
íróink nyelve 

Nyelv és társadalmi valóság egy regény tanúvallomása alapján 

A nyelv az egyes ember szemszögéből nézve is nemegyszer többet árul 
el, mint a szavak puszta jelentése, távolabbról jön, mélyebb háttere van. 
Sokszor beszélünk, beszélünk, s végeredményben mindegy, hogy mit mon-
dunk, mert a szavak valóságos, hogy úgy mondjam, nyelven túli értelme ez: 
szeretlek . . . ; vagy: utállak . . . ; vagy: én felsőbbrendű lény vagyok, mint 
te . . . ; vagy: én neked hajlandó vagyok szolgálatokat tenni . . . ; stb. Ilyenkor 
távolabbról jön és távolabbra hat a nyelv, mint az az érték, amit a szavak 
szótári jelentése és grammatikai szerepe nyújthat . Erre mindjárt vehetünk 
egy példát abból a regényből, amelyet most egyébként is kiszemeltünk: 
Bóka Lászlónak Alázatosan jelentem című könyvéből. Kérdezni általában 
könnyebb, mint felelni, de Benedek Zoltán őrnagy úr, a regény főhőse, más 
tapasztalatokat szerzett a tiszti iskolán oktató munkája közben. „Lám, ő 
immár egy félórája kínozza ezt a nyavalyás Dixet, aki szemmelláthatólag 
semmit sem ért a harcászati szabályzathoz, de mindezt csak azért teszi, mert 
nem tudja megkérdezni Dobi karpaszományostól, hogy mit csinált az éjszaka, 
honnan ismeri Annát és hogy mer az ő családjába betolakodni?" (149). Azért 
nehéz tehát kérdezni az őrnagy úrnak, mert kérdéseinek voltaképpen nincs 
funkciójak, illetőleg ez a funkció igazándiból nem más, mint kínos menekülés 
az igazi kérdéstől. Említsünk meg egy másik példát, ezzel már úgyis mondani-
valónk kellős közepébe vágunk. Főhősünk minősítési lapján ez a szó szerepel: 
Hallgatag! De „ezt csak így lehetett érteni: félelmes. Amit a romlatlan kedélyű 
vidéki századparancsnok félelmesnek érzett, és a »hallgatag« jelzővel fejezett 
ki, azt mi bátran nevezhetjük zárkózottságnak" (17). De más az előkelő 
zárkózottság, és más Benedek Zoltán zárkózottsága. Előkelő zárkózottság 
például a báró Wittel hadnagyé. „Némán és elkeseredetten ivott közöttük, 
s még arra sem méltat ta őket, hogy megkérdezze tőlük, merre kell kimenni" 
(19). Az őrnagy zárkózottsága nem ilyen társadalmi jellegű. Tegyük fel, hogy 
a parancsnoki kérdést passzivitás fogadja. „Ebben az esetben a parancsnok 
ad hominem szegezi a kérdést: »Neked nem volna kedved hozzá, kisöreg?« 
Erre az esetek kilencvenkilenc százalékában az a válasz, hogy »boldogan«, 
vagy »alázatosan jelentem, nagy megtiszteltetésnek veszem«, vagy valami 
ilyes, és az esetek elenyészően csekély százalékában feleli a minősítésével 
semmit sem törődő, avagy hatalmas összeköttetéseiben bízó alantas tiszt, 
hogy »nem vállalom«, ha félénkebb »alázatosan jelentem, nem ón vagyok a 
legjobb lovas az urak között«. Ilyen kérdésekre akadnak azonban olyanok is, 
akik így válaszolnak, ahogy Benedek Zoltán szokott volt válaszolni: »Ahogy 
a szolgálat érdeke megkívánja.« Ez katonás válasz, kifogásolhatatlan válasz, 



aki így válaszol, azt akár példaképül lehet állítani minden tiszt elé. A parancs-
nokok . . . mégsem szeretik az ilyen választ adó tisztet. Mert ez a válasz, 
amilyen katonás, éppoly elutasító is. Ez a válasz valójában pökhendi válasz, 
és alábbvaló a stréberkedő igenelésnél és a pimasz parancs-megtagadásnál, 
mert azt jelenti, hogy a véleményemet megtartom magamnak." (18—9.) 

Mármost az i t t ismertetett részletekből ismét lá that juk a nyelvnek, 
illetőleg a beszédnek azt az elleplező vagy velejében mást mondani akaró 
szerepét, amiről szó volt fentebb: a parancsnoknak adott különféle válaszok 
a szavak jelentésén túl más-más magatartás kifejezői, ami azt jelenti, hogy 
például aki alázatosan nagy megtiszteltetésnek veszi a parancs végrehajtá-
sát, az esetleg magában káromkodik, de mivel behódoló típus és jó f iúnak 
akar látszani, készségesen vállal mindent. De ugyanezek a válaszok, s maga 
a parancsnok kérdése együttesen ismét túlmutatnak önmagukon, túl utalnak 
az egyénen, az egyéni magatartáson, és a katonaságon belül egy osztály, a 
tisztek osztályának a jellegzetes, osztályon belüli megnyilatkozási formái. 
(A marxizmus terminológiájával i t t persze nem egy egész osztályról, hanem csak 
egy kis társadalmi rétegecskóről van szó, ez azonban szorosan ölelkezik a 
feudálkapitalista vezetőosztály egészével, amelynek a tiszti társadalom csak 
egy része.) Mert például ugyanez a tisztikar lefelé, a legénység felé már így 
adja ki a parancsokat: „Mórt nem gombolod be a zubbonyodat, édes egy 
öcsém, mér nem gombolod be, vagy azt akarod, hogy én segítsek neked?" 
(288). Vagy: „Hát te, lelkem fiam, te mit búsulsz? Hogy nem búsulsz? Dehogy-
nem búsulsz, látom ón raj tad, hogy búsulsz. Pedig nincs rá okod, ugye? Elis-
mered ugye, hogy nincs rá okod? És mégis búsulsz? Hát akkor te szamár ember 
vagy! Vagy nem akarsz szamár ember lenni? Hát akkor énekelj valamit 
nekünk!" (289.) 

Az elmúlt korszak katonaéletéről sokfélét és sok mindent lehet még 
írni, de hogy magának a nyelvnek a segítségével jobban lehessen jellemezni 
a Ilorthy-katonaság rétegződését, mint ahogy ezt az „Alázatosan jelentem"-ben 
Bóka teszi, nem valószínű. 

Bóka László művészetében állandóan, szinte sorról sorra tudatosul, hogy 
a nyelv az az eszköz, amely által az egyén kifejti magát a másik ember szá-
mára, s hogy a nyelv az egyes társadalmi osztályok és rétegek sajátos kifeje-
zési eszköze. Az író Bóka mögött ott van a nyelvész Bóka is, a Gombocz-
tanítvány, s a Gombocz előtti és utáni mesterek ihletése. Már könyvének címe 
is a nyelv oldaláról ragadja meg ezt a „dicső" katonaéletet, hiszen nem más, 
mint az alá- ós fölérendeltségi viszony akkori értelmezésének megfelelő sajátos 
társas érintkezési formula. A regény első mondata i d é z e t t s z a v a k k a l 
való jellemzés, ahogy megítélnek valakit: „Milyen finom ember — mondták 
róla a jó megfigyelők. Milyen finom ember, milyen halkan, minden csapkodás, 
csattanás és csettentés nélkül csukja be maga mögött az a j tó t . " S ezután a 
finom ember jelentéstani elemzése következik. S ez a finomság, ami kapcsolat-
ban van a fent említett hallgatagnak minősítéssel, meg azzal, hogy a szol-
gálat érdekében mindent alárendel, végigkíséri a főhős egész regénybeli pálya-
futását. S amivel a regény befejeződik, megint egy elnevezés, a Szolgálati 
Szabályzat, amely Benedek Zoltánnak, a finom embernek, a fapofának, a 
Mikádónak — ahogy őt nevezik tanítványai — édestestvére. íme az író fan-
táziájában, vagy helyesebben a valóságlátásában a legfontosabb mozzanatok 
fogalommá sűrűsödtek, szimbólummá értek, s nyelvileg úgy csapódtak le, mint 
az általa bemutatott katonaélet legjellegzetesebb szavai. 



Bóka a Horthy-korszak katonaéletének társas viszonyulásait írta meg, 
a katonaság társadalmi rétegződését, a rétegek egymáson belül és egymással való 
érintkezését. E társadalomrajzban az ábrázolás legfontosabb eszköze a nyelv. 
Az író nem leírja, nem elbeszéli, milyen volt ez a katonai élet* hanem beszél-
tet i a hőseit. S az egyes rétegek más-más síkon elhelyezkedő alá- és fölérendelt-
ségi viszonyai a jogi és társadalmi helyzetnek megfelelően más-más beszéd-
modorban jutnak kifejezésre. I t t nem is egyszerűen arról van szó, hogy az író 
bizonyos jellemző „szavakat" figyel meg, hanem sokkal inkább arról, hogy 
az egyes társadalmi rétegeknek nem egyforma a „jogi közérzetük", s amikor 
egymással érintkeznek, nyelvi kapcsolatuk, beszédük ennek a jogi közérzet-
nek a talajából fakad s magyarázódik. Másképpen beszél tiszt a tiszttel, 
tiszt a karpaszományos tisztjelölttel, törzstiszt a csapattiszttel és viszont, 
tiszt a tisztessel, tiszt a legénységgel, tisztes a karpaszományossal, tisztes a 
legénységgel. S a katonaság nyelve megint egészen más, mint a civil nyelv, 
amelynek szintén különböző variánsai vannak. Mindezek a nyelvi szemben-
állások nemcsak hogy élesen kirajzolódnak a regényben, de olyan természete-
sen tükrözik a társadalmi szembenállásokat ós egyúttal olyan összhangban 
vannak az egyének cselekedeteivel, hogy nem is hatnak úgy, mint „jellem-
zések". Nem hatnak úgy, mert az író teljesen azonosul hőseivel. E nagy 
bele élőképesség megfelel annak az emberszemléletnek, amelyet saját maga 
így fogalmaz meg: „A legnagyobb óvatosság szükséges az ítélkezésben, 
ha emberekről ítélkezünk" (30). 

A katonaság nyelvét és beszédstílusát legáltalánosabban az abszolút 
függelem és a kisebb rangúnak a magasabb rangúhoz képest való alárendelt 
helyzete szabta meg. Az alá- és fölérendelt helyzet természetesen minden 
hadseregben megvan, és meg is kell lennie. Horthy hadseregében azonban a 
„szolgálat" és a „szolgaság" határai elmosódtak. Csak a naiv Benedek Zoltán 
és a hozzá hasonlók hihették, hogy nem szolgaság van, csak szolgálat, holott 
maguk is a szolgaság eszközeivel éltek nap mint nap. Csak Benedek Zoltán 
érezhette, amikor egy legénységi állományban levő honvédet szüleinek laká-
sában talált házi munka végzése közben, hogy obiigóban van, holott abban 
az időben hasonló okokból csaknem minden tiszt obiigóban volt. A leckéz-
tetés és a ,,kitolás", az úrhatnámság és uraskodás szelleme töltötte be a magyar 
királyi honvédséget, s a parancsokat és kihallgatásokat a gúny finomabb vagy 
nyílt és durva változata fűszerezte. De másképpen volt gúnyos és fölényes 
a tiszt, ha tiszttel állt szemben, másképpen, ha közlegénnyel, és ismét más-
képpen a szakaszvezető vagy az őrmester a karpaszományossal. Az első eset-
ben hideg, kimért, elegáns és alattomos gúny, a másodikban atyáskodó fölény, 
a harmadikban az ideiglenesen hatalmon levő irigységből eredő hatalom-
fitogtatása jellemezte a felettes magatartását és beszédmodorát. „A kihallga-
tásokban az idő korlátlansága volt a szép: az adott alkalmat ezekre a kifino-
mult csevegésekre" (99). Például a kihallgatást tartó vezérőrnagy úr Vetró 
főhadnagy urat „ezennel felmenti a hadtestparancsnokságon való szolgálat-
tétel alól, vezénylésének vége, térjen vissza ezredéhez. Befejezésül azt kérte, 
engedtessék meg neki az a kérdés, hogy vajon Vetró főhadnagy úr ezt meg-
értette-e? Mire Vetró főhadnagy úr kénytelen volt piruló arccal, de harsány 
hangon jelenteni: »Vezérőrnagy úr, alázatosan jelentem, megértettem, hogy 
vezénylésemnek vége, s egyben alázatosan jelentem, hogy visszatérek állo-
mányilletékes csapattestemhez.« A hadtestparancsnok-helyettes úr ezt a 
megszégyenítő jelentést is bírálat tárgyává tette, mivel szerinte Vetró főhad-



nagy úrnak nem azt kellett volna jelentenie, hogy visszatér állományilletékes 
csapattestéhez, hanem azt, hogy »bevonulok állományilletékes csapattestem-
hez«, mivel Vetró főhadnagy úr számára nincs más megoldás, neki be kell 
vonulni s nem visszatérni, mint egy elhagyott szeretőhöz. Azzal a mentséggel 
ne is hozakodjék elő a főhadnagy úr, hogy ő maga használta előbb a visszatérés 
kifejezést. Mert más az, amit egy elöljáró mondhat, ós más az, amit egy 
beosztott — másrészt ő nem azt kérdezte, hogy el tudja-e a főhadnagy úr 
szajkózni azt, amit hallott, hanem azt, hogy megértette-e ?" (98.) 

A szakaszvezető és általában a tisztesek ós tiszthelyettesek viselkedését 
a karpaszományosok iránt az irigység is keményítette: tudták, hogy azok 
„holnapután úgyis elmennek, aztán többé le se köpnek" (118). „Csak úgy 
zúgtak a repülők, a hanyattfeküdj -ek, a térdet mélyen hajlítani, csukló 
puskával, könyökkúszás, ós közben Zudor szaki szakadatlanul üvöltött: 
»Nem tetszik az uraknak, mi? De eltávozásra menni tetszik, mi? Kint flan-
gálni a városban, az jó, de díszlépésnél keményen letenni a lábat, azt nem! 
Hát majd megmutatom ón, hogy ezentúl nem a szerelemtől fog reszketni a 
lábuk, hanem attól, hogy leteszik keményen a földre, ha díszlépés van elren-
delve ! Pattogjanak, pattogjanak, az istenségit, pattogjanak, mint a ruha-
te tű , mert én úgy levágom magukat a földre, mint a gyalogbékát. . .«" (117). 
A karpaszományosok viszont igyekeztek felfelé hízelegni, hogy könnyítsenek 
sorsukon. „Urak ! — harsogta immár ki tudja hányadszor a kekszgyáros fia — 
háromszoros harsány hurrá, szeretett szakaszparancsnok-helyettesünkre, Zudor 
szakaszvezető ú r ra !" (125.) 

A tiszti körök felsőbb rétegeiben a dzsentri összetartás és korrupció 
szelleme uralkodott: „Szóval azzal a Benedek őrnaggyal bánjatok csínján! 
Annak van egy a j ta ja a Krebshez." (354.) Ezekben a körökben nem egyszer 
törik a magyar nyelvet. Egy ilyen „hazafi" Krucsay Krebs kegyelmes úr, 
„aki egy reggel magához hivatta Binder századost. — Bindike — mondta 
neki -—, most nem hivatalosan beszélek teneked, hanem mint egy bajtárs, 
ein altér Kamerad. Segítsél nekem. Neked nem titok, hogy engem a rózsa-
láncok a kis művésznőhöz kötnek, az én koromban, ezt a dolgot a Loncival 
rendezni kell, nekem nem szabad őt tovább kompromittálni, nekem nincs 
szükségem az én állásom tekintélyében semmiféle szófiabeszédekre.. . Nagy-
méltóságod — mondta Binder, meghatottságtól remegő hangon —, nagy-
méltóságod, alázatosan jelentem, megtisztel engem bizalmával, és én méltó 
leszek erre a bizalomra. . . Nagymóltóságod védencének, Benedek őrnagy úrnak 
a zászlóaljában szolgál egy hadnagy, bizonyos Holétzy, ,-von Haus aus egy 
dzsentri-fiú, Heves megye, szőlő, kis föld, kis kastély, jó család. Ez a gyerek 
elkövetett egy kis vigyázatlanságot abban az ügyben az első ezrednél. Űri 
gyerek, futni hagytam, egy kicsiség volt, de fel lehetett volna fújni . Még most 
is fel lehetne fújni, méltóztatik engem érteni, még most is elő lehetne venni. — 
A két férfi, az idős bajtárs és az if jú bajtárs megértően, melegen, szeretettel 
néztek egymás szemébe. S egy pillanatnyi megható hallgatás után a kegyel-
mes úr szokatlanul lágy hangon ezt mondta: — Hát csak csináld meg nekem 
ezt. Mióta vagy te százados?" (379—80.) 

A főhős, a finom ember, az édes pofa, aki gyerekes és szent, mert „más-
kép nem is tudná ezt csinálni", aki nem látja, hogy amit csinál, az csak egy 
kis „bokacsattogtatás", amit ő halálos komolyan vesz, aki a „tisztviselő-
telep" elnevezést pongyolának találja (44), akinek fogalma sincs, hogy a 
magas politika kohójában mit főznek, —ez a naiv fapofa természetesen ártat-



lanul hordozza korának ós osztályának frázisait, hogy „a munka nem szégyen'' 
(68), hogy „jó keresztény"-nek kell lenni, észre sem véve, hogy ennek a minő-
sítésnek már semmi köze sincs a hittótelek megtartásához, hiszen voltak, akik 
„sokszorosan áthágták azokat a szent korlátokat, melyeket a hittételek tűz-
nek le körénk, téveteg természetünk megzabolázására, s ezeket mégsem 
nevezte a közvélemény rossz keresztényeknek, legfeljebb nagy tolvajoknak, 
nagy nyilasoknak vagy nagy disznóknak nevezték őket" (71—2). Amint lát-
juk, a társadalmi balítéleteket is nyelvi vetületükön keresztül mutatja be 
az író, mintha azt mondaná, hogy a letűnt társadalom erkölcsét döntő módon 
meghatározta az, hogy kiket neveztek nagy disznóknak és kiket rossz keresz-
tényeknek. 

Egy ilyen társadalmi-erkölcsi érték jelzésére való szó volt a katonaság-
nál a bajtársias. Benedek Zoltán minősítéséből hiányzott ez a szó, az, amely 
talán minden magyar honvédtiszt minősítésében benne volt. „Bajtársiasnak 
minősült az is, aki elszerette tiszttársa feleségét (feltéve, ha nem lett belőle 
nyílt botrány), bajtársias volt az is, aki elnyerte kártyán a parancsnokság 
legkoldusabb tisztjének azt az utolsó garasát, amivel a gyerekének kellett 
volna piros nyerget venni a kis szamarára, mindenki bajtársias volt, aki olyan 
volt, mint a többi" (17). 

Nem hiányozhat Bóka regényéből a katonai szaknyelv bemutatása 
sem. Benedek Zoltán egyik tanulmányának ez a címe:, „A készenléti helyen 
támadáshoz csoportosuló és rohamállásba előretörő ellenség páncélostámadásá-
nak műszaki zárással való elhárítása" (351). Az egész regényt átszövő Mik-
száth Kálmán-os humor eszközével fejti ki, mit jelent az „érintkezés felvétele" 
(87). Az olvasó megérzi a könyv elolvasása után, hogy Benedek Zoltánnak 
még kint a fronton is kissé papirosízű fogalmai voltak az ilyen disztingvált 
műszavakról. A múltbéli katonai stílus szerves tartozéka, a trágárság is 
helyet kapott a regényben. Egyeseknek talán ez sok. Nem szabad azonban 
elfelejtenünk, hogy e nélkül a kép nem lett volna teljes. S az író nemcsak a 
mának ír. Elmúlt századokban még vallásos tárgyú könyvekben sem voltak 
ritkák a vaskosabb kifejezések. S nem keveset adnánk érte, ha tudnók, hogyan 
szitkozódtak honfoglaló őseink. S ha ebben a regényben még az etimológia is 
helyet kapott, lehet-e az más, találhatott-e az író a regényhez jobban illőt, 
mint egy káromkodás etimológiája? Zudor szaki rejtelmes gotter szaváról 
a használó maga „azt hitte, hogy az valami nagy káromlás, s ha nagyon-
nagyon törte volna magát, akkor rájött volna, hogy ezt a szót Zudor nagyapá-
tól tanulta, még pendelyes gyerek korában. Az öreg mondogatta, ha adó-
intést kapott, hogy »gotter gotter, száradjon el a tövetek«. Nem állítom, de 
az a gyanúm, hogy Zudor nagyapa csak úgy értelmetlenül használta ezt a 
szót, de ha őt megkérdezték volna, hogy honnan tanulta, ő legalább azt mondta, 
volna, hogy az istenátkozta németjétől. En csak szorgos kutatás útján leltem 
nyitjára: ez a rejtelmes »gotter« úgynevezett naiv elvonás abból a jólismert 
szövegből »Gott erhalte Franz, den Kaiser . . .« — Szóval Zudor nem volt 
germán, de éppen az általa használt fater-muter árulta el, hogy az ő mamája 
nem lehetett hercegnő, mert Magyarországon a városi szegénység nevezte így 
apját-anyját ." (24.) 

Ebben az embertelen világban a legnormálisabb hangon a tiszti iskola 
növendékei beszélnek egymással, meg a legénység, ugyancsak egymással. 
Ezeknek csak ideig-óráig kell átvészelniük a laktanyaéletet. De közülük is a 
leghiggadtabbak, akik a legnagyobb fölénnyel és humorral néznek el a tiszt 



urak mesterkedése! felett, a kommunisták. Mikor Takács Ambrus honvédet 
röpiratterjesztés vádja miatt megverik, s utána megkérdezi valaki tőle, miért 
verte meg a százados, tréfásan, de józan titoktartással feleli: „Hogy meg ne 
szeressem őt> biztosan azért — mert nagyon kellemes úriember lenne, ha nem 
verne, hanem ón verném őtet . . . — Majd eljön az ő ideje is, eljön az Utolsó 
Napokon — mondta áhítatosan a kertész. — Mert nem megyen be ő a Máso-
dik Jeruzsálembe, hacsak meg nem tisztul a kilenc kínok tüzében! — Nem 
lenne tanácsos azt megvárni -— vélte mosolyogva Takács Ambrus. — Okosabb 
lenne mostanság megmejjeszteni az ilyeneket." {292—3.) A karpaszományosok 
természetesen nem igen érintkeztek a legénységgel. Amikor egyikük azzal 
gúnyolja Dobi tizedest, hogy az kedveli a bakabűzt, Dobi alapos leckét ad a 
szájaskodónak. S a kioktatás hangnemében ugyanaz a fölényes humor vibrál, 
mint amit Takács esetében lát tunk: „A szag — tisztelt karpaszományos 
urak — mondotta Dobi —, a szag, amint erre Csorvás bátyánk megtanított , két-
féle. Karpaszományos szag ós bakaszag. Én a bakaszagot szeretem, Csorvás a 
karpaszományos szagot. Ezért ültem a legszagérzékenyebb szervének közvetlen 
közelébe, hogy mély lélegzeteket vehessen. Felkérem a sajtó képviselőit, hogy 
kórjenek nyilatkozatot a nagy Csorvástól egyéni illatomról. . . " (188—9.) 

A katonaságon belüli nyelvi szokások még élesebb megvilágítást kap-
nak azáltal, hogy szembe vannak állítva a „civil beszéd"-del. Ennek pompás 
megtestesítője az öreg Benedek mérnök mindent profanizáló stílusa, aki fiát 
csak így szokta köszönteni: „Szervusz kardnyelő" s Isten bocsá, így szokta 
folytatni: „kicsípted magad, mint szarospista Krisztus nevenapján". A tettek 
és a beszéd nála is összhangban vannak: szürcsöli a levest, képes ülőkádban 
fürödni a kertben, és ilyenkor még át is kiált a szomszédba vagy kikiabál az 
utcára: „Hűtőzöm, szomszéd úr, hűtőzöm, nincs ennél jobb. . . Mit bámulsz, 
te gyerek, árpa nő a szemedbe, ha úgy meregeted!" (54.) Benedek őrnagy 
urat az ilyes beszéd hallatára kileli a hideg. A diáknyelvet, amely keveredve 
van a csibésznyelv ós a sportnyelv elemeivel, a főhős öccse, Benedek Gabi 
képviseli: „Hogy azon a ronda, vén tyúkon mit kajolt az öreg surmó, azt 
nem értem. . . sánta volt és buta, mint a föld." — „Nézd, öreg, . . . minden-
kit érhet baleset, te is beletenyerelhetsz valamibe, én is belemászhatok valami 
masszába, akkor aztán az öregek egyszerre nagyon nagyfiúk lennének, ha 
az ember nem tudna róluk is egyet-mást, amit odakenhet csak úgy srégen 
ej tve a labdát. . . " (82.) 

Talán sikerült az eddigiek folyamán szemléltetnem, hogyan tudja a tár-
sadalmat ábrázolni az író a nyelvnek nem segítségével, mert regényben ez 
másképp úgysem volna lehetséges, hanem megfigyeltetésével. A nyelv, a beszéd 
maga lesz a megfigyelés tárgya. Nemcsak nyelvi anyag, még nyelvi kategóriák 
is mérlegeltetnek, például az, hogy milyen a szerepe a hasonlat nyelvi és 
stilisztikai kategóriájának a honvédség életében. Benedek Zoltán nem szerette 
a hasonlatokat, pongyoláknak érezte őket. A „katonai ügyirály-óra [!] ellen-
őrzése közben ki is kelt a hasonlatok ellen. »Azt mondhatom például, hogy 
irány az 547-es magaslat, de azt aligha, hogy irány az a magaslat, amely olyan, 
mint egy liósipkás ö regúr . . . és miért nem, urak ?« A fiatal tisztjelöltek talál-
gat ták, találgatták, de ő annak adott igazat, aki azt felelte: »Alázatosan 
jelentem azért, mert idő sincs rá meg nem is biztos, hogy más is úgy látja'...« 
Persze, az indokolás első fele volt a helyes, arra már összevonta a szemöldö-
két , hogy akadhat valaki, aki nem úgy lát egy magaslatot, ahogy azt az 
elöljárója, parancsadáskor jellemzi. De nincs rá idő, erről van szó." (38.) 



Záradékul még csak azt emelném ki, hogy a finom nyelvi megkülön-
böztetések a társadalomábrázoláson kívül is lépten nyomon elénk bukkannak. 
Nem egyszer egy-egy nyelvi kategória megnevezése is tudatosítja az olvasó 
számára a nyelv jelenlétét; az olvasó ilyenkor valóságos leckét kap fogalmazás-
ból. Idézhetünk ilyen példát a nyelv hangtani oldalára: „Lelkes ós harsány 
hangja oly vidoran csengett, hogy még a lélekbúvárokat is meglepte volna 
az a sok durvaság, amit közben gondolt Benedek Zoltánról ezzel a rendel-
kezéssel kapcsolatban" (157). Finom jelentéstani szembeállítás: „Benedek 
Zoltán . . . nem hallgatott szüleiről, hanem nem beszélt róluk" (24). S hogy 
a kettő nem mindegy, annak pontos indokolását kapjuk. Nyelvtan: kötőszó-
használat: „— Lám, mégiscsak tanulunk valamit ma — mondta Benedek 
Zoltán." -— „a Mikádó rettenetes mivolta ezzel a »lám, mégiscsak« kezdetű 
mondattal véget ért . . . És akármilyen gúnyorosra sikeredett ama »lám, mégis-
csak^ mégiscsak benne volt az elismerés." (150—1.) Tagadás és múlt idő jele: 
,,— Bolond maga, Sándor, mondta Benedekné, és a menyéhez fordult: Neked 
csináltam, hagyma nélkül, te nem szeretted így. . . — Mindenki lesütötte a 
szemét. Ebben a »te nem szeretted«-ben benne volt, hogy Gabi szerette, s a 
múlt időben benne volt, hogy valójában te sem vagy senki, mióta Gabi 
nincs." (66.) 
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