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korszerű magyar nyelvművelés egyebek 
közt feladatának tekinti a nyelvről és az 
anyanyelvről szóló ismeretek terjesztését is. 
Fontos ezúttal, hogy a nyelvet elsősorban 

az emberi érintkezés eszközének tekintsük, s csak utána 
a tudomány tárgyának. A modern nyelvtudomány egyik 
kiemelkedő egyénisége, Ferdinand de Saussure svájci nyel-
vész az egyének és társadalmak életében a nyelvet bármely 
másnál fontosabb tényezőnek tartotta. Meghatározása szerint: 
A nyelv gondolatot kifejező jelek rendszere. A beszélőképesség 
társadalmi terméke és – egyszersmind – azoknak a konvenciók-
nak az összessége, amelyeket a társadalom egésze magáévá tett, 
és amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek a képességnek a gya-
korlása az egyéneknél lehetővé váljék…

A tudósokat régóta foglalkoztatja, hogyan alakult ki az 
emberi nyelv, hogyan tanult meg az ember beszélni. Mert a 
szó sokkal régebbi az írásnál, és a gondolkozás is a szónál, 
illetve a beszédnél. A tudomány azt tartja, hogy az embe-
ri hangnyelv kialakulását az ember ősi elődjének két lábra 
állása tette lehetővé azáltal, hogy az egyenes fejtartás kö-
vetkeztében a gégének kialakulhatott hangképző, illetve 
hangadó szerepe. A kezdetleges hangbeszéd a Föld több 
helyén alakult ki más-más formában és minden bizonnyal 
eltérő korokban… Régebb széles körben elterjedt volt az a 
vélekedés, mely szerint valamikor egyetlen ősnyelve volt az 

emberiségnek, és természetesen, minden nép a maga nyel-
vét tartotta a legősibbnek.

A köztudatban még ma is él az a téves nézet, mely szerint a 
nyelvészet nem más, mint az iskolában tanított unalmas nyelv-
tan és helyesírás, valamint az írott és beszélt nyelv hibáinak 
kiigazítása. Nem így van, ugyanis a korábbi megfigyelések és 
kutatások idővel tudománnyá értek. Például a nyelvlélektan, 
nyelvszociológia mellett ma már létezik matematikai, algeb-
rai, számítógépes nyelvészet is, és az is bizonyított tény, hogy a 
nyelvtudománynak kapcsolata van minden tudományággal.

A vizsgálódás területe szerint szokás beszélni általános, 
összehasonlító és speciális nyelvészetről. Az általános nyel-
vészet – amint elnevezése is mutatja – olyan törvényszerű-
ségek, nyelvi jelenségek vizsgálatával foglalkozik, amelyek 
az emberi nyelvre mint jelrendszerre vonatkoznak. Ezzel 
szemben a speciális nyelvészet kiragad egy-egy nyelvet, és 
azt tanulmányozza (magyar, német, angol stb. nyelvtudo-

mány). Az összehasonlító nyelvészet a nyelvi jelensé-
gek közötti összefüggéseket kutatja, ezzel a módszerrel 
állapították meg a nyelvek közti rokonságot is. Alágai: 
finnugrisztika, germanisztika, romanisztika, szlavisztika 
stb. Szükséges itt megjegyeznem, hogy nagy divat lett 
mára szakképzetlen, álnyelvészek és áltörténészek köré-
ben arról beszélni, hogy a finnugor nyelvrokonságot az 
osztrákok találták ki (vagy rendelték meg!) – politikai 

megfontolásból. Ők – a nem-nyelvészek – azt tartják egye-
bek közt, hogy a világ ősnyelve a magyar volt, aztán az egy-
nyelvű állapotot a többnyelvűség követte, és annak kezdeté-
ről valók a magyar–sumer, magyar–hun, magyar–kecsua (!), 
magyar–japán, magyar–etruszk stb. szóegyezések. Ugyan-
csak szerintük az írás a székely rovásírásból alakult ki. Van 
köztük oly merész is, aki hazugnak nevezi azt az egyetemi 
tanárokból álló tudóstestületet, amelyik írta és szerkesztette 
néhány évvel ezelőtt a Magyar értelmező kéziszótár bővített 
változatát. Nem folytatom az általuk összehordott zagyvasá-
gok sorolását. Nem szabad komolyan venni a képzeletükön 
(fantáziájukon) alapuló megállapításokat.

 A vizsgálódás részterületei szerint az alábbi ágak ismer-
tek: hangtan, alaktan (szófajok, a szó szerkezeti felépítése), 
szótan (szókészlettan, jelentéstan, szótártan, névtan), mon-
dattan (a mondatok osztályozása). Terjedelmi okok miatt 
itt most megállunk.

Nyelv és nyelvtudomány
                              helyesen n Komoróczy György A

ozsik Yvette Magyarország egyik vezető koreográfu-
sa, kortárs táncművészként az első, aki Kossuth-díjat 
kapott 2006-ban. Érdeklődése a tánc mellett a filmes 
és színházi közegre is kiterjed. Már 16 évesen – a 

klasszikus balett mellett – önálló avantgárd produkciókba fogott, 
míg végül 1993-ban Bozsik Yvette Társulat néven alapított saját 
társulatot, amely immár nemzetközi hírnévnek örvend. 

A Figura Stúdió Színház az egyetlen romániai magyar színház, 
ahová évről évre visszajár, hol előadóként, hol rendezőként. Elő-
adásai már 2003-tól szerepelnek a gyergyószentmiklósi színház 
fesztiváljainak repertoárjában, míg 2009-ben megrendezte a Ját-
szótér című mozgásszínházi előadást, amely jelenleg is fesztiválokra 
kap meghívást. A tánc, a mozgás nem idegen a Figura kísérleti ten-
denciákra nyitott társulatától és – amint a művésznő is elmondta 
– szeretnek, tudnak játszani, kérdések nélkül összpontosítanak a 
helyes megoldásokra, képesek kipróbálni magukat bármilyen szi-
tuációban. 

Bozsik Yvette ez alkalommal Peter Handke Az óra, amikor 
semmit nem tudtunk egymásról című darabját állítja színpadra, 
az előadás a Figura Stúdió Színház és az Udvarhely Táncműhely 
koprodukciója. Két bemutató is lesz a hétvégén: május 21-én, 
este 7 órától Gyergyószentmiklóson, május 22-én, este 7 órától 
Székelyudvarhelyen a Tánc Tavasza Fesztivál záróprodukciójaként. 
Az előadás alapos előkészületeket igényelt: Iványi Marcell, Cannes-
ban díjazott filmrendező filmet forgatott az előadáshoz, a rendező 
asszisztense, Vislóczki Szabolcs segített a koreográfiák betanításá-
ban, Pető József, a budapesti Katona József Színház fénytervezője 
tett eleget a speciális fényigényeknek, míg a zenei hátteret Cári 
Tibor, Yonderboi és Philippe Heritier zenéi képviselik. Bozsik 
Yvette, elmondása szerint, olyan darabot választott, amely moz-
gásszínházi adaptációként fejleszti a színészek mozgáskészségét, és 
amelyet saját ízlésének és humorának megfelelően alakíthat. 

Peter Handke szerb származású avantgárd író Az óra, amikor 
semmit nem tudtunk egymásról című darabjában tulajdonképpen a 
drámaírás paradoxonát valósítja meg: csupán karakterekre szabott 
instrukciókat ad, amelyek mellől egyaránt hiányzik a párbeszéd, a 
monológ. Ennek ellenére a színpadi adaptáció, a darab alaptémá-
jának köszönhetően, megszab bizonyos határokat. Az író figyeli 
a városi forgatagot, minden megfigyelését rögzíti. Amiatt tűnik 
egyszerre valóságnak és fikciónak, mert a tereken, utcákon rohanó 

emberek között olyan karakterek is feltűnnek, mint például Chap-
lin. Bozsik Yvette ezen játékot még tovább gondolja, mondhatni 
szürreális víziókká alakít bizonyos jeleneteket. Egy helyen példá-
ul a fürdőző sokaság tengerré alakul, amelyben egy cápa úszkál és 
vadászik, másik pillanatban lasszós cowboy udvarol egy várandós 
hölgynek.

Peter Handke szövege nem csupán egyszerű drámaformai 
kísérlet, a rideg, kimért nyugati rohanó, elidegenedett világ képét 
rajzolja meg: az emberi kapcsolatok hiányát, azt a magányt, ame-
lyet ennek okán mindannyian érzünk a mindennapok során. Azt 
sugallja, hogy a városi forgatag – csupán felszínes megnyilvánulá-
soknak adva lehetőséget – feloldja a személyiséget, és nyelvezete 
inkább zajokon, mint beszéden alapszik – ezt a gondolatsort viszi 
tovább Bozsik előadása is. Nonverbális, abszurd mozgásszínházi 
jelenetekre épül, amelyekben a színészeknek általában a másiktól 
függetlenül kell megformálniuk a rengeteg karaktert, hiszen ösz-
szesen 19 személyre majd 120 figura jut. Találkozási pontok csu-
pán a közös érdek mentén fedezhetők fel: például ha egy sereg 
lány ugyanazon rockbandának szurkol. Amiben viszont mind 
hasonlítanak: az öregekre senki nem figyel, az utcán elájuló em-
bert szintén cserbenhagyja mindenki. Bozsik a társadalom teljes 
palettájáról emel be figurákat (koldus, üzletember, orvos, sztár, 
pincér, hentes, mutatványosok stb.), és társítja olyan archetípusok-
kal, mint például a bolond. Mintha egy kortárs commedia dell’arte 
előadást néznénk, amelyben minden néző magára talál társadalmi 
funkciója révén. A színpadról a chaplini figurák is visszaköszön-
nek, de az előadás összességében is generálja a nézőben azt, hogy 
bizonyos filmekkel asszociálja a látottakat. 

Az előadás egyik érdekessége: a díszletet film képezi. Kurió-
zum, hogy a nézőket a színészektől, táncosoktól egy különleges 
vászon választja el, amelyre ha rávetítenek, mozivászonként mű-
ködik, ugyanakkor – hátulról világítva – átlátszó fátyolnak tűnik, 
amely mögött tisztán látszik a színészi játék. A színpadi akciókat 
olykor megelőzik, követik vagy szimultán kísérik a film kivetített 
jelenetei. A filmet Iványi Marcell a burleszk némafilm stílusában 
alkotta. Az apróbb filmek Gyergyószentmiklós főterén, kisebb 
utcákban és Szárhegyen játszódnak. Amellett, hogy ez a gesztus 
igazán Gyergyószentmiklósra szabottá tette az előadást, arra is kí-
sérletet tett, hogy lemérje, miként viselkednek a járókelők abban a 
városban, amely alapvetően még szűz terep filmforgatások szem-
pontjából. A rendező az eredményt igazán kellemes benyomás-
ként könyveli el, hiszen a városlakók maximális együttműködést 
tanúsítottak a stábbal.

Milyen is ez az előadás? Képzeljünk el egy olyan helyzetet, 
amelyben a következő művészek dolgoznak együtt: Andy Warhol 
filmezi az eseményeket, de Fellini felel azért, hogy a rohanás, az 
érthetetlen fecsegés ne lankadjon, majd jön Greenaway, és miként 
filmjeiben felosztja a képernyőt, megosztva ezáltal a néző figyel-
mét, úgy helyezi egymás mellé vagy egymásra a színházi teret és a 
film nyújtotta lehetőségeket, közben pedig görkorcsolyával gurul 
be Chaplin – de ez, ebben a kavarodásban, igazán elfogadható. 
És akik mindezt megoldják: Antal József, Bartha Boróka, Boros 
Béla, Boros Mária, Gáll Kata, Györfi Csaba, Kolozsi Borsos Gá-
bor, Kőmíves Csongor, Máthé Annamária, Moşu Norbert-László, 
Nora Covali, Oláh Hilda, Osváth Ildikó, Pál Levente, Szabó Edu-
árd, Sipos Réka, Tamás Boglár, Vajda Gyöngyvér és Vass Csaba.

Az előadás időtartama egyébként egy óra, a bemutatók után 
még megtekinthető május 23-án, este 7 órától Székelyudvarhelyen 
és június 7-én újra Gyergyószentmiklóson, este hét órától. A je-
gyek ára 12 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 7 lej.

Fodor Györgyi

Újból Gyergyószentmiklóson rendez 
Bozsik Yvette, az egyik vezető magyar 
koreográfus. A Figura Stúdiószínház és 
az Udvarhely Táncműhely csapatával 
viszi színre Peter Handke: Az óra, ami-
kor semmit nem tudtunk egymásról 
című produkcióját. Díszletként pedig 
Iványi Marcell Gyergyószentmiklóson 
és Szárhegyen forgatott filmje szolgál. 
Az előadás két bemutatóját a hétvé-

gén tartják: május 21-én, este 7 órától 
Gyergyószentmiklóson, május 22-én, 

este 7 órától Székelyudvarhelyen.

A színházi óra,
amelyben

sokat megtudunk
magunkról
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