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B o d n á r  Ild ik ó

Szathmári István

2001 tavaszán az ELTE BTK akkori, Pesti Barnabás utcai épületében ke
restem fel Szathmári István professzor urat, hogy folyóiratunk, a M odern  
F ilo lógia i K özlem ények  számára riportot készítsek vele, s beszélgetésünk 
során kaptam tőle a most bemutatandó könyv egy dedikált példányát, 
amely éppen akkortájt érkezett frissen a nyomdából. Azóta egyre több 
könyvtárban köszön rám ismerősként a kis sárgászöld borítású könyv. így  ez 
a recenzió egy ma már sok helyen hozzáférhető munkát m utat be, s ébreszt
het kedvet az elolvasásához.

A székesfehérvári Kodolányi János Főiskola kiadásában jelenik meg a 
K od o lá n y i Füzetek  című kiadványsorozat. A sorozat szerkesztője Bakonyi 
István, a szerkesztőbizottság hat tagot számlál. A Kodolányi Füzetek soro
zat első számai 1999-ben jelentek meg; Szathmári István professzor úrnak 
2001-ben megjelent A m a gya r  iroda lm i n yelv  és stílus k érdései című kötete a 
sorozat 9. darabja. A sorozatban zömmel nyelvészeti és irodalmi tárgyú kö
tetek látnak napvilágot a magyar m ellett német, francia és angol nyelven is. 
A fedél- és sorozattervet Rózsadombi Ágnes készítette.

Szathmári István professzor úr kis kötete két részre oszlik; az első rész 
címe A m a gya r  irodalm i n y e lv  ( n y e lv i sz tenderd), a másodiké Stílus és stiliszti
ka. A két terület több szálon is kapcsolódik egymáshoz, így a két fő fejezet 
között előre, ill. visszautalásokkal találkozhatunk. A felhasznált szakiro
dalom közel 200 tételt (pontosan 194 szakirodalmi utalást) tartalmaz, ezek 
ugyancsak együttesen vonatkoznak a könyv két részére. Ugyanakkor a mun
kát alkotó két rész önállóságát jelzi, hogy mindkettőhöz tartozik egy-egy 
rövid B evez etés. Az első rész B ev ez eté se  utal a nyelvi sztenderd témakörének 
összetett voltára, valamint felvázolja annak az úrnak az állomásait, amelyet 
Szathmári professzor úr egyetemi tanári évei alatt a kérdéskörrel való fog
lalkozás során bejárt.

A m a gya r  iroda lm i n y e lv  ( n y e lv i sz tenderd) című rész is két egységre osz
lik. Az Á lta lános kérdések című első fejezet öt kisebb összetevőre tagolódik. 
A „ n y e lv i  sz ten d erd” értelm ezése és az eln evez és  című első részben először ar
ról olvashatunk, hogy hogyan váltja fel a 80-as évek során az irodalm i n yelv  
term inust a n y e lv i sz tenderd  elnevezés. Az évtizedekig használt irodalm i n yelv  
megnevezés nem egészen találó, ill. többértelmű voltára m ár 1952-től van
nak utalások a nyelvészeti szakirodalomban. Mészöly Gedeon már ekkor 
megfogalmazta, hogy nem lehet az irodalmi nyelv kezdeteit az egységes
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hangtan és helyesírás kialakulását követő időkre tenni. „Talán Sylvester Já
nos nem irodalmi nyelven írta az í-ző distichonjait?” -  kérdezi. Ugyan
akkor 1961-ben M artinkó András úgy véli, hogy az irodalmi nyelv a szép- 
irodalom nyelvével, stílusával egyenlő. A 80-as évek végére kialakult n y e lv i  
sz tenderd  elnevezés szerencsésen mentesíti a nyelvészt az iroda lm i n y e lv  
többértelmű fogalmának a kizárólagos használata alól, és nem szükséges az 
irodalmi nyelvnek ún. nyelvi normaként való erőltetése sem, hiszen a nor
mától éppen íróink és költőink térnek, térhetnek el a leggyakrabban.

Szathmári István, többek között Benkő Loránd kutatásaira is támasz
kodva fogalmazza meg a nyelvi sztenderd fogalmát, az alábbiak szerint: „ ... 
Egy-egy nyelvnek a többi használati formán (a nyelvjárásokon, a szociolek- 
tusokon stb.) fölülemelkedett, fő vonásaiban egységes, normatív és eszmé
nyi változata, amely rendszerint integrácós folyamatok útján hosszabb idő 
alatt alakul ki, majd a nép, illetve a nemzet nyelvhasználatának reprezentán
sává válik, miközben azért a többi használati forma -  ha bizonyos mértékig 
átalakulva is -  általában megmarad, esetleg új is alakul, de mindegyik saját 
külön normarendszerrel” (8-9).

A szerző ezt követően a definíció egyes fogalmait külön-külön értelmezi 
és elemzi, például megvizsgálja, hogy mit jelent az, hogy „ fő  voná sa iban  e g y 
s ég e s”. Megtudjuk, hogy bizonyos egységesítő tendenciáknak köszönhetően 
a kezdetben erősen í-z ő  nyelvjárásban alkotó Sylvester János műve második 
kiadásában már az z'-k háromnegyed részét é-re javítják, s a későbbi kiadá
sok szinte teljesen elhagyják az /-zést, azaz az erős nyelvjárásiasságot. 
A köznyelvben az ö-ket tartalmazó formák fokozatos visszaszorulása a mai 
magyar, alapvetően e -z ő  sztenderd felé mutat. Ugyanakkor a mai nyelvi 
sztenderd -  stilisztikai okokból, az e-k  egyhangúságát feloldandó -  szívesen 
fogadja a néhány ö-ző variánst.

A norm atív  je lz ő  vizsgálata kapcsán a könyvben azt a Jean Dubois nyo
mán tett megállapítást olvashatjuk, hogy „a norma utasításrendszer” („sys
tème d ’instruction”), továbbá azt is, hogy „...valójában esztétikai és szo- 
ciokulturális ideált jelent” (10). A norma -  Benkő Loránd szavaival élve -  
„tudatos normalizálási törekvéseknek”, tehát nyelvtanoknak, szótáraknak, 
helyesírási szabályzatoknak, nyelvhelyességi útmutatóknak köszönhetően 
alakult ki. S hogy m ilyen nagy szerepe van benne a szociokulturális viszo
nyoknak és az esztétikai tényezőknek is, arra jó példa a N yelvőrnek  a husza
dik század elején folytatott tevékenysége, melynek során elutasította az 
„idegenből ferdített” szavakat, a nózit, a reklit, a hózen tráglit és társaikat, 
amelyek azóta valóban szókincsünk peremére szorultak.

Végül az eszm ényi jelző azt jelenti, hogy a sztenderd változatot -  ismét 
Benkő Lorándot idézve -  „a nyelvet beszélő társadalom követendő ideál
nak, a nyelvi érintkezés legnagyobb tekintéllyel rendelkező, legmagasabb 
szintű formájának tartja” . Az idézett francia szerző kiemeli a jó írók sze
repét az ún. presz tíz sn yelv  kialakításában; ők a nyelvi norma képviselői és 
továbbfejlesztői. Ennek a résznek a végén Szathmári István felveti a reg io 
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nális köznyelvek  értékelésének kérdését. Arra figyelmeztet, hogy „ha magát a 
normát nem tekintjük eléggé rétegzettnek, könnyen olyan ideált találunk 
felállítani, amelyhez mérve (most csak a határainkon belüli létszámot véve) 
tíz millió ember rosszul beszé l...” (12).

A n y e lv i sz tenderd  és a köznyelv című fejezet mindenekelőtt a beszélt 
nyelvi kutatások fontosságára hívja fel a figyelmet, míg A regionális köznyel- 
v is ég rő l fejezetcím alatt a nyelvjárásoktól a regionális köznyelven át a köz- 
nyelviesedés eseteiig olvashatunk érdekes példákat. Szathmári István már 
1974-ben több településtípust különített el abban a tekintetben, hogy ott a 
köznyelvet beszélik-e vagy valam ilyen regionális köznyelvet. Az összesen öt 
típust érzékeltesse most -  kicsit részrehajlóan -  csupán egy-egy, az északi és 
keleti régiókból vett településnév: Sárospatak, M iskolc, Szolnok, D ebrecen és 
Salgóta rján . A két utolsóként em lített városnak van ún. regionális köznyel
ve. A kettő közül Debrecenben erős a környező nyelvjárások hatása, Salgó
tarján pedig a palóc nyelvjárásterületen fekszik. Az első három településen 
viszont a nyelvjárásiasság alig érzékelhető, részben, mert azok lakói a köz
nyelvet adó nyelvjáráshoz tartoznak (Sárospatak), vagy mert sokfelől jött 
lakóiknak nincs meghatározó nyelvjárási hátterük (M iskolc), avagy mivel 
több nyelvjárásterület találkozásánál épültek (Szolnok).

Az Á ltalános kérdések című első fő rész A n y e lv i sz tenderd  kialakulásának 
je llem z ő i és a M agya r n y e lv i sz end erd  - f i n n  n y e lv i sz tenderd  fejezetekkel zárul. 
Ezekből megtudhatjuk, hogy a m agyar nyelvben a sztenderdizálódás folya
mata a XVI. század második negyedében indult meg, s alapjául főként a 
keleti részek nyelvjárása szolgált, bizonyos mértékű nyelvjárás-keveredéssel. 
Az eszmény kezdetektől a nyelvi egység. A finn nyelvi sztenderd is ötvö- 
ződéses jellegű, ám ott a nyelvjárások fokozatos kiegyenlítődése ment vég
be. Egészen eltérő a XX. század végének s napjainknak a finn nyelve, 
amelyben olyan beszélt nyelvi változatok sora él, melyek egyikét sem tekin
tik nyelvészeik „romlott nyelvváltozatnak”, hanem sokkal inkább kutatásra, 
tudományos vizsgálódásra méltó képződményeknek látják őket.

A munka második fő része A m a gya r n y e lv i sz tend erd  (irodalm i nyelv) 
tö rtén etébő l címet viseli, alfejezetei pedig A kezdetek (a  XVI. század húszas 
é v e i  e lő tt) ; A XVI. -  XVII. század ; A XVIII. század ; A XIX. század és A XX. 
század  címeket viselik. Tanulságos végigkövetni azt a folyamatot, ahogyan a 
nyelvi egységesülés zajlik. A helyesírás fokozatos egységesülése már igen ko
rán, azaz az oklevelek helyesírásától nyomon követhető, s a III. Béla korától 
kialakult udvari kancellária is betöltött egységesítő szerepet.

Ám igazán legelső nyelvtanaink megjelenésétől számítható a magyar 
nyelv egységesülésének folyamata. Sylvester János nyelvtana, az 1539-ben 
megjelent G ramm atica H ungarola tina  a magyar nyelv „sok helyesírási, hang
tani, alak- és mondattani, szókincsbeli és stilisztikai sajátságát” fedezi fel, s 
szabályokat is megfogalmaz. „E szabályokat a nyelvtan normalizáló sze
repének, anyanyelve értékének biztos tudatában szinte maradék nélkül 
követi műveiben” (27).
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Dévai Bíró M átyás mint az első helyesírási szabályzat, az O rtographia  
Vngarica (1538?) szerzője szerepel; Szenczi M olnár Albert 1610-es nyelv
tana -  N ovae g ram m a tica e ... lib ri duó -  ugyancsak szabályokkal, valam int az 
ún. protestáns helyesírás következetessé tételével (a hosszú magánhangzók 
ékezetes jelölésével, a palatális mássalhangzók m áig használt y - o s  írásmód
jával, az |s2 | egységes jelölésével stb.) ugyancsak sokat tett nyelvünk és 
helyesírásunk egységesüléséért. A továbbiakban felsorolt szerzők -  Geleji 
Katona István, Komáromi Csipkés György, Pereszlényi Pál, Kövesdi Pál, 
Tótfalusi Kis Miklós -  működése nyomán a XVII. század végére és a
XVIII. század elejére a mai nyelvi sztenderdhez igen hasonló alakrendszer 
jön létre mind a helyesírás, m ind az ejtési változatok, mind pedig az alaktan 
vonatkozásában. Tsétsi János e folyamatok betetőzéseként az | ó'|, | w |, \ zs |, 
\dz\ és |Ú2s| hangnak a mai írásmódjával tette teljessé hangrendszerünk 
jelölését.

A XVI. századra visszautalva az egységesülés szempontjából is igen fon
tos Vizsolyi Biblia nyelvét írja le részletesen egy fejezet, melynek helyesírási 
elvei Heltai Gáspárig nyúlnak vissza. A XVIII. századból Rákóczi Ferenc 
kora munkáinak helyesírási és hangtani sajátosságairól szól részletesen egy 
másik tanulmány. A XIX. század kapcsán a budai egyetemi nyomda által 
1825 és 1849 között kinyomtatott tankönyvek, szépirodalmi és tudományos 
művek listáját, valamint a M a gya r  Tudós T ársaság  kiadványainak a jelzett 
szempontból való számbavételét találjuk a lapokon. Ezeknek a műveknek a 
hatása a mai nyelvi sztenderd kialakításában csöppet sem elhanyagolható. 
Petőfi Sándor nyelvéről, metaforáiról és Jókai M ór R ab R áby című regényé
nek szövegváltozatairól szól még a fejezet, megvizsgálva, hogy például ez 
utóbbiak mit mondhatnak a magyar nyelvi sztenderd további alakulásáról.

A XX. század nyelvének alakulásában a századfordulón Budapestnek, 
valam int a vidéki nagyvárosoknak és a városi polgárságnak jutott fontos 
szerep, s az írók-költők munkásságának hatásán kívül pedig például a M a 
g y a r  N yelv  és a M a gya r  N yelvő r  cikkeinek a jelentőségéről is olvashatunk. 
Korunknak, a XX. század végének nyelvét szintén éri bírálat.

A K itek in tésb en  kijelölt feladatok nagyobb része is a kortárs nyelvállapot 
sokoldalú elemzéséhez kötődik, így fontosnak tartja Szathmári István a 
sztenderd történetében mutatkozó ún. „fehér foltok” eltüntetését, a szo- 
ciokulturális jelenségek, a szociolingvisztika, a pragmatika, a párbeszéd
elemzés eredményeinek a számbavételét, a beszélt nyelv, az argó, a nagy
városi és az ifjúsági nyelv előtérbe állítását s az újonnan felbukkanó nyelvi 
jelenségek „mérlegre tételét” .

A könyv második nagy egysége, a Stílus és stilisztika rész kilenc fejezeté
ben változatos problémafelvetéssel találkozunk. A B ev ez eté s  itt a stíluskutató 
Szathmári Istvánt mutatja be. Tudományos pályájának legelején már stilisz
tikát oktat, majd az ELTE tanáraként is, az 1955-ös évtől ez a legfőbb ku
tatási területe, ehhez kötődnek legelső megjelent művei is, így a két kol
légájával együtt írott A m a gya r  stilisztika váz la ta  cím ű egyetemi tankönyv
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1958-ból, valamint önálló munkája, A m a gya r  stilisztika útja 1961-ből. 
M unkásságának legnagyobb részét a későbbiekben is a stilisztikai kutatások 
jelentik, melyek során, m int mondja, végig az ún. funk cioná lis stilisztika mű
velője maradt.

A nyelvi sztenderdről szóló első részhez közvetlenül is kötődik A nyelvi 
sz tend erd  és a stílus ö ssz efü ggése  című fejezet. Hogyan kapcsolódik össze a két 
fogalom? Igen tanulságos, am it erről az első sorokban olvashatunk: „Egy- 
egy korban mennél szélesebb körű a nyelv használatának társadalmi szférá
ja, és mennél gazdagabbá válik a nyelvi sztenderd, különösen beszélt vál
tozata, a köznyelv..., annál több variáns keletkezik (mindenekelőtt a szó- és 
kifejezéskészlet szintjén), és így megsokszorozódnak a stiláris lehetőségei” 
(46).

A N yelv  és stílus;  stílusértelm ezések  fejezet a stílust a saussure-i kettősség 
szellemét, közelebbről Ch. Bally nézeteit követve egyértelműen a beszédhez 
kapcsolja, amely azonban éppen az emberek tudatában elraktározódó 
nyelvből születik. A stilisztikában az asszociatív soroknak jut fontosabb sze
rep, de m ind az asszociatív, mind a szintagmatikus viszonyok kitágítására 
szükség van a stílus fogalmának értelmezésekor. Nincs egyetlen, minden
kitől elfogadott stílusmeghatározás; inkább olyan stílusmeghatározások van
nak, amelyek „körüljárják a stílust” . A fejezet ezután a stílus egyes fontos 
modern értelmezéseit elemzi gazdag példaanyag bemutatásával. így a stílus 
lehet többlet, járulékos elem, de megközelíthető az eltérés (écart, dévia- 
tion), valamint a gyakoriság felől is. Fontos a stílus kommunikációs hely
zetnek megfelelő, azaz adekvát volta. M ár az ókori retorikák is a válogatás, 
kiválasztás és elrendezés eredményeként tartották számon a stílust.

A Funkcionális stilisztika, stílusérték, k onnotáció, sz inon im itás című harma
dik fejezet nemcsak a Szathmári professzor úr által is művelt funkcionális 
stilisztika jellemzőit és feladatait fogalmazza meg, hanem foglalkozik -  a 
címnek megfelelően -  a stílusértéknek (az állandó és az alkalmi stílusérték
nek), valamint a denotációnak és konnotációnak, végül pedig a szinonimi- 
tásnak a kérdéseivel. „A stílusérték az a gondolati, érzelmi, hangulati, 
asszociációs tartalom, amely az illető elemnek... semleges, illetve más stí
lusértékű párjához viszonyítva a sajátja, mondhatnánk: többlete, amely al
kalmas arra, hogy különböző hatást váltson ki (58).” A stílusérték feltün
tetése a szavak mellett a stílusminősítés, amit a szótárak egy részében meg 
is találunk.

A szépirodalomban a nyelvi elemek hatásának egyik titka az alap jelentést 
képviselő ún. denotativ jelentésen túli, azaz a másodlagos vagy származé
kos, voltaképpen asszociatív konnotatív jelentés fellépése, amely szintén ál
landó vagy alkalmi jelleggel kapcsolódhat a nyelvi elemhez. A szinonima 
kapcsán a modern szinonimaszemléletről olvashatunk.

A nyelvi-stilisz tikai eszközök szám bavétele alfejezet a címnek megfelelően 
a funkcionális stilisztika szellemében veszi számba a nyelvi-stiláris eszközö
ket, a hangtani jelenségektől a szó- és kifejezéskészleten át a mondat- és a
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szövegstilisztikai eszközökig, nagy figyelmet szentelve még a képi ábrázolás
nak, valamint az ún. extralingvális eszközöknek. Az egyes kérdések kapcsán 
bőséges szakirodalmi utalást találunk.

A szépiroda lm i v a g y  m űvész i stílus és stílu selem zés alfejezet elméleti jellegű 
bevezetése után konkrét műelemzéssel is találkozunk. A műelemzés egyik 
lehetséges szempontrendszerének felvázolását követően Ady Endre Sóhajtás 
a hajnalban  című szecessziós stílusú darabjának részletes elemzését találjuk 
meg a könyvben. A vers szerkezeti felépítésének, szecessziós jellegének a 
vizsgálata után a verselés és zeneiség, a szó- és kifejezéskészlet, a képek, a 
mondat- és szövegtani jelenségek elemzése következik, s röviden szó esik a 
vers hatásáról, ill. utóéletéről is.

A m agya r stilisztika történ etérő l című fejezet a magyarországi stilisztika 
fejlődésének négy korszakát különíti el, említést téve mind a külső hatá
sokról, mind pedig a korábbi korszakok fő egyéniségeiről, valamint -  főként 
a két utolsó korszak kapcsán -  Szathmári István e tárgykörben végzett to
vábbi kutatásairól.

Az első korszakban nagyrészt azok a nevek szerepelnek a magyar stilisz
tika múltját képviselve, akikről nyelvtanírói munkásságuknak köszönhetően 
már említés történt az előző részben, a nyelvi sztenderd kialakulása kap
csán, de Sylvester János, Szenczi M olnár Albert és Geleji Katona István 
mellett olvashatjuk itt még Pesti Gábor nevét is, valamint az első (a XVIII. 
század végéig tartó) és a második (a XIX. század elejétől a századfordulóig 
húzódó) korszak határán működő Aranka Györgyét, aki az Erdélyi M agyar 
Nyelvmívelő Társaság megalapítója volt.

A második korszakban, tehát a XIX. században a stílust „m á r önm a gá ér t 
vizsgálják , ha  sok tek intetben a rég i retorika eszk özeivel is” (76); a felsorolt 
nevek Révai M iklóstól és Kazinczytól Szvorényi Józsefen és Bitnicz Lajoson 
át Négyesy Lászlóig és az induló N yelvőr  nyelvészeinek tevékenységéig ve
zetnek; kiemelten foglalkozik a szerző Kazinczy működésével.

A harmadik korszakhoz, azaz a XX. század elejétől az 1950-es évekig 
tartó időszakhoz tartozó nevek: Zlinszky Aladár és Zolnai Béla. Rajtuk kívül 
Szathmári István külön tanulmányt szentelt például Gombocz Zoltán és 
Laziczius Gyula stilisztikai tevékenységének.

A negyedik korszak kiemelt nevei: Balázs János és Martinkó András, de 
ide sorolható a korábbi lapokon nagy szeretettel és megbecsüléssel emlege
tett Bárczi Géza is. Róla, valamint M észöly Gedeon stilisztikai nézeteiről 
ugyancsak külön tanulmány készült. Ennek a legutolsó időszaknak az igen 
gazdag stilisztikai vonatkozású anyagából itt Németh László stílusfelfogásá
ról olvashatunk elemző sorokat, nem is egyszer magát az írót idézve.

Válságban v a n - e  a  stilisztika? -  ezt a címet viseli a következő fejezet. 
A kérdésre alapjában pozitív választ kapunk. A fejezet arra a kérdésre is 
választ keres, hogy m iért nem tudott m áig sem önállósulni, azaz teljes 
értékű önálló nyelvészeti diszciplínává válni a stilisztika. A mai ismeretek 
szerint, olvashatjuk a könyvben, először W. Wáckernagel bázeli egyetemi
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tanár tárgyalta a XX. század harmincas éveiben a poétikától és a retorikától 
különválasztott stilisztikát. A későbbiekben a stilisztika fontos nyelvészeti 
jellegű indíttatásokat kapott Ch. Ballytól, J. Marouzeau-tól, a prágai isko
lától, valamint a stilisztikát napjainkig is igen komolyan művelő német stí- 
luskutató-generációktól. Az ún. irodalomtudományi stilisztikának ugyan
csak jeles képviselőket sikerült felvonultatnia. „Összefoglalva...azt mond
hatjuk, hogy a stilisztika először kettévált: nyelvi és irodalmi stilisztikára, 
aztán az „újrafelosztás” idején -  legalábbis bizonyos hányadában -  az iro
dalmi részleg beolvadt a poétikába, mások szerint a kritikába; a nyelvészeti 
pedig a nyelvtudomány különböző ágaiba (szövegtan, pragmatika stb.), il
letve mindkettő az új retorikába, mások szerint a szemiotikába, és nap
jainkban válik önálló tudománnyá” (90). A könyvet A m agya r költői-írói 
stílus történ etérő l szóló pár lapnyi vázlat zárja.

Az elemzett munka m integy tömör összefoglalóját adja egy több évtize
des kutatói pálya állomásainak, ill. az elért eredményeknek is. Szathmári 
István pályáján az elméleti munkásság mellett nagyon fontosak a mű
elemzések is, amelyek m inden tekintetben megfelelnek annak a magas kö
vetelményrendszernek, amelyet e könyv lapjain -  a stíluselemzésről szólva -  
így fogalmazott meg:

„ ... Az eredményes stíluselemzéshez biztos irodalmi, nyelvészeti, poéti
kai, stilisztikai stb. ismeretek szükségesek, továbbá széles körű műveltség, 
olvasottság, jó stílusérzék és bizonyos elemzőgyakorlat” (66).


