
Szabó Dávid 

Az argókutatás módszertanának néhány kérdése 

Előadásom némileg eltér a konferencia tematikájától: nem azért, mert az 
argókutatás módszertani kérdéseit vizsgálja, hiszen ez a mai magyar 
élőnyelvkutatásnak izgalmas és fontos része, hanem sokkal inkább azért, mert 
látszólag jobban kapcsolódik a francia, mint a magyar nyelvtudomány kérdés-
köréhez. De úgy érzem, a kutatás, amelyet ismertetni fogok, sem tartalmi, sem 
módszertani szempontból sem lehet érdektelen a magyarországi argó vizsgá-
lata szempontjából. 

1990-9l-ben Franciaországban írt disszertációmban' a párizsi fiatalok 
szlengjét vizsgáltam. Ez a dolgozat folytatása volt 1989-ben elkészített szak-
dolgozatomnak, amely szintén a párizsi szlenget, azaz a "mindennapi argót" 
(argot commun) vizsgálta - főleg funkcionális és lexikai szempontból - dal-
szövegek alapján2. A DENISE FRANÇOIS-GEIGER által bevezetett "argot 
commun"^ definíciójának kérdésébe most nem kívánok belemerülni, egyrészt 
az idő hiánya, másrészt az angol-francia-magyar terminológia számos belső 
ellentmondása, valamint inkompatibilitása miatt. Mindenesetre az "argot 
commun" meghatározása szerint közel áll az ERIC PARTRIDGE4 által megfo-
galmazott "slang" definícióhoz, amelyet a magyar szakirodalomban is többen 
elfogadtak^. A francia "argot commun" kifejezés az argónak arra a szélesebb 
körben elterjedt, vulgarizálódolt rétegére utal, amely megszűnt egy zárt cso-
port titkos szóhasználatának lenni, de még megőrzött valamit eredeti 
argotikus töltéséből. 

Párizsi disszertációmban is az argónak ezt a rétegét vizsgáltam, ezúttal élő-
nyelvi korpusz, középiskolásokkal készített magnetofonos vizsgálat alapján. 
Következő lépésként hasonló vizsgálat elvégzését tervezem budapesti fiatalok 
körében, amely szándékom szerint egy alaposabb francia-magyar összehason-
lító argóvizsgálatot is lehetővé tesz majd a későbbiekben. 

Ha számba vesszük a közelmúlt francia és magyar argóval kapcsolatos 
publikációit, sok pusztán elméleti munkát találunk; számos munka az iro-
dalmi előfordulásokat elemzi6. Az élőnyelvi argóvizsgálatok a legtöbb esetben 
kérdőívek segítségével készülnek: a kutató vagy szavakat, kifejezéseket ad 
meg, amelyek jelentésére, használatára kérdez rá, vagy felkéri az adatközlő-
ket, hogy azok írják össze az általuk használt vagy ismert argószavakat7. Én 
magam is végeztem budapesti és párizsi középiskolások és egyetemisták köré-
ben kérdőíves vizsgálatot, és francia irodalmi szövegekkel is dolgoztam már; 
nem is vetem el az ilyen típusú vizsgálatok hasznát és szükségességét. Viszont 
érvényességükkel, általánosíthatóságukkal kapcsolatban felmerül néhány kér-
dés. A modern élőnyelvi kutatások, a természetes beszédszituációkban készí-
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tett magnetofon (video) felvételek bizonyították, hogy mennyire nem vagyunk 
tisztában avval, hogyan is beszélünk valójában, s hogy még a legképzettebb, 
legtudatosabb beszélő sem ura tökéletesen a maga beszédének. így felmerül a 
kérdés, hogy a kérdőívek segítségével gyűjtött (produkált) anyag mennyire 
felel meg a valós nyelvi produkciónak. Nem is beszélve arról, hogy ily módon 
az argó eleinek használati körülményeiről, funkciójáról, gyakoriságáról stb., 
csak igen keveset tudhatunk meg. A kérdőíves argókutatás sokkal inkább jel-
lemzi az adatközlők az argóról alkotott képét, mint azok tényleges argóhasz-
nálatát. Mindezek a megfontolások különösen érvényesek a szlengre, a ko-
rábbi "gettójukból" kilépő, szélesebb körben elterjedt argó elemekre. Ha pon-
tosabb képet kívánunk alkotni egy többé-kevésbé zárt csoport - vagy akár ré-
teg - szlenghasználatáról, akkor a mindennapi nyelvhasználathoz minél köze-
lebb álló körülmények közt kell azt vizsgálnunk; természetesen a kérdőíves 
kutatások ehhez hasznos kiegészítő anyagot biztosítanak, sőt bizonyos esetek-
ben, mint pl. a szótár készítése, a kutatás nem lehet meg nélkülük. 

Párizsi kutatásaim során WILLIAM LABOV^ és más amerikai szerzők, így pl. 
JOHN BAUGH9, szociolingvisztikai kutatásai és a MTA Nyelvtudományi inté-
zetének Élőnyelvi csoportja által Budapesten készített szociolingvisztikai in-
terjúk (BUSZI) inspiráltak. Bár egyikük sem kifejezetten a szlenget vizsgálta, 
mind Labov, mind Baugh (aki a feketék nyelvhasználatát kutatta), hasonló 
nehézségekkel találkozott, mint amelyek rám is vártak. Az első probléma av-
val kapcsolatban merül fel, hogy a kutatónak egy viszonylag zárt közösségbe 
kell bejutnia, ahol megpróbál minél hitelesebb, objektív, tudományos módsze-
rekkel elemezhető nyelvi korpuszra szert tenni. 

A vizsgálatot, amelyet most röviden ismertetni fogok, a francia kormánytól 
kapott ösztöndíjam és a Paris V (Sorbonne) egyetemen működő Argó központ 
támogatása tette lehetővé. 1990-9 l-ben posztgraduális képzésben vettem részt 
a Sorbonne-on. és dolgozatom - kissé szerénytelenül - "A párizsi fiatalok 
mindennapi argója" címet viselte, hiszen az általam gyűjtött korpusz távolról 
sem lehetett reprezentatív sem a párizsi fiatalság, sem akár csak egy szűkebb 
csoport nyelvhasználata szempontjából. 

Az első és legalapvetőbb problémát természetesen az jelentette, hogy kerül-
hetek külföldi létemre közelebbi kapcsolatba egy olyan csoporttal, amelynek 
nyelvhasználata az argó szempontjából érdekes lehet, és hogyan tudom bizal-
mukat, együttműködésüket megnyerni, hiszen a hitelesebb adatok érdekében 
titokban kívántam tartani, hogy valójában mi is érdekel. 

Eleinte úgy tűnt, hogy egy gimnáziumban gyűjthetek anyagot, de ez a lehe-
tőség végül meghiúsult, és egy külvárosi szakmunkásképzőben "kötöttem ki". 
Párizs 20. kerülete valójában ma már nem külváros, hanem egyértelműen bel-
terület, de elég szegény és lerobbant városrész, ahol régi házakban és hatal-
mas lakótelepeken igen sok bevándorló él - afrikaiak, ázsiaiak, de kelet-euró-
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paiak is. A szleng vizsgálata szempontjából végül mind a szóban forgó szak-
munkásképző, mind közvetlen környezete kedvezőbbnek bizonyult, mint egy 
gimnázium. A leendő villanyszerelők nyelvhasználata kevésbé tudatos, mint a 
jóval komolyabb nyelvi képzésben részesülő gimnazistáké, ráadásul - már 
csak családi hátterüknél és lakhelyüknél fogva is - közvetlenebb kapcsolatban 
állnak a klasszikus értelemben vett argót beszélő elemekkel, ill. az argó hasz-
nálatát indokló, magával vonó tevékenységgel stb. 

A Jacquard szakmunkásképzőbe egy nyelvészhallgató segítségével jutottam 
el, aki ott fel ügyelőtanárként dolgozott; a diákokkal való jó kapcsolata jelentő-
sen segített abban, hogy azok a "külföldi újságírót" bizalmukba fogadták. Ui. 
a diákok számára én magyar újságíró voltam, aki a francia iskolások életéről 
készít riportot. Ezzel kapcsolatban persze egy etikai kérdés is fölmerül, ám a 
szakmai indokokon túl talán az is mentségemül szolgál, hogy nem éltem 
vissza a tanulók bizalmával. 

Magnetofonos inteijúkat készítettem egy walkman-méretű Sony diktafon 
segítségével. Itt nem feledkezhetünk meg - a magnófelvételek elvitathatatlan 
megbízhatóságán, objektivitásán túl - a Labov-féle megfigyelői paradoxonról: 
"the problem of observing how people speak shen they are not being 
observed" így a "természetes" nyelvhasználatot vizsgáló kutató akaratlanul 
is befolyásolja, megváltoztatja az őt érdeklő szituációt. A titkos felvételek az 
előzőeknél jóval súlyosabb etikai problémát hordoznak magukban. Labov a 
paradoxon feloldására egyebek közt az inteijútémák megfelelő megválogatá-
sát, több, egymást jól ismerő adatközlő együttes felvételét ajánlja, de az igazi 
megoldás, amelyre nekem nem volt lehetőségem, a "participant 
observation"**, a résztvevő-megfigyelés: a kutató egy ideig együtt éli a vizs-
gált csoporttal/közösséggel annak mindennapi életét. 

A szleng vizsgálata még egy sajátos ellentmondást is magában foglal: az 
argó, s még a mindennapi argó is, nem kifejezetten a kommunikáció hatéko-
nyabbá tételét célozza; arra gondolok, hogy ha egy többé-kevésbé zárt, többé-
kevésbé sajátos argót használó kör tagja egy kívülállóval, be nem avatottal kö-
zölni kíván valamit, és nem az illető kívülállását akaija hangsúlyozni, akkor 
igyekszik minél érthetőbben, tehát nem argóban kifejezni magát. Márpedig ha 
valaki hajlandó inteijút adni, az általában azt jelenti, hogy valamiféle közlen-
dője van. Igaz, helyzetemet megkönnyítette, hogy vizsgálatom főleg a vulgari-
zálódott, szélesebb körben elteijedt, s így kevésbé tudatosan használt argó 
elemeket vette célba. 

Igyekeztem a beszélgetések légkörét a lehetőségekhez képest bizalmassá 
tenni: fiatalos külsőm is segített, valamint az, hogy hasonlóan öltözködöm, 
mint a párizsi fiatalok (farmer, edzőcipő, dzseki, stb.), még ha az ő mércéjük-
kel nem is lehettem túlságosan divatos. Már az inteijúk elkészítése előtt igye-
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keztem többször elbeszélgetni a jelentkezőkkel, tegeződtem velük, rágyújtot-
tam velük együtt az osztálytermekben, ahol ez természetesen tilos volt, stb. 

Az sokakat meglepett, hogy magyar létemre a párizsi argót vizsgálom. De a 
kívülállónak megvan az a kétségtelen előnye, hogy objektívebben, előítéletek-
től mentesebben képes egy adott jelenséget megfigyelni. Ráadásul ezek a 
többnyire második generációs bevándorló fiatalok meglehetősen bizalmat-
lanok voltak a felnőtt francia társadalommal szemben, de láthatóan szívesen 
beszélgettek egy idegen újságíróval, aki messziről jött és hamarosan messzire 
is megy. Sőt két szerb származású fiú számára (egyikük félig magyar volt, de 
nem tudta a nyelvet), egyfajta szomszéd voltam. Természetesen a francia argó 
vizsgálata aligha lehetséges megfelelő francia tudás, az élőnyelv alapos és az 
argó bizonyos fokú ismerete nélkül. 

Hét interjút készítettem tíz diákkal, így kb. nyolc órányi élőnyelvi anyaghoz 
jutottam. Két alkalommal három-három, megint két alkalommal két-két 
alannyal - egymással jó barátságban levő diákokkal - beszélgettem egyszerre. 
Magam is bedobtam a beszélgetésbe argó - vagy legalább is a familiáris köz-
nyelvbe tartozó - szavakat, amelyeket korombeli francia barátaimmal szoktam 
használni, illetve használtam bizonyos, a diákok által gyakran használt argó 
elemeket is. Az elemzés során aztán másodlagos előfordulásként különböztet-
tem meg a közvetlenül az én szóhasználatom által kiprovokált lexikai eleme-
ket. A kérdéseket is úgy igyekeztem összeválogatni, hogy azok vagy témájuk-
nál fogva csalogassák elő az argót, vagy kellően érdekesek legyenek ahhoz, 
hogy a beszélgetés hevében az interjúalanyok elfeledkezzenek a mesterségesen 
teremtett szituációról. A magnót többnyire már az interjú megkezdése előtt 
bekapcsoltam, és olyankor sem kapcsoltam ki, amikor mások váratlanul be-
léptek a terembe. A felvételeket később feljegyzésekkel is kiegészítettem. 

A különböző inteijúk során többé-kevésbé ugyanazokat a kérdéseket tettem 
fel, közel ugyanolyan sorrendben. A kérdések lényegében egy zsurnalisztikái 
interjúnak feleltek meg, de a válaszokból nyert információ az argó használa-
tának szociolingvisztikai igényű elemzéséhez is szükséges volt. Az első kérdé-
seket bemelegítésnek szántam: az iskola, a tanárok, a 90-es diáktüntetések, 
amelyekben ők is résztvettek stb. Később következtek azok a témák, amelyek-
től azt vártam, jobban izgatják majd őket, s így - témájuknál fogva is - sűrűbb 
argó előfordulást reméltem: a zene, a bulik, a "csajok", és a labovi 
"halálveszedelem" ^ alapján a közbiztonsággal, verekedésekkel kapcsolatos 
kérdéseket is feltettem. Az inteijúk végén azért a saját speciális szóhasznála-
tukra is rákérdeztem, példákat kértem tőlük, anélkül azonban, hogy elárultam 
volna a vizsgálat valódi célját. Később az első inteijúk tapasztalatai alapján 
olyan témákat is felhoztam, amelyeket eleinte vagy nem mertem érinteni, 
vagy amelyek újak voltak számomra: a kábítószer, a "bandák háborúja", a 
"rap", a "tag"-ek13 stb. 
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Bár előadásom elején kifejtettem a kérdőíves argókutatással kapcsolatos 
kétségeimet, ezek létjogosultságát nem tagadtam. A most ismertetett kutatást 
is kiegészítettem egy kérdőíves kontrollvizsgálattal. Az interjúim során kapott 
argó korpuszból kérdőívet állítottam össze, amely a különböző szavak és kife-
jezések ismeretére és használatára kérdezett rá. A kérdőívet egy jóhírű gim-
náziumban töltettem ki. A kontraszt a két iskola és a két környék közt meg-
döbbentő volt: a gimnázium az egyik legelitebb párizsi kerületben, a 16.-ban 
található, s míg mind a 10 szakmunkástanuló fiú volt, a 31 gimnazista túl-
nyomó többsége lány. 

A Jacquard szakmunkásképzőben készített kb. nyolc órányi felvétel vi-
szonylag sok argó, illetve familiáris elemet tartalmaz, mintegy 900 a francia 
köznyelv peremére szoruló - CELLARD és REY kifejezésével élve "nem kon-
vencionális"^ - előfordulások száma, míg a dolgozatomhoz csatolt szószedet 
211 lexikai elemet tartalmaz. Persze ennek egy része már a familiáris köz-
nyelv kategóriájába tartozik, egy másik része viszont, amelyeket még a 16. ke-
rületi gimnázium diákjai sem ismernek, a klasszikus, szoros értelemben vett 
argó kategóriájába sorolható. Az argó elemek jelentős része pedig a széles 
körben elterjedt és értett, de nem feltétlenül használt "argot commun"-nek fe-
lel meg. De ezeknek a mindennapi nyelvhasználatba bekerült, de argó tartal-
mukból valamit még őrző elemeknek a használata is eltér korcsoportonként és 
régiónként, más pl. az "argot commun" Párizsban vagy Lille-ben, más a kö-
zépiskolás vagy a főiskolás korcsoportban. 

Ahogy a definíciós kérdésekben nem áll módomban elmerülni, sajnos 
ugyanúgy nincs időm a Jacquard-korpusz funkcionális vagy lexikai elemzésé-
nek ismertetésére sem. De hogy röviden magát a vizsgálatot is értékeljem: 
ahogy várható volt, a barátok együtt való meginterjúvolása oldottabbá tette a 
hangulatot, néha még azért is használtak - viccből - argó szavakat, hogy én ne 
értsem; ugyanígy egyértelmű a kérdések tematikájának és a terepmunkás és az 
adatközlők közti viszony jelentősége. 

Persze tudom, hogy az ilyen típusú vizsgálat csupán félmegoldás az argó 
belső, résztvevőként való kutatásához képest, de azt hiszem, mégiscsak egy 
lépés a "természetes" környezetben és körülmények közt gyűjtött argó korpusz 
megteremtése felé. 

Bár dolgozatom inkább a francia nyelvészet problematikájához kapcsoló-
dott, ez a fajta problémafelvetés talán nem érdektelen a magyar argókutatás 
szempontjából sem. A közeli jövőben Magyarországon is tervezek egy ha-
sonló, de szándékom szerint a franciaországinál átfogóbb és a valós nyelv-
használatot még inkább tükröző vizsgálatot. 
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