom, tagja vagyok továbbá az iskola atlétikai szakkôrének.
Az iskola befejezése után mùvészettôrténetet szeretnék tanulni, ezért jelentkeztem erre a pályázatra is, melynek keretében lehetóségem lenne a jelentôsebb ukrajnai és magyarországi múzeumok meglátogatására.
Mintafalva, 2009. Oktober 21.
Minta Péter

271.

Minta Anna
Telefon:
E-mail:
Lakcim:
Születési hely, ido:

06 (20) 123-1234
minta_anna@mail.ua
90200 Beregszász, Minta utca 16.
Beregszàsz, 1983. januâr 7.

MEGPÁLYÁZOTT POZÍCIÓ: Pénzügyi szakérto
VÉGZETTSÉG
2002-2006

Minta Gazdasági Fóískola, Beregszász
Pénzügyi és Számviteli Fôiskolai Kar, pénzügy szak

1998-2002

Minta Gimnázium, Beregszász
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Foto

SZAKMAI TAPASZTALAT
2004-

Minta A dó- és Kónywizsgáló Kft. - Kontrolling asszisztens
Aktivan részt vettern a kónyvelési feladatokban, a vezetóség
számára készüló riportok elkészítésében.
Munkakörömbe tartozott a számlák fogadása, elkészítése, illetve azoknak a kiküldése, külónféle beszámolók, összehasonlító analitikák, riportok készítése, a cash-flow változásainak
figyelemmel kísérése.

2003-2004

Minta Rt. - gyakornok
Féléves gyakorlati idömet töltöttem a vállalatnál, ahol a pénzügyi osztályon dolgoztam. Feladataim kózé tartozott a forintés valutapénztár kezelése, a külfoldi kiküldetések nyilvántartása, az elszámolások elkészítése. Havi kóltségkimutatások,
valamint nyilvántartások vezetése, a pénzügyi osztály dolgozóinak támogatása, számlák regisztrálása.

NYELVTUDÁS
Ukrán - kozépfokú nyelwizsga (2003)
Orosz - kozépfokú nyelwizsga (2003)
Német - kozépfokú nyelwizsga (2003)
Angol - üzleti kozépfokú nyelwizsga (2004)

TECHNIKAI/EGYÉB KÉSZSÉGEK
felhasználói szintü számítógépes ismeret (MS Office programok, Internet)
B kategóriás jogosítvány (2004)

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK
csapatszellem
jó kommunikációs készségek
jó szervezókészség

272.

Meghívó szövegek
I.
...................é s ...................
Orómmel értesítjük Önt és kedves családját, hogy örök húséget esküszünk
egymásnak, ezért szeretettel várjuk 2006...........- á n ...........órakor
Székesfehérváron a Városház téri Házasságkótó Teremben, majd a Bazilikában
tartandó esküvónkón.
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IL
...................é s ..................
Ugy döntöttünk, hogy még szebbé varázsoljuk egymás életét, s e nemes napon,
2006.......-án házasságot kötünk. Szeretnénk, ha Ön és kedves csalâdja osztozna
velünk a nap örömeiben, izgalmaiban és megtisztelne jelenlétével....... érakor a
székesfehérvári Polgármesteri Hivatal Házasságkotó Termében m a jd........
érakor a Bazilikában tartandé esküvonkön (és az azt kévetó vacsorân).

ni.
Ugy döntöttünk x és y, hogy még szebbé varázsoljuk egymás életét, s e nemes
napon (dátum) házasságot kötünk. Szeretnénk, ha Ön és kedves csalâdja is
velünk lenne és osztozna örömünkben. Szeretettel várjuk... érakor ....
Polgármesteri Hivatal Esketó termében, majd .... Templomban tartandó
esküvónkre, majd az ezt kovetó ünnepi vacsorára .... étteremben.

IV
Szeretettel várunk Benneteket
2006. március 18-án 14 érakor
tartandó esküvónkre és az
utána kovetkezó ünnepi ebédre
a Pelikán étteremben.

V
................................. é s ...................................
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2006................ - á n .............érakor
a Zeneiskola Dísztermében tartandó esküvónkre (és az azt kovetó vacsorára).

VI.
.....................................é s ......................................
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, legyenek velünk életünk legszebb
perceiben, 2006..........- á n ............érakor a székesfehérvári Mátyás király korút 3.
szám alatti házasságkotó teremben, m a jd ....... érakor a Bazilikában tartandó
esküvonkön (és az azt kovetó vacsorán).
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282.

A kisebbsegi nyelvek megtartâsânak alapveto feltetelei
A Kârpâtaljân elo magyarok kisebbsegi helyzetben elnek. Kisebbsegi helyzetünk
egyik meghatârozö tulajdonsâga, hogy nem emigrâns, hanem öshonos közössegkent elünk Karpâtaljân. Azaz: nem bevândorlâs reven kerültünk ilyen körülmenyek köze, hanem a politikai, törtenelmi esemenyek következteben lettünk kisebbsegiek. Ennek a megkülönböztetesnek azert van jelentösege, mert rendszerint a bevândorlö csoportok celja a minel tökeletesebb beilleszkedes a befogadö
közössegbe. Ezzel magyarâzhatö, hogy az Amerikai Egyesült Allamokba bevândorolt különbözö nepcsoportok legnagyobbreszt mâra csak szârmazâsuk emleket
örzik, nyelvükben azonban angollâ, mentalitâsukban pedig amerikaivâ vâltak.
Az öshonos kisebbsegek ezzel szemben âltalâban meg szeretnek tartani eredeti
nyelvüket es azonossâgtudatukat. Nem veletten, hogy a szlovâkiai, româniai,
szerbiai vagy eppen ukrajnai magyarok is erre törekednek.
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Mind a bevandorlo, mind az oshonos kisebbsegek kozott vannak termeszetesen
maskent viselkedo kivetelek. A nemetorszagi torok vagy az Angliaba erkezett pakisztani bevandorlok peldaul ragaszkodnak nyelvukhoz es identitasukhoz, integraciojuk hianya jelentos problemakat okoz a befogado tarsadalom szamara. Az
oroszorszagi oshonos finnugor nepek es nyelvek ugyanakkor mara szinte teljesen
eltuntek, tobbsegliket mar csak a legidosebb generacio orzi.
Akar bevandorlo, akar oshonos kozossegrol van szo, nyelviik es kulturajuk
hosszu tavu fennmaradasat meghatarozzak sajat celjaik, illetve emellett terme
szetesen jelentosen befolyasoljak azok a torekvesek is, melyek azt az allamot jellemzik, ahol elnek vagy amely befogadja oket. A kisebbsegi csoportok es a tobbsegi tarsadalmak torekvesei kozott ugyanis gyakran fesziil ellentmondas; es a
kisebbsegi kozossegek celjai sem feltetleniil azonosak.
”Az oshonos kisebbsegekkel rendelkezo orszagok kdziil Finnorszagban a tobbsegi
finnek fenntartasi pohtikat folytatnak a finnorszagi svedajkuak eseteben (...).
Ugyanakkor Szlovakiaban az 1995-ben a szlovak allamnyelvrol hozott torveny
celja a magyar kisebbseg asszimilalasa. A kisebbsegek celjai is elterhetnek egymastol: a szlovakiai magyarok celja a nyelv- es kulturamegorzes, ugyanakkor jo
okunk van feltetelezni, hogy pi. az oshonos burgenlandi magyarok celja a tobbse
gi nemetajku lakossaghoz valo asszimilacio (volt). (...)
Ami a bevandorlo kisebbsegekkel rendelkezo orszagokat illeti, egyelore nem talaltam peldat arra, hogy egy tobbsegi nemzetnek az lenne a celja, hogy fenntartsa a
bevandorlok nyelvet es kulturajat (amennyiben e nyelv es kultura elter a tobbse
gi nyelvtol es kulturatol). Szamtalan pelda van azonban arra, hogy egy tobbsegi
nep celja a bevandorlo kisebbsegek asszimilacioja. Az iskolapelda erre termesze
tesen az Amerikai Egyesiilt Allamok. A kisebbsegek celjai itt is elterhetnek: Floridaban a kubai bevandorlok celja a nyelv- es kulturafenntartas (...), ugyanakkor
az amerikai magyarok celja a nyelvi es tarsadalmi-kulturahs asszimilacio.”
Oshonos kisebbsegek

Tobbsegi
celok

a) fenntartas, pi. a finnorszagi
svedajkuak eseteben
b) asszimilacio, pi. a szlova
kiai magyarok eseteben

....
Kisebbsegi
celok

Bevandorolt kisebbsegek
a) fenntartas, pi. ?
b) asszimilacio, pi. a nem hispan feherek celja az USAban

a) fenntartas, pi. a szlovakiai
magyarok celja

a) fenntartas, pi. Floridaban a
kubai amerikaiak celja

b) asszimilacio, pi. a burgen
landi magyarok celja

b) asszimilacio, pi. az ameri
kai magyarok celja

Kontra Miklos: Ujratanulhato-e egy anyanyelv? In: Osvat Anna es Szarka Laszlo
szerk., Anyanyelv, oktatas - kozossegi nyelvhasznalat. Ujratanithato-e a kisebbse
gek anyanyelve a magyarorszagi nemzetisegi iskolakban? 15-25. Budapest: Gondolat Kiadoi Kor - MTA Kisebbsegkutato Intezet, 2003. 22-23. old.
A szamszeruseg es a hatalmi poziciokat tekintve kisebbsegi koriilmenyek kozott
elo kozossegek megmaradasat, nyelvenek megorzeset alapvetoen negy, egymassal
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(es a többsegi közössegnek a kisebbsegekkel kapcsolatos szândekaival, törekveseivel es politikâjâval) szorosan összefüggö tenyezö hatârozza meg:
• Beszelök, akik fenntartjâk a nyelvet (demogrâfiai faktör).
• Helyzetek, szinterek, ahol a nyelvet gyakorlati celokra, kommunikâciös
igenyek kielegitesere hasznâlni lehet (hasznossâgi tenyezö).
• Jogok, melyek biztositjâk a nyelv hasznâlatânak lehetöseget (politikai feltetel).
• A beszelök azon szâpdeka, hogy akarjâk is hasznâlni ezt a nyelvet, illetve
tovâbb örökiteni a következö generâciök szâmâra (szimbolikus ertek).
Ha nincsenek emberek, akik beszelik a nyelvet, a nyelv nem elö nyelv. Ha vannak beszelök, de nincsenek olyan helyzetek, ahol hasznâlni lehet azt a nyelvet
(mert peldâul nincs kivel es hol beszelni ezen a nyelven), a nyelv eltünik, hiszen
a nyelvet a hasznâlat elteti. Hiâba vannak azonban beszelök, akik szeretnenek
ezen a nyelven beszelni, ha törvenyek, rendeletek tiltjâk ennek a nyelvnek a nyilvânos hasznâlatât. S hiâba vannak beszelök, lehetösegek es jogok akkor, ha a közösseg nem erzi szükseget ennek a nyelvnek, es nem akaıja hasznâlni azt.
Meggyözödesünk, hogy ennek a negy tenyezönek meghatârozö jelentösege van
abban is, hogy fognak-e magyarul beszelni ötven, szâz vagy ötszâz ev mulva Kârpâtaljân.
(Csernicskö Istvân szerk: Megtart a szö)
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József Attila
C urriculum vitae
1905-ben születtem, Budapesten, gôrôg-keleti vallású vagyok. Apám - néhai Jó
zsef Aron - három esztendós koromban kivándorolt, engem pedig az Orszàgos
Gyermekvédó Liga Ócsódre adott nevelószülókhóz. Itt éltem hét éves koromig,
már ekkor dolgoztam, mint általában a falusi szegénygyerekek - disznópásztorkodtam. Hét esztendós koromban anyàm - néhai Pócze Borbâla - visszahozott
Budapestre s beiratott az elemi iskola II. osztályába. Anyám mosással és takarítással tartott el bennünket, engem és két nóvéremet. Házaknál dolgozott, odajárt
reggeltól estig s én szülói felügyelet nélkül iskolát kerültem, csibészkedtem. A
harmadikos olvasókónyvben azonban érdekes tórténeteket találtam Attila királyról és rávetettem magam az olvasásra. Nem csupán azért érdekeltek a hun
királyról szóló mesék, mert az én nevem is Attila, hanem azért is, mert Ocsódón
nevelószüleim Pistának hívtak. A szomszédokkal való tanácskozás után a fulem
hallatára megállapították, hogy Attila név nincsen. Ez nagyon megdobbentett,
úgy éreztem, hogy a létezésemet vonták kétségbe. Az Attila királyról szóló mesék
folfedezése azt hiszem dóntóen hatott ettól kezdve minden tórekvésemre, végsó
soron talán ez az élményem vezetett el az irodalomhoz, ez az élmény tett gondolkodóvá, olyan emberré, aki meghallgatja mások véleményét, de magában folülvizsgálja; azzá, aki hallgat a Pista névre, míg be nem igazolódik az, amit ó
maga gondol, hogy Attilának hívják...
1919 karácsonyán meghalt anyám. Gyámommá az árvaszék sógoromat, a most
elhunyt Makai Odón doktort nevezte ki. Egy tavaszon és nyáron át az Atlántica
Tengerhajózási Rt. Vihar, Tórók és Tatár nevú vontatógózósein szolgáltam. Ek
kor vizsgáztam magánúton a polgári negyedik osztályából. Ezután gyámom és
Giesswein Sándor dr. Nyergesújfalura küldtek kispapnak a szaléziánusokhoz. Itt
csak két hetet tôltôttem, hiszen górog keleti vagyok és nem katolikus. Innen Makóra kerültem, a Demke internátusba, ahol róvidesen ingyenes helyet kaptam.
Nyáron lakásért és ellátásért tanítottam Mezóhegyesen. A gimnázium VI. osztályát színjelesen végeztem, jóllehet pubertáskori zavarok miatt tóbb ízben óngyilkosságot kíséreltem meg, hiszen valójában sem akkor, sem elózóleg nem állott
folvilágosító barátként mellettem senkisem. Már megjelentek elsó verseim is, 17
éves koromban írt kôlteményeimet a Nyugat publikálta. Csodagyereknek tartottak, pedig csak árva voltam.
A VI. osztály elvégzése után ott hagytam a gimnáziumot meg az internátust,
mert elhagyatottságomban nagyon tétlennek éreztem magamat: nem tanultam,
mert a tanárok magyarázata után is tudtam a leckét, hiszen erról jeles bizonyítványom is tanúskodott. Kukoricacsósznek, mezei napszámosnak mentem Kiszomborra és házitanítónak szegódtem el. Két kedves tanárom kérésére mégis elhatároztam, hogy érettségizem. A VII. és a VIH. osztályból ósszevont vizsgát
tettem s így egy éw el elóbb végeztem, mint volt osztálytársaim. Tanulásra azon
ban mindóssze három hónap állt rendelkezésemre s így tôrtént, hogy a hetedik-
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bol tiszta jö, a nyolcadikböl pedig tiszta elegseges osztälyzatot kaptam. Erettsegi
bizonyitvänyom mär jobb a nyolcadikosnäl: csak magyarböl es törtenelemböl
kaptam elegsegest. Ekkor mär egy versemert Istenkäromläs miatt pörbefogtak.
A Küria fölmentett...
A következö evben - hüsz eves voltam ekkor - Becsbe mentem, beiratkoztam az
egyetemre s abböl eitern, hogy a Rathaus Keller bejäratänäl üjsägot ärultam es a
Becsi Magyar Akademikusok helyisegeit takaritottam. Läbän Antal igazgatö, mikor tudomäst szerzett rölam, ezt megszüntette, ebedet adott a Collegium Hungaricumban s tanitvänyokhoz juttatott: Hajdu Zoltännak, az Angol-Oszträk
Bank vezerigazgatöjänak ket fiät tanitottam. Becsböl - egy szörnyü nyomortanyäröl, ahoi negy hönapig lepedöm sem volt - egyenesen a Hatvany Kastelyba
kerültem vendegnek, Hatvanba, majd a häz asszonya, Hirsch Albertne ellätott
ütiköltseggel es a nyär vegeztevel Pärizsba utaztam. Itt beiratkoztam a Sorbonnera. A nyarat a delfranciaorszägi tengerparton töltöttem egy haläszfaluban.
Ezutän Pestre jöttem. Ket szemesztert hallgattam a pesti egyetemen. Tanäri
vizsgät megsem tettem, mert - Horger Antal fenyegetesere gondolva - azt hittem, ügysem kapnek älläst. Majd a Külkereskedelmi Intezet magyar-francia levelezönek alkalmazott, megalakuläsakor, - referenciäval azt hiszem szivesen szolgäl Körödi Sändor ür, volt vezerigazgatöm. Ekkor azonban olyan väratlan
csapäsok ertek, hogy bärmennyit edzett az eiet, nem birtam ki - az OTI elöbb
szanatöriumba, majd täppenzällomänyba utalt neurasztenia gravisszal. Hivatalomtöl megvältam, belättam, hogy nem lehetek tehertetel egy fiatal intezmeny
nyakän. Ezöta iräsaimböl elek. Szerkesztöje vagyok a SZEP SZO c. irodalmi es
kritikai lapnak. Magyar anyanyelvemen kivül irok es olvasok franciäul es nemetül, levelezek magyarul es franciäul, perfekt gepirö vagyok. Tudtam gyorsirni is,
- egy havi gyakorlattal ezt a tudäsomat folfrissithetem. Ertek a sajtö nyomdatechnikäjähoz, tudok szabatosan fogalmazni. Becsületesnek tartom magam, azt
hiszem, hogy fölfogäsom gyors es hogy munkäban szivös vagyok.
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VID. fejezet

Csokonai Vitez Mihâly
Tartözkodö kerelem
A hatalmas szerelemnek
Megemesztö tüze bant.
Te lehetsz iıja sebemnek,
Gyönyörü kis tulipânt!
Szemeid szep ragyogâsa
Eleven hajnali tuz,
Ajakid harmatozâsa
Sok ezer gondot elüz.
Teljesitsd angyali szökkal,
Szeretöd amire kert:
Ezer ambrözia csökkal
Fizetek vâlaszodert.

Vörösmarty Mihâly
Âbrând
Szerelmedert
Feldûlnâm eszemet
Es annak minden gondolatjât,
S kepzelmim edes tartomânyât;
Eltepnem lelkemet
Szerelmedert.
Szerelmedert
Fa lennek bere fejen,
Felöltenem zöld lombozatjât,
Eltürnem villâm s vesz haragjât,
S meghalnek minden ev telen
Szerelmedert.
Szerelmedert
Lennek berc-nyomta kö,
Ott egnek foldalatti lânggal,
Kihalhatatlan fâjdalommal,
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És némán szenvedö,
Szerelmedért.
Szerelmedért
Eltépett lelkemet
Istentol újra visszakérném,
Dicsóbb erénnyel ékesítném
S örömmel nyújtanám neked
Szerelmedért!

307.
Francesco Petrarca
M agam ban, Lassan, G on dolk od va Járom
XXXV
Magamban, lassan, gondolkodva járom
az elhagyott, a puszta, néma tájat,
s szemem vigyáz, hogy arra most ne járjak,
hol a homokban emberé a lábnyom.
Menekvésem csak ez; rejtözni vágyom
az emberek elól, kik rámtalálnak,
mert arcom örzi visszfényét a lângnak,
mely bennem ég, s jókedvem túnni látom.
S már azt hiszem, csak a hegyek s a völgyek,
folyók és erdók érthetik meg éltem,
mert máshol mélyen rejtve van keserve.
De bármilyen vad s zord utakra törjek,
el nem hagy az Amor, ó kíséri léptem
vitázva, kérdezgetve és felelve.
(Szabolcsi Eva fordítása)

A Nap, A Hó, Az Évszak Á ldva Légyen
LXI.
A nap, a hó, az évszak áldva légyen,
s az évet, órát, pillanatot áldom
s a szép tájat, ahol elért sugárzón
szép szeme, és rabul ejtett egészen;
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aldott az elso edes szenvedesem,
mit ereztem, hogy megerinte Amor,
az ij ive, a nyil, sebezve, fajon,
es a sebek, szivembe vesve melyen.
Aldott ozonld hangja dalolasnak,
mit holgyem szolongatva szetfolyattam,
a sohajok s a konnyek es a vagyak:
es minden iv es arkus aldva mostan,
melyen hirt szerzek neki, senki masnak,
s eszmeim is, mind neki aldozottan.
(Weores Sandor forditasa)
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308.

Jozsef Attila
Osz
Tar agak-bogak racsai kozott
kaparasznak az oszi kodok,
a vaskorlaton hunyorog a der.
Faradtsag iili a teherkocsit,
de szuszogo mozdonyrol almodik
a vakvaganyon, amint hazater.
Itt-ott kedvetlen, lompos, sarga lomb
tollaszkodik es hosszan elborong.
A kovon nyirkos tapadas pezseg.
Batyuba szedte rongyait a nyar,
a pirosito kedvu oda mar,
oly varatlanul, ahogy erkezett.
Ki figyelte meg, hogy, mig dolgozik,
a gyar koriil az osz olalkodik,
hogy nyala mar a teglakra csorog?
Tudtam, hogy osz lesz s majd futeni kell,
de nem hittem, hogy itt van, ily kozel,
hogy szemembe nez s fulembe morog.”
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Petöfi Sândor
Itt van az ösz, itt van üjra
Itt van az ösz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okböl
Szeretem? de szeretem.
Kiülök a dombtetöre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fâk lehullö
Levelének lâgy neszét.
Mosolyogva néz a foldre
A szelid nap sugara,
Mint elalvo gyermekére
Néz a szeretô anya.
Es valöban ôsszel a fold
Csak elalszik, nem hal meg;
Szemébol is lâtszik, hogy csak
Almos ô, de nem beteg.
Levetette szép ruhâit,
Csendesen levetkezett;
Majd felöltözik, ha virrad
Reggele, a kikelet.
Aludjâl hât, szép természet,
Csak aludjâl reggelig,
S âlmodj olyakat, amikben
Legnagyobb kedved telik.
En uijam hegyével halkan
Lantomat megpenditem,
Altato dalod gyanânt zeng
Mêla csendes énekem.
Kedvesem, te ülj le mellém,
Ulj itt addig szôtlanul,
Mig dalom, mint to fölött a
Suttogo szél, elvonùl.
Ha megcsokolsz, ajkaimra
Ajkadat szép lassan tedd,
Fol ne keltsük âlmâbol a
Szendergô természetet.
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Wedres Sandor
Galagonya
Oszi ejjel
izzik a galagonya
izzik a galagonya
ruhaja.
Zug a tiiske,
szel szalad ide-oda,
reszket a galagonya
magaba.
Hogyha a Hold ra
fatylat ereszt:
lannya valik,
sirni kezd.
Oszi ejjel
izzik a galagonya
izzik a galagonya
ruhaja.

311.

Lazar Ervin
A N egyszogletu K erek E rdo
(reszlet)
Most mar nem aggalyoskodtam. Futottam. Ha egyszer Mikkamakkanak hiyjak,
nem lehet akarki. Futottunk vegig a falun, ahogy a labunk birta. A szembejovoknek kikerekedett a szeme lattunkra. Nicsak, itt fut egy medveforma ferfi meg egy
gyerekforma macska! Ettol elnevettek magukat. A nevetes rank is rank ragadt, a
reten mar nevetve futottunk.
- Az ott a Negyszogletu Kerek Erdo - mutatott elore Mikkamakka, s tudtam, ha
benn leszunk a fak kozt, mar meg vagyok mentve.
Bent az erdoben aztan kiszuszogtuk magunkat, s megfordultunk. Lassuk csak,
hoi az a Szomorusag! Ott volt mogottiink. De mar oszladozott, foszladozott, sapadozott, halvanyodott. Eloszlott lassacskan, mint a kod.
- Koszonom! - mondtam Mikkamakkanak.
- Ne koszond - nevetett Mikkamakka
ez a dolgom. Most egy par napig itt
laksz veliink a tisztason, s meglatod, utana nem lesz semmi baj.
- Mi az, hogy veletek? Kikkel? - kerdeztem, mikozben elindultunk egy osvenyen
az erdo belseje fele.
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- J ó társaság, ne félj! - mondta Mikkamakka: - Elsónek ott van mindjárt Bruck
ner Szigfrid.
- Az kicsoda?
- Hej, micsoda nagy hírú oroszlán volt! - nézett rám Mikkamakka. - Nem hallottál rola? Artista, fózsonglór, búvész, bohóc, balett-táncos. Versengtek érte a cirkuszok.
- Aztán?
- Aztán? - mormogott Mikkamakka. - Aztán megoregedett. Meglassult, meggórbedt, meggyengült. Csak a nagy hangja maradt a régi.
- Nagyhangú?
- Az, az, nagyhangú. De bárcsak mindenki úgy lenne nagyhangú, ahogy ó! Majd
meglátod.
- Hogy került ide?
- Óreg volt, nem kellett már senkinek. Rá se néztek a cirkuszigazgatók. „Mit
akar ez a kivénhedt fráter?!” - azt kérdezték. O meg szomorkodott, csavargott,
kujtorgott. Egy szép este kint ült a város szélén, potyogtak a kónnyei.
- S akkor jóttél te - mondtam.
- Igen - nézett rám Mikkamakka -, mondtam már, hogy ez a dolgom. Jóttem, és
elhívtam ide a Négyszógletú Kerek Erdóbe. Azota is itt él.
- Kettesben veled.
- Dehogy kettesben. Itt él Ló Szerafin is, a kék paripa. O, tudod, kéknek született. Ami nem csoda, mert Ló Szerafin lócsoda. Vagyis hogy csodaló. Csakhogy
az emberek nem hisznek a csodákban, a kék lovakban meg még kevésbé. Mosták,
dórzsólték, szappanozták, sikálták szegény Ló Szerafint. Persze kék maradt. Erre
befestették szürkére, pejre, feketére, sárgára. De egykettóre levedlette a festett
szórt, és újra kéken ragyogott. Akkor aztán minden kezdódótt elólról. Majd
náthát kapott szegény Ló Szerafin a sok mosdatástól. Megszókott hát, s nekivágott a világnak. Bujkált, vándorolt, igen szomorú volt.
(...)

- Itt él még Nagy Zoárd a lépkedó fenyófa.
- Tud menni?!
- Tud. Azt kérte annak idején egy tündértól, hogy engedje ót vándorolni. Nem
akar órókké egy sziklás hegyoldalban állni egy tólgy meg egy bükk szomszédságában, órókké ugyanazt a vólgyet nézni, ugyanazt a folyót. „Pedig nines annál
szebb - mondta neki a tündér -, mint háromszáz évig nézni egy vólgyet. Egy percig nézni nem érdemes, húsz év nagyon kevés rá, de háromszáz év... az igen!” De
Nagy Zoárdnak aztán beszélhetett! „Jól van - mondta a tündér - mehetsz!” Na,
el is induit Nagy Zoárd. Megjárta a sivatag homokját, a tengerek partjait, szigeteken járt, délszaki foldeken, jéghideg északon. Talán nines is olyan hely, ahol
Nagy Zoárd ne járt volna. Igen ám, csakhogy egyszer elkezdett sajogni a szive.
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Újra látni szerette volna a völgyet, a folyót, szeretett volna elbeszélgetni a
tölggyel és a bükkel. Fogta magát, hazament. Van lába, megtehette. Otthon aztán úgy érezte, hogy ez nem ugyanaz a völgy, nem ugyanaz a folyó, s a tölgy se
meg a bükk se ugyanaz. „Ez nem ugyanaz a hely, ahol születtem!” - kiáltotta, és
nekivágott a világnak, hogy megkeresse azt a völgyet, azt a folyót, azt a bükköt
és azt a tölgyet. Járt, járt körbe a világban orokké, szakadatlan. De hogy találta
volna meg, amit keresett?! Belefáradt, elszomorodott.
- Es akkor találkoztatok.
- Igen - mondta Mikkamakka -, találkoztunk.
- Köztetek jól érzi magát? - kérdeztem.
- Járkálhat kedvére, álldogálhat kedvére - mondta Mikkamakka. - Lehet, hogy
néha elvágyódik.
- Miért nem megy akkor el?
Mikkamakka elmosolyodott.
- Mert tudja, hogy szükségünk van rá. Karácsonykor feldíszítjük, gyertyákat teszünk rá. Ha elmenne, ki lenne akkor a karácsonyfánk? S boldog ám o is a gyertyáival meg a díszeivel, csak látnád!
- Talán egyszer meglátom - mondtam.
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336.

Weôres Sándor
Az á bécé 25 betú jére
A
Alma alva ring az âgon,
aima aima âhitat,
se érzés, se gondolât,
tiszta fény az alma-âlom.

H
Hogyha hô hull,
havas a hegy s a hâz.
Huhog a hegy s a hâz:
tanúl hóúl.

B
Benn a belsô boltozatban,
bânatban és borulatban
születik a szerelem,
hogy egy s kettô: sok legyen.

I
Itt és igy: egyenes,
igazi és istenes.
Ott és úgy: kanyarûl,
igen kônnyen mélybe hull.

C
A gyerek cinkosa cukor,
a lâny csâbitôja csokor.
Mai fickô fanyart kivân,
âl-kincstôl kâbul mai lâny.

J
Jajgatâs és jutalom:
mily kétféle jel!
Jég jâtéka az uton:
hoz, visz, dont, emel.

D
Jôl szôlni disz, derék dolog,
de a disztelen csak dadog.
Ambâr dadogni disztelen,
olykor dicsôbb, mint diszesen.

¡K )
Kétely kelti a tudâst,
kétely üzi a hitet.
kételyt kelt a gondolât,
Kételyt ùz a szeretet.

E
Ez éppen elmeséli hogy elmegyünk végül elmerülni. Nagy elme.

L
Á11 a lâb a lomha fôldôn,
leng a madâr a felhoben,
peng a lant a levegôben,
szâll a lehellet ôrôkkôn.

F
Mai fickô fanyart kivân,
âl-fényhez fordul mai lâny:
fehérség és feketeség
felcserélve, forditva ég.

M
Mikor vízbefulót mentek,
ha ti más mezóre mentek,
nem vagytok kôzônytôl mentek,
mind csak affele jôtt-mentek.

G
Gége, gûnâr-gége,
honnan a gôgôd?
Fennen gôgicsélve
a gyâszt legyôzôd.

N
Az N a Név, az N a Nem,
az âllitâs, a tagadâs,
semmiben villâm-hasadâs,
a nônem s a férfinem.
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IT
O
O!
Oltalmazo, aldast onto!
Olelo, ovezo!
Oldo, olto!

U
Ut, iites: kanyarul,
igen konnyen bajba ful.
Ugy utazz az uton,
ne uraljon unalom.

Profeta, tythia, poeta
a titok nyitjat megleli.
Pojaca, praktikus, pocseta
a titok nyitjat elnyeli.

A vilag, a virag
vilagit es virit,
valameddig vakit
s valamikor veszit.

V

X
A szomszed hazban X lakik,
falak veszik koriil.
Most lampat gyujt. Nem alhatik,
szenved-e vagy oriil?

Q
Queretaroban loves durran,
a Quarneroban capa surran,
s a veszrol szelid almodo
ir eles gunydalt: Quevedo.

Y

R
Razd a rongyot, mig ropogas
repeszt, ront, villam-robogas!
Rontsd a rezet, zold rozsda ragja,
a rozsa ritkabb ragyogas.

Az Ypszilon a szerelem
es alazat a magyar nyelvben:
a G, az L, a T, az N
megkeri, hogy mogotte menjen.

S
Sziiletik a szerelem,
hogy egy s ketto: sok legyen,
szerte kigyo-sziszegesben,
sebes siraly-szarnyveresben.

Zugj, zivatar!
Zenges, zene!
De a let minden kelleme
tavolrol: zarka, zurzavar.

T

Z

/

Tor a tuske, a tovis,
es te is.
Tested teljes tomloceben
talat es tanyert terits.

338.
Ingrid Sjostrand
Milyen Kar
Milyen kar, hogy
nines cipzar a bananon!
Ha esak a felet akarom megenni,
bezarhatnam a maradekot.
Azt hiszem, cipzarat fogok szerelni
egy bananra,
mondjuk fuzetkapoccsal,
es enni kezdem a buszon.
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*
Lehúzom a zárat,
majszolok helóle,
és újra behúzom.
Klassz, mi?
Hogy bámulnak majd az ürgék!
Persze ók úgy tudják,
hogy nines cipzár a banánon!

Siv Widerberg
C illa és én
Cilla
(akit igazában Cecíliának hívnak)
néha olyan gügye.
Néha helyes,
néha egész jól ki lehet vele jónni.
Néha,
néha kis dedos hozzám képest.
”Mit gondolsz rólam?”
Kérdeztem egyszer Cillát.
Tudjátok, mit felelt?
Ezt:
’’Néha olyan gügye vagy.
Néha helyes.
Néha egész jól ki lehet veled jónni.
Es néha...
... néha kis dedos vagy hozzám
képest!”

340.

József Attila
Igaz, ószinte búesú
Bús fejetekbe üzve jóttem.
Menykóvek cívódtak folóttem.
Láttam két nagy szemet, bogárzót;
A szép leánynak szóltam pár szót.
Tán szóltam néki. Meg sem bántam.
Én soha semmit meg nem bántam.
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Nines tartozäsom: Mind ado volt,
Mellyel a viläg szüken hödolt.
Abböl se maradt semmi mäsnap.
S panasz se keil, azt adja mäsnak!
Hogy panaszkodtam neha megis?
Hat szennyes neha meg az eg is!
Ateltem mär tizennyolc evet
S lättam, mit er az emberelet.
Nem tarthat mäsok akaratja,
En elmegyek, ha kedvem tartja.
Szeretsz? Ne menjek?... Verre lestel,
O, kinban gyönyörködö testver!

341.

Lazar Ervin
Dömdö-Dömdö-Dömdödöm
Mikkamakka nagy rikoltozäsra ebredt. Majd beszakadt a dobhärtyäja. Nem csoda, mert eppen az 6 fQlebe rikoltoztak. Harman is. Nevezetesen Bruckner Szigfrid, a kierdemesült oroszlän, Aromo, a fekezhetetlen agyvelejü nyül es Vacskamati.
- Te meg Maminti lesztek a döntöbirök! - üvöltötte eppen Bruckner Szigfrid.
Mikkamakka elöször is befogta a fiilet.
- Mifele döntöbirö? - kerdezte akkor.
De nem vette le a kezet a fuleröl, mert amazok härman egyszerre kezdtek kiabälni. Sot odajött Nagy Zoärd is, a lepkedö fenyofa, s nem sokkal kesobb Lo Szerafin, a kek paripa.
Most mär öten üvöltöztek.
- Entölern megszakadhattok az ordibäläsban - mondta Mikkamakka -, addig
ügysem veszem el a kezem a fiilemröl, amig nem kezdtek esendesen es egyenkent
beszelni.
Aromöt välasztottäk szöszölönak, Mikkamakka levette a fuleröl a kezet.
- Arröl van szö, kerlek szepen, hogy Bruckner Szigfrid azt ällitja, ö itt a legnagyobb költö - kezdte Aromo -, es bärmelyikünknel szebb verset tud kitalälni.
Egyszöval heneeg...
- Meg hogy en heneegek! Igenis... - Mikkamakka üjra befogta a fület.
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Mindenki Bruckner Szigfridnek támadt.
- Hadd mondja végig Aromo.
Az oroszlán elhallgatott.
- Elhatároztuk hát - folytatta Aromo
hogy kóltói versenyt rendezünk. Minden
ki kólt egy verset, és a végén te meg Maminti, a kicsi zóld tündér eldontitek,
hogy melyik kapja az elsó dijat.
- Természetesen az én versem - mondta magabiztosan Bruckner Szigfrid, de megint lehurrogták.
- Jól van - mondta Mikkamakka

ezen ne múljon.

Folült a tisztás szélén egy emelvényre Maminti mellé.
- Ki akar versenyezni? - kérdezte.
Mindenki folemelte a kezét, még Szórnyeteg Lajos, a legjobb szívú behemót és
Dómdódóm is. Valamennyien papírt és ceruzát ragadtak, és vadul nekiláttak.
Csak úgy sistergett a sok ceniza. Legelsónek Szórnyeteg Lajos készült el a verssel. Fól is állt, hogy elszavalja.
A múltkor Mikkamakkával
Fát vágni mentünk az erdóre,
De olyan szerencsétlenül dólt
A fa, hogy Dómdódóm alászorult.
Huhú, fiúfütty, lengettek, rengettek, fütyorésztek, fityirésztek a tóbbiek.
- Ez nem vers, kikérem magamnak! - dühóngótt Bruckner Szigfrid.
- Hallod, Mikkamakka, azt mondja, nem vers?! - méltatlankodott Szórnyeteg Lajos.
Mikkamakka ráncolta a homlokát.
- Hát bizony - mondta aztán -, kedves Lajos, ez tényleg nem vers.
- Miért - lobogtatta a papírját Szórnyeteg Lajos -, amikor a sorok szépen egymás
alá vannak írva, és minden sor nagybetüvel kezdódik? Akkor miért nem vers?
Mikkamakka elgondolkozott, vakarta a feje búbját. Valami okosat akart kisütni.
Ki is sütótt, mert amikor Szórnyeteg Lajos harmadszor kérdezte, hogy miért
nem vers, rávágta:
- Csak!
Es lássuk be, igaza volt.
Rogtón színre is lépett a második versenyzó. Maga Bruckner Szigfrid. Pózba vágta magát, az égre emelte tekintetét, és nekikezdett:
Ej, mi a kó! tyúkanyó, kend
a szobában lakik itt bent?
- Allj - mondta Mikkamakka -, ezt nem te írtad!
- Hát kicsoda? - háborgott Bruckner Szigfrid. - Ki az ordóg írta volna, itt van,
nézd meg a papírt, nem az én írásom ez?!
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- Jó, jó - vágott kózbe Mikkamakka
de ezt már régen megírta Petófi Sándor.
Mi meg abban állapodtunk meg, ha jól emlékszem, hogy mindenki a saját versét
adja eló.
- Ugy van! - helyeseltek a tóbbiek.
- Ki az a Petófi Sándor?! - kiabált Bruckner Szigfrid. - Sohase hallottam a nevét.
- Elég szégyen - mondta Maminti
kólteményt elóadni.

de a verset akkor is ó írta. Légy szíves, saját

- Na jó - mondta Bruckner Szigfrid. - Tudok én mást is. Ide süssetek!
Póz, are az ég felé. Nekikezdett:
Ej, kend, tyúkanyó, mi a ko,
itt bent lakik a szobában ?
- Hohó - hadonászott Aromo
sines benne.

ugyanazt mondod kitekerve! Es ráadásul rím

- Rímnek kell benne lenni? - kérdezte Bruckner Szigfrid Mikkamakkát.
- Hát nem árt - mondta az
tod, úgyis ráismerünk.

de ne az Anyám tyúkját mondjad. Akárhogy forga-

- Na jó - mondta újra Bruckner Szigfrid

akkor nem az Anyám tyúkját mondom.

Elkezdte:
- Apám tyúkja, írta Bruckner Szigfrid.
Ej, tyúkapó, mi a kö, itt bent
lakik a szobában kend?
- Mególni, lelóni, szétvágni, elzavarni, kirúgni, szétfürészelni! - dühóngtek a tób
biek.
- Igy nem lehet szavalni! - háborgott Bruckner Szigfrid.
- Bizony nem - mondta Mikkamakka. - Jobb is, ha abbahagyod. Itt csalással
nem élsz meg. Halljuk a kóvetkezót!
Bruckner Szigfrid elsompolygott onnan, s Nagy Zoárd, a lépkedó fenyófa ugrott a
helyére. Szavalt, csak úgy zengett.
Legszebb allot az anakonda,
de nem tudja ezt ama konda,
ha ráterelnék ama kondát,
széttiporná az anakondát.
- Ugyan, miféle vers ez! - mondta szemrehányóan Aromo. - Ilyen eróvel azt is
mondhattad volna:
Legszebb állat az anaménes,
de nem tudja ezt ama ménes,
ha ráterelnék ama ménest,
széttiporná az anaménest.
A tóbbiek tapsoltak, tetszett nekik Aromo gúnyolódása.
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342.

Balogh Edgar
Tiz nap Szegényorszâgban
(részlet)
Eltüntek a bazsarozsâk
A Veres-korcsmânâl szâlltunk le a Munkâcs és Beregszâsz kôzôtt kôzlekedô autôbuszrôl. Nekivâgtunk az erdônek, és még a nap leszâllta elôtt érkeztünk Izsnyétére. Ütkôzben nagyon furcsânak talâltuk, hogy a hatârbôl hazatérô parasztoknak ugyan hiâba koszônünk elôre, akkor sem kôszônnek. A faluba érkezve a
reformâtus papnâl szâllunk meg. Régi ismerôs, 1927-ben mâr jârtam nâla, és azzal lepte meg a rajzait rendezô Csâder Laci* barâtomat, hogy nem elôszôr jâr
nâla népmüvészeti kutatô. Valamikor csetfalvai segédlelkész volt, és vagy egy
hônapig nâla lakott a szomszédos Tiszacsécsérôl Môricz Zsigmond, hogy a templom festett mennyezetét lerajzolja. 1927-ben egy béreslegénytôl cserkészeim ezt
a notât tanultâk:
Az izsnyéti széles ucca
Végig bazsarôzsa. \
Szâllj le huszâr a nyeregrôl,
Szakits egyet rôla.
Le is szakitottam,
El is hervasztottam.
Az izsnyéti lânyok kôzül
Egyet vâlasztottam.
Hej, hoi is vannak mâr az izsnyéti bazsarozsâk! Nem is lehet megérteni, mibôl élnek itt meg az emberek. Gazdag embernek szâmit, akinek 20 kôblôs foldje van.
(Egy kôblôs foldbe négy véka* bûzât vetnek, megfelel egy magyar holdnak.) A lakossâg tûlnyomô részének azonban csak 2-10 hold foldje van, vagy egyâltalâban
semmije sines. Piacra még a huszholdas gazda sem küld terményt.
A mezôgazdâlkodâs kezdetleges, maguk élik fel, amit termelnek. Legfeljebb csirkét, kaesât, libât visznek fel az asszonyok Munkâcsra, ha nagyon kell a pénz. A
lakossâg a beregszâszi szôllôben keresi meg az egész évre valôt. Még a tehetôsebb gazdâk gyermekei is a beregszâszi hegyre jârnak napszâmba. Gyalog indulnak el a szôllômunkâs parasztok, s fél napig jârnak, mig a munkahelyükre érnek.
Szâraz kenyéren, szalonnân élnek egy hétig, s szombaton a munka végeztével
gyalog jônnek haza. Vasârnap az ünneplô ruhâjukba ôltôznek, fôtt ételt esznek,
azutân megint nekivâgnak az erdônek, hogy hétfôn reggel munkâban talâlja ôket
a szôllôsgazda. Igy keresik meg a téli sült krumplira valôt. Es most itt van fejük
fôlôtt a rém: nem fizeti ki magât a szôllôtermelés, egy szép napon csôkken a
munkabér. A cseh sôrért becserélt déli borok kiszoritjâk a versenybôl a ruszinszkôi magyar bort. Hallottunk szôllôsgazdârôl, aki annyira râfizetett a szôllôjére,
hogy dühôsen-tébolyultan nekiment, és kivâgta tôvestül. Pusztân maradt utâna
a fold. Fuvarozâst is vâllalnak az izsnyéteiek, fôként fakereskedôknél és a Latori-
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ca fakitermelô cégnél. Itt is baj kôzeledik. A fakrach érezteti hatâsât. Ezt is a
munkâs szenvedi majd meg.
Népi kultura? Igen érdekes hâzi szôvôipar. Nines pénz ruhâra, hât termelnek
kendert, és maguk szônek vârosi nadrâgot. Be is festik, hogy ne lâssék meg rajta
a parasztmunka. Üj talâlmâny, a hâboru ôta divatos

343.

Vâri Fâbiân Laszlo
Tâbori posta
(részlet)
Ebédhez készülôdve néhânyan a csizmâinkat pucoltuk a kaszârnya elôtt. Szemjonov kôzeledett, a majd kétméteresre nôtt, pelyhedzô âllu, szôke szaratovi fiû. Kezében néhâny levelet tartott, s a cimzéseket bôngészve, mintha csak kârtyalapokat rendezgetne az ujjai kôzôtt, legyezô alakban szétnyitotta ôket. Mindig ô az
elsô, aki az üteg postâjât âtveszi, de az étkezdei asztalnâl is az ôvé az elsô merôkanâl kâposztaleves. Még azt is kijârta, hogy reggeli vaj- és cukoradagjât megduplâzzâk. Az oroszok fityilnek, azaz kanôcnak, lâmpabélnek nevezik a szokatlanul
nagyra nôtt legényt, de nâlunk, a Felsô-Tisza mentén inkâbb csak cirunak mondjâk.
- Ej, Francuz! Leveled van! - lépett elsôként hozzâm. Megszoktam mâr, s a tôbbiek is, hogy igy szôlit. En mâr csak Francia vagyok neki, mert latin betüs leveleimet nem tudja elolvasni. S ha el tudnâ, ezt nem valamiféle utôcenzûrâzâs végett tenné, hanem azért, mert a katonâk furcsa, beteges kéjjel olvasgatjâk
egymâs szerelmes postâjât. De nem az enyémet! Azt pedig, hogy én magyar létemre a Szovjetuniôban élek, végképp nem tudta megemészteni. Egy kicsit pikkelt râm, amiôta hazulrôl kapott, agyonhordott gyapjûzoknijât elégettem, de ebben ô nem volt biztos, csak a gyanûja volt erôs.
(...)

- Ej, Francuz, milyen nap is van ma? - Vâlaszt sem vârva, nagy megelégedéssel
âllapitotta meg, hogy péntek van, a hét ôtôdik napja. S mâr lendült a kaija, hogy
a seregben elterjedt szokâs szerint a levéllel oldalrôl, hogy nagyobb felületet érjen, ôtôt vâgjon az orrom hegyére.
Jobb kedvében szivesen belemegy az ember az efféle jâtékba, s ha râadâsul rôzsaszlnü vagy illatos a koperta, még maga tartja az orrât. Ha egyszer ez a szo
kâs, hât legyen! De ez alkalommal semmi kedvem nem volt a bohôckodâsra, s
utânakaptam:
- Add ide! Nem lâtod, hogy nem nôi kéz cimezte? Az apâm irâsa.
Nem ellenkezett, de az elsô lendületben nekem szânt kedveskedés mégis elkapta
az orromat. A levelet gimnasztyorkâm oldalzsebébe csusztattam. Majd csak ebéd
utân olvasom el.
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344.

Karinthy Frigyes
íg y írtok ti
ADY ENDRE
MOSLÉK-ORSZÁG
(Megjelent német és frauda fordításban is)
Jött értem a fekete hajó
Jött értem fekete vizen.
Álom-királyíit, vitt tova vitt
Moslék-országnak mentiben Fekete hajó, fekete vizen.
Moslék-ország, hajh, cudar ország,
Hajh, Hortobágy, zsír-szívú rém;
Hajh, Átok-város, Redves-ugar:
Piszok-hazám, mit kapaszkodsz belém?
Fekete vizeken jöttem én.
Vagyok a nyugati sirály
De magyarnak köpött ki a föld
Moslék-ország a nyakamon ül
Engemet Moslék-ország örökölt:
Nyöszörög a hájszagú fold.
Már nem megyek el, fekete hajó
Moslék-ország hagy’ órülj, szegény!
Laza ferdinen, laza ferdinen
Fekete vizen, fekete legény,
Hajh, kutyafáját, szomorú legény.

345.
Ady Endre
Sappho Szerelmes Eneke
Boldog legény, istenek párja,
szemben ki ülhet szép szemeddel,
édesen kacajos kózeleddel,
kacajoddal, mely sziven-vágva
fogja a mellem.
Hacsak már látlak, elalélok,
torkomon a szavak elfiilnak,
börömre zápor-szikrák hullnak,
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szememben sôtét vad árnyékok,
s lárma fülemben.
Hideg verejték veri testem,
remegöen, félve, halóan,
az ószi fuszálnál fakóbban
állok és már érzem a vesztem,
meghalok érted.

Imre Ádám illusztrációja
Catullus
51. vers
Ugy tünik nékem, hogy az istenekkel
egy s ha nem bún mondani: náluk is több
az, ki szemben ül veled, egyre lát és
hallja a hangod,
hallja édes szép nevetésed: ettôl
én szegény, elbâgyadok: egyszer is ha
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râdtekintek, Lesbia, nines egy ârva
hang sem a szâmon,
béna lesz nyelvem, puha tüz szalad le
testemen, belsô zavaros zenétôl
cseng fulem nyomban, s a szememre kettôs
éjszaka szâll le.
Renyheséged tönkretesz, 6 Catullus:
renyheségedben vagy ilyen rajongö.
Renyheség tett tönkre kirâlyokat s dûs
vârosokat mar.
347.
Charles Baudelaire

Az albatrosz
Olykor matrözi nép, kit ily csiny kedvre hangol,
Albatroszt ejt rabûl, vizek nagy madarât,
Mely, egykedvû utas, hajok nyomân csatangol,
Mig sos ôrvényeken lomhân suhannak ât.
Alig teszik le a fedélzet padlatâra,
A kéklô lég ura esetlen, bus, beteg,
Leejti kétfelé fehér szârnyât az ârva
S mint két nagy evezôt vonszolja csüggeteg.
Szârnyân kalandra szâllt, - most sântit suta félsszel,
Még tegnap szép csoda, ma rût s rôhejre készt,
Csôrébe egy legény pipât dugdosva élcel,
Egy mâsik sântikâl: hé, igy röpülsz te, nézd!
A kôltô is ilyen, e légi prinenek pâija,
Kinek tréfa a nyil s a vihar dühe szép,
De itt lenn bûs rab ô, csak vad hahota vâija
S megbotlik oriâs két szârnyân, hogyha lép.
Ford.: Tôth Arpâd

351.

Radnôti Miklôs

Levél a hitveshez
A mélyben néma, hallgato vilâgok,
üvölt a csônd fülemben s felkiâltok,
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de nem felelhet senki râ a tâvol,
a hâboruba âjult Szerbiâbôl
s te messze vagy. Hangod befonja âlmom,
s szivemben nappai ujra megtalâlom,
hât hallgatok, mig zsong kôrém felâllvân
sok hüvos érintésü büszke pâfrâny.
Mikor lâthatlak ujra, nem tudom mâr,
ki biztos voltâl, sûlyos, mint a zsoltâr,
s szép mint a fény és oly szép mint az ârnyék,
s kihez vakon, némân is eltalâlnék,
most bujdokolsz a tâjban és szememre
belülrôl lebbensz, igy vêtit az elme;
valôsâg voltâl, âlom lettél ujra,
kamaszkorom kûtjâba visszahullva
féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e?
s hogy ifjusâgom csucsân, majdan, egyszer,
a hitvesem leszel, - remélem ujra
s az éber lét utjâra visszahullva
tudom, hogy az vagy. Hitvesem s barâtom, csak messze vagy! Tul hârom vad hatâron.
S mâr ôszül is. Az ôsz is ittfelejt még?
A csôkjainkrôl élesebb az emlék;
csodâkban hittem s napjuk elfeledtem,
bombâzôrajok hûznak el felettem;
szemed kékjét csodâltam épp az égen,
de elborult s a bombâk font a gépben
zuhanni vâgytak. Ellenükre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek
fôlmértem s mégis eltalâlok hozzâd;
megjârtam érted én a lélek hosszât,
s orszâgok utjait; bibor parâzson,
ha kell, zuhanô lângok kôzt varâzslom
majd ât magam, de mégis visszatérek;
ha kell, szivôs leszek, mint fân a kéreg,
s a folytonos veszélyben, bajban élô
vad férfiak fegyvert s hatalmat érô
nyugalma nyugtat s mint egy hüvos hullâm:
a 2 x 2 jôzansâga hull râm.
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