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Lectori salutem!

Immár ötödik alkalommal jelenik meg a pozsonyi magyar tanszék 
évkönyve. Külön örömünkre szolgál, hogy a gyűjtemény címéhez 
méltón ismét pozsonyi újdonságokról, hírekről tudósíthatunk. Az 
évkönyv elsődleges célja nem változott: továbbra is igyekszik doku-
mentálni a tanszéken zajló tudományos, művészeti és pedagógiai te-
vékenységet, hogy felmutassa annak legjobb eredményeit. 

Helyzetünkből adódóan kiemelt figyelemmel kísérjük és támogat-
juk a szlovákiai magyarság sorsával kapcsolatos kutatásokat, a szlo-
vák–magyar kapcsolatok és kölcsönhatások vizsgálatát, de mindezt 
az egyetemes tudomány hitével, szakmai szigorával és gazdag esz-
köztárával tesszük. Tanszékünk négy oktatási programja (magyar 
szakos tanárképzés, tolmácsképzés, finn nyelvi és irodalmi kép-
zés, szerkesztői és kiadói munkálatok) a tudományterületek széles 
skáláját vonultatja fel, s épp ez a sokszínűség hat ösztönzőleg arra
a csapatmunkára, melynek eredményei remélhetőleg folyamatos igé-
nyességgel mutatkoznak majd meg a jövőben is. A team-munka si-
kerét bizonyítja a tanszékünkön zajló 1/0051/14. számú, Ideológiák, 
identitások és önreprezentáció nyelvészeti és irodalmi kontextus-
ban, multikulturális térben című (VEGA) projekt is, melynek rész-
eredményei hasonlóan a korábbi kötethez, ebben az évkönyvben is 
olvashatók.

A tanszék legújabb évkönyve nem pusztán az oktatók műhelyéből 
kikerült tudományos dolgozatokat szándékozik felsorakoztatni, de 
helyet kapnak benne a doktoranduszok legjobb munkái is.

Kiadta a Szenczi Molnár Albert Egyesület, Pozsony, 2015. Első kiadás. Oldal-
szám 240. Felelős kiadó ?????. Grafikai elrendezés és nyomdai előkészítés Csető 
Péter. Nyomta a Rubiconprint Kft., Somorja.

Vydal Združenie A. Molnára Szenciho, Bratislava 2015. Prvé vydanie. Počet 
strán 240. Vydavateľ ????. Grafická úprava a príprava do tlače Péter Csető. Vytla-
čil Rubiconprint, s.r.o., Šamorín.



Lectori salutem!

Zborník Katedry maďarského jazyka a literatúry UK v Bratislave vy-
chádza už piatykrát. Je pre nás potešením, že verní odkazu názvu 
ročenky Vás môžeme opakovane informovať o novinkách týkajúcich 
sa našej vedeckej dielne. Primárnym cieľom zborníka je aj naďalej 
dokumentovať vedeckú, umeleckú a pedagogickú činnosť pracovní-
kov katedry a predstaviť najefektívnejšie výsledky našej práce.

Vychádzajúc z nášho postavenia pozorne sledujeme tak priesku-
my týkajúce sa osudu Maďarov na Slovensku ako aj výskumy v ob-
lasti slovensko-maďarských vzťahov a vzájomných vplyvov, pričom 
naša vedecká činnosť je založená výlučne na odbornej spôsobilosti
a viere v univerzálnu vedu. Všetky štyri študijné programy (učiteľ-
stvo akademických predmetov, prekladateľstvo a tlmočníctvo, fínsky 
jazyk a kultúra, editorstvo a vydavateľské práce) zabezpečené našou 
katedrou demonštrujú širokú škálu multidisciplinárnych vedeckých 
a odborných tém. Táto mnohofarebnosť vyžaduje aktívnu teamo-
vú prácu a samozrejme efektívne a dôveryhodné výsledky. Jedným
z dôkazov úspešnej komunikácie spolupracovníkov katedry je aj 
trojročný vedecký projekt (VEGA) pod názvom Ideológie, identity 
a sebareprezentácia v kontexte lingvistiky a literárnej vedy v mul-
tikulturálnom priestore (č. 1/0051/14.), ktorého čiastkové výsledky 
sú taktiež prezentované v tomto zborníku.

Piaté číslo ročenky teda v prvom rade predstavuje vedeckú čin-
nosť pracovníkov katedry, ale svoje miesto v nej našli aj najlepšie 
práce našich interných doktorandov.

I.
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Lanstyák István

Újra a nyelvi ideológiákról1

Annotáció: Írásomban a nyelvi ideológiák néhány kérdésével foglalkozom, 
elsősorban azokkal, amelyek fontosak az írás mellékleteként szereplő foga-
lomtár helyes értelmezése szempontjából. Fő célja módszertani: segítséget 
kíván nyújtani (főként) egyetemi hallgatóinknak ahhoz, hogy nyelvideoló-
giai tárgyú dolgozatuk írásához a fogalomtárat fel tudják használni. 

Kulcsszavak: nyelvi ideológia; ideologikum; beágyazottság; implicit, expli-
cit, verbalizálatlan ideológiák; mikroszint, makroszint

Bevezetés

Az alábbi fogalomtár azoknak a nyelvi ideológiáknak a rövid meg-
határozását tartalmazza, amelyek nem szerepelnek a nyelvi ideo-
lógiákról szóló, a Nova Posoniensia első kötetében megjelent írá-
som (Lanstyák 2011) függelékében; a teljes jegyzék letölthető az 
internetről (Lanstyák 2015). Ez a bevezető arra kíván szolgálni, hogy 
útmutatást adjon egyetemi hallgatóinknak (és másoknak) a nyelvi 
ideológiai témájú házi feladatok, tudományos diákköri dolgozatok, 
záródolgozatok és szakdolgozatok írásához. 

Nyelvi ideológiákon olyan gondolatokat, gondolatrendsze-
reket értünk, amelyek a legtágabb értelemben vett nyelvvel és ver-

1 Az írásom alapjául szolgáló kutatások a 1/0051/14 számú, Ideológie, identity 
a sebareprezentácia v kontexte lingvistiky a literárnej vedy v multikulturálnom 
priestore megnevezésű VEGA-projekt keretében folytak és folynak a pozsonyi 
Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén.
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bális kommunikációval kapcsolatosak, például a nyelv mint elvont 
jelrendszer mibenlétével és működésével, a nyelvi rendszer elemei-
vel, az ezek használatát vezérlő szabályokkal, a nyelvi változásokkal,
a nyelvi folyamatokba való emberi beavatkozásokkal, a beszélők ver-
bális viselkedésével, nyelvek egymás közötti kapcsolatával, az álta-
lában vett „nyelv” helyével társadalom és az egyén életében, a nyelv 
egyes „változatainak” használatával, egyes konkrét nyelvi eszközök 
funkcióival, a nyelvváltozatok és nyelvi eszközök értékelésével he-
lyesség vagy hasznosság szempontjából, konkrét közösségek nyelvi 
helyzetével, nyelvpolitikával, egyik nyelvről a másikra való fordítás-
sal stb.

Mind a korábbi fogalomtárba, mind a mostani folytatásába első-
sorban azokat a nyelvvel kapcsolatos meggyőződéseket vettem fel, 
melyeket tapasztalataim vagy a szakirodalom állításai szerint gyak-
ran használnak magyarázó vagy legitimáló célzattal, azaz például 
arra, hogy egyének és közösségek ezekkel érveljenek nyelvi vagy 
nyelvi vonatkozású tevékenységüknek, nyelvvel kapcsolatos dönté-
seiknek helytállósága, ill. mások ilyen tevékenységének, döntései-
nek kifogásolható volta mellett. Olyan meggyőződések is bekerültek
a fogalomtárba, amelyek a nyelvvel kapcsolatos „belső nyelvészeti” és 
„külső nyelvészeti” tények megmagyarázására, például egyes elméle-
tek vagy felfogások alátámasztására szolgálnak.

A nyelvi ideológiák azonosításában és meghatározásában egyfelől 
az általam korábbról ismert vagy kifejezetten kutatási célból tanul-
mányozott, metanyelvi témájú írásokban található, nyelvideológiai 
jellegű megfogalmazásokra,2 másfelől a nyelvi ideológiákról szó-
ló szakirodalomra3 támaszkodtam, figyelembe véve kollégáimnak

a jegyzék korábbi változataihoz fűzött kritikai vagy más jellegű ész-
revételeit, megjegyzéseit is (ilyenekért a jövőben is hálás leszek). 

A könnyebb áttekinthetőség és összehasonlíthatóság, valamint
 a rövidség kedvéért arra törekedtem, hogy a nyelvi ideológiák meg-
határozása minél egyszerűbb legyen. Ennek az az ára, hogy a megha-
tározások önmagukban nem teljesen állják meg a helyüket; ez külö-
nösen a nyelvhelyességi ideológiákra igaz. 

Az egyik leegyszerűsítés a helyes és helytelen szavak használata számos 
más helyett: a helyes műszóba bele kell érteni más általános pozitív minő-
sítéseket is, pl. jó, szép, stílusos, megfelelő; hasonlóképpen beletartoznak
a helytelenbe az olyan általános negatív minősítések, mint pl. a rossz, csú-
nya, nem megfelelő, pongyola stb. (Ennek az az oka, hogy a mai nyelvműve-
lés ódzkodik a határozott fekete–fehér, azaz helyes–helytelen döntésektől, 
ezek helyett legtöbbször különféle „árnyaló” – valójában „elmaszatoló” – 
minősítéseket használ.) A helyes szóba továbbá bele kell érteni a helyesebb, 
a helytelenbe pedig a kevésbé helyes kifejezéseket is, melyekkel a megnyi-
latkozók azt jelzik, hogy a szóban forgó két vagy több nyelvi forma közül 
egyiket sem utasítják el teljesen, ám határozott értékkülönbséget állapíta-
nak meg köztük, sok esetben a nyelvhasználat kontextusától függetlenül. 

A másik leegyszerűsítés az eredendően határozó használata, amely
a legtöbb nyelvhelyességi ideológia meghatározásában szerepel, s mindig 
arra az esetre vonatkozik, amikor a megítélt nyelvi formát a megnyilatko-
zók a használat kontextusától függetlenül minősítik helyesnek vagy hely-
telennek, helyesebbnek vagy kevésbé helyesnek, azaz attól függetlenül, 
hogy kik használják, milyen körülmények között, mi a céljuk az adott 
forma választásával stb. Természetesen gyakori ezeknek az ideológiák-
nak az árnyaltabb megfogalmazása is, különösen a nyelvész szakemberek 
részéről, ezt a tényt azonban maguk a meghatározások nem tükrözik. 
További egyszerűsítés – vagy inkább szűkítés – hogy a nyelvhelyességi 
ideológiákat olyan formában és azzal a tartalommal mutatom be a foga-
lomtárban, amilyen formában és amilyen tartalommal azok a nyelvmű-
velő irodalomban szoktak megjelenni, a nyelvművelőknek, ill. a nyelvi, 
nyelvhelyességi kérdésekről nyilatkozó laikusoknak (íróknak, tanárok-
nak, tanítóknak, diákoknak) a megnyilatkozásaiban. Számottevő részük 
más stílusban is megfogalmazható lett volna, olyanban, amilyenben a tu-

2 A nyelvideológiai szempontból feldolgozott írások nagy része nyelvpolitikai, 
valamint nyelvművelési és nyelvtervezési témájú volt. A vizsgálódások ered-
ményeiről több helyen írtam, pl. Lanstyák 2007, 2008, 2009a, 2009b, 2010, 
2011; l. még 2014.

3 Pl. Bartsch 1985: 38, 41; Lippi-Green 1994: 166–171, 2004: 292–297; Woolard–
Schieffelin 1994: 60–61, 64–65; Starý 1995: 113–114; Silverstein 1996; Milroy 
2001: 535, 2007; Milroy 2001: 63; Deumert–Vandenbussche 2003: 461–464; 
Laihonen 2004, 2009; Gal 2006a, 2006b; Androutsopoulos 2010; Coupland 
2010; Dolník 2010a: 138–139, 242–244, 2010b: 147–203; Milroy–Milroy 2012: 
2; Elspaß–Maitz 2012: 174 és passim; Elspaß–Niehaus 2014: 48).
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dományosnak tekinthető nyelvalakítási munkákban szoktak megjelenni, 
például a kodifikációs döntések indoklásaként.

Az ideológiaként megfogalmazott gondolatokat egységesen meg-
győződésnek nevezem; ezt a szót mindenütt úgy kell tekinteni, mint 
amely olyan más, többé vagy kevésbé hasonló tartalmú szavak helyett 
áll, mint amilyen egyrészt a gondolat, elgondolás, szemlélet, nézet, felfo-
gás, vélemény, vélekedés, (tév)hit, mítosz, babona, másrészt a magatartás, 
viszonyulás, hozzáállás, attitűd. A semleges szinonima választásával azt
a tényt kívánom hangsúlyozni, hogy a nyelvi ideológiákat az adott helyen 
nem szükséges értékelni abból a szempontból, hogy a bennük megfo-
galmazódó gondolat mennyire van összhangban a nyelvtudomány mai 
állásával. Már csak azért sem, mert az ideológiáknak nem az a funkciója, 
hogy segítségükkel az emberek a nyelvvel kapcsolatos dolgokról érvényes 
vagy érvénytelen megállapításokat tegyenek, hanem – ahogy jeleztük – 
az, hogy valamit, aminek közvetlenül vagy közvetve köze van a nyelvhez 
vagy a kommunikációhoz, megmagyarázzanak, ha pedig tevékenységről 
van szó, annak „jogosságát” vagy „jogtalanságát” megindokolják.

A különféle makroszintű elvont egységeket, a földrajzi és társadalmi 
dialektusokat, a regisztereket és a stílusváltozatokat, az írott és a beszélt 
nyelvet stb. a meghatározásokban egységesen nyelvváltozatoknak ne-
vezem, sőt ebbe a műszóba – mintegy illegálisan – még a műfajokat, 
műnemeket, szövegtípusokat, beszédmódokat is beleértem. A tényle-
gesen létező makroszintű egységekre többnyire a közlés szóval utalok, 
hogy elkerüljem a szöveg, diskurzus, megnyilatkozás, beszédesemény stb. 
műszavakkal kapcsolatos értelmezési problémákat. Mindezek tehát bele-
értendők a közlésbe. 

A nyelvi rendszer különféle mikroszintű elemeire, valamint az ezek 
használatát vezérlő szabályokra egységesen mint nyelvi formákra utalok, 
ezek tehát bármilyen nyelvi egységet, nyelvi kifejezőeszközt jelenthet-
nek; a legtöbb esetben lexémákra vonatkoznak, de ezen kívül más típu-
sú morfémákat is jelölhetnek, továbbá nyelvi szerkezeteket, esetenként 
fonémákat vagy más nyelvi egységeket, valamint az ezekre vonatkozó 
szabályokat. 

A fogalomtárban a nyelvi ideológiák teljesen explicit  módon 
(és ahogy föntebb jeleztem, többnyire „élesen”, a maguk „legszél-
sőségesebb” formájában) vannak megfogalmazva. Fontos azonban 

tudni, hogy a konkrét metanyelvi tartalmú közlésekben a nyelvi ide-
ológiák többsége csak ritkán szerepel ennyire kifejtett, ill. ennyire 
határozott, kizárólagosságot sugalló formában. A nyelvi ideológiák
a konkrét közlésekben nagyon gyakran i m p l i c i t  m ó d o n  vannak 
jelen, azaz csak következtetni lehet rájuk az adott szövegrészlet tar-
talmából: ahhoz, hogy fölfedezzük őket, nemegyszer „a sorok közt 
kell olvasni”. Az is előfordul, hogy a konkrét közlésekben valamely 
ideológia teljesen v e r b a l i z á l a t l a n , még közvetve sincs megfogal-
mazva, mégis lehet rá a megfogalmazás, az érvelés módjából vagy az 
érvelés hiányából következtetni.

Az implicit módon megfogalmazott és a verbalizálatlan nyelvi ideológiák 
közt az alapvető különbség az, hogy míg az első esetben az adott ideoló-
gia jelenlétére magából a szövegrészletben található metanyelvi állításból 
lehet következtetni, addig a második esetében csak a tágabb szövegösz-
szefüggés, ill. szövegen kívüli tények ismerete alapján tételezzük fel, hogy
a beszélő hisz az adott ideológiában. 

Nézzünk meg egy példát, felhasználva hozzá négy konstruált állítást: 
1. Nyelvválasztásunkkal és nyelvhasználatunkkal nemzeti hovatartozá-
sunkat is kifejezzük. 2. Magyar ember magyarul beszél! 3. X és Y még 
csak nemrég vándoroltak ki Magyarországról az USA-ba, mostanában 
mégis többnyire angolul beszélnek egymással. 4. X és Y, akik nemrég 
vándoroltak ki Magyarországról, mostanában többnyire angolul beszél-
nek egymással. 

Az (1) állításban teljesen explicit módon fogalmazódik meg a nyelvi 
etnoidentizmus ideológiája. A (2) állításban implicit módon van jelen 
ugyanez az ideológia, bár eléggé egyértelműen lehet rá a megfogalmazás-
ból következtetni (vagy legalábbis arra, hogy a magyarok esetében ezt így 
látja a megnyilatkozó). Még inkább implicit módon jelenik meg ugyanez 
az ideológia a (3) állításban, ám a mondatban található mégis kötőszóból, 
azaz abból, hogy a megnyilatkozó ellentmondást lát a magyar(országi) 
származás és az angolul való beszélés között, még mindig viszonylag nagy 
biztonsággal lehet következtetni arra, hogy hisz a nyelvi etnoidentizmus 
ideológiájában. Ezzel szemben a (4) állításban az etnoidentista ideológia 
verbalizálatlan, csupán a szöveg más részeiből derülhet ki, hogy a meg-
nyilatkozó azt tartja helyénvalónak, hogy két magyar(országi) ember 
az USA-ban is magyarul beszéljen egymással, vagy pedig onnan, hogy
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a kutató máshonnan ismeri a megnyilatkozó nézeteit. Ha ez nem derül ki 
máshonnan, akkor természetesen nem számolhatunk ezzel az ideológiá-
val mint verbalizálatlannal sem.

A nyelvi ideológiákat hat tartalmi csoportba lehet sorolni: a) poli-
tikai hátterű nyelvi ideológiák; b) a nyelv lényegi tulajdonságaival és 
a nyelvműködés mikéntjével kapcsolatos ideológiák; c) a nyelvhez, 
nyelvváltozathoz való viszonyulás módjával kapcsolatos ideológiák; 
d) a nyelvhasználat módjára, a nyelvhasználó és a nyelvhaszná-
lat kapcsolatára vonatkozó ideológiák; e) a nyelvi változásokkal és
a nyelvalakítással kapcsolatos ideológiák; f) nyelvhelyességi ideoló-
giák (részletesebben l. Lanstyák 2011: 20–37). Mivel az egyes csopor-
tok közt számottevő átfedődések vannak, az ideológiák meghatáro-
zásában csak a legnagyobb csoportot, a nyelvhelyességi ideológiákat 
jelölöm külön, a (2) számmal (azaz 2 = f). Ily módon mintegy szem-
beállítom őket az összes többi ideológiával, amelyek az (1) számmal 
vannak jelölve (azaz 1 = a + b + c + d + e).

A fogalomtárban szereplő nyelvi ideológiák egy része mindkét 
csoportba beletartozik, azaz olyan meggyőződésekről van szó, ame-
lyek nemcsak nyelvváltozatokkal, nyelvi közlésekkel, ill. nyelvi for-
mákkal kapcsolatos értékítéletek indoklásra használatosak, hanem 
más célból is. Ebből következően ezek a nyelvi ideológiák két-két 
szócikkben szerepelnek: az egyikben (1)-es számmal jelölve általá-
nosabb ideológiaként, általánosabban megfogalmazva, a másikban 
(2)-es számmal jelölve nyelvhelyességi ideológiaként, specifikusab-
ban megfogalmazva. Ez pusztán technikai megoldás, nem azt jelenti, 
hogy ezek az ideológiák valamilyen módon „kettősek” lennének vagy 
„kettő” volna belőlük, de azt sem, hogy „egy” volna csak belőlük, és 
„egységesek” volnának, mert ezek a feltételezések az ideológiákkal 
kapcsolatban egyszerűen nem relevánsak (az „ideológiák” fogalmá-
nak értelmezéséről alább még lesz szó).

A nyelvhelyességi ideológiákról szóló szócikkekben mindig jel-
zem, hogy ezek milyen módon érvényesülnek makroszinten és mi-
lyen módon mikroszinten, azaz a két szintre nézve külön-külön fo-
galmazom meg őket. A  m a k r o s z i n t  azokat az eseteket foglalja 
magába, amikor a nyelvhelyességi ideológiák egyfelől a konkrét köz-
lésektől elvonatkoztatva egész nyelvek, nyelvváltozatok, beszédmód-

ok stb. megítélésére, másfelől konkrét beszédhelyzetekben a közlé-
sek egészének vagy jelentős részének a megítélésére vonatkoznak.
A m i k r o s z i n t  azokat az eseteket tartalmazza, amikor ugyanezek 
az ideológiák konkrét nyelvi formák, mindenekelőtt lexémák meg-
ítélésével kapcsolatosak. 

Mivel a nyelvi ideológiák érvényesülése szempontjából nem lé-
nyegtelen, hogy ezek kapnak-e a nyelven kívüli világból megerősítést 
vagy sem, erre a sajátosságukra is utalok, jelezve, hogy beágyazott 
vagy beágyazatlan ideológiáról van-e szó. Amint arról a korábbi köz-
leményben (Lanstyák 2011:  19–20) valamivel részletesebben is szó 
volt, beágyazottak azok a nyelvi ideológiák, melyeknek párhuza-
muk van a nyelven kívül világban (pl. a nyelvi nacionalizmusnak a po-
litikai nacionalizmus); ezzel szemben a b e á g y a z at l a n  nyelvi ideo-
lógiák közé inkább csak a nyelvre, nyelvműködésre, nyelvhasználatra, 
nyelvek helyzetére stb. vonatkozó ideológiák tartoznak, melyeknek
a nyelven kívüli világban vagy egyáltalán nincs „támaszuk”, vagy pedig 
csak nagyon közvetetten vezethetők vissza valamilyen nyelven kívüli 
eszmerendszerre, eszmére, elvre, meggyőződésre vagy magatartásfor-
mára. A fogalomtárban az (1a) és a (2a) jelölésekben az (a) a beágya-
zott ideológiákat jelöli, az (1b) és a (2b) jelölésekben pedig a (b) a je-
lenlegi ismereteim, meglátásom, intuícióm szerint beágyazatlan (vagy 
kevéssé beágyazott, ill. ambivalensen beágyazott) ideológiákat. 

Hogyan használjuk a fogalomtárat?

Amint föntebb jeleztük, a nyelvi ideológiák a konkrét megnyilatko-
zásokban többnyire nincsenek annyira explicit, „szélsőséges” módon 
megfogalmazva, mint ahogyan ebben a fogalomtárban szerepelnek, 
így természetesen nincs értelme szó szerinti egyezést keresni az ál-
talunk vizsgált metanyelvi megnyilatkozásban található ideologikus 
megfogalmazás és a fogalomtárban található meghatározás közt.
A különféle mértékű tartalmi egyezések arra utalhatnak, hogy a vizs-
gált szövegünkben található gondolatot érdemes a fogalomtárban 
található, hasonló tartalmú címkével ellátni. Ez azonban nem ér-
telmezendő úgy, hogy akkor mi most valamiféle objektív dologként 
azonosítottunk egy ideológiát.
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Erre a figyelmeztetésre azért van szükség, mert a fogalomtárban 
található meghatározások, mindannak ellenére, amit eddig a jegyzék-
ről és a benne található ideológiák természetéről elmondtunk, a gya-
nútlan olvasóban azt a benyomást kelthetik, hogy a nyelvi ideológiák 
(és általában is az ideológiák) jól körülhatárolható entitások, amelyek 
valamiképpen a való világban is léteznek, még ha konkrét megfo-
galmazásuk a különféle megnyilatkozásokban eltérhet is egymástól. 
Hiszen meg lehet határozni a „számukat” (a fogalomtárnak a most 
közölt része „81 nyelvi ideológiát tartalmaz”), el lehet őket választani 
egymástól, hasonlóan vizsgálhatók, mint a való világ tárgyai stb.

Ez természetesen nem így van. A „nyelvi ideológiák”, más, a nyelv-
tudományban széltében használt fogalmakhoz hasonlóan (pl. az 
ilyenekhez: „nyelv”, „nyelvváltozat”, „anyanyelv”, „kétnyelvűség”, 
„diglosszia”, „fonéma”, „lexéma”, „jelentés” stb.) a való világban egy-
általán nem léteznek. Mindezek elméleti (és gyakran egyszersmind 
ideológiai) konstruktumok, amelyek (jó esetben) megkönnyítik szá-
munkra a valóban létező folyamatoknak (a „beszélésnek”), valamint 
a folyamatok eredményeképpen létrejövő „termékeknek” (pl. a szö-
vegeknek) a leírását, rossz esetben pedig félrevezetnek bennünket, 
hamis képet mutatva az általunk vizsgált jelenségek természetéről 
(erre l. pl. Janicki 1989, Szilágyi 2004, Pablé–Haas 2010).

Ezek az elméleti (és ideológiai) konstruktumok egyetlen módon 
„léteznek”, azáltal, hogy gondolkozunk és beszélünk róluk. Vagyis 
részei a szakemberek fogalomrendszerének, sőt sokuk már megtalál-
ta helyét a hétköznapi beszélők gondolatvilágában is. Az olyan elmé-
leti konstruktumok, mint amilyen a „nyelv” vagy a „nyelvváltozat” 
utalnak bizonyos jelenségekre, amelyek a való világban is léteznek, 
olyan jelenségekre, amelyek az ember beszédképessége révén jönnek 
létre, ám az ezekre a valóságosan is létező jelenségekre az utalás na-
gyon áttételes, és legtöbbször félrevezető is, mert e műszavak egészen 
más természetűnek láttatják az adott jelenségeket, mint amilyenek 
azok valójában. A valóságosan, objektív módon létező dolgoktól való 
megkülönböztetés végett ideologikumoknak nevezhetjük őket. 
A „nyelvi ideológia” a „nyelvhez”, „nyelvváltozathoz” stb. hasonlóan 
ideologikum (csak más jellegű).

Ebből következően amikor nyelvi ideológiai szempontból szöve-
geket elemzünk, nem az történik, hogy megkeressük azokat a konk-

rét entitásokat, amelyek a 81-ből, ill. a teljes jegyzékben szereplő 
168-ból az általunk vizsgált szövegben előfordulnak, esetleg ezeket 
kiegészítve újabbakkal, amelyek a fogalomtárban nem szerepelnek, 
oly módon, mint amikor a természetjáró növényhatározó segítségé-
vel azonosítja az erdő-mező fáit és virágait, s talál a természetben 
néhány olyat, amely a növényhatározójában nem szerepel. A növé-
nyekre vonatkozó meghatározásoktól eltérően, melyeknek a való vi-
lágban létező, az erdőkben és a mezőkön növő valódi fák és virágok 
felelnek meg, a nyelvi ideológiákra vonatkozó meghatározásoknak
a való világban nem felel meg semmi megfogható. 

A meghatározásoknak, melyek alapvetően a metanyelvi témájú szö-
vegek elemzésével kapcsolatos korábbi kutatási tapasztalatokra épül-
nek, az a célja, hogy emlékeztessenek minket arra, hogy kollégáink más 
alkalommal, más szövegekben hogyan értelmezték a megnyilatkozók 
metanyelvi megnyilvánulásait. Nincs szó arról sem, hogy nekünk 
most feltétlenül ugyanolyan címkét kellene ragasztanunk a tartalmilag 
hasonló ideológiára, mint amit a fogalomtár szerzője ragasztott, vagy 
hogy minden „címkét” pontosan úgy kellene meghatároznunk, ahogy 
a fogalomtár szerzője tette. Ám mindenütt, ahol a „címke” vagy a meg-
határozás vagy mindkettő megfelelőnek tűnik számunkra, jól tesszük, 
ha elfogadjuk, mert ezzel megkönnyítjük, hogy kutatási eredményeink 
minél nagyobb mértékben legyenek összehasonlíthatók a szintén eb-
ből a jegyzékből kiinduló más kutatások eredményeivel.

A nyelvi ideológiákra legjobb úgy tekinteni, mint olyasmire, ami 
a föntebb említett más elméleti konstruktumokhoz hasonlóan csak 
a beszélők gondolatvilágában létezik. A nyelvi ideológiák léte tehát 
a „beszéléshez” kötődik, amely lehetővé teszi a nyelvi jelenségekkel 
kapcsolatos gondolatok cseréjét. Ez azt jelenti, hogy minden „egyes” 
ideológia közvetlenül a diskurzusban konstruálódik, és a maga mód-
ján egyedi, mivel a legkülönbözőbb nyelven kívüli és nyelvi tényezők 
eredőjeként jön létre (olyan tényezőkre kell itt gondolni, mint a be-
szédhelyzetet meghatározó tényállások, az interakció résztvevőinek 
különféle társas jellemzői, a világról és a nyelvről való ismeretük, ed-
digi nyelvhasználati tevékenységük, értelmi képességeik, pillanatnyi 
lelkiállapotuk stb.).

Mivel az így felfogott egyedi ideológiák százainak vagy ezreinek 
azonosítása a kutatón kívül nem sokaknak segítene abban, hogy ér-
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vényes tudást szerezzenek a vizsgált beszélőközösségről, annak nyelvi 
ideológiáiról, szükség van általánosításokra, pl. arra, hogy a hasonló 
jellegű állításokat egy csoportba soroljuk. És épp ebben segíthet ne-
künk ez a fogalomtár: a legtöbb csoportot, amelyhez vizsgálódásaink 
során eljutunk, valószínűleg lehetséges a fogalomtárban szereplő va-
lamelyik „címkével” megjelölni (sőt nemegyszer egynél többel). Ez 
azért van, mert a fogalomtárban szereplő meghatározások olyan jelle-
gű általánosítások révén keletkeztek, mint amilyeneket mi is végzünk, 
amikor a hasonló tartalmú megnyilatkozásokat egy csoportba sorol-
juk, kiemelve közös jegyeiket. A fogalomtárban szereplő címkéket 
(kreatív módon) használva az általunk összegyűjtött empirikus anyag 
nemcsak áttekinthetőbbé válik, hanem összehasonlítható is lesz a má-
sok által összegyűjtött anyaggal, ill. mások kutatási eredményeivel.

Végül egy utolsó megjegyzés: a fogalomtár és 2011-ben megjelent 
előzménye azokat a nyelvi ideológiákat tartalmazza, melyeket egyet-
len (nemzetközi) szóból álló megnevezéssel lehetett ellátni. Szám-
talan további olyan gondolat létezik, amely a nyelvvel kapcsolatos,
s amelyek szintén a nyelvvel és kommunikációval kapcsolatos tények 
és tevékenységek értelmezésére vagy legitimálására szolgálnak, ám 
ezek számára eddig nem találtunk rövid nevet. Ez azonban nem je-
lenti azt, hogy a csak körülírással megjelölhető ideológiák kevesebb 
figyelmet érdemelnének, mint azok, amelyeknek van nevük, még ha 
az előbbiekre nehezebb is utalni.

Hivatkozások

Androutsopoulos, Jannis 2010. Ideologizing ethnolectal German. Johnson, 
Sally–Milani, Tommaso M. eds., Language Ideologies and Media Dis-
course. Texts, Practices, Politics. London–New York: Continuum Interna-
tional Publishing Group.

Bartsch, Renate 1985. The influence of language standardization on linguistic 
norms. Studia Linguistica 39/1, 23–50.

Coupland, Nikolas 2010. Language, ideology, media and social change. 
Swiss Papers in English Language and Literature 24, 55–79.

Deumert, Ana–Vandenbussche, Wim 2003b. Research directions in the 
study of language standardization. Deumert, Ana–Vandenbussche, Wim 
eds., Germanic Standardizations. Past to Present. Amsterdam–Philadel-
phia: John Benjamins. 455–469.

Dolník, Juraj 2010a. Teória spisovného jazyka, so zreteľom na spisovnú slo-
venčinu. Bratislava: Veda.

Dolník, Juraj 2010b. Jazyk, človek, kultúra. Bratislava: Kalligram.
Elspaß, Stephan–Maitz, Péter 2012. New Language Norm Authorities in 

Germany: Ideological Roots and Social Consequences. Busse, Ulrich–
Schneider, Ralf–Schröder, Anne eds., Codification, Canons, and Cur-
ricula: Prescription and Description in Language and Literature. Bielefeld: 
Aisthesis. 171–184.

Elspaß, Stephan–Niehaus, Konstantin 2014. The standardization of a mod-
ern pluriareal language. Concepts and corpus designs for German and 
beyond. Orð og tunga 16, 47–67.

Gal, Susan 2006a. Migration, Minorities and Multilingualism: Language 
Ideologies in Europe. Mar-Molinero, Clare–Stevenson, Patrick eds., 
Language Ideologies, Policies and Practices. Language and the Future of 
Europe. Basingstoke, Palgrave: Macmillan. 13–27.

Gal, Susan 2006b. Contradictions of standard language in Europe: Implica-
tions for the study of practices and publics. Social Anthropology 14/ 2, 
163–181.



20 21

Janicki, Karol 1989. Rebuttal of Essential Sociolinguistics. York Papers in 
Linguistics 13, 167–178. Internetes változat: http://files.eric.ed.gov/full-
text/ED320406.pdf (Utolsó letöltés: 2015. április 27.) 

Laihonen, Petteri 2004. A romániai bánsági (bánáti) tolerancia és többnyel-
vűség a nyelvi ideológiák tükrében. Nóra Kovács–Anna Osvát–László 
Szarka (red.): Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdés-
köréből III. Budapest: Akadémiai Kiadó, 81–97.

Laihonen, Petteri 2009. Language Ideologies in the Romanian Banat. Jyväs-
kylä: University of Jyväskylä.

Lanstyák István 2007. A nyelvhelyesség mint nyelvi probléma. Kisebbségku-
tatás 16/2, 199–213.

Lanstyák István 2008. Nyelvművelés és nyelvalakítás. (A létező magyar 
nyelvművelés néhány jellegadó sajátosságáról.) Fazekas József szerk., 
Emlékkönyv Zeman László 80. születésnapjára, 46–68. Dunaszerdahely: 
Lilium Aurum.

Lanstyák István 2009a. Nyelvi ideológiák és filozófiák. Fórum Társadalom-
tudományi Szemle, 11/1, 27–44.

Lanstyák István 2009b. A platni botránya (Egy új stílusminősítési rendszer 
felé). Fórum Társadalomtudományi Szemle, 11/2, 25–40.

Lanstyák István 2010. Nyelvhelyesség és nyelvi ideológia. Beke Zsolt–
Lanstyák István–Misad Katalin szerk., Hungarológia a szlovák kultúra 
kontextusában, 117–145. Pozsony/Bratislava: Stimul. http://stella.uniba.
sk/texty/HUNzbornik.pdf

Lanstyák István 2011. A nyelvi ideológiák néhány általános kérdéséről. 
Misad Katalin–Csehy Zoltán szerk., Nova Posoniensia. Pozsony: Szenczi 
Molnár Albert Egyesület–Kalligram Kiadó. 13–57.

Lanstyák István 2014. Nyelvalakítás és nyelvi ideológiák. Szerk. Csanda Gá-
bor. Pozsony: Comenius Egyetem. http://web.unideb.hu/~tkis/lanstyak_
istvan-nyelvalak_es_nyelvi_ideol_2014.pdf

Lanstyák István 2015. Nyelvi ideológiák (általános tudnivalók és fogalom-
tár). http://web.unideb.hu/~tkis/li_nyelvideologiai_fogalomtar.pdf

Lippi-Green, Rosina 1994. Accent, standard language ideology, and 
discriminatory pretext in the courts. Language in Society 23/2, 163–198.

Lippi-Green, Rosina 2004. Language ideology and language prejudice. 
Finegan, Edward–Rickford, John R. eds., Language in the USA: Themes for 
the twenty-first century. Cambridge: Cambridge University Press. 289–304.

Milroy, James 2001. Language ideologies and the consequences of stand-
ardization. Journal of Sociolinguistics 5/4, 530–555.

Milroy, James 2007. The ideology of the standard language. Llamas, Car-
men–Mullany, Louise–Stockwell, Peter eds., The Routledge Companion 
To Sociolinguistics. London–New York: Routledge. 133–139.

Milroy, Lesley 2001. Britain and the United States: Two Nations Divided 
by the Same Language (and Different Language Ideologies). Journal of 
Linguistic Anthropology 10/l, 56–89.

Milroy, James–Milroy, Lesley 2012. Authority in Language. Investigating 
Standard English. London–New York: Routledge. (4rd edition.)

Pablé, Adrian–Haas, Marc 2010. Essentialism, codification and the socio-
linguistics of identity. Junod, Karen–Maillat, Didier eds., Peforming the 
Self. Swiss papers in English language and literature 24, 33–46. Tuebin-
gen: Narr.

Silverstein, Michael 1996. Monoglot “Standard” in America: Standardization 
and Meta phors of Linguistic Hegemony. Brenneis, Donald–Macaulay, 
Ronald K. S. eds., The Matrix of Language: Contemporary Linguistic 
Anthropology. Boulder–Colorado: Westview Press. 284–306.

Starý, Zdeněk 1995. Ve jménu funkce a intervence. Praha: Univerzita Kar-
lova.

Szilágyi N. Sándor 2004. Elmélet és módszer a nyelvészetben, különös tekin-
tettel a fonológiára. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület.

Woolard, Kathryn A.–Schieffelin, Bambi B. 1994. Language Ideology. 
Annual Review of Anthropology 23, 55–82.



22 23

Zhrnutie

V tomto príspevku sa zaoberám niektorými otázkami jazykových ideológií, 
predovšetkým tými, ktoré sú dôležité z hľadiska interpretácie glosára 
jazykových ideológií tvoriaceho prílohu príspevku. Hlavný cieľ tejto práce 
je metodologický: mala by poskytnúť pomoc (najmä) študentom k tomu, 
aby vedeli k svojim domácim úlohám, seminárnym a záverečným prácam s 
tematikou jazykových ideológií využiť glosár, ktorý je pokračovaním glosára 
publikovaného v r. 2011 v 1. zväzku zborníku Nova Posoniensia. 

Függelék

NYELVIDEOLÓGIAI FOGALOMTÁR

Jelmagyarázat
(1) különféle típusú ideológiák 
(2) nyelvhelyességi ideológiák
(a) beágyazott ideológiák ←→ (b) beágyazatlan ideológiák

1. Nyelvi akkomodizmus (1b) – az a meggyőződés, hogy minden nyelv és 
nyelvváltozat egyformán alkalmas azoknak a funkcióknak a betöltésére, 
amelyekben az adott nyelvközösség használja.

2. Nyelvi alingvizmus (1b) – az a meggyőződés, hogy némely nyelvek 
– elsősorban a természeti népek nyelvei – nem igazi nyelvek, nincs 
nyelvtanuk, és lehetetlenség rajtuk kifejezni a modern világ fogalmait és
a modern ember bonyolult gondolatait. 

3. Nyelvi alligizmus (1b) – makroszinten az a meggyőződés, hogy minden 
hosszabb közlés mindig egyértelműen hozzárendelhető valamely nyelv-
hez, „amelyen” az elhangzott; mikroszinten az a meggyőződés, hogy a nyel-
vi közlésekben megjelenő minden egyes nyelvi forma (pl. morféma, szó, 
szószerkezet) mindig egyértelműen hozzárendelhető valamely nyelvhez. 

4. Nyelvi ancientizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, hogy egy 
nyelv történetileg legrégibb kimutatható változatai nagy művelődéstör-
téneti értéket képviselnek, ezért a kodifikációnak ezeken a nyelvváltoza-
tokon kellene alapulnia; mikroszinten az a meggyőződés, hogy a nyelv 
történetileg legrégibb kimutatható változataiban található nyelvi formák 
eredendően helyesebbek a későbbi, ill. jelenkori nyelvi formáknál.

5. Nyelvi antiobszcenizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, hogy
a trágárságokat tartalmazó közlések nyelvileg eredendően rosszabbak, 
mint a trágárságoktól mentes közlések; mikroszinten az a meggyőződés, 
hogy a trágár szavak mint nyelvi formák eredendően rosszabbak, mint 
más szavak, használatuk a körülményektől függetlenül nyelvhelyességi 
hiba.
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 6. Nyelvi asszimilacionizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy nyelvközi 
viszonylatban a kisebbségi nyelvek, nyelven belüli viszonylatban pedig 
a kisebbségi (azaz nemstandard) nyelvváltozatok által okozott nyelvi 
problémákra a legjobb megoldás a nyelvi, ill. társadalmi kisebbségek 
nyelvi asszimilációja, azaz többnyelvűségi helyzetben a kisebbségi nyel-
veknek a többségi nyelvvel való felcserélése, egynyelvűségi helyzetben 
pedig a nemstandard nyelvváltozatoknak a standard nyelvváltozattal 
való felváltása.

 7. Nyelvi autentizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, hogy van-
nak nyelvváltozatok, amelyek azért képviselnek különleges értéket, mert 
jobban kifejezik az adott nyelv „lényegét”, mint más nyelvváltozatok; 
mikroszinten az a meggyőződés, hogy egy bármilyen szempontból au-
tentikusabb nyelvi forma eredendően helyesebb, mint az, amely kevésbé 
tűnik autentikusnak.

 8. Nyelvi autonomizmus (2b) – makroszinten az a meggyőződés, hogy
a közlések megítélhetők nyelvhelyességi szempontból a beszédhelyzetre 
és a szövegösszefüggésre való tekintet nélkül; mikroszinten az a meg-
győződés, hogy a nyelvi formák helyessége önmagukban is megítélhető,
a használati kontextustól függetlenül.

 9. Nyelvi darwinizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy a nyelvek is keresz-
tülmennek az ún. természetes kiválasztódás folyamatán: a nyelvileg ma-
gasabb rendűek, erősebbek legyőzik a tökéletlenebbeket, gyengébbeket, 
és elfoglalják a helyüket.

10. Nyelvi decentizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, hogy az 
olyan beszédmód, amely az udvariassági szabályokra tekintettel van, 
nyelvileg eredendően jobb, mint az, amely ezt a szempontot nem érvé-
nyesíti; mikroszinten az a meggyőződés, hogy az udvarias beszédmódra 
jellemző nyelvi formák eredendően jobbak, mint azok, amelyek inkább 
a nem udvarias beszédben fordulnak elő.

11. Nyelvi delimitacionizmus (1a): az a meggyőződés, hogy a nyelvi for-
mák jelentése mindig jól elkülöníthető egymástól, pl. egy-egy szónak 
vagy nyelvtani formának egyértelműen megkülönböztethetők az egyes 
„jelentései”, azon belül „jelentésárnyalatai”, s a nyelvtani formák „funk-
ciói” is egyértelműen meghatározhatók; hasonlóképpen két vagy több 
szinonimikus forma közt is mindig megállapítható a jelentéskülönbség.

12. Nyelvi difficilizmus (1b) – az a meggyőződés, hogy a beszélő anyanyel-
ve vagy az általa később elsajátított valamely nyelv a világ (egyik) legne-
hezebb nyelve.

13. Nyelvi dilaborizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy más nyelvek ha-
tására egy nyelvben rendszerbomlás következhet be, s ennek következ-
ményeként a nyelv megindulhat az enyészet útján; e meggyőződésből 

fakadóan tartják sokan a nyelvtani kontaktushatást veszélyesebbnek
a szókészletinél.

14. Nyelvi distinkcionizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy a nyelvi for-
mák és szabályok egyértelműen hozzárendelhetők egy-egy nyelvhez, ill. 
nyelvváltozathoz, s ennek következtében az egyes nyelvek, ill. nyelvvál-
tozatok jól elkülöníthetők egymástól.

15. Nyelvi docilizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, hogy az isko-
lában oktatott, a tanárok által helyesnek tartott nyelvváltozatok, szöveg-
típusok, műfajok, beszédmódok eredendően jobbak azoknál, amelyek 
az iskolai oktatásban nincsenek jelen, vagy jelen vannak, de megbélyeg-
zik őket; mikroszinten az a meggyőződés, hogy az iskolai oktatásban sze-
replő, a tanárok által helyesnek, jónak tartott nyelvi formák eredendően 
helyesebbek azoknál, amelyek az oktatásban nem jelennek meg, vagy 
megjelennek, de megbélyegzik őket.

16. Nyelvi effabilizmus (1b) – az a meggyőződés, hogy minden emberi 
gondolat kifejezhető a világ minden természetes nyelvén, s minden, ami 
egy nyelvben megfogalmazható, egy másikban is visszaadható.

17. Nyelvi effektivizmus (1b) – mint általános ideológia az a meggyőződés, 
hogy a nyelvműködés egyik alapelve a gazdaságosságra való törekvés;
a gazdaságosságra való törekvés a nyelvi változásoknak is egyik legfon-
tosabb mozgatórugója.

18. Nyelvi effektivizmus (2b) – makroszinten az a meggyőződés, hogy a köz-
lés gazdaságossága abszolút érték; mikroszinten az a meggyőződés, hogy 
a nyelvi gazdaságosság követelményének eleget tevő nyelvi formák ere-
dendően helyesebbek a terjengősebbeknél. 

19. Nyelvi ekvalizmus (1b) – az a meggyőződés, hogy a kétnyelvű beszélők, 
attól függetlenül, hogy a kétnyelvűség mely válfaját képviselik, nem le-
hetnek nyelvi teljesítmény tekintetében alacsonyabbrendűek az egynyel-
vű beszélőknél, és nem lehetnek kétszeresen „félnyelvűek”; a kisebbségi 
közösségekben ez az ideológia abban az állításban fogalmazódik meg, 
mely szerint a kisebbségi anyanyelvű beszélők nem rosszabbul, csak 
másként beszélni anyanyelvüket, mint az adott nyelv egynyelvű vagy 
többségi nyelvű beszélői.

20. Nyelvi ekvilibrizmus (1b) – a nyelvek és dialektusok értékelésével kap-
csolatos azon meggyőződés, hogy nincsenek jobb és rosszabb nyelvek 
és dialektusok, sem könnyebben és nehezebben tanulható nyelvek és 
dialektusok; minden nyelvben és dialektusban vannak ilyen vagy olyan 
szempontból pozitívan és vannak negatívan értékelhető jelenségek,
a „pluszok” és a „mínuszok” végső soron kiegyenlítik egymást.

21. Nyelvi ekvitizmus (1a) – nyelvközi viszonylatban az a meggyőződés, hogy 
a többségi nyelv ismerete és használata teszi egy ország polgárait jogilag 
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egyenlővé, egyenlő lehetőségeket biztosítva nekik a társadalmi életben való 
részvételre; nyelven belüli viszonylatban az a meggyőződés, hogy a standard 
ismerete és használata teszi egy beszélőközösség tagjait egyenlővé, egyenlő 
lehetőségeket biztosítva nekik a társadalmi életben való részvételre.

22. Nyelvi elementarizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy a nyelvi rendszer 
magasabb síkján lévő nyelvi formák szükségszerűen az alacsonyabb szint 
nyelvi formáiból épülnek fel, s azokból hiánytalanul „összerakhatók”.

23. Nyelvi etatizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy az államhatárok egy-
beesnek az etnikai és nyelvi határokkal, vagy legalábbis az volna a jó, ha 
egybeesnének; ebben a felfogásban a kisebbségi nyelvek jelenléte egy-
egy országban zavaró tényező, melyet legjobb lenne nyelvvisszaszorító 
politikával kiküszöbölni.

24. Nyelvi etnoidentizmus (1b) – az a meggyőződés, hogy a nyelvi identitás 
elválaszthatatlan az etnikai identitástól, egyéni szinten a nyelvvesztés, 
közösségi szinten a nyelvcsere szükségszerűen az etnikai tudat megvál-
tozásával is jár; az etnoidentista ideológia nyilvánul meg abban a meg-
győződésben is, hogy a beszélő a nyelvválasztásával – ha azt nem hatá-
rozzák meg külső tényezők – a nyelvi és etnikai identitását is kifejezi.

25. Nyelvi etnolingvizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy a nyelv és az et-
nikum határai egybeesnek; ez az alapja a nyelvi okokra hivatkozó terü-
leti követeléseknek: ha egy földrajzilag összefüggő területet országhatár 
választ el, s a határ mindkét oldalán ugyanazt a nyelvet beszélik, ez arra 
utal, hogy az országhatárral elválasztott terület lakossága szükségszerű-
en ugyanahhoz az etnikumhoz is tartozik, pl. a svájci német anyanyelvű 
lakosság vagy az osztrákok a német etnikumhoz, a hollandiai hollandok 
és a belgiumi hollandok a holland etnikumhoz.

26. Nyelvi excellentizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy a standard nyelv-
változat nyelvileg is magasabb rendű más nyelvváltozatoknál: fejlettebb, 
gazdagabb, más nyelvváltozatoknál hatékonyabb kommunikációs esz-
köz; vannak, akik logikusabbnak és/vagy szebbnek is tartják más nyelv-
változatoknál.

27. Nyelvi extrudizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy egyes nyelvi formák 
azért veszélyesek a nyelvre nézve, mert képesek más formákat kiszoríta-
ni a nyelvhasználatból, és így a nyelvi rendszerből is.

28. Nyelvi formalizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy a legpontosabb for-
dítás az, amely a lehető leghűbben követi a forrásnyelvi szöveg nyelvi 
formáinak szerkezetét; ez a meggyőződés áll az ún. formális ekvivalen-
cián alapuló fordítási stratégia hátterében.

29. Nyelvi genetizmus (1b) – az a meggyőződés, mely szerint szerves össze-
függés van egy nyelvközösség fizikai-genetikai származása és nyelvének 
származása közt.

30. Nyelvi geolingvizmus (1b) – az a meggyőződés, hogy szerves összefüg-
gés van a nyelvek és földrajzi elhelyezkedésük közt: a nyelvek nemcsak
a szókincsükben tükröznek valamit annak a földrajzi régiónak a sajá-
tosságaiból, amelyben használatosak, hanem a hangtanukban és nyelv-
tanukban is. Különösen vonatkozik ez az éghajlati tényezőknek a nyelvi 
rendszerre gyakorolt hatására.

31. Nyelvi gettoizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy a kisebbségi nyelvek 
és nyelvváltozatok megosztják az ország lakosait, a kisebbségi nyelvek 
és nyelvváltozatok beszélőit pedig mintegy nyelvi gettóba zárják; ezért
a nyelvi kisebbségek jobban teszik, ha nyelvileg asszimilálódnak a nyelvi 
többséghez, a „kisebbségi nyelvváltozatok”, pl. a nyelvjárások beszélői 
pedig vernakulárisuk helyett inkább a standardot használják.

32. Nyelvi globalizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy egyetlen nyelv 
nemzetközi használata minden nyelvközösség számára előnyös, ezért 
szorgalmazni kell mindenütt ennek a nyelvnek második nyelvként való 
tanulását és használatát a nemzetközi érintkezésben, ill. a tudomány és 
technika fő nyelveként.

33. Nyelvi hierarchizmus – enyhébb formában az a meggyőződés, hogy az 
emberi nyelvek és nyelvváltozatok közt minőségi különbségek vannak, 
azaz megkülönböztethetünk magasabb és alacsonyabb rendű, fejlettebb 
és kevésbé fejlett, értékesebb és kevésbé értékes nyelveket és nyelvválto-
zatokat; erősebb formában az a meggyőződés, hogy az adott nyelveket, 
ill. nyelvváltozatokat beszélő emberek közt is hasonló értékbeli különb-
ségek vannak.

34. Nyelvi identizmus (1b) – az a meggyőződés, hogy a beszélők nyelvi 
identitása feltétlenül egy konkrét, jól körülhatárolható nyelvhez vagy 
nyelvváltozathoz kapcsolódik, azaz minden ember azonosul egy konk-
rét, jól körülhatárolható emberi nyelvvel vagy nyelvváltozattal, amelyet 
a magáénak tekint.

35. Nyelvi imperializmus (1a) – az a meggyőződés, hogy vannak nyelvek, 
ill. nyelvváltozatok, amelyek a mögöttük álló politikai, gazdasági, tech-
nikai, kulturális stb. hatalom felhasználásával mintegy hódító tevékeny-
séget folytatnak, más nyelveket, ill. nyelvváltozatokat veszélyeztetnek, 
kiszorítva őket a használatból és csökkentve életterüket. Nyelvközi vi-
szonylatban jelenleg világszerte az angol számít ilyen nyelvnek. Nyelven 
belüli viszonylatban a társadalmi elit által támogatott standard nyelvvál-
tozat a „hódító”, más nyelvváltozatokat veszélyeztető dialektus.

36. Nyelvi intranslatabilizmus (1b) – az a meggyőződés, hogy a nyelvek 
közt nincs kölcsönös fordíthatóság, azaz vannak olyan üzenetek, ame-
lyek az egyik nyelven nyelvileg teljes mértékben kódolhatók, egy mási-
kon azonban nem.
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37. Nyelvi intuicionizmus (1a) – mint általánosabb nyelvi ideológia az
a meggyőződés, hogy beszéd és írás közben legjobb, ha a beszélő a nyelv-
érzékére támaszkodik, mert a nyelvérzék mindig megfelelően eligazítja 
a beszélőt, amikor valamilyen nyelvi problémába ütközik.

38. Nyelvi intuicionizmus (2a) – mint nyelvhelyességi ideológia makro-
szinten az a meggyőződés, hogy ha a beszélő a beszédprodukció során
a nyelvérzékére támaszkodik, a létrejövő nyelvi produktum mindenkép-
pen jobb lesz, mint ha más eszközökhöz (pl. szótárhoz, nyelvtankönyv-
höz, az iskolában tanult szabályhoz stb. nyúlna; mikroszinten az a meg-
győződés, hogy az a nyelvi forma, amit a beszélő nyelvérzéke elfogad, 
eredendően helyesebb, mint az, amit elutasít.

39. Nyelvi karakterizmus (1b) – az a meggyőződés, hogy a nyelv tükrözi 
az azt beszélő nép jellemjegyeit; az idegen hatásra bekövetkező nyelvi 
változások ezt az összefüggést megzavarják, s ezért az ilyen változások 
nem kívánatosak.

40. Nyelvi kogitizmus (1b) – az a meggyőződés, hogy a szövegben, szö-
vegrészletben megfogalmazódó gondolat elvonatkoztatható a nyelvi 
formától, és egy másik nyelven eltérő nyelvi formában is hiánytalanul 
visszaadható; ez a meggyőződés áll az ún. dinamikus vagy funkcionális 
ekvivalencián alapuló fordítási stratégia hátterében.

41. Nyelvi kommodizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, hogy
a beszélő kommunikatív szándékának, céljának megfelelő nyelvi formá-
kat tartalmazó nyelvi megnyilvánulás eredendően helyes; mikroszinten 
az a meggyőződés, hogy a beszélő kommunikatív szándékának, céljának 
megfelelő nyelvi formák eredendően helyesek.

42. Nyelvi komplikacionizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, 
hogy a bonyolultabb fogalmazású közlések eredendően helyesebbek az 
egyszerűbbeknél; mikroszinten az a meggyőződés, hogy a bonyolultabb 
nyelvi formák eredendően helyesebbek az egyszerűbbeknél.

43. Nyelvi kontextualizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy az emberi beszéd 
kontextusfüggő: nem minden gondolat fejezhető ki nyelvi eszközökkel, 
hanem vannak gondolatok, melyek kifejezéséhez nélkülözhetetlen a be-
szélők világismeretéből, kulturális hátteréből és a beszédhelyzetből adó-
dó kontextus.

44. Nyelvi legitimizmus (1a) – makroszinten az a meggyőződés, hogy az 
államhatalmi vagy más eszközökkel legitimált vagy legitimálódott
(pl. „nagy múltú”, hivatalossá nyilvánított, speciális funkciókban hasz-
nálatossá vált, nagyobb társadalmi előrehaladást lehetővé tevő stb.) 
nyelvek, ill. nyelvváltozatok eredendően értékesebbek azoknál, amelyek 
nem rendelkeznek ilyen jellegű legitimációval; mikroszinten az a meg-
győződés, hogy a legitimált vagy legitimálódott nyelvekhez, ill. nyelv-

változatokhoz tartozó nyelvi formák eredendően helyesebbek a más 
nyelvekhez, nyelvváltozatokhoz tartozó formáknál.

45. Nyelvi maternizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy a nyelv anyanyelv-
ként elsajátított változata nyelvileg is különleges értéket képvisel a maga 
természetes jellegénél fogva, és annál fogva, hogy az anyanyelvéhez 
minden beszélő különlegesen erősen kötődik.

46. Nyelvi monitorizmus (2a) – mint nyelvhelyességi ideológia makro-
szinten az a meggyőződés, hogy a tudatosan használt nyelvváltozatok 
eredendően helyesebbek, mint az öntudatlanul használtak; mikroszinten 
az a meggyőződés, hogy a tudatosan használt nyelvi forma eredendően 
helyesebb, mint az öntudatlanul használt.

47. Nyelvi monoformizmus (2b) – mikroszinten az a meggyőződés, hogy 
két vagy több azonos jelentésű, ill. funkciójú nyelvi forma közül csak az 
egyik helyes, a többi szükségszerűen helytelen vagy legalábbis kevésbé 
helyes.

48. Nyelvi monolingvizmus (1a) – mint általánosabb nyelvi ideológia az
a meggyőződés, hogy mind egyéni, mind közösségi szinten az egy-
nyelvűség a természetes állapot; a két- és többnyelvűség különleges, 
sőt deviáns jelenség. Ezért az egynyelvű beszélő az a minta, amelyhez 
a többnyelvű beszélő nyelvtudását mérni kell; hasonlóképpen az egy-
nyelvű beszélőközösség nyelvi viszonyai a mintaadók, amelyhez képest 
a többnyelvű elrendeződések problematikusnak minősülnek.

49. Nyelvi monolingvizmus (2a) – mint nyelvhelyességi ideológia makro-
szinten az a meggyőződés, hogy a nyelv egynyelvű beszélők által hasz-
nált változatai eredendően értékesebbek és helyesebbek, mint a két- vagy 
többnyelvűek által használt változatok; mikroszinten az a meggyőződés, 
hogy az egynyelvű beszélők által használt nyelvváltozatokban előfordu-
ló nyelvi formák eredendően értékesebbek és helyesebbek, mint a csak
a két- vagy többnyelvű beszélők által használt nyelvváltozatokban talál-
ható nyelvi formák.

50. Nyelvi multilingvizmus (1a) – mint általánosabb nyelvi ideológia az
a meggyőződés, hogy mind egyéni, mind közösségi szinten a többnyel-
vűség a természetes állapot, hiszen a földön élő embereknek valószínű-
leg több mint a fele két- vagy többnyelvű. Ezért a két- vagy többnyelvű 
beszélő nyelvhasználatát nem helyes az egynyelvűével összemérni; ha-
sonlóképpen a két- vagy többnyelvű beszélőközösség nyelvi viszonyai
a mintaadók, amelyhez képest az egynyelvű elrendeződések problema-
tikusnak minősülnek.

51. Nyelvi multilingvizmus (2a) – mint nyelvhelyességi ideológia makro-
szinten az a meggyőződés, hogy a nyelv többnyelvű beszélők által hasz-
nált változatai ugyanolyan értékesek és helyesek, mint az egynyelvűek 
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által használt változatok; mikroszinten az a meggyőződés, hogy a több-
nyelvű beszélők által használt nyelvváltozatokban előforduló nyelvi for-
mák ugyanolyan értékesek és helyesek, mint a csak a két- vagy többnyel-
vű beszélők által használt nyelvváltozatokban található nyelvi formák.

52. Nyelvi nativizmus (1b) – az a meggyőződés, hogy a nyelv az anyanyel-
vi beszélők „tulajdona”: csak ők tudják azt „tökéletesen” elsajátítani és 
használni, csak ők képesek pl. a nyelvi rendszerben található alterna-
tív formák közötti finom jelentés- vagy stíluskülönbség észlelésére. Az 
anyanyelvi beszélők mintegy „nyelvi szakértők”, olyan tudást birtokol-
nak, amelyre nem anyanyelvi beszélők nem tehetnek szert. Más beszé-
lőknek az adott nyelvhez való viszonya ettől jelentősen eltér. 

53. Nyelvi naturalizmus (2b) – az a meggyőződés, hogy a jelölő és a jelölt 
közötti természetes viszonyon alapuló nyelvi formák különleges értéket 
képviselnek, s az ilyeneket nagyobb számban tartalmazó nyelvek, nyelv-
változatok értékesebbek más nyelveknél, nyelvváltozatoknál.

54. Nyelvi normalizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, hogy a ter-
mészetes, megszokott, elterjedt, és ilyen értelemben szabályszerű, vagyis 
„normális” nyelvi formákat tartalmazó közlések eredendően helyesek; 
mikroszinten az a meggyőződés, hogy a természetes, megszokott, elter-
jedt, és ilyen értelemben szabályszerű, vagyis „normális” nyelvi formák 
eredendően helyesek.

55. Nyelvi okcidentalizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy a nyugati tár-
sadalmakban (szigorúbban véve Nyugat-Európában és Észak-Ameriká-
ban, tágabban véve Észak-, Közép- és Dél-Európában, Ausztráliában, Új-
Zélandon is) uralkodó nyelvi ideológiák, nyelvi megközelítések, nyelvi 
értékek, értékrendek egyetemesen érvényesek a világ minden táján.

56. Nyelvi oligolinvizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy a soknyelvűség 
hátrányos állapot, egyfajta nyelvi káosz, s ezért azok az országok, ame-
lyekben nagyon sok (őshonos) nyelv használatos (pl. számos afrikai 
ország) jobban teszik, ha a hivatalosan elismert és támogatott nyelvek 
számát csupán néhányra korlátozzák.

57. Nyelvi opulizmus (1a) – mint általánosabb nyelvi ideológia az a meg-
győződés, hogy azok a nyelvi változások, melyek eredményeképpen új 
formák jelennek meg a nyelvben, pozitívan értékelendők, mivel az új 
nyelvi formák bekerülése a nyelvbe minden esetben gazdagodás; nyelv-
közi viszonylatban az a meggyőződés, hogy több nyelv együttélése egy 
államalakulaton belül az ország nyelvi és kulturális gazdagságának egyik 
forrása.

58. Nyelvi opulizmus (2a) – mint nyelvhelyességi ideológia makroszinten az 
a meggyőződés, hogy a különféle nyelvváltozatok a nyelv gazdagságának 
a kifejezői, ezért a nyelvváltozati sokféleség pozitív érték; mikroszinten az 

a meggyőződés, a nyelvben újonnan megjelenő nyelvi forma eredendően 
helyes, mert gazdagítja a nyelvet, attól függetlenül, hogy hiányt pótol-e.

59. Nyelvi organicizmus (1b) – az a meggyőződés, hogy a nyelv az élővilág 
növényi szervezeteihez hasonló, s az élőlényekhez hasonlóan különféle 
életjelenségeket mutat, pl. megszületés, fejlődés („virágzás”), visszafej-
lődés, halál; a nyelvek családokat alkotnak, egyik a másikból elágazik;
a nyelveket művelni kell, nyesegetni a vadhajtásokat, kigyomlálni belő-
lük a gazt stb. 

60. Nyelvi pedagogizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy az anyanyelvi 
nevelést, a nyelvalakítást, ill. nyelvi tanácsadást erkölcsi neveléssel kell 
összekapcsolni, ha azt akarjuk, hogy sikeres legyen.

61. Nyelvi pekuliarizmus (1b) – az a meggyőződés, hogy a kétnyelvű be-
szélők a beszélőknek egy sajátos válfaját képviselik, nyelvi tekintetben 
eredendően különböznek az egynyelvűektől, emezekkel semmilyen kö-
rülmények közt nem indokolt őket összehasonlítani.

62. Nyelvi performancionizmus (1b) – az a meggyőződés, hogy az újabban 
létrejött, a hagyományos nyelvi rendszerbe kevésbé beilleszkedő, purista 
szempontból kifogásolt stb. nyelvi formák elterjedtségüktől függetlenül 
puszta „nyelvhasználati jelenségek”, és nem részei a nyelvi rendszernek.

63. Nyelvi perszonalizmus (2b) – makroszinten az a meggyőződés, hogy 
úgy kell fogalmazni, hogy a cselekvő személye nyilvánvaló legyen;
a személytelen fogalmazás eredendően negatív jelenség; mikroszinten az 
a meggyőződés, hogy a személytelen fogalmazást lehetővé tevő, a cse-
lekvő személyére explicit módon nem utaló nyelvi formák eredendően 
rosszabbak, mint a cselekvő személyére egyértelműen utaló nyelvi for-
mák. 

64. Nyelvi plebejizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, hogy
a kevésbé iskolázott társadalmi rétegek nyelvhasználata eredendően 
értékesebb, jobb, helyesebb az iskolázottabb társadalmi rétegekénél; 
mikroszinten az a meggyőződés, hogy a kevésbé iskolázott társadalmi 
rétegek által használt nyelvi formák eredendően helyesebbek, mint az 
iskolázottabb társadalmi rétegek által használt nyelvi formák.

65. Nyelvi primordializmus (1a) – az a meggyőződés, hogy a világ törté-
netileg első nyelve különleges értéket képvisel, e nyelvet felsőbbrendű-
vé teszi más nyelvekkel szemben; ez az ideológia nyilvánul meg abban
a törekvésben, hogy az egyes nyelvközösséget saját nyelvüket tartsák az 
első nyelvnek (a zsidó-keresztény kultúrában: a Paradicsomban beszélt 
nyelvnek).

66. Nyelvi progresszizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy a modern tár-
sadalmakban a társadalmi előrehaladás elengedhetetlen nyelvi feltétele
a standard nyelvváltozat ismerete és használata.
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67. Nyelvi reifikacionizmus (1b) – az a meggyőződés, hogy a nyelvek és ha-
sonlóképpen a nyelvváltozatok a beszélőkön kívül létező, egymástól jól 
elválasztható, megszámlálható, dologszerű entitások, amelyek tudnak 
– többek között – „érintkezni egymással”, „hatni egymásra”, társadalmi-
lag és területileg „tagoltak” lenni stb.

68. Nyelvi relativizmus (1b) – erősebb formájában az a meggyőződés, hogy 
a nyelv a maga sajátos, más nyelvekre nem jellemző formáival meghatá-
rozza az azt beszélő közösség gondolkodásmódját; enyhébb formájában 
a nyelv befolyásolja, de nem határozza meg az azt beszélő közösség gon-
dolkodásmódját.

69. Nyelvi relinkvizmus (1b) – az a meggyőződés, hogy az előnytelennek 
gondolt nyelvi változások – különösen azok, amelyek idegen nyelvek 
hatására következnek be – egy nyelv leépüléséhez, majd a beszélők általi 
elhagyásához, azaz nyelvcseréhez vezethetnek.

70. Nyelvi strukturizmus (1b) – az a meggyőződés, hogy a világ nyelvei 
közt minőségi különbségek vannak nyelvi-szerkezeti jegyeik tekinteté-
ben; vannak nyelvileg tökéletesebb és kevésbé tökéletes nyelvek. Eny-
hébb formájában az a meggyőződés, hogy egy nyelv alkalmasabb bizo-
nyos funkciók ellátására, mint egy másik nyelv.

71. Nyelvi szakralizmus (1a) – mint általánosabb ideológia az a meggyőző-
dés, hogy némely nyelvek és nyelvváltozatok, ill. nyelvi formák valamely 
istenség és annak követői szemében különleges vallási értékkel vagy 
akár isteni tulajdonságokkal bírnak, s így e nyelvek, nyelvváltozatok, ill. 
nyelvi formák használata egyszersmind az adott istenségnek tetsző val-
lási cselekedet.

72. Nyelvi szakralizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, hogy
a szentnek tekintett nyelvek és nyelvváltozatok nyelvi szempontból is 
különleges értéket képviselnek, s használatuk – legalábbis vallási kon-
textusban – helyénvalóbb, mint más nyelveké és nyelvváltozatoké; 
mikroszinten az a meggyőződés, hogy a szentnek tekintett nyelvekben 
található sajátos nyelvi formák – legalábbis vallási kontextusban – ere-
dendően helyesebbek, mint más, szakrális értékkel nem bíró nyelvi for-
mák.

73. Nyelvi szkriptizmus (2b) – makroszinten az a meggyőződés, hogy az 
írott nyelvi termékek eredendően jobbak, értékesebbek, helyesebbek
a beszélt nyelvieknél; mikroszinten az a meggyőződés, hogy az írott nyel-
vi formák eredendően helyesebbek a beszélt nyelvi formáknál. Ez az ide-
ológia nyilvánul meg abban a törekvésben, hogy a beszélt nyelvben is az 
írott nyelv normája érvényesüljön.

74. Nyelvi szufficientizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy az érintett 
nyelvközösség nyelve olyan gazdag és fejlett, hogy nem szorul rá arra, 

hogy más nyelvekből kölcsönözzön nyelvi formákat vagy szerkezeti 
mintákat.

75. Nyelvi szuverenizmus (1a) – az a meggyőződés, mely szerint ahhoz 
hasonlóan, ahogy a nemzetállam szuverenitást gyakorol a saját területe 
fölött, az állam nyelvének vonatkozásában is szükség van az ún. nyelvi 
szuverenitás érvényesítésére, mégpedig nemcsak az adott nyelvre nézve, 
hanem az adott ország területén használt kisebbségi nyelvekre nézve is; 
így pl. a nyelvi szuverenitás nevében megszabható, hogy a kisebbségi 
nyelvekben milyen formában használják az államnyelvből származó tu-
lajdonneveket, sőt általában is a kölcsönzéstermékeket.

76. Nyelvi totemizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy a standard nyelvvál-
tozat a nyelv egészét reprezentálja, sőt a nyelv és az etnikum, ill. nemzet 
szoros kapcsolatának következtében magát az etnikumot, ill. nemzetet 
is; a nyelvhelyességi vétségek ily módon (szinte) a nemzet ellen elköve-
tett vétségnek minősülnek.

77. Nyelvi transzlatabilizmus (1b) – az a meggyőződés, hogy a nyelvek
a kölcsönös fordíthatóság viszonyában állnak egymással, azaz az egy 
nyelven nyelvileg kódolható üzenet egy másik nyelvben is maradéktala-
nul létrehozható nyelvi eszközökkel.

78. Nyelvi univerzalizmus (1a) – nyelvközi viszonylatban az a meggyőző-
dés, hogy a az államnyelv az adott ország minden lakosának közös tu-
lajdona, semleges érintkezési eszköz, amely összeköti az ország minden 
polgárát; nyelven belüli viszonylatban az a meggyőződés, hogy a stan-
dard nyelvváltozat az adott nyelv minden beszélőjének közös tulajdona, 
a kommunikációnak társadalmi szempontból semleges eszköze.

79. Nyelvi urbanizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, hogy a váro-
si nyelvváltozatok eredendően értékesebbek a falusi nyelvváltozatoknál; 
mikroszinten az a meggyőződés, hogy a városi emberek által használt 
nyelvi formák eredendően helyesebbek, mint a falusi emberek által 
használt nyelvi formák.

80. Nyelvi varietizmus (1b) – az a meggyőződés, hogy a nyelv egymástól jól 
elválasztható, megszámlálható, a nyelvészek, sőt részben a laikus beszé-
lők által is dologszerűen elképzelt nyelvváltozatokból, pl. dialektusokból 
és regiszterekből tevődik össze. E vélekedés szerint a beszélők nem egy 
általában vett nyelvet, hanem konkrét nyelvváltozatokat „használnak”, 
amikor beszélnek.

81. Nyelvi vernakularizmus (1a) – az a meggyőződés, melynek hívei a he-
lyi identitást „hitelesen” kifejező őshonos nyelveket, ill. nyelvváltozato-
kat előnyben részesítik a nagyobb hatósugarú, „hasznosabb”, de a helyi 
identitás kifejezésére nem vagy kevésbé alkalmas összekötő nyelvekkel, 
ill. a standard nyelvváltozattal szemben. 
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Cs. Nagy Lajos

A háziállatok, cselekvéseik és sajátságaik 
fogalomkör medvesalji megnevezési
rendszerének lexikológiai tagoltsági
és alaktani motiváltsági vizsgálata

Annotáció: A szerző tanulmányában a háziállatok, cselekvéseik és sajátossá-
gaik fogalomkörnek a medvesalji magyar nyelvjárási szókincsében vizsgálja 
az egyes fogalmak megnevezési rendszerének tagoltsági jellemzőit, morfo-
lógiai motiváltságát, valamint a megnevezéstípusok fajtáinak és szóföldrajzi 
vonatkozásainak az összefügéseit. Az elemzés alapján megállapítható, hogy 
a fogalomkör megnevezéseinek lexikai tagoltsága közepes. Ez azt jelenti, 
hogy a nyelvhasználók egy-egy fogalmat átlagosan három névvel illetnek.
A megnevezéstípusoknak öt változatát különíthetjük el ezen a tájegységen. 
A dolgozatot a tagoltsági viszonyokat számszerűen is bemutató adattár, va-
lamint 5 szóföldrajzi térkép egészíti ki. 

Kulcsszavak: alakilag és lexikailag tagolt megnevezési rendszer, tagoltsági 
mutató, tagoltsági fokozat, alaktani motiváltság, tőszó, összetétel, szószer-
kezet, képzés, elvonás, megnevezéstípus, szóföldrajz

Bevezetés

A magyar nyelvjárások atlaszának morfológiai és lexikai kérdései 
alapján 2003-tól végeztünk helyszíni gyűjtést Medvesalja 12 te-
lepülésén (Sőreg, Ajnácskő, Csevice, Gömöralmágy, Dobfenek, Gö-
mörpéterfala, Óbást, Egyházasbást [=Újbást], Bakóháza, Vecseklő, 
Medveshidegkút, Tajti). Megjegyzem, hogy a MNyA. munkatársai 
részéről ezen a vidéken rendszeres adatfelvétel nem történt. A múlt 

század harmincas-negyvenes éveiben Kovács István kutatta ezt a táj-
egységet, s gyűjtésének egy része meg is jelent a Bárczi Géza szer-
kesztette mutatványkötetben (l. Kovács 1947).

Medvesalji gyűjtéseimnek az anyagát áttekintve (Cs. Nagy 2003, 
2011) föltűnt, hogy egyes fogalomkörök szókincse alaki és lexikai ta-
goltság tekintetében mennyire gazdag. Jelen tanulmányomban a há-
ziállatok, cselekvéseik, sajátosságaik fogalomkör (MNyA. 314–388) 
lexikai tagoltságát vizsgálom. 

1. A fogalmak lexikai tagoltságának vizsgálata

Egy nyelvjárás szókészlete tagoltsági vizsgálatának a tárgya az azo-
nos denotátumú lexémák hangalakja és a lexémák egymáshoz való 
viszonya. A tagoltság azt fejezi ki, hogy egy adott nyelvi rendszeren, 
részrendszeren belül ugyanannak a fogalomnak, jelenségnek a jelö-
lésére hány megnevezés (szemantikai egység – vö. Imre 1987: 13) 
él, s azoknak milyen alaki jellemzőik vannak. Ezek alapján a szak-
irodalom megkülönböztet tagolatlan és tagolt megnevezési rend-
szereket (vö. Imre 1987: 6, Kiss 1990: 75–76, Bokor 1995: 97–100). 
A tagolt megnevezési rendszereken belül elhatároljuk egymástól
a csak alakilag, a csak lexikailag, valamint az alakilag és a lexikai-
lag egyaránt tagoltakat. Az alakilag tagolt csoportba soroljuk azokat
a megnevezési rendszereket, amelyek elemei között a címszóhoz 
képest fonematikus eltérés, fonémahiány vagy -többlet mutatkozik 
(pl. kikiríkú ~ kikiríkul ~ kukorékol ~ kukurúkú; vonít ~ vonyít; gëd™ 
~ gedó ~ gëdó ~ gid™· stb.). A lexikailag tagolt megnevezési rend-
szer legfőbb jellemzője az, hogy egy adott denotátumhoz két vagy 
több lexéma tartozik (pl. bőgőzik / brúgózik / dorombol / duruzsol 
/ morog / morg™tyúzik / muzsikāl; kotló / kotlós / kotyogós / ülős / 
ülőstyúk  stb). Az alakilag és lexikailag tagolt megnevezési rendszerű 
kategóriába tartoznak azok a fogalmak, amelyeknek a lexikai elemei 
közül legalább az egyiknek alakváltozata is van (pl. kríkog / kodācsó 
~ kodācsol / kotkodācsó ~ kotkodācsol / kotkodākol; k™s / méhëk™s / 
mēk™s / köpű ~ küpű / méhesköpű / méköpű / sz™lm™köpű; stb.).

Témánk szempontjából az alaki tagoltság érdektelen, annál több 
tanulsággal szolgálnak a lexikai tagoltságú rendszerek, vagyis azok, 
amelyekben egy adott denotátumhoz két vagy több lexéma tartozik. 
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A lexikai változatok mennyisége szerint a fogalom tagoltsága lehet 
erős (legalább 5 megnevezés), közepes (3–4 megnevezés) és gyenge 
(2 megnevezés). A tagoltság fokozatait mindig egy adott korpuszon 
belül érdemes vizsgálni s utána összehasonlítani másik adatbázis ha-
sonló elemzése során kapott értékekkel.

1.1. A fogalomkör lexikai tagoltságának általános jellemzői

1. táblázat

Lexikai tagoltság ige
%

fn
%

mn
%

Össz:
%

Ttlan 10
52,63%

8
42,11%

1
5,26%

19
28,79%

Tagolt 14
29,79%

29
61,70%

4
8,51%

47
71,21%

Össz: 24
36,36%

37
56,06%

5
7,58%

66
100%

Ez igen széles fogalomkör: összesen 66 fogalom sorolható ide. 
Uralkodó szófaj a főnév (37 = 56,06%), viszonylag magas az igék ará-
nya (24 = 36,36%), s előfordul néhány melléknév is (5 = 7,58%). 

A lexikai tagoltságot mutató 47 fogalom (1. táblázat 3. sora) meg-
nevezéseinek szófaji megoszlása a következő: 14 ige (29,79%), 29 fn 
(61,70%), 4 mn (8,51%). Ezeket a fogalmakat összesen 161 lexémával 
nevezték meg Medvesalján. A fogalmak szófaját tekintve a követke-
ző arány alakult ki: a 14 igei fogalmat 52 lexémával (tagoltsági muta-
tó: 3,71), a 29 főnévi fogalmat 97 lexémával (tagoltsági mutató: 3,34),
a 4 melléknévit pedig 12 lexémával (tagoltsági mutató: 3,00) fejezték ki.
A tagolt megnevezési rendszerű fogalmak átlagos tagoltsági mutatója te-
hát 161/47 = 3,43. Megállapíthatjuk, hogy e fogalomkör tagolt megneve-
zési rendszereinek az átlagos lexikai tagoltsága közepes fokú. Az 1. táblá-
zat harmadik sorának belső összefüggéseit láthatjuk a 2. táblázatban.

2. táblázat

szófaj LT-ból ALT-ból Összes Tagoltsági 
mutatóLex. Fog. Tag. Lex. Fog. Tag. Lexéma Fogalom

ige 24 6 4,00 28 8  3,50 52 14 3,71
fn 62 19 3,26 35 10 3,50 97 29 3,34
mn 8 2 4,00 4 2 2,00 12 4 3,00
összes 94 27 3,75 67 20 3,35 161 47 3,43

LT = lexikailag tagolt megnevezési rendszer; ALT = alakilag és lexikailag 
tagolt megnevezési rendszer

Ha a lexikailag tagolatlan megnevezési rendszereket is figyelembe 
vesszük, akkor az együttes tagoltsági mutató természetesen gyengül: 
180/66 = 2,73 lesz. Ezt mutatja a 3. táblázat.

3. táblázat
szófaj Tagolatlan AT + LT + ALT Összes Tagoltsági 

mutatóLex. Fog Tag. Lex. Fog. Tag. Lex. Fog.
ige 3 3 1,00 59 21 2,80 62 24 2,58
fn 3 3 1,00 102 34 3,00 105 37 2,84
mn – – – 13 5 2,60 13 5 2,60
összes 6 6 1,00 174 60 2,90 180 66 2,73
AT = alakilag tagolt megnevezési rendszer

1.2. A lexikai tagoltság fokozatának jellemzői

A fogalmak lexikai tagoltságának mértékét meghatározhatja a fo-
galomnak a megnevezési rendszerben elfoglalt helye. Általában 
tagolatlanok a szókincs legősibb rétegébe tartozó szavak, korai jö-
vevényszavaink, valamint a hagyományos paraszti gazdálkodás alap-
fogalmai közé tartozók. A megnevezés tagoltságának mértéke tárgyi 
tényezőktől is függ. Gyakori, hogy egy-egy növény, tárgy, szerszám 
egészének a megnevezési rendszere tagolatlan, valamely részének
a megnevezési rendszere pedig tagolt (vö. Imre 1987: 58). Például 
az ökör fogalma tagolatlan megnevezési rendszerű, de a balolda-
li ökörre négy lexémát is találunk: belső, h™jszos, kezes,  b™lold™los. 
Ezzel a lexikailag közepesen tagolt kategóriába sorolható. A méh-
kas megnevezési rendszere az erősen tagolt kategóriába tartozik
a hét lexémával: k™s, méhëk™s, mēk™s, köpű, méhesköpű, méköpű, 
sz™lm™köpű. Az eszközök, használati tárgyak az elmúlt századok fo-
lyamán sokat változtak. Ezt is tükrözik a megnevezési rendszerek.
A megnevezési rendszer tagoltságának a kialakulásához vezet-
het a beszélőközösség metaforikus névadása is, pl. bőnye, kendő, 
ny™kkendő, lebeny a tehén nyakán lelógó bőr neve.

1.2.1. E r ő s e n  t a g o l t  a megnevezési rendszere, vagyis leg-
alább 5 megnevezése van (8) [ige (3): cserdít, dorombol, üzekedik; 
fn (4): disznócsorda, kotlós, méhkas, szuka; mn (1): csökönyös] fo-
galomnak. 

1.2.2. K ö z e p e s e n  t a g o l t , ugyanis 3-4 megnevezése fordul 
elő (23) [ige (6): csikózik, hápog, kotkodácsol, kölykezik, malaco-
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zik, nyávog, fn (16): bal oldali ökör, bárány, csirke, disznóól, emse, 
gácsér, galambdúc, gebe, hóka, jobb oldali ökör, juhász, kifutó, leber-
nyeg, mangalica, méh, üsző; mn (1): meddő] fogalomnak.

1.2.3. G y e n g é n  t a g o l t ,  vagyis 2 megnevezése él (16) [ige (5): 
béget, gúnárzik, karmol, liheg, megellik; fn (9): baromfi, csikó, csűd, 
kanász, kese (disznó), kesely, kisliba, pata, tinó, mn (2): pej, pókos] 
fogalomnak. 

1.2.4. Ta g o l a t l a n , vagyis csak egy – akár a címszótól eltérő − 
lexikai változata van (19) [ige (10): bőg, gágog, harap, búg, cicerél, 
kukorékol, mekeg, nyerít, sziszeg, vonít; fn (8): csődör, kacsa, kanca, 
gida, gúnár, juh, pulyka, ürü; mn (1): kendermagos] fogalomnak. Az 
előbbi adatokat összesíti a 4. táblázat.

4. táblázat
Tagoltság Ige Főnév Melléknév Összes
Erősen  3      37,50 %  4      50% 1      12,50%  8      100%
Közepesen  6      26,09% 16      69,57% 1      4,34% 23      100%
Gyengén  5      31,25%  9      56,25% 2      12,50% 16      100%
Tagolatlan 10      52,63 %  8      42,11% 1      5,26% 19      100%
Összes 24      36,36% 37      56,06% 5      7,58% 66      100%

2. A lexémák alaktani motiváltsági vizsgálata

Az alaktanilag szinkrón szempontból tagolhatatlan egyszerű sza-
vakat motiválatlan szavaknak szokás nevezni. Ugyancsak a moti-
válatlanok közé sorolom a szlovák nyelvből származó jövevényszó-
kat is.  A nyelvjárási tanulmányokban a morfológiai motiváltság 
fogalmát a szokásosnál kissé szűkebben értelmezik, ugyanis csak 
az összetételeket és a szószerkezeteket nevezik motiváltnak, a kép-
zett szavakat nem (vö. Imre 1981: 2). Ezzel a felfogással ellentétben
a képzéseket is motiváltaknak tekintem. Az azonban, hogy melyik 
származékot sorolom a képzések, az összetételek, illetőleg a szó-
szerkezetek közé, nem egyszerű dolog. Ezek meghatározásában 
jelentős szerepe van mai nyelvérzékünknek, az azonos nyelvválto-
zatúságnak, az adott nyelvközösség nyelvhasználatában érvénye-
sülő normáknak, a nyelvjárási beszélők nyelvérzékének. Ezt azon-
ban tüzetesen még nem vizsgálták, s én sem ebből a szempontból 

gyűjtöttem anyagomat. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ne 
lenne néhány támpontunk. Ha a szótő passzív, önálló szóként nem 
él, és más (párhuzamos) származéka sincs, akkor nem vettem föl
a képzések közé, például: csámcsog, dadog, hergel ’cicerél’, lopocskol :
pocsol ’lubickol’; hóka ’sápadt’ és ’<lómegnevezés>’, hüvelyk ’hü-
velykujj’, pocsár ’tócsa’ stb., de képzésnek soroltam be például: leheg :
lehít ’liheg’, nyávog : nyavíkol; kehes : kehel, vakarcs : vakarék ’va-
karcs’ stb. adataimat. 

Az összetételek és a szószerkezetek szétválasztása sem könnyebb, 
ugyanis minősítésük a köznyelvben sem mindig problémamen-
tes, „meglehetősen nagy számban vannak ingadozások, többféle-
képpen is megítélhető esetek” (AkH. 11., 95. pont). A nyelvjárá-
si szókészlet elemei közül igen sok a paraszti életforma naponta 
használatos fogalmait, tárgyait műszóként nevezi meg, s ezt az 
adatok írásképének is tükröznie kell. Ezt az elvet valósították meg 
az atlasz szerkesztői azzal a törekvésükkel, hogy igyekeztek „min-
dig az illető nyelvjárás belső rendszeréből kiindulva állást foglal-
ni” (Deme 1975: 249–250). Ennek következtében a ma érvényben 
lévő szabályzati pontok egyikébe sem ütközik az adatok helyesírási 
formája. Ha csak az igekötő-használatban van a különbség, akkor 
összetételnek tekintem a címszótól eltérő változatot, például: bor-
jazik : megborjazik stb. Másik lényeges támpont a képzések, az ösz-
szetételek és a szószerkezetek megállapításában az atlasz környező 
kutatópontjainak adatbázisa. Az atlaszadatokkal történő összevetés 
gyakorta segített a kategorizálásban, a kétes esetek eldöntésében, 
különösen akkor, ha azonos vagy hasonló típusú adatokról volt szó. 
Az adatközlők intonációja is többször eligazító lehet a jelentéstani 
vonatkozások mellett. Jó néhány esetben ebből a célból hallgattam 
meg szövegfelvételeimet is.

A tőszókkal – bizonyos statisztikai adatoktól eltekintve – a továb-
biakban részletesen nem foglalkozom. Azért van azonban szükség 
figyelembevételükre, mert a különböző fogalmak megnevezésében 
egymás mellett élnek/élhetnek motivált és motiválatlan elemek.
A motivált kategóriában a képzett származékok között megkülön-
böztethetünk morfológiai jellegű mellékváltozato(ka)t is. A mellék-
változat az egyazon tőből hasonló jelentésű (szinonim) képzővel ala-
kult származék. Anyagomban ilyenek például a következők: fiadzik :
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fial, kotkodācsol : kotkodākol, lëhëg : lëhít stb. Grammatikai szem-
pontból ezeket valóban mellékváltozatoknak tekinthetjük, a beszélő 
szempontjából azonban a fentiek teljes értékű szemantikai egységek, 
s mint ilyenek, a megnevezési rendszereknek is egyenrangú tagjai. 
Ezért a megnevezési rendszerek tagoltsági mutatóinak a megállapí-
tásakor természetesen ezeket is számba vettem, de a motiváltságot 
bemutató összesítő táblázatban a morfológiai változatok mennyisé-
gét [ ]-be tett számmal jelzem. 

A lexémák morfológiai motiváltsági vizsgálata az előbbiek alapján 
tehát fogalomkörönként a következőket tartalmazza: a motiváltsági 
arányok bemutatását, valamint az egyes motiváltsági kategóriákhoz 
sorolt megnevezések listáját szófajonként. A képzésen belül külön-
válogatom az igei és a névszói származékokat. Az összetételeken és 
a szószerkezeteken belül viszont egyéb vizsgálatot nem végzek. Azt 
azonban megjegyzem, hogy – amire egyébként a címszók és a kér-
dések alapján is meglehetősen pontosan következtethetünk – az ösz-
szetételek, szószerkezetek túlnyomó része minőség-, illetve birtokos 
jelzős, egyéb csak elvétve fordul elő. A szószerkezetek között külön 
fölsorolom a laza szerkezetűeket. 

2.1. Motiválatlan megnevezések

2.1.1. Tőszók: ige (24): béget, bőg 1. ‘bőg’, 2. ’béget’, búg, csikar ’kar-
mol’, dorombol, duruzsol ’dorombol’, ellik 1. ’csikózik’, 2. ’kölykezik’, 
gágog, harap, hergel 1. ’cicerél’, 2. ’gúnárzik’, kodácsol ’kotkodácsol’, 
krepeg ’hápog’, kríkog ’kotkodácsol’, kodácsol, kukorékol, majúkol 
’nyávog’, mekeg, nyerít, sápog ’hápog’, sziszeg, vonít; fn (50): angol 
’kese (disznó)’, bacsó ’juhász’, bak, bárány, baromfi, bojtár ’juhász’, 
bőnye ’lebernyeg’, csibe ’csirke’, csikó, csirke, csorda ’disznócsorda’, 
csődör, csűd, csülök ’csűd’, csürhe ’disznócsorda’, dúc ’galambdúc’, eme 
’szuka’, emse, fehér ’kese (disznó)’, gebe, gethes ’gebe’, gida, girhes ’gebe’, 
gúnár, hóka, juh, kacsa, kanca, kaptár, karám ’kifutó’, karics ’kifutó’, 
kas ’méhkas’, kendő ’lebernyeg’, kesely, koca 1. ’emse’, 2. ’szuka’, kon-
da ’disznócsorda’, köpű ’méhkas’, köröm ’pata’, lebeny ’lebernyeg’, liba 
’kisliba’, mangalica, méh, ól ’disznóól’, pata,  pulyka, rajcsúr ’kifutó’, 
tinó, ürü, üsző, mn (5): csökönyös, kaptás ’pókos’, makrancos ’csökö-
nyös’, meddő, pej. 

2.2. Motivált megnevezések 

2.2.1. Összetételek: ige (2): felindul ’üzekedik’, megborjazik ’megel-
lik’; fn (31): anyadisznó ’emse’, bakkecske ’bak’, baloldalas ‚bal oldali 
ökör’, csikóló ‚csikó’, disznócsorda, disznófalka ’disznócsorda’, disznó-
nyáj ’disznócsorda’, disznóól, falkadisznó ’disznócsorda’, galambdúc, 
galambház ’galambdúc’, gúnárkacsa ’gácsér’, kacsagúnár ’gácsér’, kis-
bárány ’bárány’, kisbarika ’bárány’, kiscsibe ’csirke’, kiscsirke ’csirke’, 
kisliba, kocadisznó ’emse’, kocakutya ’szuka’, mangadisznó ’mangalica’, 
méhekas ’méhkas’, méhesköpű ’méhkas’, méhkas, méhköpű ’méhkas’, 
nyakkendő ’lebernyeg’, ökörtinó ’tinó’, szalmaköpű ’méhkas’, ülőstyúk 
’kotlós’, üszőborjú ’üsző’, üszőtinó ’üsző’; mn (1): kendermagos.

2.2.2. Szószerkezetek: ige (1): űződhetnék van ’üzekedik’; fn (2): 
tinós tehén ’üsző’, fias kutya ’szuka’. 

2.2.3. Képzések: ige: 35 (26+[9]): igei  származék 13+[8]): bő-
gőzik, ’dorombol’, brűgőzik ’dorombol’, csattant ’cserdít’, [csattint] 
’cserdít’, csettint ’cserdít’, folyat ’üzekedik’, futosik ’üzekedik’, kotkodá-
csol, [kotkodákol] ’kotkodácsol’, [lehít] ’liheg’, liheg, morog ’dorom-
bol’, [nyavíkol] ’nyávog’, nyávog, nyivákol ’nyávog’, pattant ’cserdít’, 
[pattint] ’cserdít’, [pattog] ’cserdít’, [pattogtat] ’cserdít’, üzekedik, 
[űződik] ’üzekedik’; névszói származék  (13+[1]): borjazik ’meg-
ellik’, csikózik, fiaddzik 1. ’csikózik’, 2. ’kölykezik’, 3. ’malacozik’, [fial] 
1. ’csikózik’, 2. ’kölykezik’, 3. ’malacozik’, gúnárzik, karmol, kölyke-
zik, malacozik, morgattyúzik ’dorombol’, muzsikál ’dorombol’; fn: 20 
(19+[1]: igei  származék  (5+[0]): kehes ’gebe’, kotló ’kotlós’, kotlós, 
kotyogós ’kotlós’, ülős ’kotlós’; névszói származék  (14+[1]): ap-
rólék ’baromfi’, belső ’bal oldali ökör’, hajszos ’bal oldali ökör’, haris-
nyás ’kesely’, hidas ’disznóól’, hókás ’hóka’, jobbos ’jobb oldali ökör’, 
juhász, kanász, kezes ’bal oldali ökör’, kondás ’kanász’, lámpás ’hóka’, 
méhe ’méh’, [méhecske] ’méh’, rudas ’jobb oldali ökör’; mn: 7 (6+[1]): 
igei  származék  (3): kötencs ’csökönyös’, kötődő ’csökönyös’, [kö-
tőző] ’csökönyös’; névszói származék  (4): meddős ’meddő’, tinós 
’meddő’, pejkó ’pej’, pókos. 

2.2.4. Elvonás : fn (2): manga ’mangalica’, mangali ’mangalica’. 
2.3. Az alaktani motivációs vizsgálat eredményeit összegezve

a következőket állapíthatjuk meg. A 62 igéből 24 tőszó (38,71%), 
35 képzés (56,45%), 2 összetétel (3,23%), 1 szószerkezet (1,61%)
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A 105 fõnévből 50 tőszó (47,61%), 20 képzés (19,05%), 31 összetétel 
(29,52%), 2 szószerkezet (1,91%), 2 elvonás (1,91%). A 13 melléknév 
közül 5 tőszó (38,46%), 7 képzés (53,85%), 1 összetétel (7,69%).

Az 5. táblázat szófajonként szemlélteti az alaktanilag motiválatlan 
(tőszók) és a motivált (összetétel, szószerkezet, szóképzés és elvonás) 
lexémák mennyiségi viszonyait. Az igék esetében a képzett alakok
a leggyakoribbak. Az állatok hangját, cselekvéseit kifejező hang-
utánzó és hangulatfestő igék a nyelvhasználók nyelvi kreativitását 
bizonyítják. Példaként kiemeljük a macska hangadására használt 
lexémákat: bőgőzik, brűgőzik, morog, morgattyúzik, muzsikál ’do-
rombol’, nyávog, nyavíkol, nyivákol ’nyávog’. A főnevek között a mo-
tiválatlan alakok a leggyakoribbak. Az állatokkal és az állattartással 
kapcsolatos fogalmak megnevezésére viszonylag magasabb a tőszók 
aránya. Például: bak, bárány, csődör, csikó, csirke, csorda ’disznócsor-
da’; bacsó ’juhász’, bojtár; karám, karics, rajcsúr ’kifutó’ stb. 

5. táblázat
Ige Főnév Melléknév Összesen

Motiválatlan 24 30,38% 50  63,30% 5 6,32% 79 100%
Összetétel 2 5,88% 31  91,18% 1 2,94% 34 100%
Szószerkezet 1 33,33% 2  66,67% – 3 100%
Szóképzés 35 56,45% 20  32,26% 7 11,29% 62 100%
Elvonás – 2 100% – 2 100%
Összesen 62 34,44% 105  58,33% 13 7,23% 180 100%

3. A megnevezéstípusok fajtái és szóföldrajzi vonatkozásai

A megnevezések típusát és szóföldrajzi jellemzőit vagy egy viszony-
lag nagyobb területről, tájegységről, vagy egy kisebb, de minden te-
lepülésről gyűjtött adatbázison érdemes elemezni. 

Imre Samu kategorizálása – mely jórészt a termesztett növények 
fogalomkörére vonatkozó megnevezések elemzése alapján készült 
– számomra is jó támpont. Az egész magyar nyelvterületről szárma-
zó adatokra alapozva, szóföldrajzi szempontokat is figyelembe véve, 
hat megnevezéstípust különít el (vö. 1981: 3–10). A medvesalji anyag 
alapján – a szóföldrajzi jellemzőket is tekintve – a következő 5. tí-
pus állapítható meg: 1. Az adott fogalomnak csak egy – többnyire 

köznyelvi –megnevezése van a területen, s ez vagy az egész terüle-
ten, vagy csak néhány településen él. 2. Kevésbé tagolt megnevezési 
rendszerben az egyik név többnyire az egész területen általános (fő-
változat), mellette egy helyi változat (mellékváltozat) fordul elő, vagy 
mindkettő egyenrangú változat. Ide sorolom azokat a fogalmakat is, 
amelyeknek ugyan két megnevezésük van, de egyikük sem általános 
a tájegységen, csupán szórványosan fordulnak elő. 3. Egy megne-
vezés az egész területen általános (főváltozat), de mellette több he-
lyi elnevezés is használatos. 4. Legalább három – közel egyenrangú 
– változat él egymás mellett, s a változatok használata területileg el-
különíthető. Ebben a kategóriában különbséget teszek azon rendsze-
rek között, amelyek elemei együttesen lefedik a tájegység egészét, s 
azok között, amelyeknek tagjai együttesen sem fedik le a tájegységet.
5. A vizsgált fogalomnak viszonylag sok megnevezése van. Ezek közül 
egyik-másik több helyen is előfordul, és gyakori a területi átfedés.

3.1. Egy köznyelvi megnevezése van a tagolatlan és a csak 
alaki tagoltságot mutató megnevezési rendszerű fogalmaknak. 
Egyetlen köznyelvi megnevezése van az egész területen 20 
fogalomnak: bőg, búg, cicerél, csődör, gágog, gida, gúnár, harap, 
juh, kacsa, kanca, kendermagos, kiherélik, kukorékol (1. Melléklet: 
MedvA. 343. kukorékol), mekeg, nyerít, pulyka, sziszeg, ürü, vonít. 

3.2. Két megnevezése él  a fogalmaknak, és a főváltozat
a mellékváltozattal  együtt lefedi a területet a következő 16 
fogalom megnevezési rendszerében: bak: bak : bakkecske, baromfi: 
baromfi : aprólék, béget: béget : bőg, csikó: csikó : csikóló, gúnárzik
(2. Melléklet: MedvA. 356. gúnárzik): gúnárzik : hergel, kanász: ka-
nász : kondás, karmol: csikar : karmol, kese (disznó): angol : fehér, ke-
sely: kesely : harisnyás, kisliba: kisliba : liba, liheg: liheg : lehít, megel-
lik: borjazik : megborjazik, pata: pata : köröm, pej: pej : pejkó, pókos: 
pókos : kaptás, tinó: tinó : ökörtinó. 

3.3. A főváltozat mellett több mellékváltozat jelentkezik, és a vál-
tozatok együttesen lefedik a területet. Néhány esetben 
még átfedés is mutatkozik. Ide a következő 25 fogalom megneve-
zési rendszere tartozik: bal oldali ökör: kezes : baloldalos : belső : 
hajszos, bárány: bárány : kisbárány : kisbarika, csikózik: csikózik : 
ellik : fiaddzik : fial, csirke: kiscsibe : kiscsirke : csibe : csirke, csökö-
nyös: kötődő : csökönyös : kötencs : kötőző : makrancos, disznócsorda
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(3. Melléklet: MedvA. 328. disznócsorda): disznónyáj : konda : csürhe :
csorda : disznófalka : disznócsorda : falkadisznó, disznóól: disznóól : 
hidas : ól, emse: koca : emse : anyadisznó : kocadisznó, gácsér: gúnár :
gúnárkacsa : kacsagúnár, galambdúc: galambdúc : dúc : galambház, 
gebe: gebe : girhes : kehes, hápog: hápog : krepeg : sápog, hóka: hóka :
hókás : lámpás, jobb oldali ökör: rudas : belső : jobbos, juhász: ju-
hász : bacsó : bojtár, kotkodácsol: kodácsol : kotkodácsol : kotkodákol :
kríkog, kotlós: kotlós : kotló : kotyogós : ülőstyúk : ülős, kölykezik: 
fiaddzik : kölykezik : ellik : fial, malacozik: fiaddzik : fial : malacozik, 
mangalica: manga : mangalica : mangali : mangadisznó, meddő: med-
dő : meddős : tinós, méh: méhe : méh : méhecske, méhkas: köpű : kas : 
méhkas : méhekas : méhköpű : méhesköpű : szalmaköpű, szuka: szuka :
koca : kocakutya : eme : fias kutya, üsző: üsző : üszőtinó : üszőborjú :
tinós tehén, üzekedik: űződik : futosik : folyat : felindul : üzekedik : 
űződhetnék van. 

3.4. Több, közel egyenrangú megnevezés él  egymás mel-
lett. A megnevezések lefedik a területet, és területi  átfedést 
is mutatnak 4 fogalom megnevezési rendszerében: kifutó: karics : 
rajcsúr : karám, nyávog: nyávog : majúkol : nyavíkol : nyivákol, cser-
dít (4. Melléklet: MedvA. 289. cserdít): pattant : csattant : csattint : 
pattint : pattog : csettint : pattogtat, dorombol: dorombol : morog : 
muzsikál : bőgőzik : brűgőzik : duruzsol : morgattyúzik. 

3.5. A változatok együttesen sem fedik le a területet
a következő 1 fogalom megnevezési rendszerében:, lebernyeg (5. Mel-
léklet: MedvA. 312. lebernyeg): kendő : bőnye : nyakkendő : lebeny.

A fogalmak megnevezési rendszerének lexikai tagoltsági és alak-
tani motiváltsági mikrovizsgálata fölveti azt a kérdést, hogy van-e, 
lehet-e összefüggés a lexikai tagoltság és a morfológiai motiválatlan-
ság között.

Adattár

6. fogalomkör: a háziállatok, cselekvéseik és sajátosságaik 
[MNyA. 314–388.]

6.1. Tagolatlan megnevezési rendszerű fogalmak: 
Medvesalja: ige (3): bőg, gágog, harap; fn (3): csődör, kacsa, kan-

ca; mn (0). Tagoltsági mutatók: ige: 1; fn: 1.
6.2. Tagolt megnevezési rendszerű fogalmak
6.2.1. Alakilag tagolt megnevezési rendszerű fogalmak:
Medvesalja: ige (7): búg: 2 – búg, búgik; cicerél: 3 – hergel, hergël, 

hërgël; kukorékol: 4 – kikiríkú, kikiríkul, kukorékol, kukurúkú; me-
keg: 2 – mekeg, mekëg; nyerít: 3 – nyerit, nyerít, nyërít; sziszeg:
4 – sziszeg, sziszëg, szíszeg, szíszëg; vonít: 2 – vonít, vonyít; fn (5): 
gida: 4 – gëd™, gedó, gëdó, gid™; gúnár: 2 – gunār, gúnār; juh: 2 – ju, 
juh; pulyka: 3 – pujk™, pulk™, pulyk™; ürü: 3 – örű, ürü, ürű; mn (1): 
kendermagos: 2 – kenderm™gos, kendërm™gos. Tagoltsági mutatók: 
ige: 20/7 = 2,86; fn: 14/5 = 2,8; mn: 2/1 = 2.

6.2.2. Lexikailag tagolt megnevezési rendszerű fogalmak
Medvesalja: ige (6): cserdít: 7 – cs™tt™nt, cs™ttint, csettint, p™tt™nt, 

p™ttint, p™ttog, p™ttogt™t; dorombol: 7 – bőgőzik, brúgózik, dorom-
bol, duruzsol, morog, morg™tyúzik, muzsikāl; gúnárzik: 2 – gunārzik, 
hergël; hápog: 3 – hāpog, krepëg, sāpog; karmol: 2 – csik™r, k™rmol; 
malacozik: 3 – fij™ddzik, fij™l, m™l™cozik; fn (19): bárány: 3 – bārāny, 
kizsbārāny, kizsbārik™; baromfi: 2 – ™prólék, b™romfi; csikó: 2 – csi-
kó, csikóló; disznócsorda: 7 – csord™, csürhe, kond™, disznócsor-
d™, disznóf™lk™, disznónyāj, f™lk™disznó; emse: 4 – emsë, koc™, 
™ny™disznó, koc™disznó; gácsér: 3 – gunār, gunārk™cs™, k™cs™gunār; 
hóka: 3 – hók™, hókās, lāmpās; jobb oldali ökör: 3 – belső, jobbos, 
rud™s; juhász: 3 – b™csó, bojtār, juhāsz; kanász: 2 – k™nāsz, kondās; 
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kese (disznó): 2 – ™ngol, fehér; kisliba: 2 – lib™, kislib™; kotlós:
5 – kotló, kotlós, kotyogós, ülős, ülőstyúk; lebernyeg: 4 – bőnye, ken-
dő, ny™kkendő, lebeny; mangalica: 4 – m™ng™, m™ng™li, m™ng™lic™, 
m™ng™disznó; pata: 2 – köröm, p™t™; szuka: 5 – emë, koc™, koc™kuty™, 
szuk™, fij™s kuty™; tinó: 2 – tinó, ökörtinó; üsző: 4 – üsző, üszőbornyú, 
üszőtinó, tinós tëhén; mn (2): csökönyös: 5 – csökönyös, kötëncs, kötő-
dő, kötőző, m™kr™ncos; meddő: 3 – meddő, meddős, tinós. Tagoltsági 
mutatók: ige : 24/6 = 4,0; fn: 62/19 = 3,26; mn: 8/2 = 4. 

6.2.3. Alakilag és lexikailag tagolt megnevezési rendszerű fogalmak
Medvesalja: ige (8): béget: 3A – 2L – bēget, béget, bőg; csikózik: 

5A  − 4L − csikóddzik, csikózik, ellik, fij™ddzik, fij™l; kotkodácsol:
6A − 4L – kríkog, kodācsó, kodācsol, kotkodācsó, kotkodācsol kot-
kodākol; kölykezik: 8A − 4L – ellik, fij™ddzik, fij™l, köjközik, kölkezik, 
kölykezik, kölykeddzik, külközik; liheg: 5A − 2L – lehëg, lëhëg, liheg, 
lihëg, lëhít; megellik: 5A − 2L – borj™zik, borny™zik, mëgborj™ddzik, 
mëgborj™zik, mëgborny™zik; nyávog: 5A − 4L –  m™jukol, m™júkol, 
nyāvog, ny™víkol, nyivākol; üzekedik: 7A − 6L – felindú, felindúl, 
foly™t, futosik, űzekegyik, űzőgyik, űzőthetnék v™n;  fn (10): bal oldali 
ökör: 5A − 4L – belső, h™jszos, kezes, kezës, b™lold™los; csirke: 6A − 
4L – cibe, csibe, csirke, kiscibe, kiscsibe, kiscsirke; csűd: 3A − 2L – csűd, 
csülök, csürök; disznóól: 6A − 3L – hid™s, híd™s, ó, ól, disznóó, disznó-
ól; galambdúc: 4A − 3L – dúc, g™l™mbduc, g™l™mbdúc, g™l™mphāz; 
gebe: 5A − 4L – gebe, gebë, gërhës, gethes, kehës; kesely: 6A − 2L 
– kesej, kesëj, kesel, kesely, kesëly, h™risnyās; kifutó: 7A − 3L – k™rām, 
k™rícs, k™récs, k™ris, k™rizs, l™jcsúr, r™jcsúr; méh: 6A − 3L – mēh, 
mehe, mehë, méhe, méhë, méhecske; méhkas: 8A − 7L – k™s, méhëk™s, 
mēk™s, köpű, küpű, méhesköpű, méköpű, sz™lm™köpű; mn (2): pej: 3A 
− 2L – pej, pel, pejkó; pókos: 3A − 2L – k™ptās, k™ttās, pókos. Tagolt-
sági mutatók: ige: A: 52/9 = 5,78; L: 28/8 = 3,50; fn: A: 139/28 = 4,96; 
L: 35/10 = 3,50; mn: A: 6/2 = 3; L: 4/2 = 2.
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Summary

The author analyses the categories of names of domestic animals, their actions 
and characteristics in the Hungarian dialectal vocabulary of Medvesalja 
(Slovakia) in the context of the proportional specifics of the designation 
structure of each notion, their morphological motivation as well as the 
connections of the types of designation and their geolexical references. As 
a result of the research we can conclude that the lexical distribution of the 
designation of this notional category is average. That is, the speakers use an 
average of three names for each notion. We can separate five different types 
of designation in this area. The study contains an appendix with the data 
presenting the proportional relations numerically as well as five geolexical 
maps. 

Térképmellékletek
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Misad Katalin

A helyesírás-tanítás gyakorlati kérdései
a kisebbségi oktatás szemszögéből1

Annotáció: Dolgozatomban a helyesírás-tanítás gyakorlati kérdéseivel foglal-
kozom a kisebbségi oktatás szemszögéből. Az írás első részében előbb megha-
tározom a helyesírás tantárgy helyét a szlovákiai alap- és középfokú oktatás-
ban, majd – egy magyar szakos pedagógusok körében végzett felmérés, illetve 
az anyanyelvtankönyvek helyesírási fejezetei/gyakorlatai alapján – áttekintem 
a helyesírás-tanítás során alkalmazott szemléleteket és módszereket. Munkám 
további részében a pozsonyi magyar tanszéken szerzett helyesírás-tanítási ta-
pasztalataimat teszem közzé: felvázolom a tanszék által biztosított kötelező és 
választható helyesírás tárgyak tartalmát, bemutatom a helyesírás-oktatás leg-
fontosabb eljárásait és módszereit, végül kitérek néhány, a kisebbségi helyzet 
következményeként felbukkanó helyesírási problémára. 

Kulcsszavak: kisebbségi oktatás, a helyesírás státusza, helyesírás-tanítás, 
szemléletek és módszerek, helyesírási problémák 

Bevezetés

A nyelv két alakban létezik: beszélt és írott formában. Kétségtelen, 
hogy e kettő közül a beszélt nyelv a korábbi és az elsődleges: egyrészt 

ez biztosította a nyelvek fejlődését, másrészt napjainkban is nagyobb 
szerepet tölt be a különféle kommunikációs színtereket illetően, mint 
írott változata. Az írott nyelv ugyanakkor lehetővé teszi mondaniva-
lónk nagyobb távolságra való közvetítését és hosszabb időre történő 
rögzítését, eredményesebben örökíti át a nyelvi hagyományt, s mind-
eközben hozzájárul a társadalom különböző területeinek fejlődését 
biztosító nyelvi standardok kialakításához  (vö. Benkő 1988: 237–242, 
D. Mátai 1994: 9–14, Szathmári 1995: 7–8). Ez utóbbi tevékenységhez 
kapcsolódóan jelenik meg a „helyes” írásra való törekvés, mely szo-
rosan összefügg a nyelvi norma kérdésével. E viszonyban együttesen 
mutatkozik meg a norma két alapvető jelentése: a szabályszerűség 
(azaz a minta) és az ismeret. A helyesírás tehát egyfajta eligazító jel-
legű normaként működik, melynek több speciális tulajdonsága van: 
a nyelvvel szemben mesterséges képződménynek számító, ennek kö-
vetkeztében tudatos produktumnak minősülő, (főképp iskolában) ta-
nult szabály alapú rendszer. Olyan viszonylag zárt minta, mely hosszú 
standardizációs folyamat eredményeként alakult ki, miközben részé-
vé vált egy közösség nyelvi hagyományának (vö. Szathmári 1995: 8, 
Tolcsvai Nagy 1996: 20, Fábián 1999a: 261, Fábián 1999b: 76).

1. A magyar helyesírás státusza kisebbségi helyzetben

Bármely nyelvnek kisebbségi nyelvként való használata természetes 
módon vonja maga után a nyelvhasználat speciális, az anyaországitól 
eltérő módosulásait, hiszen a különböző államokhoz való tartozás 
nemcsak egy vagy több nyelvvel való szoros kapcsolatot jelent, ha-
nem az anyaországitól eltérő kultúrákhoz, intézményrendszerekhez, 
szokásokhoz való kapcsolódást is (vö. Kiss 1994: 93). A többségi 
nyelv hatásának következtében kialakult nyelvi formák elsősorban
a kisebbségi magyar beszélők élőnyelvi megnyilatkozásaiban figyel-
hetők meg, de napjainkban már az írott nyelvben is egyre gyakrabban 
jelennek meg az anyaországitól eltérő kifejezés- és szerkezetformák. 
A helyesírás vonatkozásában egyelőre nem annyira erőteljes a több-
ségi nyelv hatása, mint a beszélt nyelvváltozatokban, de a kisebbségi 
magyar nyelvű sajtótermékek helyesírás alapú vizsgálatai azt bizo-
nyítják, hogy ez a terület sem mentes a többségi nyelv befolyásától

1 A dolgozat egy korábbi írás átdolgozott változata (l. Misad 2013). A témával kap-
csolatos kutatások az 1/0051/14. számú, Ideológie, identity a sebareprezentácia
v kontexte lingvistiky a literárnej vedy v multikulturálnom priestore című VEGA-
projekt keretében folytak a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi 
Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén (Comenius University, Fakulty 
of Arts, Department of Hungarian Language and Literature).
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(l. Kabán 1992: 69–70, Misad 2005: 94, Misad 2008: 105, Misad 2009: 
134). Márpedig a kodifikált írásmódok követése  két fontos ténye-
zőnek köszönhetően fenntarthatónak bizonyul: az egyik az, hogy 
a helyesírás esetében kizárólag formai jelenségekkel van dolgunk, 
melyeknek rendszerbe foglalt egységét könnyebb követni, illetve 
megtartani; a másik pedig az, hogy az anyaországon kívül magyar 
tannyelvű oktatási intézményt látogató kisebbségi tanulók a többség 
nyelvét csak második nyelvként tanulják, s annak helyesírási rend-
szerét – a kommunikációs, grammatikai és irodalmi ismeretek elsa-
játítását előtérbe helyező oktatási standardok előírásaihoz igazodva 
– csak alapszinten sajátítják el. Ráadásul minimális mértékben ol-
vasnak szlovák nyelvű szépirodalmat, ismeretterjesztő könyveket és 
sajtótermékeket, s ha a középiskola befejezése után nem értelmiségi 
pályát választanak, nem lesz nélkülözhetetlen szükségük a szlovák 
helyesírás gyakorlati alkalmazására. A fentiek okán a kisebbségi be-
szélők zöménél általában nem alakul ki a többségi nyelv helyesírá-
sának biztos tudása, ezért kevés a valószínűsége annak, hogy anya-
nyelvi helyesírási készségüket jelentősen befolyásolhatnák a többségi 
nyelv helyesírási rendszerének sajátosságai.  

Vizsgálatok bizonyítják, hogy a magyar akadémiai helyesírást
a kisebbségi helyzetben élők is központi jelentőségűnek, a szabályo-
zást és az előírások betartását pedig presztízsértékűnek tekintik. Mi 
sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a szlovákiai magyar tannyel-
vű iskolák, a magyar nyelvű kiadványokat előkészítő és megjelente-
tő szerkesztőségek, kiadók és egyéb magyar vonatkozású műhelyek 
saját bevallásuk szerint egyaránt a magyar helyesírás társadalmilag 
érvényes, standardnak elismert szabályait, irányelveit követik; s hogy
a kisebbségi magyar nyelvű lapok nyelvi tanácsadó rovatában meg-
jelenő ismeretterjesztő írások is a magyar helyesírási norma presztí-
zsét hangsúlyozzák (Misad 2009: 221–231). 

2. A helyesírás helye a szlovákiai magyar anyanyelvű 
oktatásban

Kisebbségi helyzetben meghatározó szerepe van annak a ténynek, 
milyen lehetőséget kapnak a kisebbség tagjai anyanyelvük intézmé-

nyes keretekben történő tanulására és fejlesztésére. Szlovákiában
a kisebbségi nyelvű oktatás a szlovákiai közoktatás integráns ré-
sze, amely tartalmában nem, csak az oktatás nyelvében különbözik
a többségi oktatástól. Ez azt jelenti, hogy a szlovák közoktatási tör-
vényhez kapcsolódó nevelési-oktatási dokumentumok nem térnek ki 
a nemzeti kisebbségek sajátos oktatási igényeire, melynek következ-
tében az alap- és középfokú oktatási intézmények minden tanulója 
– többségi és kisebbségi egyaránt – azonos tartalmú oktatásban ré-
szesül. A központi kerettantervek módosítását az oktatási miniszté-
rium rendelkezései szabályozzák, a helyi tantervek kialakításában az 
iskolák csak minimális mozgástérrel rendelkeznek (vö. Szabómihály 
2011a: 281–283, Misad 3014). 

A fentiek okán a kisebbségi tannyelvű iskolákban oktatott magyar 
nyelv és irodalom tantárgy mind tartalmában, mind szerkezetében 
utánozza a többségi anyanyelvi nevelést biztosító szlovák nyelv és 
irodalom tantárgyat. Az anyanyelvi művelődés általános kulcskom-
petenciáit – tekintet nélkül a kisebbségi és a többségi tanulók közötti 
nyelvi, kulturális stb. különbözőségekre – az ún. állami oktatási prog-
ram tartalmazza, amely a fő hangsúlyt a kommunikációs kultúra erő-
sítésére helyezi. A helyesírási készségek elsajátítására és fejlesztésére 
vonatkozó ajánlásokat a program a Nyelv és kommunikáció c. kom-
petencia keretében fogalmazza meg. Eszerint az alap2- és középiskolai 
helyesírás-oktatás elsődleges feladata az, hogy megtanítsa a tanulókat 
az elsajátított helyesírási ismeretek gyakorlatban való alkalmazására. 
A helyesírási tananyag beosztását a kapcsolódó dokumentumok (tan-
tervek, tematikák stb.) tartalmazzák, mégpedig az egyes évfolyamok-
ban oktatott grammatikai részterületekhez kapcsolódóan (l. Štátny 
vzdelávací program. Slovenský jazyk a literatúra. Príloha ISCED 
2, Štátny vzdelávací program. Maďarský jazyk a literatúra. Príloha 
ISCED 2, Štátny vzdelávací program. Slovenský jazyk a literatúra. 
Príloha ISCED 3A, Štátny vzdelávací program. Maďarský jazyk a lite-
ratúra. Príloha ISCED 3A). 

2 Az alapiskola a szlovák základná škola iskolatípus szlovákiai magyar standard 
kifejezésnek minősülő megnevezése (l. Jakab 1976). Bár sem jelentésbeli, sem 
egyéb akadálya nem lenne annak, hogy a szlovákiai magyarok is az anyaor-
szágban elterjedt általános iskola megnevezést használják, a több évtizedes 
hagyományra való tekintettel ez ma már nehezen képzelhető el.
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A megkérdezett pedagógusok többségének véleménye szerint az 
anyanyelvi műveltség fontos része a helyesírás, ezért egyetlen iskola-
típusban sem szabad elhanyagolni az oktatását. Az adatközlők egy ré-
sze mindemellett feleslegesnek tartja a programban kijelölt helyesírási 
tananyag részletességét, túlhangsúlyozását, azt azonban nem kifogá-
solják, hogy az alap- és középiskolák számára előírt helyesírási fejeze-
tek szinte semmiben sem különböznek egymástól; s általában azt sem 
veszik figyelembe, hogy a középiskolai helyesírás-tanítás célja nem az 
alapiskolában elsajátított ismeretek ismétlése, hanem azok megszilár-
dítása és kiszélesítése, valamint a tanulók helyesírási tudatosságának
a fokozása (vö. Antalné Szabó 1996: 98–99, Misad 2014: 149).

2.1. Alkalmazott szemléletek és módszerek

A magyar helyesírás tanításának két – a tantárgy-pedagógiai szakiro-
dalomban is nyomon követhető – alapvető szemléletformája jelenik 
meg a szlovákiai magyar anyanyelvű oktatásban: a mozaikszerű és
a rendszerszemléletű közelítésmód. Az előbbi az alap- és a középis-
kolai helyesírás-tanításra jellemző, s lényege, hogy a helyesírási tud-
nivalók elsajátítását a leíró nyelvtan egyes részrendszereihez, konk-
rét fejezeteihez köti. A felsőoktatásban A magyar helyesírás rendszere 
c. törzstárgy oktatása során ugyanakkor a rendszerszerű felfogás 
érvényesül, melynek fő ismertetőjegye, hogy a helyesírási ismerete-
ket az akadémiai helyesírásnak megfelelő rendszert követve önálló 
egységekben tárgyalja. A kisebbségi helyzetben folyó helyesírás-ta-
nításban a fenti szemléletek mellett – igaz, nagyon ritkán, s akkor 
is csak kiegészítő elemként – megjelenik egy harmadik, az összeve-
tésen alapuló felfogás is. Erre a többségi nyelv–kisebbségi nyelv, il-
letve anyaországi–határon túli viszonyításra azért van szükség, mert 
az állandó többségi környezet hatása – mint ahogy már korábban is 
utaltunk rá – nemcsak a beszélt, hanem az írott nyelvben is érezhe-
tő. A többségi nyelv helyesírási elveinek hatása elsősorban a szlovák 
intézménynevek és földrajzi nevek magyar elnevezésének írásmód-
ját érinti, de megfigyelhető például a központozásban is (vö. Péntek 
1996: 38, Szabómihály 2011b: 41, Misad 2012: 64–65).  

A vizsgálat szerint a kisebbségi oktatási intézmények pedagógusai 
a magyar helyesírási ismeretek tanításakor ugyanazokat a módsze-

reket alkalmazzák, mint anyaországi kollégáik, csak az arányokban 
figyelhető meg különbség. Az alapfokú oktatásban az induktív mód-
szert tartják a legcélravezetőbbnek a magyartanárok, a középfokú-
ban pedig szinte ugyanolyan arányban alkalmazzák az induktív és 
a deduktív módszert. A szlovákiai magyar helyesírás-tanításban 
nincs hagyománya a heurisztikus és a programozott módszernek, 
legalábbis erről tanúskodnak a megkérdezett pedagógusok válaszai: 
véleményük szerint ezek az eljárások csak a felsőoktatásban lehetnek 
hatékonyak. A hazai magyar vonatkozású tanszékek oktatói egyaránt 
azt vallják, hogy a helyesírási jellegű órákon az induktív, a deduktív 
és a heurisztikus módszert megfelelő arányban alkalmazzák, a prog-
ramozott eljárásnak azonban ezen az oktatási szinten sincs hagyo-
mánya (vö. Antalné Szabó 1995: 104–106, Ringlerová 2005). 

3. Helyesírás-tanítás a pozsonyi magyar tanszéken

Szlovákiában a következő felsőoktatási intézményekben van lehető-
ség magyar nyelvű, illetve magyar vonatkozású tanulmányi szakok 
látogatására: Comenius Egyetem BTK, Magyar Nyelv és Irodalom 
Tanszék (Pozsony); Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai 
Tanulmányok Kara, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet 
(Nyitra); Selye János Egyetem, Pedagógiai Kar, Magyar Nyelv és 
Irodalom Tanszék (Komárom); Bél Mátyás Egyetem, Humán Tu-
dományok Kara, Hungarisztika Tanszék3 (Besztercebánya); Eperje-
si Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalom Intézet (Eperjes). A szóban 
forgó intézmények többsége egynél több magyar vonatkozású kép-
zést biztosít többnyire szlovákiai magyar anyanyelvű, illetve magyar 
származású hallgatók számára. A besztercebányai műhely kivételé-
vel mindenhol folyik tanárképzés, a komáromi egyetem kivételével 
mindenütt van tolmács- és fordítóképzés, továbbá van példa magyar 
nyelvű kiadványszerkesztő-képzésre (pozsonyi tanszék), közigazga-
tási dolgozók magyar irányú képzésére (nyitrai intézet) és hungaro-
lógiai képzésre (besztercebányai tanszék) is. 

3 A besztercebányai tanszék a 2013/2014-es tanévtől kezdődően nem indít új 
magyar irányú alapképzést, melyből arra lehet következtetni, hogy a közeljö-
vőben megszűnik, ill. beolvad a kar egy másik, rokon profilú tanszékébe.
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3.1. A helyesírás mint törzstantárgy

A pozsonyi magyar tanszék minden magyar vonatkozású képzési 
programjában törzstárgyként szerepel A magyar helyesírás c. kurzus, 
melyet a tanárjelöltek az első évfolyam őszi félévében, a fordító- és 
szerkesztőjelöltek pedig az első évfolyam tavaszi félévében vesznek 
fel. A tananyag nagyrészt a helyesírási szabályzat fő témaköreihez4 
igazodik:
– A magyar helyesírás története,
– A magyar betűállomány,
– A helyesírási alapelvek,
– A különírás és az egybeírás,
– A tulajdonnevek írása a magyarban és a szlovákban, 
– A földrajzi nevek és intézménynevek írása a magyarban és a szlo-

vákban,
– Az idegen szavak írása,
– Az elválasztás. Az írásjelek, 
– A magyar és a szlovák írásjelhasználat különbözőségei,
– A rövidítések és a mozaikszók. A rövidítések írása a magyarban és 

a szlovákban,
– A számok írása. A keltezés,
– A nyelvi változások és a helyesírás.

Az első és az utolsó témát előadás formájában dolgozzuk fel, de 
mivel az óra gyakorlati jellegű, a hallgatók a többi témakörből, il-
letve ezek szabályzati részéből otthon készülnek fel. Ez általában 
úgy történik, hogy a hallgatók kitöltenek egy feladatlapot, amely az 
adott témakör szóanyagát dolgozza fel. A felkészüléskor mindenki
a saját módszerét követheti: bevallásuk szerint egyesek a szabálypon-
tok ismeretében próbálják megoldani a feladatokat; mások először 
megoldják őket, és ezután tekintik át a kapcsolódó szabálypontokat, 
de közülük is inkább csak azokat, amelyek ismerete nélkül nem tud-
nának megoldani egy-egy konkrét feladatot. Ugyancsak az otthoni 
felkészülés része bizonyos, a témakörhöz kapcsolódó írás elolvasása. 
Az óra általában a kitöltött feladatlap ellenőrzésével kezdődik, majd 

az otthoni készüléskor felmerült kérdések megbeszélésével folytató-
dik. Ezután egy újabb feladatlapot töltenek ki a hallgatók, mellyel 
azt bizonyíthatják, hogy képesek az áttanulmányozott helyesírási 
szabályok alkalmazására. Ezeket a feladatokat legtöbbször egyénen-
ként, ritkábban csoportmunkában oldják meg, és csak a megoldás 
során leggyakrabban felmerülő problémákat beszéljük meg közösen
(vö. Fercsik: 1995: 119–120). Az órán különös figyelmet fordítunk 
a különböző alapozó helyesírási kézikönyvek (A magyar helyesírás 
szabályai, Helyesírás, Magyar helyesírási szótár stb.), szaknyelvi he-
lyesírási szabályzatok (pl. Közgazdasági helyesírási szótár, Műszaki 
helyesírási szótár, Orvosi helyesírási szótár) és egyéb kapcsolódó kiad-
ványok (pl. Idegen szavak és kifejezések szótára, Magyar kiejtési szótár 
stb.) megismerésére és rendszeres használatára is.

A kötelező helyesírásórán szerzett ismeretekről a hallgatók két fél-
évközi, illetve egy félévet záró írásbeli dolgozattal adnak számot. Az 
értékelés fő szempontja az, hogy sikerült-e készségszintre fejleszteni-
ük az elsajátított helyesírási ismereteket, illetve valós nyelvi tényeken, 
példákon bemutatniuk a gyakorlatban való tudatos alkalmazásukat.  

3.2. A helyesírás mint választható tantárgy

A pozsonyi tanszéken a kötelező helyesírás tantárgy mellett választ-
ható tárgyként is jelen van a magyar helyesírás. Ezeket a kurzusokat 
általában azok a hallgatók látogatják, akik úgy érzik, hogy többet 
és mélyebben kell foglalkozniuk a helyesírással ahhoz, hogy képe-
sek legyenek a megismert szabályok adekvát alkalmazására. Éppen 
ezért a szemináriumok állandó része marad a feladatlapokkal való 
rendszeres munka, de mellette folyamatosan megjelennek a hallgatói 
kiselőadások is. Ezeknek a konkrét helyesírási problémához kapcso-
lódó témáját a félév elején választják ki a diákok. A továbbiakban 
felkutatják a téma elméleti hátterét, és önállóan gyűjtött példákkal 
támasztják alá a bemutatott jelenséget. Az 5-6 perces kiselőadásokat 
előbb a csoporttársak, majd a tanár értékeli. A félév végi aláírás meg-
szerzésének további feltétele egy helyesírási szójegyzék összeállítása, 
melynek lényege, hogy a hallgatók különböző színterekről – pl. szlo-
vákiai magyar sajtótermékek, kétnyelvű (szlovák–magyar) nyilvános 
feliratok, magyar nyelvű megnevezések az egyes árucikkek csoma-

4 A felsorolás a 2014/2015-ös tanév helyesírási tananyagát tükrözi. Mint látha-
tó, egyes témakörök feldolgozásakor külön figyelmet fordítunk a magyar és
a szlovák helyesírás jellegzetességeinek összehasonlító vizsgálatára. 
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golásán, kétnyelvű (szlovák–magyar) honlapok stb. – helyesírási hi-
bákat gyűjtenek össze, majd ezeket az előre megbeszélt szempontok 
szerint rendszerezik, javítják, és esetenként magyarázzák. Az egyéni 
teljesítmények értékelésének utolsó mozzanata egy tesztlap kitöltése, 
amelyben a félév során megismert gyakorlattípusokkal találkoznak
a hallgatók, s melyek anyaga az órákon megbeszélt egyes részterülete-
ket öleli fel (vö. Fercsik 1995: 120–121). Mivel a tanszék egyik tanul-
mányi programjában sem szerepel önálló helyesírásmódszertan-óra, 
a hallgatók a választható helyesírás tárgy keretében kapnak támpon-
tokat a helyesírási ismeretek átadásának módozataihoz, különös fi-
gyelmet fordítva a helyesírás interaktív gyakorlásának lehetőségeire.        

Tapasztalataim szerint a hallgatók többsége szívesen látogatja 
mind a kötelező, mind a választható helyesírás tárgyakat: egyrészt 
tudatában vannak annak, hogy akár pedagógusként, akár fordító-
ként vagy újságíróként, szerkesztőként dolgoznak majd tanulmá-
nyaik befejezése után, mindenhol készségszinten kell alkalmazni-
uk helyesírási ismereteiket; másrészt a tárgyhoz való vonzódásukat 
bizonyítják azok a helyesírási témájú évfolyamdolgozatok, TDK- és 
szakdolgozatok is, amelyek rendszeresen látnak napvilágot a pozso-
nyi tanszéken. Hallgatóink ezen kívül minden évben szép eredmény-
nyel vesznek részt a Nagy J. Béla országos helyesírási versenyen Eger-
ben, illetve egyéb szlovákiai magyar anyanyelvi versenyeken. 

4. A kisebbségben folyó helyesírás-tanítás néhány 
problémája

Az anyaországi és a határon túli köz- és felsőoktatásban helyesírást 
oktató tanárok és helyesírást tanuló diákok egybehangzó véleménye 
szerint a magyar helyesírás egyik legnehezebb részterülete a tulaj-
donnevek, ezen belül is a földrajzi nevek és az intézménynevek írása 
(vö. Bozsik 2008: 163). Ennek egyik oka minden bizonnyal a szóban 
forgó névfajták egyes típusainak eltérő írásmódjában, másik pedig 
az 1989-es év társadalmi változásaiban keresendő. Ez utóbbi követ-
kezményeképpen mind Magyarországon, mind a határon túl rövid 
időn belül átalakult az egyes országok intézményrendszere, s ez érte-
lemszerűen új intézménynévtípusok megjelenését vonta maga után. 

Mivel az érvényben lévő helyesírási szabályozás csak a korábbi álla-
potra vonatkozott, az elmúlt két évtizedben egyre dinamikusabban 
terjedtek az ingadozó, illetve vegyes írásmódú intézménynevek. Ez
a jelenség a mai napig nyomon követhető az anyaországi és a határon 
túli magyar írásgyakorlatban egyaránt (l. Misad 2009: 122–123). 

Kisebbségi helyzetben azonban még egy fontos tényező befolyá-
solja az intézménynevek írásmódját: az utódállamok közigazgatásá-
hoz, oktatásügyéhez és egyéb színtereihez kapcsolódó intézmények 
nevének magyarra fordításakor felmerülő helyesírási problémák. 
Ebben az esetben a kodifikálás egyik fontos mozzanata a többségi 
nyelvből magyarra fordított intézménynevek külső alakjának, azaz 
írott változatának a rögzítése, amely A magyar helyesírás szabályai 
alapján történik. A vonatkozó fő szabályt az AkH. 187. pontja tartal-
mazza, eszerint a hivatalok, társadalmi szervezetek, oktatási intéz-
mények, tudományos intézetek, alapítványok, pártok, szövetkezetek, 
vállalatok és hasonlók többelemű, cégszerű nevében az és kötőszó, 
valamint a névelők kivételével minden tagot nagybetűvel kezdünk 
(pl.: Comenius Egyetem) (vö. AkH. 2000: 75). A szabályozás az in-
tézménynevek alárendelt egységeinek írásmódjára is vonatkozik: az 
intézmények alegységeinek nevét ugyanúgy kell írnunk, mint a fő-
intézményét, vagyis a kötőszó és a névelő kivételével minden egyes 
különírt egység nagy kezdőbetűs (pl.: a Comenius Egyetem Bölcsé-
szettudományi Kara) (vö. 189. pont, AkH. 2000: 76). A fenti sza-
bálypontokat követő írásmód általában nem okoz gondot kisebbségi 
helyzetben sem (Misad 2013: 50). 

Az írásgyakorlat azt mutatja, hogy a legnagyobb ingadozás a több-
ségi intézménynevek azon magyar megfelelőinek az írásában mutat-
kozik, amelyek az intézmény telephelyének nevét is tartalmazzák. Az 
AkH. szerint amennyiben a telephely neve vesszővel elválasztva az 
intézménynév végén áll, szervesen hozzátartozik a névhez. Az ilyen 
felépítésű intézménynevekben a telephely megnevezése -i képzős for-
mában a név élére is kerülhet, ebben az esetben a tulajdonnév szerves 
részének tekintjük, tehát nagybetűvel írjuk (pl.: Szegedi Nemzeti Szín-
ház) (vö. AkH. 188. pont b alpont).  A szlovák intézménynevek egy 
részében – elsősorban a különböző szintű oktatási intézmények meg-
nevezésében – a névnek szinte állandó tagja a telephely neve, amely 
az államnyelvi változatban a magyartól eltérően lokatívuszi esetben 
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van jelen (pl.: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
v Orechovej Potôni). A magyar megfeleltetésben az -i képzős helység-
névi tagot ilyenkor az intézménynév részének tekintjük, s az AkH. 
vonatkozó pontja szerint nagy kezdőbetűvel rögzítjük (Dióspatonyi 
Magyar Tannyelvű Alapiskola) (vö. AkH. 2000: 76, OH 2004: 218). 
Mivel a szlovák iskolanevekben a telephely neve akkor is szerves része 
a tulajdonnévnek, ha abban rajta kívül más megkülönböztető elem 
is szerepel, a Magyar Tudományos Akadémia Helyesírási Bizottsága 
egyik tagjának javaslata szerint akkor is a fentiekhez hasonló mó-
don járunk el, vagyis a helynévi elemet ilyenkor is nagy kezdőbetű-
vel javasoljuk írni (pl.: Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím 
jazykom maďarským v Dunajskej Strede – Dunaszerdahelyi Kodály 
Zoltán Magyar Tannyelvű Alapiskola). Az iskolák magyar nevének 
írásmódja abban az esetben is a fenti szabályozás szerint történik, 
ha az oktatás nyelvére utaló elemeket elhagyjuk a megnevezésből,
pl.: Dunaszerdahelyi Kodály Zoltán Alapiskola (a hivatalos szlovák 
nevet tükröző Dunaszerdahelyi Kodály Zoltán Magyar Tannyelvű 
Alapiskola helyett). Az olyan iskolatípusok nevének írott alakját, 
melyben a szótagszám okán kötőjeles írásmódot kellene alkalmaz-
ni, a szerint a szabálypont szerint rögzítjük, melynek alapján a tu-
lajdonnevekben – elsősorban az intézménynevekben – általában 
nem érvényesül a szótagszámlálási szabály, tehát: Dunaszerdahelyi 
Magyar Tannyelvű Leányszakközépiskola, Pöstyéni Vendéglátóipari 
és Idegenforgalmi Akadémia (vö. OH 2004: 131, Misad 2012: 64–65, 
Misad 2013: 51). A magyar nyelvi tervezéssel foglalkozó szlovákiai 
és magyarországi szakemberek által kidolgozott ajánlások azonban 
természetesen nem jelennek meg azonnal a köztudatban – ehhez 
hosszas ismeretterjesztő munkára van szükség –, így a szlovákiai 
magyar írásgyakorlatban ugyanannak az intézménynévnek gyakran 
ingadozik az írásmódja.

A fentiekhez hasonlóan nem kis gondot okoz a határon túlra ke-
rült régiók természet- és társadalom-földrajzi neveinek írásmódja is5. 

Szlovákiában ezek közül főként a településnevek és a domborzati ne-
vek magyar megfelelőjének írása mutat bizonyos anomáliákat. Még 
a hivatalosnak számító 1994-es településnév-jegyzékben is szerepel-
nek helyesírási szempontból helytelen alakulatok, pl. a kötőjellel írt 
Szádudvarnok-Méhész és a Perény-Hím, amelyek a szlovák elnevezést 
és annak írásmódbeli formáját másolják (l. Dvorníky-Včeláre, illetve 
Perín-Chym). Ezeknél vagy az egybeírást kell választani, amely a má-
sodikként említett község esetében nem okoz gondot (l. Perényhím), 
vagy más nevet kell bevezetni (pl.: Méhészudvarnok), hogy a tele-
pülésnevek írása megfeleljen a  magyar helyesírási szabályzat vonat-
kozó szabálypontjának (vö. Szabómihály 2011b: 41). Nem egységes 
továbbá az írásmódja a Podunajská nížiná-nak nevezett domborzati 
név magyar megfelelőjének sem: nem csak a szlovákiai magyar, de az 
anyaországi írásgyakorlatban is előfordul a Duna menti síkság, vala-
mint a Dunamenti-síkság változat is (vö. Szabómihály 2011b: 37). Az 
előzőekhez hasonló példák sora ezzel természetesen nem ér véget, 
de talán ez is elegendő ahhoz, hogy az új helyesírási szabályzat ki-
dolgozásával megbízott szakemberek, valamint az MTA Helyesírási 
Bizottságának tagjai belássák, milyen nagy szükség van a nyelvtudo-
mány néhány más területén már alkalmazott ún. határtalanításnak. 
Mivel ugyanaz a magyar helyesírás érvényes a határon innen és túl, 
a szabályzat szóanyagába be kell kerülnie annak a legfontosabb hatá-
ron túli tulajdonnévanyagnak, amelynek összegyűjtésében a határon 
túli nyelvészek tudnak segítséget nyújtani6.

Összegzés

 A dolgozatban annak feltérképezésére vállalkoztam, milyen irány-
ban halad s mely elvek és módszerek alkalmazásával folyik a magyar 
helyesírás oktatása a szlovákiai magyar tannyelvű oktatási intézmé-
nyekben, ill. betekintést nyújtottam a kisebbségi helyzetben folyó 
helyesírás-oktatás néhány – az anyaországitól eltérő – problémájá-

5 Ezek a földrajzi nevek kikerültek a magyarországi standardizálás hatóköré-
ből, az utódállamok pedig saját szempontjaik szerint megalkották államnyel-
vű földrajzi elnevezéseiket, miközben sok esetben a korábbi magyar neveket 
is megváltoztatták (l. Szabómihály 2011b: 22).

6 A Helyesírás c. Osiris-kiadvány szótári részébe bekerült ugyan néhány hatá-
ron túli magyar szó és megnevezés, kiválasztásuknál azonban a szerzők/szer-
kesztők nem vették figyelembe előfordulásuk gyakorisági mutatóit.
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ba. A vizsgálat általános tanulságaként azt állapítottam meg, hogy
a szlovákiai magyar tannyelvű iskolák számára egyértelműen A ma-
gyar helyesírás szabályai c. kiadvány a követendő kodifikáció, és erre 
épülnek az egyes oktatási szintek anyanyelvtankönyveinek helyesírá-
si fejezetei is. A vizsgálatból továbbá kiderült, hogy a helyesírás-ta-
nítás során alkalmazott felfogások és módszerek az utóbbi huszonöt 
évben lezajlott tanterv-átalakítások ellenére sem váltak korszerűbbé, 
s a tanulók helyesírás készsége sem lett biztosabb. Az alapfokon ta-
nító magyartanárok véleménye szerint a középiskolába jó helyesírá-
si készséggel érkező tanulók „visszafejlődnek”, mert a középiskolák 
„elhanyagolják” a helyesírás-tanítást, a középiskolai tanárok szerint 
viszont az általános iskolából az alapvető helyesírási szabályok isme-
rete nélkül engedik tovább a tanulókat. Ugyancsak magyar szakos 
pedagógusok állítják, hogy az alap- és középfokú oktatásban része-
sülő diákokat nem érdekli a helyesírás, a szabályok ismeretét felesle-
gesnek tartják, ezért a tanárnak minden egyes helyesírási anyagrész 
bevezetésekor meg kell küzdenie a tanulók „minek ezzel foglalkoz-
ni” hozzáállásával. A vizsgált felsőoktatási intézményben a hallga-
tók nem tartják haszontalannak a helyesírásórát, s többségük nyitott
a szabályzat megismerésére is, bár bírálják annak következetlensé-
geit, olykor ellentmondásait. Írásom néhány – a kétnyelvűségi hely-
zetből, azaz a többségi nyelv közvetlen hatásából adódó – helyesírási 
probléma bemutatásával zárul.
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Zhrnutie

Vo svojej práci sa zaoberám praktickými otázkami vyučovania pravopisu 
rodného jazyka na rôznych stupňoch maďarského národnostného školstva 
na Slovensku. V teoretických kapitolách príspevku určím miesto pravopi-
su vo vyučovaní materinského jazyka na základných a stredných školách 
s vyučovacím jazykom maďarským, potom na základe ankety uskutočnenej 
na vybraných národnostných školách predstavím najviac aplikované di-
daktické zásady a metódy používané pre vyučovanie pravopisu. V ďalších 
kapitolách sa venujem špecifickým otázkam výučby pravopisu na Katedre 
maďarského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenské-
ho v Bratislave, a to z pohľadu štruktúry a organizácie predmetu pravopisu 
v študijných programoch učiteľstvo, tlmočníctvo-prekladateľstvo a editor-
stvo. V záverečnej časti príspevku prezentujem niektoré problémy maďar-
ského pravopisu vyskytujúcich sa najmä v menšinovom prostredí.

Bilász Boglárka

„A szlovákot jobban kellene tudnom”
Diákok nyelvi ideológiái szlováknyelv-tudásukkal kapcsolatban1

Annotáció: Dolgozatomban egy nyelvi témájú interjúkra épülő kutatás 
eredményeit mutatom be arra összpontosítva, hogy szlovákiai magyar kö-
zépiskolák tanulói hogyan ítélik meg saját szlovák nyelvi kompetenciájukat. 
A rövid elméleti bevezető után ismertetem a vizsgálat módszertani kérdé-
seit és az adatközlők csoportját, mely 14 szlovákiai magyar középiskolás-
ból áll. A dolgozat érdemi részében a diákokkal készített interjúk elemzését 
mutatom be két témakör köré csoportosítva: egyrészt az interjúalanyok me-
tanyelvi diskurzusaiban megjelenő nyelvi platonizmusra térek ki, majd azt 
vizsgálom, hogyan értékelik saját szlováknyelv-tudásukat angolnyelv-tudá-
suk viszonyításában. 

Kulcsszavak: metanyelvi diskurzus, nyelvi platonizmus, szlovák nyelvi kom-
petencia

Bevezetés

A szlovákiai magyar iskolákban folyó szlováknyelv-oktatással sokan 
foglalkoznak nyelvészeti és módszertani-didaktikai szempontból, és 
a sajtóban is gyakran olvashatunk a témáról, de fórumok, közösségi 
oldalak kommentárjaiban is vitáznak róla a felhasználók. A többségi 
nyelv oktatásának kérdése tehát nem csak a szakembereket foglalkoz-

1 A tanulmány elkészülését az Agentúra na podporu výskumu a vývoja az 
APVV-0689-12. számú szerződés alapján támogatta. (Táto práca bola 
podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy 
č. APVV-0689-12.)
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tatja: a problémafelvetés mind a kisebbségi, mind a többségi lakosság 
diskurzusaiban megjelenik. Az a tény, hogy a szülők megfelelőnek 
tartják-e a magyar tannyelvű iskolákban folyó szlováknyelv-oktatást, 
jelentős mértékben befolyásolja, milyen tannyelvű iskolába íratják 
iskolaköteles gyermekeiket, mivel a szlováknyelv-tudást a Szlovákiá-
ban való érvényesülés egyik fontos feltételének tekintik. Jelen tanul-
mányban azzal foglalkozom, hogy vajon a szlovákiai magyar isko-
lákban tanuló középiskolás diákok hogyan beszélnek szlovák nyelvi 
kompetenciájukról, és metanyelvi diskurzusaikban hogyan ítélik 
meg más, általuk tanult nyelvekkel összehasonlítva.

1. Metanyelvi diskurzus és nyelvi ideológia

A tanulók metanyelvi diskurzusait vizsgálva metanyelvnek tekintek 
minden nyelvvel kapcsolatos megnyilvánulást és cselekvést, és ab-
ból indulok ki, hogy nyelvi reflexióra minden nyelvhasználó képes
(vö. Van Leeuwen 2004: 107–108, Edwards 1993: 222–223). A diskur-
zust folyamatosan hozzák létre a résztvevők, és dialektikus viszony-
ban van a diskurzuson kívül eső dolgokkal is, így a diskurzus önma-
gában nem vizsgálható, csak a belső és külső viszonyok figyelembe 
vételével (vö. Puchta–Potter 2002, Potter–Edwards 2001, Fairclough 
2010: 3–5, Laihonen 2009), tehát annak társadalmi és nyelvi kontex-
tusba való beágyazottsága az elsődleges értelmezési szempontok az 
elemzések során (vö. Schiffer 1994: 21–43, Waugh–Fonseca-Greber–
Vickers–Eröz 2007: 120).

A nyelvi ideológia és a metanyelv fogalma nehezen különíthető 
el egymástól. Szabó (2012: 14) szerint „a különbség úgy ragadható 
meg, hogy az ideológia terminus a szövegre mint magyarázatra, érv-
re, a metanyelv pedig a diskurzus menetére, folyamatára vonatkozik”. 
Vizsgálataim során abból indultam ki, hogy „nincs olyan nyelvről szó-
ló elképzelés, nyelvet a társadalommal összekapcsoló vélekedés, mely 
ideológiamentes lenne” (Laihonen 2011: 21), ezért a nyelvi ideológiák 
megfelelő elméleti keretet adnak a metanyelvi diskurzusok értelme-
zéséhez. A kutatás folyamán a nyelvi ideológia tágabb meghatáro-
zását veszem alapul, mely szerint a nyelvi ideológiák olyan nyelvvel 
kapcsolatos elképzelések – annak szerkezetéről, használatáról stb. –, 

melyek be vannak ágyazódva az adott társadalom kultúrájába (Gal 
2006: 178). A magyar nyelvhasználók jellemzően standard nyel-
vi kultúrában élnek (Milroy 2001: 530, vö. Kontra 2006), melyben 
uralkodik az az elképzelés, hogy létezik egy standard nyelvváltozat, 
melytől minden eltérés, kontextustól függetlenül negatívan értéke-
lendő. A szlovákiai magyar–szlovák kétnyelvű beszélők körében ezt 
az is erősíti, hogy a megállapítás a szlovák nyelvi közegre is jellem-
ző. Ezzel szorosan összefügg a nyelvi platonizmus ideológiája, mely 
szerint létezik egy „ideális” nyelvválatozat, és ennek értelmében
a nyelvhasználók célként tűzik ki ennek a „tökéletes” nyelvváltozat-
nak az elérését (vö. Lanstyák 2015). Elterjedt az a laikus elképzelés is, 
miszerint kétnyelvűnek az számít, aki mindkét általa használt nyel-
vet „tökéletesen” beszéli, ennek a változatnak az elérése pedig célként 
jelenik meg (vö. Bartha 1999: 32, Vančo 2014: 8). Ez a szemlélet rossz 
hatással lehet a kétnyelvű nyelvhasználók nyelvi kompetenciájának
a megítélésére.

Jelen tanulmányban arra keresem a választ, hogy szlovákiai ma-
gyar középiskolások metanyelvi diskurzusaiban milyen nyelvi ideo-
lógiák határozzák meg saját szlováknyelv-tudásuk megítélését.

2. A kutatás módszertana és az adatközlők jellemzése

Az adatgyűjtés félig strukturált nyelvi témájú interjúk segítségével 
történt, melyek során 14 tanulóval beszélgettem különböző évfo-
lyamokból a következő három szlovákiai magyar tannyelvű oktatási 
intézményből:
1. Két középiskola Szlovákia délnyugati részén: 

a) az egyik egy magyar többségű városban (4 adatközlő) – az adat-
közlőkre jellemző a nyelvjárási beszédmód, a többségi nyelvvel 
minimális a kapcsolatuk, a legtöbbjük esetében az iskolai szlo-
váknyelv-oktatásra korlátozódik – NySz1;

b) a másik egy szlovák többségű városban (4 adatközlő) – az adat-
közlők szintén jellemzően nyelvjárási beszélők, a többségi nyel-
vet azonban napi szinten használják, egy részüknél a szlovák
a domináns nyelv. Ez az aránybeli különbség a magyar tannyel-
vű iskola alacsony létszámán is megmutatkozik – NySz2.
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2. Egy középiskola Szlovákia keleti részén (5 adatközlő) – az adat-
közlők magyardomináns közegben élnek. Az iskola jellegzetessé-
ge, hogy egy épületben, közös igazgatás alatt oktatják a magyar és 
a szlovák tanítási nyelvű osztályokat – KSz.
A beszélgetéseket diktafon segítségével rögzítettem. Minden adat-

közlő esetében 45 perc állt a rendelkezésemre. Az interjú egy feladattal 
kezdődött, miszerint az adatközlőnek egy papírra nyomtatott ember-
figurába kellett belerajzolnia saját nyelvi portréját – be kellett jelöl-
nie minden olyan nyelvet, melyhez bármilyen módon köze van (vö. 
Busch 2010), továbbá jellemeznie kellett az egyes nyelvekhez fűződő 
viszonyát, nyelvi kompetenciáját. A kommentárokból az is kiderült, 
hogy milyen beszédhelyzetekben használják az adatközlők a bejelölt 
nyelveket. A továbbiakban néhány nyelvvel és nyelvhasználattal kap-
csolatos nyitott kérdés segítségével irányítottam a beszélgetést.

1. táblázat: Az interjúban részt vevő diákok adatai

Neme Lakhely Évfo-
lyam

Nyelvi portréban megadott 
nyelvek2

Szülők
anyanyelve

KSz-1 Férfi város 3. magyar, szlovák, angol, német, 
olasz Magyar

KSz-2 Férfi város 3. magyar, szlovák, angol, német Magyar
KSz-3 Nő város 2. magyar, szlovák, angol, német Magyar

KSz-4 Nő város 4. magyar, szlovák, angol, német, 
olasz, cseh, francia Magyar

KSz-5 Férfi falu 1. magyar, szlovák, angol, német Magyar

NySz1-1 Nő falu 3. magyar, szlovák, angol, spanyol, 
francia, orosz

Anya: magyar
Apa: szlovák

NySz1-2 Nő falu/
város 4. magyar, szlovák, angol, német, 

francia Magyar

NySz1-3 Férfi város 2. magyar, szlovák, angol, francia Magyar

NySz1-4 Nő város 1. magyar, szlovák, angol, német, 
francia, spanyol Magyar

NySz2-1 Férfi falu 3. magyar, szlovák, angol, német, 
olasz Magyar

NySz2-2 Nő falu 4. magyar, szlovák, angol, német Magyar
NySz2-3 Férfi város 2. magyar, szlovák, angol, német Magyar

NySz2-4 Férfi város 2. magyar, szlovák, angol Anya: magyar
Apa: szlovák

Az interjúk elemzésekor fontosnak tartottam figyelembe venni, 
hogy a beszélgetések iskolai környezetben, tanítási időben zajlottak, 
tehát valószínű, hogy a diákok próbáltak megfelelni bizonyos iskolai 
elvárásoknak, melyek a nyelvről való megnyilatkozáshoz kötődnek 
(vö. McKinney–Swann 2001). Fontos szempont még, hogy az inter-
júkészítő személye hatással van a diskurzus alakulására, ezt pedig 
teljes mértékben lehetetlen küszöbölni, bár a szociolingvisztikában 
a megfigyelői paradoxon ellensúlyozására különféle technikákat al-
kalmaznak (vö. Milroy–Gordon 2003: 68–72). Éppen ezért sokkal 
inkább célravezető, ha az interjúhelyzet jellegzetességeit tudatosít-
juk, és ahelyett, hogy eliminálni próbálnánk annak hatását, a nyelvi 
adatokat ennek fényében értelmezzük (De Fina–Perrino 2011: 4–6).

3. Hogyan ítélik meg a diákok saját szlováknyelv-
tudásukat?

A vizsgálatban részt vevő tanulók a nyelvi interjúk során, saját szlo-
vák nyelvi kompetenciájuk megítélése kapcsán főként az egynyel-
vű és kiegyensúlyozott kétnyelvű beszélőkével hasonlították össze
a nyelv használatukat, illetve – mivel minden adatközlő az angol 
nyelvet tanulja a leghosszabb ideje – ezzel a nyelvvel is összevetették 
szlovák nyelvtudásukat. 

3.1. Nyelvi platonizmus a nyelvi kompetencia megítélésében

A szlovákiai magyar középiskolákban használt magyarnyelv-tanköny-
vek első kötetének szerzői fontosnak tartják a nyelvi változatosság 
hangsúlyozását, valamint a nyelv társadalmi beágyazottságának a ki-
emelését (vö. Misad–Simon–Szabómihály 2009). Az egyes nyelvvál-
tozatok és nyelvek használatának beszédhelyzettől való függését a (1) 
példában mutatják be a szerzők, mely egy tipikus szlovákiai kétnyelvű-
ségi helyzet. Ez a példa annak a szemléltetésére is szolgál, hogy miben 
különbözik a kétnyelvű beszélő nyelvtudása az egynyelvűétől.

(1) „Például a Bodrogközben élő mérnök ismeri a helyi magyar nyelv-
járást, de a szlováknak nagy valószínűséggel csak a köznyelvi nyelvvál-

2 Minden adatközlő a magyar nyelvet jelölte meg anyanyelveként és legerősebb 
nyelveként is. A NySz2-4 adatközlő domináns nyelve a magyartanár szerint a 
szlovák, de maga az adatközlő ezt másként értékelte.
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tozatát sajátította el. Otthon a családban magyarul beszél, viszont szlo-
vák egyetemet végzett, ezért a munkájával kapcsolatos szakkifejezéseket 
elsősorban szlovákul ismeri. Mérnökünk mind a két nyelvet használva 
kiválóan elboldogul az életben, bár olykor a szlovákban ragozási hibát 
vét, a magyarországi kollégákkal beszélve esetleg megértési problémái 
vannak.” (Misad–Simon–Szabómihály 2009: 26)

Az idézett szövegből a diákok számára világossá válik, hogy
a kétnyelvű beszélő esetében hogyan kapcsolódnak az általa beszélt 
nyelvek az egyes nyelvhasználati színterekhez, miközben a szerzők 
felhívják a figyelmüket arra, hogy hasonló „nyelvi-nyelvhasználati 
problémák mind az egynyelvűek, mind a vegyes családból szárma-
zó kétnyelvűek esetében előfordulnak” (Misad–Simon–Szabómihály 
2009: 26). Így a tanulóknak a másodnyelvi kompetenciájukhoz kap-
csolódó önbizalmuk is növekedhet, hisz a szlováknyelv-tudásukkal 
szemben gyakran irreálisak a környezetük, ennek következtében 
pedig a saját elvárásaik is. Ez a szemléletmód azonban a diákokkal 
folytatott beszélgetések alatt nem került elő, sokkal inkább az volt 
jellemző, hogy kétnyelvűnek azt tekintik, akik gyermekkoruk óta 
„anyanyelvi szinten” beszélik mindkét nyelvüket. 

A (2) példában idézett KSz-2 adatközlő a kétnyelvű ember nyelvi 
kompetenciájának meghatározásakor a többi adatközlőhöz képest 
sokkal megengedőbb: legalább középfokú, szóban és írásban hasz-
nálható nyelvtudást feltételez. Ennek ellenére saját szlováknyelv-
tudásának megítélése kapcsán mégis bizonytalan. Ez azért is meg-
lepő, mivel a beszélgetés során kiderül, hogy szlovák anyanyelvű 
barátnőjével napi szinten használja a szlovák nyelvet, és baráti tár-
saságban is gyakran beszél szlovákul, nincsenek kommunikációs 
problémái, mivel pedig az iskolai oktatás során is tanul szlovákul, 
több mint valószínű, hogy írásban is használni tudja a szlovákot. 
Abban mégis bizonytalannak tűnik, hogy kétnyelvűnek nevezheti-
e magát. 

(2) KSz-2: Van egy olyan belátásom hogy a kétnyelvű ember az (.) aki (.) 
két nyelvet mondjuk a szlovák és magyar nyelvet (.) ö legalább középfo-
kon beszéli […] és tud írni is […]

T: És te () kétnyelvűnek tartod magad? Vagy többnyelvűnek?

KSz-2: (..) Nem tudom igazán eldönteni () nem tudom nem tudom () 
kellene egy felmérés hogy mennyire tudom a szlovák nyelvet beszélni

A magyar nyelvhasználattal kapcsolatos nyelvi platonizmus
(l. Lans tyák 2015) ideológiájának a kétnyelvűek második nyelvével 
kapcsolatos nyelvi önbizalom csökkentésében is nagy szerepe van. 
Ha a diákok mindkét nyelvükben – nem is csak az egynyelvű be-
szélőkéhez hasonló, hanem – a tökéletesnek nevezett, a valóságban 
nem is létező nyelvváltozat elsajátítását tűzik ki célul, akkor az csak 
a nyelvhasználatban jelentkező önbizalomhiányt eredményezhet, 
ahogy ezt a (3) példa mutatja. 

(3) NySz1-3: Szlovákul nem igen mertem beszélni mert féltem hogy vala-
mit rosszul mondok (…) és +//. és azért (.) szóval () nekem  lehet hogy () 
+//. hogy a szavak megvannak a fejemben meg minden ami rám ragadt () 
meg  (.) egyes ketteseim voltak szlovákból idáig (.) csak +//. csak ez a () öö 
kommunikáció (.) hogy úgy néha +//. úgy () félek kimondani valamit

Az, hogy a többségi nyelvet beszélők irreális elvárásai a szlovákiai 
magyarok szlováknyelv-tudásával szemben zavaróak az adatközlők 
számára, a (4) példában expliciten is megjelenik. Az adatközlőt arról 
kérdeztem, hogy mi zavarja jobban, ha szlovákok vagy ha magyarok 
javítják ki a nyelvhasználatát.

(4) NySz1-2: Inkább hogyha szlovákoknál javítanak ki (.) mert sok 
szlovák szerintem  így eléggé (.) kritikus a magyarokkal szemben és ez 
mondjuk rosszul esik néha hogyha kijavítanak […] mert akkor az más 
hangnemben javítanak ki mint  például a (.) magyarórákon

Az interjúk folyamán több esetben nyilvánvalóvá vált, hogy az 
adatközlők érzékelnek egy bizonyos fokú elvárást a szlovák nyelvi 
kompetenciájukkal kapcsolatban. Ez akár saját vélekedésként is elő-
fordult, miszerint jobban kellene tudniuk szlovákul, mivel Szlovákiá-
ban élnek, és már óvodás koruk óta tanulják a nyelvet. Ez azonban 
sokkal hangsúlyosabban tematizálódik azoknál a diákoknál, akik 
nem használják a szlovák nyelvet az iskolán kívüli kommunikáció-
ban, ezért valószínűleg kevesebb lehetőségük van azt gyakorolni.
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3.2. A szlovák nyelvi kompetencia megítélése az angol nyelvvel 
összehasonlítva

A beszélgetés kezdetén megjelenő nyelvi portrék kapcsán előkerült
a diákok által beszélt nyelvekhez kapcsolódó nyelvi kompetencia 
rangsorolása. Mivel minden adatközlő esetében a szlovák nyelv után 
az angol volt a legrégebb óta tanult nyelv, e két nyelv összehason-
lítását hosszasan fejtegették. Mindössze négy adatközlő – a KSz-3, 
NySz1-1, NySz2-3, NySz2-4 – mondta azt, hogy a magyar nyelv 
után a szlovák a legerősebb nyelve. Ebből ketten édesapjukkal a szlo-
vák nyelvet használják – egyikükről a tanára azt mondta, a szlovák
a dominánsabb nyelve – egy szlovákdomináns városban él, egy pedig 
szlovák tannyelvű óvodába járt, és szülei otthon is gyakran beszél-
nek vele szlovákul gyakorlásképpen. A többi diák a szlovák és an-
gol nyelvi kompetenciáját vagy megközelítőleg egyforma szintűnek 
ítélte meg, vagy az angolnyelv-tudását érzi erősebbnek. Ez azokra az 
adatközlőkre is jellemző, akik saját bevallásuk szerint sokkal gyak-
rabban használják a szlovák nyelvet, mint az angolt.

A KSz-4 adatközlő az (5) interjúrészletben arról beszél, miért 
gondolja úgy, hogy jobban beszél angolul, mint szlovákul.

(5)T: Szerinted mi lehet az oka annak hogy azt mondod a () angolt job-
ban tudod mint a szlovákot mert mondjuk lehet hogy szlovákot többet 
hallasz magad körül /-vagy többet kell használnod-/

KSz-4: /-Igen és ö-/ alap lenne hogy a szlovákot jobban kellene tud-
nom hisz már itt élek mióta de valahogy +//. (.) valahogy nem is érzem 
azt hogy a szlovák közel állna hozzám inkább csak egy olyan () muszájság 
nyelv hogy +//. valahogy ilyen () kell is meg nem is () itt is vagyok meg jó 
is lenne ha tudnám mert tényleg hogyha  () nem tudnék valahol nyuga-
ton elhelyezkedni az angolommal akkor () muszáj vagyok Szlovákia te-
rületén tevékenykedni és ö (.) hát () főiskola után kikerülve (.) szerintem 
furcsa lenne hogy nem tudnék szlovákul

T: De gondolod hogy ez ténylegesen van a nyelvtudásodba ilyen kü-
lönbség vagy csak () /-mondjuk a szlovákkal-/

KSz-4: /-Abból adódik-/ hogy így valahogy a szlovákot megkövetelik 
az angol meg az olyan volt hogy az tényleg egy új nyelv () azért érdeke-
sebb is volt mert még nem is ismertem () és valahogy (.) fontosabbnak 

tartom és ezért () tanultam angolt többet () viszont nem azt mondom () 
én elbeszélnék szlovákul de az nem lenne helyes  () komolyan én ilyen 
ragozásokat sose tudom +//. sose fogom tudni megtanulni viszont az an-
golban sokkal egyszerűbbek () nem ragozunk úgy és () szerintem attól is 
könnyebb hogyha mondanék is valamit akkor nem () félek attól annyira 
hogy rossz mert tudom hogy nem mondok olyan hülyeséget () szlovák-
ból már nagyobb hülyeséget tudok mondani szerintem

A KSz-4 adatközlő alapvető követelménynek nevezi, hogy 
jobban kellene tudnia szlovákul, mint angolul, ezzel reflektálva
a társadalmi elvárásra. Azt, hogy ez még sincs így, egyrészt azzal 
magyarázza, hogy nem áll hozzá közel a szlovák nyelv, másrészt 
pedig külföldön szeretne élni, így az angol nyelv ismerete sokkal 
fontosabb számára. Ha azonban mégis Szlovákiában kellene élnie, 
furcsa lenne, ha nem beszélne szlovákul. Abban, hogy az angolt 
szívesebben tanulja, az is közrejátszik, hogy a szlovák tanulására 
kötelességként tekint, ezzel szemben az angol sokkal érdekesebb 
számára, és „kötelező”-sége ellenére sem érzi tehernek a tanulását. 
A szlovák nyelv használata azért is esik az adatközlő nehezére, mert 
fél, hogy hibázik, és úgy érzi, a szlovák nyelvben erre nagyobb az 
esély, mint az angolban.

Hasonló narratívával más adatközlőknél is találkozhatunk. Bár
a diákok szlovák és angol nyelvi kompetenciáját nem állt módom-
ban megvizsgálni, az egyes nyelvek használati színtereit és gyakorisá-
gát figyelembe véve nagy eséllyel a szlovák nyelv gyakorlására nyílik 
több lehetősége az adatközlőknek, az angol nyelvet főként passzívan 
– angol nyelvű filmeket nézve, interneten szörfözve – használják. Az, 
hogy mégis az angolnyelv-tudásukat ítélik meg pozitívabban, azzal 
magyarázható, hogy már az alacsonyabb nyelvi kompetencia esetén 
is gyakrabban van sikerélményük, míg a szlovák nyelvvel kapcsolat-
ban a „tökéletes” nyelvtudást állítják eléjük célként, ezért csak a „hi-
bátlan” nyelvhasználat esetén érzik úgy, hogy megfelelően használják
a nyelvet. 



80 81

Összegzés

A magyar tannyelvű középiskolát látogató tanulókkal készített nyelvi 
témájú interjúk során kiderült, hogy szlovák nyelvi kompetenciájuk 
megítélésében jelentős szerepe van a nyelvi platonizmusnak, vagyis 
az adatközlők a nyelvtudásukat egy ideálisnak tekintett nyelvválto-
zathoz mérik, éppen ezért a különböző kétnyelvűségi helyzetekből 
adódó, az egynyelvűekétől eltérő nyelvhasználatuk véleményük sze-
rint nem felel meg az elvárásoknak. Sokan közülük az angolnyelv-
tudásukat is jobbra értékelik, mint a szlovákot, annak ellenére, hogy 
gyakrabban használják aktívan a szlovák nyelvet. Ennek valószínű-
leg az lehet az oka, hogy az angol nyelvi kompetenciájukkal kapcso-
latban kisebbek az elvárások. Mivel a diákok negatívan ítélik meg 
szlovák nyelvi képességeiket, nem mernek szlovákul beszélni, így 
a nyelvi kompetenciájuk javítására is kevesebb esélyük van. Éppen 
ezért fontos lenne, hogy reális elvárásokkal találkozzanak, melynek 
következtében nyelvi önbizalmuk is növekedhetne.
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Zhrnutie

Témou tejto práce je analýza naratívnych interview s metajazykovou te-
matikou. Hlavným cieľom práce je skúmanie názoru študentov stredných 
škôl s vyučovacím jazykom maďarským na vlastnú jazykovú kompetenciu 
v slovenskom jazyku. Respondentmi výskumu boli štrnásti študenti troch 
gymnázii s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku. V úvodnej čas-
ti práce načrtnem základné teoretické východiská svojho bádania, v ďalšej 
časti sa venujem metodologickým otázkam výskumu. V hlavnej  kapitole 
práce analyzujem jazykové dáta z hľadiska jazykových ideológií. Venujem 
sa predovšetkým tomu, ako sa v študentských naratívach objavuje jazykový 
platonizmus spojený s evaluáciou ovládania slovenského jazyka, a to v po-
rovnaní s vlastnou jazykovou kompetenciou v anglickom jazyku. 
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Németh Szilvási Andrea

Nyelvtanítási elméletek és a magyar
mint idegen nyelv oktatása

Annotáció: Dolgozatomban a magyar mint idegen nyelv oktatásának tör-
ténete során alkalmazott módszerekkel foglalkozom, különös tekintettel 
a napjainkban elsőrendűnek tekintendő elvekre. Eközben kitérek a kom-
munikáció-központúságra való törekvésekre, a funkcionális nyelvtan és
a pragmatika tanításának, valamint a kontrasztív szemlélet érvényesítésé-
nek fontosságára.

Kulcsszavak: magyar mint idegen nyelv, didaktikai és metodikai szemlélet-
módok, nyelvtanítási módszer, kommunikáció-központúság, funkcionális 
nyelvtan, pragmatika, kontrasztív szemlélet

Bevezetés

A magyar mint idegen nyelv oktatásában alapvetően ugyanazok
a nyelvoktatási módszerek voltak és vannak használatban, s ugyan-
azok a didaktikai és metodikai szemléletmódváltások következtek 
be, amelyek általában véve az idegennyelv-oktatást jellemezték, ill. 
napjainkban jellemzik. Kifejezetten a magyar idegen nyelvként való 
oktatására kifejlesztett módszerek nincsenek, de ebből a tényből nem 
következik evidensen az sem, hogy bármelyik, az idegennyelv-okta-
tásban alkalmazott módszer vagy bevált felfogás eredményes lenne
a magyarnyelv-tanításban is (vö. Hurka 2002: 59).

A fenti megállapítás általában minden nyelvre vonatkozóan meg-
állja a helyét, hiszen a nyelvtanításnak/nyelvtanulásnak csak egy 
vagy néhány szegmensére fókuszáló módszerek logikus módon nem 

lehetnek alkalmasak azon területek fejlesztésére, amelyekre nem vo-
natkoznak: vagy mert kidolgozóik nem tartották őket a nyelvtanulás 
szempontjából alapvetően fontosnak, vagy mert más módszereket 
sokkal lényegesebbnek gondoltak, s ezáltal az előbbieket háttérbe 
szorították. A modern nyelvtanítási felfogás szerint így a kívánt cél, 
azaz a sokrétű nyelvtudás elérése érdekében soha nem egy, hanem 
mindig több módszer alkalmazására van szükség. Ez az állítás a tan-
anyagtól, vagyis a nyelv kiemelt és didaktizált részétől függetlenül is 
igaz, hiszen a módszer kiválasztását más alapvető tényezők – pl. a ta-
nuló(k) kora, műveltségi szintje, nyelvi és kulturális előképzettsége, 
anyanyelve stb. – is befolyásolják; így egy heterogén csoport minden 
tagjának a nyelvtanulásban elért sikerét sem biztosíthatja egyetlen, 
csak több módszer alkalmazása egyszerre vagy egymás után. A kor-
szerű idegennyelv-oktatásban ezért kialakultak ún. integrált mód-
szerek (mint amilyen a kommunikatív nyelvoktatás is), amelyek
a felsorolt befolyásoló tényezőket figyelembe véve a hagyományos-
nak nevezett módszerek eljárásai közül mindig azt alkalmazzák, 
amelyik éppen a nyelvtanulás eredményessége szempontjából indo-
kolt (vö. Bárdos 1997: 102–109).

1. A magyar mint idegen nyelv oktatása során 
alkalmazott módszerek

A magyar mint idegen nyelv oktatásának több mint kétszáz éves tör-
ténete során alkalmazott nyelvtanítási módszerekről elsősorban a kü-
lönböző korszakokban megjelent, a magyart nem anyanyelvként ta-
nulók számára, valamilyen közvetítőnyelven vagy magyarul írt, de
a magyar nyelvet külső szemszögből bemutató nyelvkönyvek és gram-
matikák szemléletmódja, felépítése alapján, ill. a 19. század közepétől 
kezdődően az ezekről szóló, egyre növekvő számú tudományos írá-
sokból, tanulmányokból kapunk képet. Mindezek figyelembevételé-
vel kijelenthetjük, hogy a magyar idegen nyelvként történő oktatására 
a 18. és a 19. században túlnyomórészt a nyelvtani-fordító módszer 
volt jellemző, mégpedig annak ellenére, hogy a szakma korabeli kép-
viselői kivétel nélkül egyetértettek abban, hogy az említett módszer 
a magyarnak idegen nyelvként való tanítására, tanulására nem kife-
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jezetten alkalmas. A nyelvtani-fordító mellett aztán idővel, a 19. szá-
zad folyamán népszerűvé vált a direkt módszer, majd később továb-
bi nyelvtanítási megközelítések is (pl. az olvastató, az audiolingvális,
a kognitív módszer; a 80-as évek végétől és a 90-es évek elejétől kez-
dődően pedig a kommunikatív nyelvoktatás). Még ha az említett ko-
rabeli nyelvkönyvek általában az éppen aktuális nyelvtanítási felfogá-
sokat követték is alapvetően, már a legrégebbi magyar mint idegen 
nyelv segédanyagainkban is – az azóta megjelenők többségében pedig 
fokozatosan növekvő mértékben – találunk utalást bizonyos, a ma-
gyar nyelv elsajátíthatóságának szempontjából jelentős elvek fontos-
ságának felismerésére, ill. az ezeket érintő útkeresésekre, törekvésekre. 
Ilyen jellegű tendenciák a kifejezetten a nyelvhasználat szempont-
jából legjelentősebb magyar grammatikai jelenségekre való fóku-
szálás, ill. ezen jelenségek funkcionális megközelítésére tett lépések,
a kontrasztivitásnak, a beszélt nyelvi kommunikációnak, a fokozatos-
ság elvének, a nyelvtan mellett a nyelvhasználat szabályszerűségeinek, 
valamint a mindennapi beszélt nyelvi fordulatok ismertetésének fon-
tosságára való figyelemfelhívás  (l. Nádor 1998: 55–123, Nádor 2006: 
15–30, Nádor 2010: 231–242, Hegedűs–Nádor–Pelcz 2006: 31–46, 
Máté 2009: 49–50, Molnár 2010: 176–179, Giay 1998: 361–362). 

A magyar mint idegen nyelv oktatásának minden befolyásoló ténye-
zőjét – köztük a nyelvtanuló(k) anyanyelvének, valamint a célnyelv-
nek, jelen esetben a magyarnak a sajátosságait is – figyelembe véve 
meghatározhatók bizonyos általános módszertani alapelvek, amelyek 
mint sokéves tapasztalatokra épülő, tartósan érvényes megállapítások 
kiindulópontul szolgálnak minden magyarul tanulni kívánó oktatásá-
nak esetében. Ezek – Giay Béla vizsgálati eredményeinek felhasználá-
sával – vázlatszerűen a következő tézisekben foglalhatók össze: 
– A nyelvtan, a szókincs és a kiejtés tanítása kapcsán egy olyan 

minimumot kell megszabni, amely a nyelvet tanuló számára az 
idegen nyelv használatához, a kommunikációhoz és megértéshez 
alapvetően szükséges.

– A nyelvi anyag (nyelvtan, szókincs) bemutatásának kontrasztív 
módon, vagyis a cél- és a forrásnyelv egyes részterületeinek össze-
vetésével kell megvalósulnia.

– A nyelvoktatásnak instrumentálisnak kell lennie, melynek során
a magyar nyelvnek a kommunikáció eszközeként kell megjelennie.

– A magyar mint idegen nyelv tanítása folyamán mind a négy nyel-
vi készség fejlesztése fontos, de a beszédprodukció és -percepció 
tökéletesítése elsődleges, vagyis az oktatásban a kommunikáció-
központúságra kell törekedni.

– A nyelvtanításnak és -tanulásnak a tudatosításon, automatizáción 
és az analógia tanulást és megértést segítő hatásának kihasználá-
sán kell alapulnia.

– Az órák nyelvének – amennyire csak lehet – a célnyelvnek, azaz
a magyarnak kell lennie (Giay 1998: 361, 363).
A vázolt alapelvek az aktuális tanulócsoportra jellemző, s az

ő konkrét oktatásukat befolyásoló tényezőkre való tekintettel továb-
bi pontokkal bővíthetők – ezek közé elsődlegesen anyanyelvüknek 
vagy forrásnyelvüknek a magyarral való összevetése, valamint a két 
nyelvi rendszer különbözőségéből adódó, s a nyelv egyes részterü-
letein esetlegesen jelentkező nehézségek feltárása tartozik –, me-
lyek által megkapjuk az adott nyelvet beszélők magyartanításának 
nyelvspecifikus módszertani alapelveit. 

2. Mai tendenciák a magyar mint idegen nyelv 
oktatásában

A szakma kortárs művelői napjainkban a magyar idegen nyelvként 
történő oktatásában a kommunikáció-központúságra való törekvést, 
valamint az ezzel szorosan összefüggő pragmatikai, nyelvhasznála-
ti szabályok ismertetését és elsajátíttatását, a nyelvtan funkcionális 
megközelítését, ill. a nyelvórákon a kontrasztivitásnak, azaz a cél- és 
forrásnyelvi jelenségek összevetésének megjelenését tartják elsőd-
legesen fontosnak (vö. Szili 2006a: 147–157; Szili 2010: 170–182; 
Misad 2002: 60). Az alábbi alfejezetekben az említett tendenciák je-
lentőségét tárgyalom részletesebben.

2.1. A kommunikáció-központúságra való törekvések

A kommunikatív szempontú nyelvoktatás Magyarországon a 90-es 
években való elterjedésével nagy mértékben átrendezte a magyar 
mint idegen nyelv oktatásának osztálytermi realizációját. Ennek 
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hatására napjainkban a magyartanár többé már nem mint autori-
tás jelenik meg a nyelvórákon, hanem mint a tanulókat a nyelvtudás 
felé vezető úton segítő partner. A nyelvtanulók sem csupán a nyelvi 
anyagot passzívan befogadó „nyelvet ismerőkké”, sokkal inkább azt 
aktívan használni kívánó beszélőkké akarnak válni, nyelvórai céljuk 
a kommunikatív kompetencia elérése. Mindezen körülmények ter-
mészetesen megváltoztatják az órákon alkalmazott munkaformákat 
is: a frontális munkát felváltja a csoport- vagy pármunka, melyek
a beszédkészség fejlesztésére alkalmasak, s az új felfogás több szem-
pontból hatással van a tananyagra is. Egyrészt a nyelvi készségek ki-
alakítása tekintetében a szóbeliségre helyeződik a hangsúly, ami által 
a beszéd és a beszédértés tökéletesítése kerül előtérbe; a nyelvi képes-
ségek (nyelvtan, szókincs, kiejtés, pragmatika) tanítása terén pedig 
a nyelvhasználat-központúság határozza meg az elsajátítandó nyel-
vi anyag mennyiségét és minőségét. Ennélfogva soha nem a teljes 
rendszer megtanítására kell törekedni, hanem annak mindig azon 
részére, amelyet a nyelvtanuló a mindennapi kommunikációja során 
hasznosítani tud. A nyelvórákon megjelenő szövegekre vonatkozó 
alapkövetelmény ezért ma már a hitelességre, autentikusságra való 
törekvés, vagyis a legfontosabb cél az, hogy a magyarnyelv-tanulók-
nak szánt olvasmányok, párbeszédek a mindennapi nyelvhasználatot 
tükrözzék, s ne egy éppen aktuális grammatikai jelenséget mutassa-
nak be vagy illusztráljanak. Az újfajta szemléletmód megváltoztatta 
az átvett tananyag begyakorlásának módját is: a drilleztetést felvál-
tották a tanulót cselekedtetve tanító, a nyelvi anyagot egy adott be-
szédhelyzetbe, kontextusba ágyazó, s annak ezáltal szituatív jelentést 
kölcsönző gyakorlatok (vö. Szili 2006a: 147–149, Gaál 2010: 17–20).

A kommunikáció-központú magyarnyelv-oktatásban átértékelő-
dik továbbá a nyelvtan szerepe, ez pedig megváltoztatja a grammati-
ka tanításának módját is. Az a tény azonban, hogy a kommunikatív 
szempontú nyelvoktatás alapelvei szerint többé már nem a gram-
matikai ismeretek képezik a nyelvtudás központi összetevőjét, nem 
jelenti azt, hogy nyelvtantanításra és -tanulásra a szóban forgó felfo-
gás szerint egyáltalán ne lenne szükség, csak éppen a grammatikai 
tudásnak is a kommunikációs készség szolgálatában kell állnia. Ez 
a cél egyrészt a nyelvtan funkcionális megközelítésű tanítása/tanu-
lása, másrészt pedig a magyar nyelv formarendszerének megértése, 

valamint tudatosítása révén érhető el. A különböző nyelvi formák 
és funkcióik ismerete ugyanis biztos és kreatív nyelvhasználatot tesz 
lehetővé, ill. segít a kommunikációs akadályok leküzdésében is, és 
a tanuló idegen nyelvű megnyilatkozásai nemcsak grammatikailag, 
de pragmatikailag is helyesek lesznek (vö. Szili 2006a: 147–149, Szili 
1999: 17).

2.2. Funkcionális nyelvtan

A nyelvtan szerepe és tanításának módja a magyar mint ide-
gen nyelv kommunikáció-központú oktatásában tehát teljesen 
megváltozik. Napjaink modern nyelvoktatási felfogása alapján 
a grammatikai szabályok ismerete nem önálló cél, hanem a be-
szédkészség és a beszédértés fejlesztését szolgálja, hiszen nélküle 
a zökkenőmentes kommunikáció, a kölcsönös, félreértések nél-
küli információcsere, a szándékolt tartalom pontos kifejezése és 
megértése sem lenne lehetséges. Emellett a grammatika tudatos 
tanítása, gyakoroltatása, automatizálása – főként egy olyan gaz-
dag nyelvtani formarendszerrel rendelkező nyelv esetében, mint 
amilyen a magyar – egyszerűen elkerülhetetlen és a nyelv mű-
ködésének megértése szempontjából szükséges is, viszont ennek
a tanításnak és tanulásnak értelmet kell nyernie. Ez pedig csak 
úgy lehetséges, ha a nyelvtani tudást a nyelvhasználat és a beszéd-
szándékok szolgálatába állítjuk, azaz ha a nyelvórán a tanuló olyan 
grammatikai jelenségeket sajátíthat el, amelyekről tudja, hogy 
hasznos megtanulnia, hiszen mindennapi idegen nyelvű kommu-
nikációját, kifejezőképességét könnyíti majd ismeretük. Mindez
a nyelvórára kivetítve azt jelenti, hogy a grammatikát a pragmatiká-
val karöltve tanítjuk. A nyelvi formák elsajátíttatásának módja ezál-
tal olyan értelemben változik, hogy a nyelvtani alak bemutatására és
a megalkotási módjára kiterjedő magyarázat a használati sajá-
tosságok kontextusból kiinduló ismertetésével bővül, s ezáltal az 
a körülmény is egyértelművé válik a nyelvtanuló számára, hogy 
milyen helyzetekben használatos az adott grammatikai jelenség. 
A kommunikatív megközelítés ugyanis a nyelvtan tanítása során 
forma–funkció megfeleléseket használ, amely relációban a funkció, 
vagyis a forma nyelvhasználatban betöltött szerepe az elsődleges,
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s ehhez rendelődik hozzá egy vagy több alak, melyek tanítása ter-
mészetesen soha nem egyszerre, hanem külön-külön történik, de 
az átláthatóság érdekében az egy funkcióhoz tartozó minden forma 
megismerése után összefoglalásnak kell következnie, s ezáltal rend-
szerezhető az elsajátított tudásanyag (vö. Szili 1999: 16–21, Szili 
2006a: 148–154, Éder–Kálmán–Szili 1984: 8–10, Hegedűs 2000: 
129–130, Hegedűs 2006: 113–119, Hegedűs 2004: 87).

A funkcionális nyelvtantanítás azonban a magyar nyelv eseté-
ben több szempontból is nehézségekbe ütközik: egyik hátulütő-
je éppen az a tény, hogy a formák és funkciók egymáshoz való 
rendelése általában nem egy az egybeni megfeleltetés, vagyis egy 
formához nagyrészt nem csak egy funkció, s egy funkcióhoz sem 
csak egy forma tartozhat. Azonban még ha fenn is áll a lehetősé-
ge annak, hogy ez a körülmény zavart okozhat a tanulókban, elő-
nyeit is hangsúlyozni kell, hiszen amellett, hogy a nyelvtani forma
a hozzárendelt funkciója által a tanuló számára megfoghatóbb 
jelentéssel bír, az egy forma–több funkció relációnak is megvan-
nak a maga pozitívumai a tanuló és a tanár szempontjából is. Ha 
ugyanis egy adott formát és megalkotásának módját egy bizonyos 
funkció használatára elsajátíttatunk, további funkcióinak tanítása-
kor az előbbi lépés, a tanulók által olyannyira nem kedvelt részletes 
nyelvtani magyarázat már elmaradhat. További problémák a nyelv-
tan funkcionális oktatásával kapcsolatban a magyar nyelv azon je-
lenségeinek esetében fordulnak elő, amelyekhez sem pragmatikai, 
sem diskurzív, sem pedig szemantikai, csakis grammatikai funkció 
társítható (például a határozott és általános ragozáshoz), ennélfog-
va meglehetősen nehezen érthetőek a magyarul tanulók számára, 
főként ha anyanyelvük vagy az általuk tanult más idegen nyelvek 
kapcsán ilyen jelenségekkel nem találkoztak  (vö. Szili 1999: 19–20, 
Szili 2010: 178).

A vázolt problémák ellenére mégis kijelenthetjük, hogy a magyar 
nyelvtan elsajátíttatásának csak funkcionálisan, a nyelvhasználat-
ba ágyazva van értelme, hiszen csak így töltheti be azt a szerepet, 
amelyre hivatott: a megtanult szókinccsel, kiejtéssel és pragmatikai 
szabályokkal együtt így képezheti a nyelvtanuló idegen nyelvű kom-
munikációjának eszköztárát, így fejlődhet pragmatikai készséggé.
E felismerés eredményeként születtek meg az elmúlt években a tár-

gyalt szempontok figyelembevételére egyre inkább törekvő magyar 
mint idegen nyelv tankönyvek, ill. azok a nyelvünket külső szem-
mel vizsgáló funkcionális nyelvtanok (Hegedűs 2005, Szili 2006b), 
amelyek a következő funkcionális kategóriákat vezették be a nyelv 
és a nyelvhasználat rendszerének leírására: a hely- és időviszonyok,
a létezés, a dolgok többségének, a birtoklás, valamihez tartozás, az 
ok-okozati viszony, a cél, a szándék, a viszonyítás, az összehasonlítás, 
az ellentét, a kérdés, a kérés, a bizonytalanság, a kételkedés, az óhaj-
tás, a felszólítás, a személytelenség, ill. az ún. szituativitás kifejezése
(vö. Hegedűs 2000: 133, Hegedűs 2004: 89–91).

A funkcionális elv érvényesítése a tankönyvek esetében nemcsak 
a forma–funkció megfeleltetésekben nyilvánul meg, hanem meg-
figyelhető a tankönyv nyelvtani felépítésén, a haladási meneten is.
A funkcionális rendezőelv alapján ugyanis a magyar mint idegen 
nyelv tankönyv csak (s ez sem kevés) a kommunikáció szempont-
jából alapvetően fontos, ill. a nyelvhasználati gyakoriság szerint 
rendszerezett és sorrendbe állított nyelvtani jelenségeket tárgyalja, 
természetesen – amennyiben lehetséges – az egyszerűtől a bonyo-
lultabb formák felé való haladás elvének betartására is törekedve.
A nyelvhasználati gyakorisága miatt kell a funkcionális grammatikai 
menet szerint például az igeragozás egyes számú alakjainak elsza-
kadniuk a többes számúaktól, és megelőzniük őket, hiszen még ha 
a nyelvtanulás kezdeti szakaszára is jellemző mindkettő elsajátítása, 
előbbiek előfordulása az élő nyelvi kommunikáció, például egy pár-
beszéd során mégis sokkal gyakoribb. Ugyanerre az okra vezethető 
vissza a tárgyrag korai megjelenése is a funkcionális haladási menet-
ben, amely azonban kommunikatív értéke (pl. kér, olvas, néz, vesz 
stb. valamit, keres, felhív stb. valakit) miatt akár nála sokkal egysze-
rűbben használható formákat is maga mögé utasíthat a szóban forgó 
grammatikai felépítésben, s ezzel megdöntheti a fokozatosság elvét, 
amelynél tehát a funkcionalitás elve elsőbbrendű (vö. Szili 2006a: 
149–154, Szili 2010: 170–181).

2.3. A pragmatika tanításának fontossága

Egyfelől a kommunikáció-központú – s ezáltal egyben nyelvhasz-
nálat-központú – nyelvoktatás bevezetése, másfelől pedig a nyelvtan 
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funkcionális megközelítése, tehát a nyelvi formáknak különböző je-
lentésekhez, funkciókhoz való társítása, szituációkba való helyezése 
játszott szerepet a pragmatikatanítás fontosságának felismerésében 
a magyar idegen nyelvként történő oktatása során. Mondanivalónk 
nyelvtanilag helyes megformáltsága ugyanis nem jelent evidensen 
nyelvhasználati korrektséget is, vagyis egy nyelv szókincsének és 
nyelvtanának elsajátítása nem feltétlenül kell, hogy minden esetben 
sikeres idegen nyelvű kommunikációt eredményezzen. A pragmati-
ka feladata a nyelvoktatásban éppen ezért az, hogy segítsen a tanu-
lónak beszédszándéka szituációhoz és társadalmi környezethez illő 
kifejezésében, ill. hogy őt olyan kommunikációs stratégiákkal ismer-
tesse meg, melyek beszédtevékenységei során sikerekhez vezetnek, 
ill. biztosítják a hibák, félreértések, nyelvi kudarcok elkerülését. A cél 
tehát az ún. pragmatikai kompetencia kifejlesztése a nyelvtanulók-
nál, amely a nyelvtani, a kiejtés- és szókincsbeli ismeretekkel együtt 
lehetővé teszi az idegen nyelvi készségek kialakítását (vö. Szili 2006a: 
154, Szili 2000: 113–118, Maróti 2003: 166–171).

A pragmatika tanítása és tanulása azonban nehéz feladat, a prag-
matikai elemek elsajátítását ugyanis egyszerre több tényező is befo-
lyásolhatja és megnehezítheti. Az egyik az az általános tény, hogy
a pragmatika kommunikáción kívüli dolog, a legtöbb esetben túl 
elvont és összetett ahhoz, hogy meghatározások formájában, önálló 
egységként foglalkozzunk vele a nyelvórákon, s ez a módszer önma-
gában valószínűleg nem is érné el a kívánt célt. A nyelvhasználati 
szabályokat éppen ezért nem kifejezetten a pragmatika, hanem más 
nyelvi képességek gyakorlására beiktatott konkrét feladatok, nyelvi 
játékok, szituációs, szimulációs gyakorlatok, szerepjátékok, autenti-
kus beszédhelyzeteket, társadalmi környezetet és nyelvhasználatot 
tükröző szövegek segítségével illusztráljuk, majd rövid magyarázat-
tal egészítjük ki és tudatosíttatjuk. A másik tényező, amely az előző-
vel szoros összefüggésben áll és szintén nehézséget okoz, az az, hogy 
meghatározások formájában a magyar nyelvhasználati szabályok 
napjainkig nincsenek megfogalmazva, rendszerezve; őket – a nyelv-
tani szabályokkal ellentétben – a teljesség igényével összegyűjteni 
nem is lehet, mert legfőbb jellemzőjük, hogy konkrét beszédhelyze-
tekhez vannak kötve, melyek száma – a beszélgetőpartnerek korától, 
nemétől, egymáshoz való viszonyától, a beszélgetés helyszínétől és 

sok más befolyásoló tényezőtől függően – végtelen. Ezenkívül ahhoz, 
hogy a magyar nyelv nyelvhasználati szabályszerűségeit tanítsuk, 
bizonyos szintű szókincsbeli és nyelvtani ismeretekre van szükség, 
hiszen beszédhelyzetekbe kerülni, ezzel együtt pedig a pragmatikai 
elemek elsajátítására lehetőséget teremteni csak (valamilyen szinten) 
kommunikálva lehet. Amikor pedig már a kommunikáció lehetősége 
is adott, nehéz feladat a tanulókkal megértetni, hogy néha nyelvtani-
lag helyesen megformált kifejezéseik és mondataik a magyar nyelv-
használati szabályok szerint nem elfogadhatóak, nem illenek az adott 
kontextusba. Mindezt azonban a nyelvtanulók többsége nem érzi és 
nem is érezheti, hiszen a magyartól különböző kultúrából érkezik, 
ebből kifolyólag az is előfordulhat, hogy pragmatikai pontatlansága-
inak javítása magyar nyelvű megnyilatkozásaiban érzékenyen érinti, 
mivel ezzel a társas viselkedésére vonatkozóan teszünk megjegyzést. 
A pragmatikai hibák javítása tehát szükséges, de nagyon óvatos és 
körültekintő eljárást igényel (vö. Szili 2000: 114–117, Szili 2006a: 
157, Maróti 2003: 167–171).

A magyar nyelvhasználati szabályok közül egyes indoeurópai nyel-
veket (pl. a szlovákot) beszélők számára a magyarra jellemző ún. ne-
gatív udvariassági stratégiák, az önöző formák, az átvitt értelmű, azaz 
nem szó szerint értendő, állandósult alakú beszédfordulatok, valamint 
olyan jelenségek elsajátítása okozhat gondot, amikor adott nyelvi for-
mákat nem kifejezetten csak az általuk betöltött elsődleges funkciók-
ban használunk. A pragmatika szempontjából ezért nagyon fontos
a magyar kultúra elemeinek megismertetése a nyelvtanulókkal, a két 
dolog ugyanis szorosan összefügg. Egy pragmatikai vétség az anyanyel-
vi beszélők szempontjából sokkal kevésbé elnézhető, mint egy nyelvta-
ni, hiszen a nem megfelelő nyelvhasználatból kifolyólag nem a beszélő 
nyelvtudását, hanem a személyiségét ítélik meg negatívan. Előfordul-
hat azonban az is, hogy a magyarul tanuló alakít ki negatív véleményt 
az anyanyelvi beszélőkről valamilyen nyelvhasználati szabályszerűség 
vagy a magyar kultúrához kapcsolódó viselkedésforma ismeretének 
hiányában. A tanulókat tehát fel kell készíteni a saját kultúrájukétól 
eltérő nyelvhasználati szabályok által vezérelt beszédhelyzetekre, hi-
szen a különböző anyanyelvűek közti kapcsolatok, ill. a nyelvtanulás 
további motivációja múlhat az ilyen szituációkban való megfelelő vi-
selkedésen. Ami viszont a nyelvtanulóknak a magyar pragmatika elsa-
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játításában segíthet, az az univerzális pragmatikai elemek (bocsánatké-
rési stratégiák, a megengedést, a valószínűséget, a kötelező érvényt, ill.
a szükségszerűséget kifejező nyelvi eszközök) megléte a magyarban is 
(vö. Bárdos 2000: 90–100, 197; Cseresnyési 2006: 78; Szili 2000: 114–
119; Szili 2006a: 155–157; Maróti 2003: 167–171).

2.4. Kontrasztív szemlélet

Bár a kontrasztív szemlélet alkalmazása a nyelvtanításban – az ed-
dig tárgyaltakkal ellentétben – közvetlenül nem a kommunikatív 
nyelvoktatás elsődleges célját, a beszédkészség és a beszédértés fej-
lesztését szolgálja, hiszen alapvetően a nyelvtanulók anyanyelvének 
és az általuk tanult idegen nyelvnek a rendszerét vizsgálja, ill. ha-
sonlítja össze, közvetetten mégis hozzájárulhat a kommunikációs 
sikerek eléréséhez. A funkcionális megközelítéssel szorosan össze-
függő kontrasztív szemléletű magyar mint idegen nyelv oktatás je-
gyében ugyanis a forrás- és a célnyelv kiválasztott funkcióit kifejező 
grammatikai jelenségeket azok bemutatása és magyarázata során 
azzal a céllal vetjük össze, hogy a forrásnyelvben adott funkciók-
nak, jelentéseknek és grammatikai kifejezőiknek megfelelő célnyel-
vi eszközöket a tanulók számára anyanyelvük alapján megfoghatób-
bá, elemzésük által pedig átlátszóbbá, érthetőbbé tegyük, ill. hogy 
rávilágítsunk a nyelvtanulók számára az összehasonlított nyelvtani 
részrendszerek különbözőségeiből adódóan előreláthatóan nehéz-
séget okozó jelenségekre, valamint az interferenciára visszavezethe-
tő, ám tudatosíttatva elkerülhető és elkerülendő pontatlanságokra. 
Az interferenciahatás vagy más néven negatív transzfer következté-
ben ugyanis a nyelvtanulók az egyik nyelvből a másikba (azoknak 
bármelyik nyelvi szintjén) olyan jelenségeket visznek át, amelyek az 
adott nyelvben nincsenek vagy teljesen más szabályok szerint mű-
ködnek, így a célnyelvben zavarólag is hatnak, vagy éppen a szándé-
kolt tartalom megértését nehezítik. Alacsonyabb nyelvi szinteken az 
interferencia általában nyelvek (az anyanyelv és a célnyelv, ill. a már 
elsajátított idegen nyelv/nyelvek egyike és a célnyelv) között, maga-
sabb nyelvi szinteken pedig már nyelven belül (az egyes nyelvválto-
zatok között) jelentkezik. A negatív mellett viszont pozitív transzfer 
is létezik, amikor a nyelvet tanuló éppen azért képes egy nyelvi je-

lenséget könnyebben megérteni és megtanulni, mert az adott jelen-
ség az anyanyelvében vagy egy általa már tanult nyelvben is megvan 
(vö. Giay 1998: 356–357; Balázs 1989: 87, 91; Berényi 2000: 109; 
Szűcs 2006: 98, 109).

A kontrasztív szemlélet alkalmazásával a fentiek alapján tehát 
mindenképpen hatékonyabb nyelv- és nyelvtanoktatásra törekszünk, 
s ez a tény a szóban forgó felfogást egyértelműen a kommunikáció-
központú nyelvoktatás szolgálatába állítja, hiszen a nyelvtani ismere-
tek a kommunikációs készség eszközeiként foghatók fel. Ezt nyilván-
valóan a nyelvtanulók is tudják, érzik, mivel a tudatos kontrasztivitás 
bevezetése nélkül is hasonlítják a nyelvórán tanult idegen nyelvi je-
lenségeket az anyanyelvükben azoknak megfelelőekhez vagy megfe-
lelőeknek véltekhez, hiszen ez az eljárás közelebb viszi őket a megér-
téshez. A tudatos kontrasztivitással azonban a nyelvtanulók esetleges 
téves következtetéseiből eredő félreértések elkerülhetőek, így ennek 
az elvnek az alkalmazása még a kommunikációt középpontba helye-
ző nyelvoktatás során is célszerű és ajánlatos (Berényi 2000:108–109; 
Szűcs 2006: 107, 109–110). 

A kontrasztív nyelvi elemzés során a célnyelvet, esetünkben a ma-
gyart a forrásnyelvvel, Szlovákiában értelemszerűen a szlovákkal pár-
huzamban mutatjuk be. Ez a bemutatás azonban soha nem a teljes 
nyelvi rendszerre vonatkozik egyszerre, hanem annak mindig csak 
egy éppen tárgyalt részterületére, legyen az a lexika, a grammatika, 
a mondattan, a fonetika stb. bármelyik jelensége. Mivel a nyelvtanu-
lók számára az anyanyelvük, a szlovák az a nyelv, amelyet leginkább 
ismernek, ezért mindenképpen ennek egy bizonyos részrendszere 
kerül először górcső alá. A forrásnyelvi jelenségek leírása után az 
idegen nyelvi megfelelők tanulmányozása és bemutatása követke-
zik, miközben a figyelem a két nyelvben észlelt hasonlóságokra és 
különbségekre irányul. A hasonló nyelvi szerkezetek a megértésben 
nyilvánvalóan nem okoznak fennakadást, nehézségekbe az említett 
összehasonlítások során akkor ütközhetünk elsősorban, amikor tipo-
lógiailag eltérő nyelvek (mint amilyen a szlovák és a magyar) összeve-
téséről van szó, s ugyanaz a funkció a két nyelvben különböző módon 
(pl. az egyikben alaktani, a másikban mondattani szinten) fejeződik 
ki, vagy ugyanazon a nyelvi szinten a két nyelvben eltérő mennyiségű 
és megterheltségű nyelvi elemet találunk (vö. Misad 2002: 60, Balázs 
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1989: 69–87, Berényi 2000: 108–112, Hegedűs 1999: 243–245, Hege-
dűs 2006: 112, Hegedűs 2000: 134, Szűcs 2006: 99–107).

Kontrasztív nyelvi elemzés vezetett a magyar nyelv tanulása so-
rán általában, ill. kifejezetten a szlovák anyanyelvű tanulók számá-
ra nehézséget okozó grammatikai részrendszerek kimutatásához is. 
Itt nyilvánvalóan olyan jelenségekről van szó, amelyek a magyarban 
megvannak, a szlovákban viszont hiányoznak vagy teljesen más 
szabályok szerint működnek: ilyenek például a határozott és hatá-
rozatlan igeragozás, a magyar névelőhasználat, az igenevek külön-
féle alakjai, az igekötők szemantikai és szórendi kérdései, a magyar 
határozórendszer és annak háromirányúsága, a magyar vonzatstruk-
túrák, a birtokviszony kifejezése, a magyar szórend stb. (vö. Misad 
2002: 60–63, Szilvásiová 2009: 31–37).

Összegzés

A magyar mint idegen nyelv oktatásában alapvetően ugyanazok
a nyelvoktatási módszerek voltak és vannak használatban, s ugyan-
azok a didaktikai és metodikai szemléletmódváltások következtek 
be, amelyek általában véve az idegennyelv-oktatást jellemezték, 
ill. napjainkban jellemzik. Kifejezetten a magyar idegen nyelvként 
való oktatására kifejlesztett módszerek nincsenek, de már a leg-
régebbi magyar mint idegen nyelv segédanyagokban is – az azóta 
napjainkig megjelenők többségében pedig fokozatosan növekvő 
mértékben – találunk utalást bizonyos, a magyar nyelv elsajátítha-
tóságának szempontjából jelentős elvek fontosságának felismerésére 
vonatkozóan, ill. az ezekre való törekvésekre, próbálkozásokra. Ilyen 
tendenciák a kifejezetten a nyelvhasználat szempontjából legjelen-
tősebb magyar grammatikai jelenségekre való fókuszálás, ill. ezen 
jelenségek funkcionális megközelítésű bemutatására tett törekvések,
a kontrasztivitásnak, a beszélt nyelvi kommunikációnak, a fokoza-
tosság elvének, a nyelvtan mellett a nyelvhasználat szabályszerűsége-
inek, valamint a mindennapi beszélt nyelvi fordulatok ismertetésé-
nek fontosságára való figyelemfelhívás.
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Zhrnutie

Vo vyučovaní maďarčiny z aspektu cudzieho jazyka sa používali a aj v sú-
časnosti používajú tie isté vyučovacie metódy, isté zmeny však nastali v te-
óriách a princípoch vyučovania, ktoré charakterizujú vyučovanie cudzích 
jazykov všeobecne. Vyslovene pre vyučovanie maďarčiny ako cudzieho 
jazyka samozrejme neexistujú žiadne špeciálne vyučovacie metódy, ale už 
aj v najstarších pomocných materiáloch ako aj vo veľkej časti dnes použí-
vaných učebníc nájdeme pokusy o uprednostnenie niektorých dôležitých 
princípov. Takými tendenciami sú napr. zameranie sa na najdôležitejšie gra-
matické javy z hľadiska používania jazyka, ďalej demonštrácia spomenutých 
javov funkcionálnou metódou, upozornenie na dôležitosť hovorovej komu-
nikácie a princípu postupnosti atď. 

Sebk Szilárd

Alena Bohunická:
Metaforika činnostného aspektu jazyka. 

Bratislava: Univerzita Komenského 
v Bratislave, 2014, 126 p.

A nyelvet, nyelvhasználatot anélkül is jól lehet kutatni, hogy köze-
lebbről meghatároznánk, mit is értünk a sokszor emlegetett nyelv 
szó alatt. Ez amolyan evidenciának számít, amelyet vagy azért nem 
szokás újra és újra átgondolni, mert már léteznek a szakirodalom-
ban visszakereshető, részletesen kidolgozott nyelvfelfogások, ame-
lyek közül valamelyikbe a saját kutatásunkat is jól beleilleszthetjük, 
vagy pedig azért nem, mert a vizsgálat olyan terület leírására irányul, 
amelyen belül az efféle általános kérdések fejtegetése fölösleges kité-
rőnek látszana. A meghatározás jelentősége mégis abban áll, hogy 
olyan fontos döntések meghozására kényszeríti a kutatót, amelyek 
akarva-akaratlanul befolyásolják az általa föltett kérdéseket, akár-
csak az ezekre adott válaszokat. 

A nyelv terminus sajátossága, hogy olyan valamit takar, ami-
nek a való életben semmiféle referenciája nincsen. Nem is tudunk
a nyelvről úgy beszélni, hogy valamilyen fogódzót ne keresnénk hoz-
zá a való életből, amellyel megragadhatjuk ezt az elvont fogalmat – ez 
lehet például egy eszköz, vagy konkrétabban akár a számítógép, eset-
leg valamiféle organizmus, de olyan is van, hogy a piac működéséről 
szerzett tudásunk nyújt segítséget a nyelvről való gondolkodásban. 
Ezeknek a metaforáknak a nagy előnye, hogy mindegyik felfed vala-
mit abból a valamiből, amit nyelvnek nevezünk, másrészről viszont 
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el is takarnak minden olyan más jellemzőt, amelyek a gondolkodás 
alapjául szolgáló metaforával nincsenek összhangban. Ez pedig ne-
megyszer hatalmas veszteségekkel jár. Alena Bohunická a könyvé-
ben részben a metaforahasználat ilyen hátulütőire irányítja rá a fi-
gyelmet, részben pedig azokra az előnyökre, amelyekkel egy másik 
metafora szolgálhat ugyanannak a jelenségnek az értelmezésénél.
A szerző elsősorban az eszközmetafora nyelvtudományban betöltött 
szerepére összpontosít, és olyan szempontokat keres hozzá, amelyek-
ből nemcsak hogy fény derül a metafora észrevétlen jelenlétére, ha-
nem alkalmazásának korlátai is meglátszanak. 

Arra a kérdésre, hogy mi a nyelv?, nehéz annál egyszerűbb és meg-
győzőbb választ adni, mint hogy a nyelv a kommunikáció eszköze. Ez 
ugyanis összhangban van azzal a mindennapi tapasztalattal, misze-
rint egyes tevékenységek végzéséhez eszközökre van szükségünk – ha 
meg akarjuk magunkat értetni mással, akkor kell egy olyan eszköz, 
azaz nyelv, amely ezt lehetővé teszi. Ebben talán mindenki egyet szo-
kott érteni, különbségek inkább csak akkor mutatkoznak, mikor ezt 
a logikát követve a nyelv mint eszköz lesz a kutatás kiindulópontja, és 
arra próbálunk választ adni, hogy milyen is ez az eszköz és mire szol-
gál tulajdonképpen. Bohunická ez utóbbi kérdésre összpontosít, és 
ezen belül azokat a nyelvfelfogásokat tekinti át, amelyek kidolgozói 
a nyelvet valamilyen cselekvésbe ágyazva értelmezik. Hogy milyen 
cselekvésről is van szó, arról eltérő felfogásokat mutat be. Az egyik 
ezek közül a nyelv leíró-dokumentáló funkcióját emeli ki, ennek ki-
indulópontját talán a korai Wittgenstein nevéhez köthetjük. Esze-
rint a nyelv a körülöttünk lévő világ ábrázolására szolgál, és a beszéd 
tulajdonképpen ezeknek a körülményeknek a feldolgozását jelenti. 
A beszéd mint cselekvés ennél erőteljesebben jelentkezik a nyel-
vi relativizmus elméletéhez kapcsolódó iskolák nyelvfelfogásában, 
amelyben a beszélőközösség aktív szerepe kerül előtérbe. Itt a beszéd 
nem csupán a körülöttünk lévő világ nyelvi leképezéséhez szükséges, 
hanem egyben ennek megkonstruálásában is szerepet játszik. Har-
madikként John L. Austin nevét említhetjük meg, akinél a cselekvés 
aspektusa a nyelv kapcsán először fogalmazódik meg explicit mó-
don, és – tegyük hozzá – akinek a munkája nélkül talán az előbbi 
két koncepciót sem lehetne ilyen nyíltan a cselekvés felől értelmezni. 
Austin a nyelv leíró funkcióját és annak a nyelven kívüli valósághoz 

való viszonyát ugyanis egy sokkal tágabb elméleti keretbe helyez-
te. Arra mutatott rá, hogy a beszéd – cselekvés. Ebben a keretben
a leíró funkció, illetve a leírás nem kap megkülönböztetett szerepet, 
az csupán az illokúciós aktusok egyik eseteként van számon tartva
(a sok közül). A nyelv és a nyelven kívüli valóság kapcsolatában pe-
dig a beszélő nem csupán aktív befogadó, aki az ún. nyelvi világképét 
a külső körülményekhez igazodva alakítja, hanem cselekvő személy, 
aki azáltal, hogy megfelelő szavakat mond ki megfelelő körülmények 
közt, hatást gyakorol a nyelven kívüli valóságra.

A nyelvhasználat cselekvésként való értelmezésében Bohunická 
egy következő – negyedik –csoportot is megkülönböztet. Ez szintén 
a kimondott szavak következményeit érinti, de az előbbiektől elté-
rően itt nem a beszédaktusok sikeressége, hanem az elhangzottak 
társadalmi megítélése felől. Röviden arról a kérdésről van szó, hogy 
a beszédcselekvésünket hogyan értékeli a befogadó: a nyelvhasznála-
tunk az adott csoportba való bekerülésünkhöz vagy inkább az onnan 
való kirekesztésünkhöz járul-e hozzá, illetve az aktuális beszédpart-
nerhez való közeledést vagy a tőle való eltávolodást segíti-e inkább 
(vö. a nyelvi diszkriminációval).

A negyedik csoport továbbgondolásaként Bohunická számon tart 
egy ötödik csoportot is, amelyet a nyelvcselekvés haszonelvű megkö-
zelítéseként jellemezhetünk. Ez a felfogás szintén a megnyilatkozások 
értékelő befogadásán alapul, de egyúttal az ilyen viszonyulás szim-
bolikus és sok esetben anyagi következményeit is számításba veszi. 
Arról van tehát szó, hogy egy kiváltságos helyzetű – Pierre Bourdieu 
szavaival: – legitim nyelv használata konkrét előnyökkel jár a haszná-
lója számára. Például előkelő társadalmi pozícióhoz segítheti hozzá, 
növelheti az illető presztízsét vagy épp megerősítheti a tekintélyét. 
Ugyanakkor egy más nyelvváltozat használata megnehezítheti vagy 
akár ellehetetlenítheti ezeknek a dolgoknak az elérését.

A nyelvhasználat különböző felfogásainak ilyen cselekvéselvű 
megközelítése nemcsak azért érdekes, mert ezek ilyen összefüggés-
ben nem nagyon szoktak egymás mellé kerülni, hanem azért is, mert 
átlátást nyújt a nyelvleírás – nevezzük röviden így: – cselekvéselvű 
„paradigmájáról”. Ennek pedig elsősorban olyan haszna van, hogy 
ebből a pozícióból könnyebben átláthatóvá válnak a nyelvleírás egy 
másik megközelítésének a jellemzői, amelyet Bohunická – Hannah 
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Arendt cselekvéskoncepcióját továbbgondolva – a „készítés para-
digmájának” nevez. Arendt az emberi tevékenységnek három faj-
táját különbözteti meg: a munkát (labor/práca), amely az alapvető 
szükségletek kielégítésére irányul; a készítést (work/zhotovovanie), 
amely az ember által saját kezűleg létrehozott tárgyakat érinti; végül 
a cselekvést (action/konanie), amely az emberek nézeteinek „önmeg-
mutatását” és a köztük lévő különbségek összeegyeztetésére irányuló 
tevékenységet jelenti elsősorban (szavakkal, tettekkel vagy mindket-
tővel egyszerre). 

A felosztás akkor válik igazán érdekessé, amikor ezt az eszközme-
tafora nyelvészetben betöltött szerepére is rávetítjük. Ezáltal ugyan-
is jól elkülöníthetővé válnak azok a típusú nyelvleírások, amelyek az 
előbb cselekvéselvűnek nevezett paradigmához tartoznak, és azok, 
amelyek a nyelvre szó szerint mint eszközre tekintenek. Az utób-
bira Bohunická a Shannon–Weaver-féle kommunikációs modellt 
hozza fel példaként. Arra mutat rá, hogy a modellnek gyakorlati-
lag minden eleme az eszközmetaforán alapul: a kommunikáció itt 
információk átvitele, az információt hordozó nyelvi elemek és je-
lentések tárgyak, a beszélő mint forrás jelenik meg, a nyelv pedig 
mint kód, amely az információk megragadásának és továbbadásá-
nak az eszköze. Az információ átadása során felmerülő problémák 
(félreértések, újrafogalmazások stb.) ebben az elméleti keretben 
nem tartoznak a nyelvészeti kutatáshoz, mert ezek „csupán” a nem 
megfelelő körülmények következményeiként vannak számon tartva
(pl. hiányos nyelvi kompetencia, zaj stb.). Ha viszont ugyanezt
a cselekvés szemszögéből is megnézzük, akkor a nyelvhasználatnak 
ezektől az eszközeitől eltekinthetünk. Bohunická ehhez alternatíva-
ként Michael J. Reddy egyik elemzését mutatja be, amelyben a szer-
ző a kommunikáció során létrejött félreértéseket és az ezeket kísérő 
attitűdök alakulását állította a figyelem középpontjába. Mondandó-
jának lényege, hogy a kommunikációnak épp az effajta – mondjuk 
így: – „menedzselése” az, ami kölcsönösen meghatározza a kom-
munikációs partnerek beszédhelyzetbeli pozícióját, hosszabb távon 
pedig identitását. Vagyis a nyelv használata nem egyszerűen infor-
mációk átadását jelenti, de még csak nem is egyszerűen arról van 
szó, hogy a nyelvhasználat módja elárulja valamilyen csoporthoz 
való tartozásunkat, hanem sokkal többről: eszerint beszéd közben 

olyan cselekvést végzünk, amellyel saját és mások identitását is köl-
csönösen alakítjuk.

A nyelvhasználat két említett megközelítését, melyet a cselekvés 
és az eszközkészítés fogalmán keresztül állítottunk egymással szem-
be, valahol mélyen azonban összeköti egy dolog: a nyelv eszközel-
vű felfogása. Ez röviden olyan értelmezési keretet jelöl ki, miszerint 
valaki valaminek az eszközével valamilyen célból és valamilyen 
eredménnyel valamit csinál. A vázolt különbségek leginkább abban 
mutatkoznak, hogy az egyes nyelvfelfogásokon belül az említett ke-
ret elemei közül melyikre kerül a hangsúly – az eszközre, amellyel
a cselekvést végezzük vagy a cselekvésre, amelynek a végzéséhez 
szükségünk van valamilyen eszközre. De mint azt Bohunická kifejti, 
az, hogy egy nyelvfelfogás kimutathatóan valamilyen metaforán ala-
pul nem feltétlenül van annak kárára. A metafora ugyanis amellett, 
hogy szükségszerű velejárója a nyelvleírásnak, bizonyos ismeretel-
méleti potenciállal is rendelkezik. A metafora nemegyszer új látás-
módot kínál az értelmezéshez, s ezáltal lehetővé teszi, hogy új kérdé-
seket tegyünk fel a már ismert dolgok kapcsán.

A metafora ilyen potenciálját a könyv gyakorlati jellegű részében 
a szerző ki is használja. Ehhez Pierre Bourdieu nyelvi tőke, ill. nyelvi 
piac metaforáját választja. Itt, miután Bourdieu nyelvvel kapcsolatos 
írásai már cseh fordításban is megjelentek, a nyelvfelfogás hosszas 
bemutatásánál sokkal érdekesebb a szlovákiai viszonyok ilyen szem-
pontú elemzése. Bohunická azt a kérdést járja körül, hogy Szlováki-
ában mint az Európai Unió egyik tagállamában, amelyre különféle 
nemzetközi érvényű nyelvhasználati szabályozások vonatkoznak, 
milyen „piaci értéke” van a többségi és egyes kisebbségi nyelveknek. 
Ehhez pedig nemcsak a nyelvek deklarált „értékét” tekinti át a vonat-
kozó dokumentumokban, hanem azok szimbolikus és egyben gaz-
dasági „piaci értékét” is, amelyre különféle politikai vitákból és ezek 
sajtóvisszhangjából lehet következtetni. 

Az elmélet és gyakorlat tehát jól kiegészíti egymást a könyvben, 
még ha nyilvánvalóan az előbbi kap is nagyobb szerepet. A sok pél-
da azonban jól követhetővé és hitelessé teszi a leírtakat, éppen ezért 
ajánlom a munkát azoknak, akik a metaforakutatás, diskurzuselem-
zés, pragmatika vagy a szociológia nyelvészeti vonatkozásai iránt ér-
deklődnek.
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Martin Slobodník∗ – Viera Lelkesová

Obraz Číny v maďarských cestopisoch 
z 50. rokov 20. storočia

Čína, jej obyvatelia a ich kultúra boli predmetom fascinácie, obdivu 
i istých obáv Európanov už od obdobia prvých vzájomných kontak-
tov v 13. storočí. V maďarskom jazyku existovalo (na rozdiel od slo-
venčiny či češtiny) počnúc II. polovicou 19. storočia viacero obsaž-
ných cestopisov o tejto východoázijskej ríši1, ale predmetom nášho 
článku sú dobovou ideológiou formované obrazy Číny v cestopisoch 
maďarských autorov, ktorí túto krajinu navštívili v 50. rokoch – v ob-
dobí začiatkov budovania socializmu v Maďarsku aj v Číne. 

Čínska ľudová republika bola založená 1. októbra 1949 a ako prvá 
krajina na svete ju diplomaticky uznal Sovietsky zväz. Komunistické 
štáty strednej a východnej Európy tak spravili 4. októbra – v tento 
deň nadviazala s Čínou diplomatické vzťahy Maďarská ľudová re-
publika aj Československá republika. Čína sa v logike studenej vojny 
stala súčasťou socialistického tábora reprezentovaného v prvom rade 
Moskvou. Príslušnosť k rovnakému politickému bloku vyústila do 
intenzívnej politickej, ekonomickej i kultúrnej spolupráce Čínskej 
ľudovej republiky s komunistickými režimami strednej  a východ-

∗ Výskum podporila Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholar-
ly Exchange (grant č. RG001-EU-14). 

1 Viac pozri napríklad Slobodník, Martin 2009: „‚Tu je všetko originálne, 
všetko je vyslovene čínske‘ – cestovný denník grófa Józsefa Zichyho z Číny 
(1876).“ In: Slobodník, Martin (ed.): Našinec v Oriente. Cestovatelia zo Slo-
venska a Čiech v Ázii a Afrike (19. – I. pol. 20. storočia). Bratislava: Univerzita 
Komenského, s. 123-146.
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nej Európy. Ako však ukazuje aj porovnanie Maďarska a Českoslo-
venska, dynamika týchto vzťahov bola rozdielna. Peking mal záu-
jem najmä na rozvíjaní vzťahov (okrem ZSSR) s Československom 
a Nemeckou demokratickou republikou, zatiaľ čo ostatné štáty boli 
spočiatku trochu v ich tieni.

Situácia sa však začala meniť v II. polovici 50. rokov – zmeny od-
štartovala smrť diktátora J. V. Stalina v marci 1953 a nástup nové-
ho sovietskeho vedenia reprezentovaného N. S. Chruščovom. Jeho 
kritika Stalinovho kultu osobnosti, ktorú predniesol vo februári 
1956 v tajnom prejave na XX. zjazde Komunistickej strany Soviet-
skeho zväzu, iniciovala politické zmeny v strednej Európe i v Číne.2 
Na jeseň 1956 destalinizácia v Poľsku a maďarská revolúcia zmenili 
vzťah Číny k strednej a východnej Európe. Tá bola až dovtedy pod 
kuratelou Moskvy a Peking sa politicky angažoval vo východnej
a juhovýchodnej Ázii (napríklad v konflikte na Kórejskom polostro-
ve). Destabilizácia socialistického tábora zvýšila diplomatickú anga-
žovanosť Číny v poľskej i maďarskej kríze. Napriek čínskemu úsiliu 
zohrať úlohu sprostredkovateľa rozhodnutie Moskvy o vojenskom 
potlačení maďarskej revolúcie padlo bez toho, že by ho Chruščov 
konzultoval s čínskym lídrom Mao Ce-tungom. Po jeseni 1956 sa 
však zvýšil záujem Číny o Maďarsko, čo sa prejavilo aj oveľa inten-
zívnejšími politickými kontaktmi.3 Výsledkom politických zmien
v ZSSR a vojenského potlačenia maďarskej revolúcie bolo postup-
né zhoršovanie vzťahov medzi Pekingom a Moskvou (a jej satelit-
mi v strednej a východnej Európe). Mao Ce-tung obvinil Moskvu
z „veľmocenského šovinizmu“, odmietal Chruščovovu kritiku Stali-
na, jeho teóriu mierovej koexistencie medzi socialistickým a kapi-

talistickým blokom ako aj nárok ZSSR na status hegemóna vo sve-
tovom socialistickom tábore. Tieto ideologické rozpory napokon 
vyústili do otvorenej čínsko-sovietskej politickej roztržky roku 1960 
a napokon pohraničných vojenských stretov roku 1969.4 

Ruka v ruke s politickou spoluprácou medzi Pekingom a Buda-
pešťou v rokoch 1956-1960 sa rozvíjala aj spolupráca v oblasti kultú-
ry, ktorej výsledkom boli aj oficiálne návštevy predstaviteľov maďar-
ského „kultúrneho frontu“ v Číne. V porovnaní s Československom, 
kde sa prvé početnejšie návštevy spisovateľov a novinárov uskutoč-
nili už v rokoch 1952-1953 a následne bolo publikovaných viacero 
knižných cestopisov o socialistickej Číne, v Maďarsku prvý kniž-
ničný cestopis o socialistickej Číne vydali až roku 1956 a následne 
vyšli ďalšie.5 Prameňom pre našu štúdiu venovanú obrazom Čínskej 
ľudovej republiky sú knižne publikované cestopisy šiestich maďar-
ských autorov, ktorí v rokoch 1956-1960 navštívili Čínu ako hostia 
tamojšej vlády – posledný cestopis vyšiel až roku 1963, keď vzťahy 
krajín socialistického tábora (s výnimkou Albánska) k Číne výraz-
ne ochladli. Maďarskí autori tvorili súčasť komunistickému režimu 
lojálnej inteligencie: prorežimné postoje boli podmienkou pre ich 
vyslanie do Číny a to isté platilo aj o českých a slovenských spisovate-
ľoch a novinároch, ktorí Čínu navštívili v 50. rokoch. Tieto maďarské 
cestopisy predstavujú primárne pramene nášho príspevku.

Cestopis Hat hét Kínában (Šesť týždňov v Číne) z roku 1956 napí-
sal po návrate z Číny Tibor Toncz (1905-1979), maliar, grafik, karika-
turista a knižný ilustrátor. Jeho dielo je špecifické tým, že okrem pí-
saného textu obsahuje aj množstvom zaujímavých ilustrácií. Vincze 
Lajos (1914-2002), grafik a maliar, je autorom cestopisu Napkelte
a Jangce partján (Východ slnka na brehu Jang-c’-ťiang) z roku 1959.  
Čitateľovi ponúka dojmy z navštívenej krajiny doplnené vlastnými 
ilustráciami. Svoju cestu uskutočnil v roku 1956 a trvala tri mesiace. 
Absolvoval ju spolu so skupinou ďalších maďarských umelcov.  Roku 
1959 vyšiel v Maďarsku aj ďalší cestopis z Číny, ktorý je spoločným 

2 Pozri Chen, Jian 2015. „The Beginning of the End: 1956 as a Turning Point in 
Chinese and Cold War History.“ Modern China Studies, roč. 22, č. 1, s. 99-127.

3 O čínsko-maďarských vzťahoch v 50. rokoch pozri Vámos, Péter 2006. Sino-
Hungarian Relations and the 1956 Revolution. Washington, D. C.: Woodrow 
Wilson International Center for Scholars, Cold War International History 
Project, 2006, Working Paper No. 54; Vámos, Péter 2009. „‚Mi történt a kí-
naiakkal?‘ – A magyar–kínai kapcsolatok 1956–1966 között.“ Kül-Világ,
a nemzetközi kapcsolatok folyóirata, roč. 6, č. 1, s. 1-25; Lüthi, Lorenz M. 
2015. „China and East Europe, 1956-1960.“ Modern China Studies, roč. 22, 
č. 1, s. 233-257.

4 Viac k tomu konfliktu pozri Lüthi, Lorenz M. 2010. The Sino-Soviet Split: 
Cold War in the Communist World. Princeton: Princeton University Press.

5 Výnimkou je cestopis Lajosa Kónyu Kínai október (Čínsky október), ktorý 
v Číne strávil päť týždňov na jeseň roku 1951, bol členom päťčlennej delegácie, 
ktorú pozvali na oslavy založenia Číny.
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dielom dvoch autorov – Pála Gombóa (1919-1990) a Ferenca Lo-
vásziho (1925-1964) – Folyó a hegygerincen – Az észak-kínai út (Rie-
ka na horskom hrebeni – Severočínska cesta). Prvý z autorov bol 
novinárom, spisovateľom a humoristom, druhý bol jeho novinár-
skym kolegom. Čínu navštívili už v roku 1958 ako členovia delegá-
cie maďarských novinárov. Ich cesta sa konala na pozvanie čínskeho 
Zväzu novinárov a tlačového oddelenia Ministerstva zahraničných 
vecí ČĽR. Autor cestopisu Kína közelről (Čína zblízka) z roku 1959 
László Salgó (1921-1993) bol maďarským historikom. Počas svojej 
profesionálnej kariéry sa zameral na dejiny po roku 1945, pričom sa 
venoval aj štúdiu moderných dejín Číny a skúmaniu špecifík čínskej 
komunistickej revolúcie. Roku 1960 do Číny zavítal aj významný 
maďarský spisovateľ a básnik József Lengyel (1896-1975). Jeho ces-
topis Keresem Kína közepét (Hľadám stred Číny) vyšiel tri roky po 
návrate. Autor, presvedčený komunista (s touto ideológiou sa napo-
kon rozišiel roku 1968), roku 1930 pricestoval do Moskvy ako repor-
tér nemeckého časopisu a ďalšie roky žil v Sovietskom zväze. V roku 
1938 ho zatkli a odsúdili na osem rokov, ktoré strávil v gulagu. Po 
prepustení roku 1955 požiadal o rehabilitáciu a jeho žiadosti vyho-
veli. Po návrate do vlasti začínal odznovu a súčasťou tohto tvorivého 
obdobia bola aj jeho cesta do Číny a napísanie cestopisu. 

Cesty maďarských autorov boli organizované čínskou stranou. 
Itinerár jednotlivých ciest bol často veľmi podobný a jeho súčasť 
tvorili najvýznamnejšie administratívne, priemyselné a kultúrne 
centrá Číny: Peking, Tchien-ťin, Šanghaj, Chang-čou, Wu-chan či 
Kanton. Ich pohyb po Číne mali na starosti čínske vládne orgány
a príslušné umelecké zväzy, sprevádzali ich tlmočníci (keďže ani je-
den z nich po čínsky nevedel) a vládni úradníci, ktorí tvorili prirodze-
nú bariéru medzi týmito prominentnými návštevníkmi a miestnym 
obyvateľstvom. Limitované možnosti pohybu ovplyvnili aj obraz 
Číny sprostredkovaný týmito cestopismi. Isté napätie medzi úlohou 
sprievodcov ukázať iba pozitíva novej socialistickej Číny a záujmom 
maďarských hostí poskytnúť svojim čitateľom rozličné postrehy
z cesty, zaznamenávajú aj maďarskí autori. Lajos Vincze vo svojom 
diele spomína situáciu, keď chcel v Šanghaji navštíviť niektoré menej 
výstavné časti mesta napriek nesúhlasu sprievodcu: „Zopár krajanov 
jedného dňa zablúdilo pri prechádzke po predmestí Šanghaja. Vrátili 

sa neskoro večer, unavení a otrasení. Podľa toho, čo hovorili, celé po-
poludnie strávili v pekle ľudskej biedy. Tiež som naň bol zvedavý, ale 
Zi King-csing nijako nechcel pochopiť, že ako môžem po nádhere 
Hotela Šanghaj a Hotela mieru, bohatstve Nanťinskej ulice, roman-
tike Ju-juenu6 a hýrivých chutiach čínskej kuchyne zatúžiť po šedých 
farbách a fádnych chutiach biedy? – Načo tam ísť?… Nie je to vôbec 
zaujímavé. – Pre mňa áno, chcem kresliť – skúšam zaťato. – Tak to 
už vôbec! – zakričí. – Ani čínski maliari biedu nikdy nemaľovali… 
– Vy (Číňania) s takým nadšením žiadate od každého názor na rôz-
ne veci, a predsa najviac ukazujete to, čo sa dá len chváliť?“7 Čín-
sky záujem prezentovať sa v prvom rade modernou socialistickou 
výstavbou autor tematizuje aj v Šen-jangu v severovýchodnej Číne: 
„Podľa Csung Jinga sa tu neoplatí premárniť nádherný deň, medzi 
‚rozpadávajúcim sa haraburdím‘, ale mne už došlo, že sa ma snaží dr-
žať vo vzdialenosti od všetkého, čo riadne nereprezentuje Čínu…“8 
A rovnako v Nan-ťingu ho čínsky sprievodca nabádal sústrediť sa na 
modernú tvár novej Číny: „Ale áno, máme tu jeden starobylý kláštor, 
pohľadáme ho, ak chceš. – Neskôr predsa navrhuje, aby sme si radšej 
pozreli nájomné byty na predmestí. Malomyseľne poznamenám, že 
podobné návrhy mal vždy aj Lin v Tsinane. – Pravdaže, pravdaže 
– vraví, – vás, keďže nepoznáte dostatočne našu minulosť, zaujíma 
najmä tá.  Chápem, ale nás teraz zaujíma len naša budúcnosť. Niet 
divu, že máme rozdielne záujmy.“9

Maďarskí autori vo svojich cestopisoch ponúkajú idealizovaný 
obraz novej socialistickej Číny a zdôrazňujú úspechy Komunistickej 
strany Číny. Ich diela majú mnohé spoločné črty: patetické nadšenie, 
zdôrazňovanie priateľstva medzi maďarským a čínskym ľudom spo-
ločne budujúcimi – pod vedením Sovietskeho zväzu – socializmus. 
Bratstvo konštruované na princípe proletárskeho internacionalizmu 

6 Jü-jüan – najznámejšia tradičná čínska záhrada v Šanghaji (založená koncom 
16. stor.).

7 Vincze, Lajos 1959: Napkelte a Jangce partján. Budapest: Gondolat Kiadó, 
s. 174-175.

8 Vincze, Lajos 1959: Napkelte a Jangce partján. Budapest: Gondolat Kiadó, s. 29.
9 Vincze, Lajos 1959: Napkelte a Jangce partján. Budapest: Gondolat Kiadó, 

s. 116-117. O cestovaní pozri aj Lengyel, József 1963: Keresem Kína közepét. 
Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, s. 50.
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pomáhalo prekonať aj geografickú a kultúrnu vzdialenosť: „Je načase 
zbaviť sa mylnej domnienky, že Čína je ďaleko. Uvedomme si ko-
nečne, že nás rozdeľuje, alebo správnejšie spája jediná krajina – So-
vietsky zväz.“10 Cestopisy tvorili súčasť propagandistickej osvetovej 
činnosti, ktorej cieľom bolo priblížiť maďarskému čitateľovi dianie 
vo vzdialenej a pomerne neznámej socialistickej krajine, ktorá bola 
spojencom v politickom zápase so svetom kapitalizmu. Často použí-
vanou naratívnou stratégiou boli rozhovory s predstaviteľmi čínske-
ho ľudu, ktoré mali zvýšiť autentickosť textu a ilustrovať skutočnosť, 
že napriek všetkým rasovým a kultúrnym rozdielom sú Číňania rov-
nakí ľudia ako obyvatelia strednej Európy a tvoria súčasť spoločnej 
utopickej vízie definitívneho víťazstva socializmu na svete. 

Autori často kladú do protikladu minulosť Číny reprezentova-
nú najmä režimom Čankajšeka, Maovho porazeného súpera v ob-
čianskej vojne, a privilégiami západného imperializmu pred rokom 
1949.11 V tejto schematickej čierno-bielej perspektíve autorov pred-
stavuje rok založenia ČĽR bod zlomu v historickom vývoji a všetky 
úspechy nového režimu autori kladú do kontrastu s úpadkom „starej 
Číny“.12 V nasledujúcej časti sa sústredíme na vybrané motívy cesto-
pisov, ktoré sa objavujú vo viacerých dielach maďarských autorov.

Jedným z významných motívov je pozitívne vykresľovanie hos-
podárskych úspechov čínskej politiky „veľkého skoku vpred“ (čín-
sky ta jüe ťin). Cieľom tejto nerealistickej politiky čínskeho vedenia
v rokoch 1958-1960 bolo predbehnúť – napríklad vo výrobe ocele 
– v priebehu dvoch rokov najrozvinutejšie svetové ekonomiky (Veľ-
ká Británia, USA) a dokázať tak životaschopnosť socialistického po-

litického a ekonomického experimentu. Na vidieku sa politika „veľ-
kého skoku“ prejavila zakladaním ľudových komún (čínsky žen-min 
kung-še), ktoré fungovali na princípe kolektívneho vlastníctva a mali 
viesť k výraznému zvýšeniu poľnohospodárskej produkcie. Tragic-
kým dôsledkom nezodpovedných pokusov v priemysle a poľnohos-
podárstve bol hladomor v rokoch 1959-1961, počas ktorého zomre-
lo približne 30 miliónov ľudí (cca 5% obyvateľov vtedajšej Číny).13 
Viacerí maďarskí autori Čínu navštívili na prelome rokov 1958-1959 
a preto je ich sústredenie sa na tému „veľkého skoku“ pochopiteľné. 
László Salgó už v úvode svojho cestopisu opisuje atmosféru vtedaj-
šej Číny: „Prvý výraz, ktorý som sa v Číne naučil, bol ‚ta jaocsin‘14. 
Neznamená ‚dobrý deň‘ ani ‚ďakujem‘. Ta jaocsin v maďarčine zna-
mená veľký skok Číny, vývoj vo forme skoku. Tento výraz čítame 
v oficiálnych hláseniach, počujeme počas priateľských rozhovorov. 
A čo je rozhodujúce, vidíme ho, cítime, zažívame všade v obrovskej 
krajine… V mojej knihe by som chcel odpovedať na otázky a prob-
lémy tak, ako som sa s nimi sám stretol počas dvojmesačnej cesty po 
východnej Ázii a tak, ako mi tieto otázky potvrdili doma po mojom 
príchode.“15 Úspech kampane Veľkého skoku objasňuje nasledovne: 
„A tu je tajomstvo veľkého skoku alebo ‚ta jaocsin‘: po vzniku ľu-
dovej republiky 680 miliónov obyvateľov pod vedením strany pri-
pravilo ‚odrazové mostíky‘, s pomocou ktorých – namiesto dote-
rajších krokov – môžu teraz napredovať vo forme skokov.“16 Medzi 
spomínané „odrazové mostíky“ autor zaraďuje budovanie množstva 
tovární s pomocou Sovietskeho zväzu, systém zapojenia „národnej 
buržoázie“ do budovania socializmu (dáva ju do protikladu s eu-

10 Gombó, Pál–Lovászi, Ferenc  1959: Folyó a hegygerincen; Az észak-kínai út. 
Budapest: Kossuth Könyvkiadó, s. 5.

11 Pozri napr. Gombó, Pál – Lovászi, Ferenc  1959: Folyó a hegygerincen; Az 
észak-kínai út. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, s. 64. 

12 O vzťahu samotných Číňanov k vlastnej minulosti hovorí nasledovný citát: 
„Rozhodol som sa, že si ešte niečo overím: tušenie, ktoré vo mne už týždne 
živí občasné zajakanie, neobratné gesto. Zvláštne, ako so svojou minulosťou 
a prítomnosťou ‚narábajú‘ Číňania. Akoby v nich, pokiaľ ide o minulosť, 
zápasila pýcha s hanbou. Očividne sú hrdí na to, že tisíce rokov pred Západom 
poznali mnoho veľkých objavov kultúry a civilizácie, ale hlboko ich mrzí, že 
ostali dlžníkmi novodobej civilizácie.“ – Vincze, Lajos 1959: Napkelte a Jang-
ce partján. Budapest: Gondolat Kiadó, s. 83.

13 O hladomore pozri napr. Yang, Jisheng 2013. Tombstone: The Untold Story of 
Mao’s Great Famine. New York: Farrar, Straus and Giroux. V tomto kontexte 
názorne ilustruje neschopnosť (prípadne nemožnosť otvorene o tom písať) 
oficiálnych hostí pochopiť aktuálnu situáciu v Číne (a zároveň schopnosť 
čínskych hostiteľov vytvoriť „Potemkinove dediny“) citát J. Lengyela, ktorý Čínu 
navštívil roku 1960: „Vidím: ľudia sú normálne živení, čo už roky potvrdzujú aj 
slová našich krajanov: hlad nie je, a v ľudovej Číne byť nemôže.“ – Lengyel, Jó-
zsef 1963: Keresem Kína közepét. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, s. 146.

14 Maďarský prepis čínskeho výrazu ta jüe ťin – veľký skok vpred.
15 Salgó, László 1959: Kína közelről. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, s. 5 (zvý-

raznené v origináli). 
16 Salgó, László 1959: Kína közelről. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, s. 32.
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rópskymi socialistickými krajinami, kde boli bývalí vlastníci továrni 
a podnikov považovaní za nepriateľa revolúcie – naopak v Číne sa 
ich pokúšali prevychovať a získať pre podporu socializmu). Pasáže 
o úspešnosti kampane dopĺňa číselnými údajmi, porovnaniami, ta-
buľkami a grafmi. Patetické nadšenie z rýchlej výstavby komuniz-
mu dokumentuje aj nasledovný citát: „Vo veľkej sále hotela Peking si 
naposledy naplnili poháre hostia zo sedemdesiatych krajín, ktorých 
pozvala čínska vláda a čínske spoločenské organizácie… Niektorí 
pricestovali len pred pár dňami, na iných po niekoľkotýždňovom 
hostení už čakal len posledný veľký zážitok, prvooktóbrový štátny 
sviatok. Tí prví ešte len počuli o dnešných  čínskych ‚zázrakoch‘. Tí 
druhí už videli ‚poklady‘ novej Číny. Tí prví boli vzrušení od oča-
kávania a zvedavosti, u tých druhých sviatočnú náladu rozdúchaval 
oheň oduševnenia prameniaci z nekonečných zážitkov.“17 Svedec-
tvom o životaschopnosti a úspechoch nového režimu bola aj účasť 
zahraničných hostí na slávnostnej prehliadke v Pekingu na námes-
tí Tchien-an-men pri príležitosti štátneho sviatku ČĽR 1. októbra. 
Návštevy delegácií boli zväčša naplánované tak, aby sa na nich hostia 
zo socialistických krajín zúčastnili a domácim čitateľom sprostred-
kovali atmosféru entuziazmu a nadšenia más: „Ťažko som sa prinútil 
odtrhnúť oči od sprievodu, ktorý ma ohromil svojou pestrosťou, oči 
oslňujúcou farebnosťou a bezmedznou oduševnenosťou. Vlniace sa 
more na námestí akosi dopĺňal babylonský zmätok jazykov vyslan-
cov sedemdesiatich krajín sediacich na tribúnach – Hindov v turba-
noch, čiernych strnulých Indonézanov, Arabov v bielych habitoch 
a afrických černochov, latinsko-amerických právnikov a úprimných 
priateľov prichádzajúcich zo západnej Európy, ako aj podozrievavé 
pohľady kritikov západných časopisov. Hlasné výkriky a tiché še-
poty údivu sprevádzali prechádzajúce stroje a makety poľnohospo-
dárskych plodín, najnovšie typy osobných automobilov a traktorov, 
farebné skupiny gymnastov a divadelné spoločnosti zoskupené na 
autách – tie všetky oslavovali ‚veľký skok‘ poľnohospodárskeho, prie-
myselného a kultúrneho života roku 1958.“18

Železničný a cestný most vo Wu-chane sa stal jedným zo symbo-
lov novej Číny (vyobrazený bol aj na bankovkách), ukážkou kon-
štrukčného a staviteľského umenia čínskych inžinierov a stavbárov, 
no zároveň názorným príkladom čínsko-sovietskej spolupráce, keďže 
na jeho stavbe sa významne podieľali aj sovietski experti. Wuchan-
ský most cez Dlhú rieku (čínsky Čchang-ťiang alebo Jang-c’-ťiang) 
dokončili za dva roky v septembri 1957, do prevádzky ho spustili 
15. októbra 1957 a vtedy to bol najvýchodnejší most na Dlhej rieke, 
cez ktorý prechádzalo strategicky významné železničné spojenie me-
dzi severnou a južnou Čínou. Tento most pre čínskych sprievodcov 
predstavoval jeden z vrcholov cesty po Číne a tvoril štandardnú za-
stávku zahraničných návštev (píšu o ňom aj českí a slovenskí autori): 
„Mladý inžinier je na most hrdý: namiesto 172 miliónov jüanov stál 
len 138 miliónov; začali ho stavať v septembri 1955 a dostavali ho 
v októbri 1957, pätnásť mesiacov pred plánovaným koncom. S lás-
kou spomína na dvadsaťosem sovietskych inžinierov, ktorí v daždi 
– vetre pracovali spolu s čínskymi robotníkmi, a tento most nielenže 
stavali, ale hneď aj zaučili jedného čínskeho robotníka, ako stavať 
mosty – a spolu s ním aj gardu inžinierov, čo bolo rovnako dôležité, 
ako tento prvý most.“19 Most ako symbol čínsko-sovietskeho priateľ-
stva opisovali aj ďalší autori: „Svetovou senzáciou sa v roku 1956 prá-
vom stala správa, že Číňania – za pomoci sovietskej dokumentácie 
a sovietskych súdruhov – premostili Jangce, štvrtú najväčšiu rieku 
na svete. Lebo ten most, ktorý sa vo svojej dĺžke impozantne rozpre-
stiera pred našimi očami a v spodnej časti ktorého v plnej rýchlosti 
uháňajú oproti sebe dva rýchliky, vo vrchnej časti sa križujú autobu-
sy, autá a snehovo biele trolejbusy, vás očarí na prvý pohľad – svo-
jou veľkosťou. Aká to stavba! Traverzy má vypnuté do osemdesia-
tich metrov, výšky nedosiahnuteľnej aj pri povodňovej hladine vody
vo výške 46 metrov. Na predmostí moderné pagody, v ktorých s člo-
vekom po štyri výťahy vyletia z poschodia na poschodie.“20 

17 Salgó, László 1959: Kína közelről. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, s. 174 (zvý-
raznené v origináli).

18 Salgó, László 1959: Kína közelről. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, s. 31.

19 Lengyel, József 1963: Keresem Kína közepét. Budapest: Szépirodalmi Könyv-
kiadó, s. 92. O moste vo Wuhan pozri aj Toncz, Tibor 1956: Hat hét Kínában. 
Budapest: Magvető Könyvkiadó, s. 32; Gombó, Pál–Lovászi, Ferenc 1959: Folyó 
a hegygerincen; Az észak-kínai út. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, s. 152–153.

20 Salgó, László 1959: Kína közelről. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, s. 64.
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Autori cestopisov sa opakovane venujú aj téme minulosti a sú-
časnosti náboženstiev v Číne, ktoré vnímajú v kontexte marxistickej 
kritiky náboženstva ako „ópia ľudstva“ a produktu bývalej triednej 
spoločnosti Číny, ktoré v novom socialistickom štáte už nemá svo-
je miesto pre ďalšiu existenciu.  Ako ilustruje napríklad zmienka 
o náboženstve v cestopise Pála Gombóa, ktorého pri návšteve mesta 
Chang-čou vo východnej Číne sprievodca presviedčal o marginál-
nej úlohe náboženstva v čínskej spoločnosti: „Ó, u nás viera nezo-
hráva veľmi veľkú úlohu. V porovnaní so situáciou v Európe mala 
čínska revolúcia vlastne dve veľké výhody: u nás v podstate nebola 
viera a nebola sociálna demokracia. Buddhizmus? U nás je ledva 
badateľnou vierou, skôr len akýmsi komplexom povier. Pre roľní-
kov sú najdôležitejšími rituálmi tie súvisiace s uctievaním predkov. 
Svojich predkov si roľník pochová povedľa  obrábanej pôdy pod 
okrúhly hrob a na ich poctu páli papierové peniaze, ktorých dym 
stúpa k nebu. Za vieru sa u nás najskôr považuje lamaistická forma 
buddhizmu – lamaizmus, ktorý pochádza z Tibetu a z Vnútorného 
Mongolska, potom – hoci len s ledva miliónovým počtom – rím-
sko-katolícka cirkev a iné menšinové organizované cirkvi: kresťania, 
židia, mohamedáni. Do určitej miery aj taoisti – konfucianizmus nie 
je vierou, ale filozofickou školou. Ale opakujem, že niekoľko stomi-
liónová masa ľudu je vlastne bez viery.“21 O náboženské otázky sa 
zaujímal aj Vincze Lajos a vyhľadával možnosť navštíviť náboženské 
pamiatky, pričom tematizoval najmä postavenie kresťanstva v Číne, 
ktoré bolo spájané s procesom koloniálnej expanzie západných moc-
ností: „„Večer mi Sung Vej prezradil, že podľa jeho názoru hlavnou 
prekážkou rozmachu kresťanstva bola netrpezlivosť, s ktorou podľa 
neho prišli kedysi františkánski misionári: apolitickí misionári vtedy 
vo viacerých mestách rozbili buddhistické modly. – Nuž a čínsky ľud, 
ktorý vyrastal na príklade Tao Juen-minga22, nechápal, prečo musia 
ničiť buddhistické modly a uctievať sochy kresťanských svätých.“23 

Záverečné pasáže cestopisov tvoria pokusy sumarizovať bohaté 
dojmy z Číny a tematizujú aj istú rozporuplnosť vlastných postrehov 
z civilizácie nachádzajúcej sa na rázcestí medzi cisárskou minulos-
ťou a socialistickou budúcnosťou: „5000-ročná Čína sa vo svojom 
dospievaní dostala do toho štádia, keď búrlivo a kategoricky odmieta 
každý náhľad s koloniálnou príchuťou poukazujúci na jej nedospe-
losť. Tomuto stavu predchádzalo veľa trápenia a ponižovania. Až teraz 
skutočne chápem Van Hsziaa – prečo sa vyhol úzkym šenjangským 
uličkám, na ktorých ženy varia na ulici a okolo nich preteká odpad 
z kanálov, aj zazeranie na západný životný štýl Szung Veja, ku kto-
rému ináč vzhliada so žiarlivosťou v srdci. Rovnako aj zmietanie sa 
kolegov – výtvarníkov medzi západnou vyjadrovacou formou a čín-
skym náhľadom, Linovo oduševnenie pre garáže. (…) Čínska duša 
je celistvá, dobre vníma tápanie medzi minulosťou a prítomnosťou. 
Dnešná Čína sa podobá na dospelého, ktorý sa akousi zázračnou 
náhodou nedokáže odpútať od materskej pupočnej šnúry.“24 Pobyt 
v cudzej a kultúrne vzdialenej kultúre bol pre maďarských autorov 
zároveň príležitosťou pre reflexiu vlastnej kultúry v kontraste s čín-
skou: „Povedz, Zi, ale úprimne: čo si o nás myslí Číňan? – Musel 
som sa to spýtať, lebo musím priznať, že už dávno ma hnevá spôsob, 
akým Číňania podceňujú samých seba a neprestajne vyvyšujú nás, 
Európanov. (…) Nuž: čo si o nás Číňania úprimne myslia? – Veľa. 
Máme sa od vás veľa učiť… Máme veľkolepú minulosť, ale vy veľkú 
prítomnosť… – A čia bude budúcnosť?!… “25 Napriek kultúrnym 
rozdielom a odlišnému historickému vývoju však prevláda zdieľaná 
marxisticko-leninská ideológia, ktorá pomáha preklenúť rozdiely: 
„Bola to zaujímavá, vzrušujúca výmena názorov. Slová vo mne aj 
v nich vyvolali city, spomienky. Hovorili sme o Šanghaji, ale myslel 
som na Budapešť. Ja som rozprával o Maďarsku a v mojich čínskych 
priateľoch ožívali spomienky na šanghajské a pekinské univerzit-
né debaty. Boli sme v septembri 1958, ale slová mierili do leta roku 
1956 a 1957. Budapešť a Šanghaj, Dunaj a Dlhú rieku delí od seba 
viac než 10 000 kilometrov. Medzi dvoma letami prešlo 12 mesiacov. 21 Gombó, Pál–Lovászi, Ferenc 1959: Folyó a hegygerincen; Az észak-kínai út. 

Budapest: Kossuth Könyvkiadó, s. 121.
22 Tchao Jüan-ming (365-427) – slávny čínsky básnik, ktorý svoje najuznávanej-

šie diela vytvoril v dobe, keď žil ako pustovník.
23 Vincze, Lajos 1959: Napkelte a Jangce partján. Budapest: Gondolat Kiadó, 

s. 74-75.

24 Vincze, Lajos 1959: Napkelte a Jangce partján. Budapest: Gondolat Kiadó, 
s. 127.

25 Vincze, Lajos 1959: Napkelte a Jangce partján. Budapest: Gondolat Kiadó, 
s. 144.
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Značná vzdialenosť ako v priestore, tak aj v čase. Medzi Maďarskom 
a Čínou sú veľké rozdiely. Ale čo sa týka spôsobov, hesiel útočiacich 
pravičiarov – nič nové pod slnkom.  Ani rozstrapkaná pirátska vlaj-
ka kontrarevolučných buržoáznych a revizionistických pomocníkov 
v Šanghaji nezastrela črty, ktoré by ju výrazne odlišovali od tých ma-
ďarských.“26

V maďarských cestopisoch nachádzame iba pozitívne zmienky o Čí-
ne 50. rokov. Čierno-biely schematický obraz zodpovedá propagan-
distickému zadaniu štátnych orgánov. Pre všetky diela je charakteris-
tický pozitívny idealistický a idealizovaný obraz Číny plný nadšenia 
z budovania socializmu a všetky prípadné negatíva, s ktorými sa au-
tori počas svojho pobytu v Číne stretli, či už vedome (autocenzúrou) 
zo svojich textov eliminovali, alebo sa to udialo po zásahoch cen-
zorov, keďže knihy vychádzali v štátnych a štátom kontrolovaných 
vydavateľstvách. Tieto propagandistické obrazy Číny z 50. rokov 
zároveň plnili aj ďalšiu funkciu smerom k domácemu čitateľovi – ne-
podávajú iba svedectvo o dianí vo vzdialenej socialistickej krajine, 
ale súčasne majú maďarského recipienta textu utvrdiť vo vedomí, že 
nastúpená cesta budovania socializmu v Maďarsku je správna, keďže 
sa ňou vydala aj Čína (viď napríklad aj odkazy na postup proti „pra-
vici“ a „kontrarevolúcii“ v Číne i v Maďarsku). Cestopisy tvorili iba 
jeden z nástrojov maďarskej propagandy o Číne z 50. rokov – ďalší-
mi nástrojmi boli články o Číne v denníkoch a týždenníkoch, ale aj 
filmové týždenníky (Heti híradók a Világhíradók) venované Číne, či 
dokumentárne filmy zaoberajúce sa najnovším spoločensko-politic-
kým dianím. 

Pre opisy Číny v maďarských cestopisoch je charakteristické aj 
to, že tento obraz má mnohé spoločné črty s obdobnými cestopismi 

autorov z ostatných krajín strednej a východnej Európy. V slovenči-
ne a češtine existuje viacero diel z pera v tom období prorežimných 
autorov (napríklad Adolf Hoffmeister, Vladimír Mináč, Ladislav 
Mňačko, Marie Pujmanová), v ktorých nachádzame rovnako pate-
tické a idealizované obrazy Číny.27 Motívy týchto diel sú často veľmi 
podobné (oslava štátneho sviatku, most vo Wu-chane, opisy nábo-
ženstva, jednotlivé mestá symbolizujúce dávnu minulosť i súčasnú 
industrializáciu), keďže itinerár, ktorý čínski hostitelia pripravili pre 
hostí zo „spriatelených krajín“, bol zväčša rovnaký a tak v dielach 
rozličných autorov z rozličných socialistických štátov nachádzame 
stereotypné spracovania rovnakej témy.28 Špecifikom maďarských 
cestopisov, ktoré súvisí s načasovaním návštev ich autorov v Číne, je 
rozsiahle tematizovanie „veľkého skoku vpred“, ktorý bol pozitívne 
interpretovaný ako realistický model hospodárskeho rozvoja socia-
listického štátu.29 V maďarských cestopisoch nachádzame aj odkazy 
na prehistóriu maďarského národa siahajúcu do Centrálnej Ázie, 
ktorá je v novom ideologickom kontexte ďalším argumentom pre 
vzájomné sympatie a priateľstvo medzi Maďarmi a Číňanmi: „Ako 
oduševnene sa učia, a akí usilovní robotníci to sú! Akí sú milí, bez-
prostrední a ústretoví voči cudzincom!… Zle hovorím! Ani na mi-
nútu sme sa necítili ako cudzinci. Odo dňa príchodu až do momentu 
bolestnej rozlúčky sme cítili, že kedysi snáď sme tam medzi nimi žili, 
a len náhodou sme sa dostali od nich ďaleko-ďaleko na západ.“30

26 Salgó, László 1959: Kína közelről. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, s. 59 (zvý-
raznené v origináli). Autor tu porovnáva maďarské udalosti z jesene 1956 čín-
skou „kampaňou proti pravičiarom“ (čínsky fan jou jün-tung) z leta 1957, keď 
Mao Zedong ako „pravičiarov“ onálepkoval všetkých kritických príslušníkov 
inteligencie, ktorí svoje názory prejavili v priebehu predchádzajúcich mesiacov 
a približne 500 tisíc ich za trest vysťahovala do odľahlých vidieckych oblastí. Táto 
kampaň signalizovala postupnú radikalizáciu čínskej vnútornej politiky inicio-
vanú Mao Zedongom, ktorá pokračovala obdobím „veľkého skoku vpred“.

27 O československých cestopisoch z Číny pozri Slobodník, Martin 2015. „So-
cialist Anti-Orientalism: Perceptions of China in Czechoslovak Travelogues 
from the 1950s.” In: Gáfrik, Róbert – Pucherová, Dobrota (ed.): Postcolonial 
Europe? Essays on Post-Communist Literatures and Cultures. Amsterdam 
– New York: Rodopi.

28 Pre porovnanie témy obrazu náboženstva v českých a slovenských cestopi-
soch pozri Slobodník, Martin 2014. „‚Buddha je ideál nasýteného feudála‘ 
– obraz náboženstva v Číne v československých cestopisoch z 50. rokov 20. 
storočia.” In: Kečka, Roman–Benická, Jana (ed.): Medzi Východom a Zápa-
dom. Multikultúrne procesy, migrácia  a náboženstvo v Strednej Európe. Brati-
slava: Chronos, s. 72-89.

29 V Československu vyšla iba jedna kniha, ktorá sa venuje problematike „veľké-
ho skoku vpred“ a takisto ho nekriticky prezentuje s obdivom – pozri Falťan, 
Michal 1959. Východný vietor prevláda. Bratislava: Osveta.

30 Toncz, Tibor 1956: Hat hét Kínában. Budapest: Magvető Könyvkiadó, s. 6.
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Čínska ľudová republika bola v 50. rokoch v strednej a východnej 
Európe vnímaná iba v pozitívnych súvislostiach31, čo sa však po čín-
sko-sovietskej ideologickej roztržke na prelome 50. a 60. rokov v Ma-
ďarsku i v ostatných socialistických krajinách strednej a východnej 
Európy (podľa sovietskeho vzoru a inštrukcií z Moskvy) dramaticky 
zmenilo a zo spriateleného čínskeho súdruha spoločne budujúceho 
socializmus sa zrazu stal ideologický nepriateľ a marxistický here-
tik, ktorého obraz bol veľmi negatívny, alebo sa téma vývoja v Číne
z verejných informačných prostriedkov úplne stratila. Práve príklad 
obrazu Číny v 50. až 70. rokov minulého storočia teda môže poslúžiť 
na podrobnejšie štúdium mechanizmov komunistickej propagandy, 
ktorej súčasťou bola aj cestopisná literatúra a zároveň poskytnúť his-
torický kontext pre súčasné obrazy Číny v médiách a literatúre.
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Summary

Perception of China in Hungarian Travelogues from 1950s

This paper analyses the image of China in travelogues written by Hungarian 
authors (namely Tibor Toncz, Lajos Vincze, Pál Gombó, Ferenc Lóvaszi, 
László Salgó and József Lengyel) during the 1950s, the period of the closest 
cultural and political cooperation between these two socialist countries. 
These authors, pro-regime writers and journalists, visited China as official 
guests and in their travelogues they provide a very idealistic and positive 
picture of China repeatedly laying stress on the propagation of proletarian 
internationalism and the shared ideological underpinnings of both regimes. 
The goal of these works was to familiarize their readers with the situation in 
China and mobilize solidarity with this distant country at home in Hunga-
ry. As noted in the concluding part, many of the features characteristic for 
these travelogues can be found in similar works written about China in the 
1950s by Czechoslovak authors.

Összegzés

Kína ábrázolása magyar útinaplók alapján az 1950-es években

A dolgozat azoknak a Kínát bemutató útinaplóknak az összefoglaló átte-
kintése, amelyek magyar szerzők tollából születtek a múlt század 50-es éve-
iben, amikor a két szocialista ország nagyon szoros kulturális és politikai 
kapcsolatokat ápolt egymással. A vizsgált írások szerzői, név szerint Toncz 
Tibor, Vincze Lajos, Gombó Pál, Lovászi Ferenc, Salgó László és Lengyel 
József a rendszert szolgáló írók, illetve újságírók voltak, akik hivatalos ven-
dégként érkeztek Kínába, s munkáikban igencsak kedvező, idealisztikus 
képet festettek az országról, külön kiemelve a proletár internacionalizmus 
eszméjének hatásait, valamint a két baráti ország közös ideológiai alapokon 
nyugvó államberendezkedését. Az úti beszámolók elsődleges célja az volt, 
hogy szimpátiát és együttérzést ébresszenek a magyar olvasókban a távoli 
ország iránt, de nem volt ez másként a vizsgált időszakban született szlovák 
és cseh útinaplókban sem.  
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2011) a niekoľkých desiatok vedeckých článkov publikovaných doma i v za-
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Polgár Anikó

A kollektivizmus a műfordításban
Devecseri Gábor fordítói ars poeticájának ideológiai háttere∗

Annotáció: A tanulmány a kollektivista és individualista műfordítói ma-
gatartás szembenállását vizsgálja, illetve ezek ideológiai hátterét. A kol-
lektivista műfordítónak nemcsak az eredeti műhöz és annak szerzőjéhez 
kell igazodnia, hanem a kiadói apparátus munkatársaihoz, a lektorokhoz, 
a szerkesztőkhöz, a kritikusok elvárásaihoz, nem hagyatkozhat tehát saját 
egyéni ízlésére. A 20. század második felében az individualizmust a Nyugat 
műfordító-iskolájához kötődő, szubjektív fordítói alapállásnak tartották, 
melyet a műfordítás-történet fejlődéselvű felfogásából adódóan gyakran 
neveztek idejétmúltnak, meghaladottnak. Az ötvenes évektől kezdve a szo-
cialista átnevelést szolgáló műfordítóktól kollektivista viszonyulást vártak: 
erre leginkább azok a költők voltak kaphatók, akik, mint például Devecseri 
Gábor, saját költészetüket is a propagandisztikus elvárásokhoz tudták igazí-
tani. 1956 után Devecseri az irodalompolitikától visszavonul a költészet és
a műfordítás terepére, műfordítói elmélete azonban bizonyos pontokon
a korábban is hangoztatott ideológiai elvekkel mutat rokonságot. Az 1961-
ben megjelent, Horatius összes verseit tartalmazó fordításkötet szerkesz-
tőjeként Devecseri kollektivista fordítói elvei révén került összeütközésbe
a nyugatos elvekhez ragaszkodó kortársaival.

Kulcsszavak: műfordítás, ideológia, kollektivizmus, individualizmus, De-
vecseri Gábor, Horatius-vita, antik költészet

∗ Munkámhoz a nyomtatott forrásokon kívül Devecseri Gábor levelezésének 
kéziratos anyagát is felhasználtam. Szeretnék köszönetet mondani a buda-
pesti Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattára munkatársainak, különösen a De-
vecseri-hagyaték gondozójának, Komáromi Csabának a kutatáshoz nyújtott 
segítségért.
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„A kollektivizmus nem egyéb historizálásnál. Az én helyett a mi-t, 
jelen helyett a sérelmező múltat vagy a teljesíthetetlen vágyképektől 
zsúfolt jövőt vetíti ki az össznépi képernyőre.” – nyilatkozta az in-
dividuális alapállást szorgalmazó Mészöly Miklós a kollektivizmus 
ideológiájának irodalmi vetületeiről.1 Az irodalmi kollektivizmus 
szinonimája „a tömegátnevelői”, a „nép- és nemzetnevelői ideoló-
gia”, melynek „kifejezési struktúrájával élt Illyés és Németh László, 
de Füst és Déry Tibor is”.2 A szuverén személyiség magjait is kiirtani 
kívánó totális diktatúrák „tökélyre fejlesztették azt, ami a modern 
kori történelem egészét kitünteti: a kollektivizmus szenvedélyét”.3 Az 
írók egy része nem a kollektivizmus kiszolgálójaként, hanem az in-
dividualizáció lehetőségeit keresve próbált életben maradni, „a »mi« 
arroganciájával a törékeny ént”4 szegezve szembe. Az individualista 
Kertész Imre szerint a kollektivizmus valamiféle kollektív őrültséget 
jelent, s a legheroikusabb vállalkozásnak azt tartja, ha valaki képes 
„ebben a kollektív világban magánembernek megmaradni s magán-
emberként kitartani”.5 Az idézett szerzők írásaikban arra mutatnak 
rá, mit jelent a többséghez vagy a hatalom elvárásaihoz igazodó kol-
lektivizmussal szemben az individualizmus mint politikai, szellemi, 
művészi, írói magatartás. Írásunkban azt a kérdést boncolgatjuk, 
hogy hasonló szembeállítás rávetíthető-e a műfordítás történetére is, 
s hogy a kollektivista és individualista műfordítói magatartás a 20. 
században miféle ideológiai felhangokkal társul.

A műfordítói individualizmus kritikája

A 20. század második felének ideológiailag terhelt fordításelemzése-
it, fordítói hitvallásait olvasva (tudományos alapozású műfordítás-el-
méleti rendszerek helyett ugyanis magyar vonatkozásban elsősorban 

ezek alkották a műfordításról való beszéd alappilléreit) szembetűnő, 
hogy a jó műfordítással szemben támasztott követelmények egyik 
legfontosabbika a fordító egyéni ízlésének háttérbe szorítása. A for-
dítói viták, a fordításról írt esszék, a fordításkötetek kísérőszövegei 
és a korabeli recenziók gyakran kritizálják a meghaladottnak, idejét-
múltnak tartott nyugatos individualizmust. Ez a fogalom a szubjek-
tivizmus és a fordítói impresszionizmus szinonimája. 

Kardos László szerint a század első felének műfordításait az „imp-
resszionista jelzőpazarlás”, a „költői homály sajátos tolmácsolása” és 
„a tartalmi hűség lazulása” jellemzi, s mindezek a jelenségek szerin-
te „szélesre nyitották a kaput bizonyos költői szubjektivizmusnak 
és individualizmusnak, amelynek a történelmi fordulat előtti évek, 
különböző okokból és különböző árnyalatokban egyébként is álta-
lában kedveztek”.6 A nyugatos fordítók Kardos szerint fordításaikba 
„belevitték saját lelkük színeit, elárasztották az idegen verset saját 
képzeletük elemeivel”, s a létrejött művekben „az eredeti költő egyé-
niségének és a fordítónak”7 a kereszteződése látszik.

Ennek az individualizmusnak az ellenhatásaként alakul ki „a szo-
cializmus építését” szolgáló fordítói kollektivizmus.8 Kardos az új 
módszer szükségszerűségét a költészet újszerűségével magyarázza: 
„az a fordítói technika, amely jól szolgálta a hangulatok és impresz-
sziók tolmácsolását, nem szolgált ugyanolyan jól az új költészet köz-
vetítésében”.9 Az „új költészet” jellemzői az éles kontúrok, az ihlető 
eszme, a szabatosság és a szilárdság, szemben a korábbinak a ködös 
érzéseivel, a bizonytalanságával és rejtelmességével. 

Ez az „új költészet” természetesen megkereste saját gyökereit a ha-
gyományban is. A legitimáció előfeltétele volt, hogy a régiben meg-
találják az előre mutató jelleget: így válhatott például az antik iroda-
lom több eleme is haladó előzménnyé. „A homéroszi hősök hús-vér 

1 MÉSZÖLY Miklós, Párbeszédkísérlet. A kérdező: SZIGETI László, Pozsony, 
Kalligram, 1999, 173.

2 MÉSZÖLY, i. m. 172.
3 FÖLDÉNYI F. László, Kollektivizmus = Uő, „Az irodalom gyanúba kevere-

dett“. Kertész Imre-szótár, Budapest, Magvető, 2007, 171.
4 FÖLDÉNYI, i. m. 170.
5 KERTÉSZ Imre, Gályanapló, Budapest, Magvető, 1992, 147.

6 KARDOS László, Műfordításunk mai kérdéseiről = Uő, Vázlatok, esszék, kriti-
kák. Új magyar irodalom, Budapest, Szépirodalmi, 1959, 276–285. Az idézet 
helye: 279.

7 KARDOS, i. m. 279.
8 „A szocializmus építéséhez, a nép szocialista átneveléséhez nélkülözhetet-

len volt a műfordítók munkája – tolmácsolniuk kellett, tolmácsolni kívánták
a szocialista szellemű idegen költőket.” KARDOS, i. m. 279.

9 KARDOS, i. m. 279.
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alakok és mert két korszak határán állva, egy fejlettebb társadalmi 
forma kialakításáért küzdenek – bizonyos értelemben a mi hőseink 
is.” – olvashatjuk például egy recenzióban, mely az Íliásznak az ötve-
nes évek elején született új magyar fordításáról íródott.10

Devecseri Gábor és az „új költészet”

Devecseri Gábor egy 1949-ben megjelent cikkében11 idézi Lukács 
György hasonlatát a Himalája tetején ugrándozó nyulacskáról, aki 
nem hiheti azt, hogy nagyobb a völgyben álló elefántnál. Devecseri
a Himalája helyett a szocialista kultúra hegyéről beszél, s megálla-
pítja, hogy arra „nem kapaszkodhatik fel senki anélkül, hogy át ne 
alakuljon, hogy ennek a részévé – ha bármilyen kis részévé is – ne 
váljék. Ez az a hegy, amelyre nyulacskák nem juthatnak fel” – írja,
s nyomban meg is fogalmazza az ebből adódó programot: „S a köz-
vetlen feladat éppen íróinknak ez az átalakulása ahhoz, hogy alakíta-
ni tudjanak”. A feladatot természetesen magára nézve is kötelezőnek 
tartotta, s nyugatos költői indulását megtagadva a sematizmus elvá-
rásaihoz igazodó, közérthetőnek szánt, propagandisztikus költésze-
tet kezdett művelni. Közben a katonai akadémia tanáraként, az Író-
szövetség főtitkáraként is az új rendszer lelkes kiszolgálójává vált. 

1956 után ezt az ideológiailag fertőzött, a hatalom elvárásainak 
behódoló korszakát megtagadva visszavonul az irodalompolitikától 
a költészet és a műfordítás terepére. Egy 1960-ban íródott ügynöki 
jelentés Devecseri Gábor baráti körét (melynek tagjai többek kö-
zött Örkény István, Karinthy Ferenc és Somlyó György) az „úri fiúk 
klikkje”-ként említi.12 Az ügynök Devecseri korábbi, ötvenes évekbeli 
tevékenységében karrierista őszintétlenséget és cinizmust lát: „Mint 
költő olyan durva eszközökkel szolgálta az éppen aktuális kampá-
nyokat (»Önkéntes határőr«, Rákosi-versek stb.), hogy hozzájárult

a kampányokban – és azok művészi kifejezésében – lévő értékek
(pl. a Benjámin-versek) lejáratásához.”13 Az ügynök szerint 1956-ban 
kiderült, hogy Devecseri nem akar kommunista költő lenni, ugyan-
akkor igazolnia is kellett korábbi szereplését, „ezért nyüzsgött jobban 
ebben az időben, mint az »úri fiúk klikkje« kevésbé kompromittált 
tagjai” (pl. verset írt a Rajk-temetésre).14 A Kádár-rendszerben, mi-
után „mint szektás és revizionista egyaránt kompromittálta magát”, 
nem politizáló irodalmárként, műfordítóként élt tovább. Műfordítói 
elmélete azonban, mely a korábbi fordítói tapasztalatokra is építve 
elsősorban ebben az időszakban bontakozik ki, bizonyos pontokon
a korábban is hangoztatott ideológiai elvekkel mutat rokonságot. 

Devecserinek fordítóként és fordításkötetek szerkesztőjeként is
a célja az újat felmutatni, amely a régivel szemben egyenesen köte-
lező: poétikai síkra viszi át tehát a kommunista ideológiának a régit 
eltörlő, az újat pedig szükségszerűként és egyedüli járható útként fel-
mutató beszédmódját.

A kollektivizmus Devecseri Gábor elméletében

A Devecseri-életműben elsősorban a műfordítói gyakorlatra, s nem 
az elméletre helyeződik a hangsúly, fordításelméletét nem dolgozta 
ki tudományos formában. Fordításról szóló esszéit, verstani fejtege-
téseit, műhelytanulmányait, fordításköteteinek kísérőszövegeit, sőt
a műfordításról valló költeményeit is a műfordítói gyakorlatával egy-
ségben kell látnunk, hiszen többnyire konkrét fordítói feladatokhoz 
kötődnek, konkrét fordítói megoldások mellett érvelnek, s ha mások 
fordítói módszere ellen szólalnak fel, a cél akkor is a saját fordítói 
elmélet védelmezése. Ez a saját életműre, a saját fordításokra vonat-
koztatott elmélet azonban mégis kollektív színezetet kap: Devecseri 
szerint ugyanis a fordítói munka nem lehet ugyanúgy individualista, 
mint a saját művek írása. A konkrét megoldások területén ez a szem-
beállítás például abban a gesztusban mutatkozik meg, hogy bizonyos 
metrikai lazaságokat helyesnek, megengedhetőnek tart saját versben, 
ugyanakkor ugyanazt a jelenséget műfordításban szigorúan elítéli. 

10 SZILÁGYI János György, Az „Ilias” új magyar kiadása, Szabad Nép, 1953. 
március 28., 3.

11 DEVECSERI Gábor, Hozzászólás egy kritikához és egy önkritikához, Szabad 
Nép, 1949. november 27., 8.

12 SZŐNYEI Tamás, Titkos írás. Állambiztonsági szolgálat és irodalmi élet 1956–
1990, I. kötet, Budapest, Noran Könyvesház, 2012, 236.

13 SZŐNYEI, i. m. 237.
14 SZŐNYEI, i. m. 237.
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A kollektivista műfordító nem egyedül dolgozik, nem hagyatkozhat 
tehát csupán a saját egyéni ízlésére. Igazodnia kell az eredeti műhöz 
és annak szerzőjéhez (mintha alárendelt pozíciójú társszerző lenne),
s ebben a minél pontosabb igazodásban segítik őt a (szocialista) kiadói 
apparátus munkatársai (lektorok, szerkesztők, a nyersfordítások készí-
tői), illetve a hibákra a közös cél érdekében rámutató kritikusok és 
filológusok.15 A cél, hogy a közös, kollektív mű megszülessen és folya-
matosan újjászületve csiszolódjon (ez indokolja a variánsok végelátha-
tatlan sorát, hiszen ez a kollektív munka sosem vihető tökélyre, sosem 
érhető el a teljes azonosulás az eredetivel). Tévednénk azonban, ha azt 
gondolnánk, hogy ennek a kollektív összefogásnak a célja az olvasók 
igényeinek kiszolgálása. Devecseri a kollektív munka sikerét csak úgy 
tudja elképzelni, ha az olvasó is kiveszi belőle a részét, megdolgozik 
azért, hogy az elétárt anyagot befogadhassa, az antik utalásokat meg-
értse, s legyen füle a metrikára. „Olvasók verskultúrájára van szükség. 
– írja Devecseri. – Főként az ifjúságéra. A versek mindig legelsősor-
ban az ifjakhoz szólnak. S ha ezek süketek, a versek zenétlenek ma-
radnak.”16 A versfordítások értő befogadása érdekében tehát nemcsak
a fordítónak kell egyéni ízléséről lemondania, hanem a kollektív cél-
nak kell Devecseri szerint alárendelni a metrika oktatását is.

Devecseri az individualista fordítói magatartást általában ellen-
példaként jellemzi: a fordító nem tehet engedményt „a saját úgy-
nevezett ízlésének”,17 például azzal, hogy elhagy egy jelzőt, ahogy 
ezt Kemenes Kempf József tette az Íliász fordítása során, mikor egy 
Devecseri szerint kulcsfontosságú jelzőt elhagyott, illetve két másik 
„színtelen és jellegtelen” jelzővel helyettesített.18 Devecserinek a jel-

ző fontosságát illető érvelése meggyőző: Homérosz szerinte az adott 
helyen Akhilleusz haragjáról írva a testi és a gondolati dimenziókat 
egyszerre láttatja, miközben hangsúlyozza, hogy a hős haragos szíve 
szőrös melle alatt hányódott, s a mell jelzőjének elhagyása eltávolít
a homéroszi mondanivalótól.19 Az argumentáció mögött ugyanakkor 
nem csak az eredeti mű (vagy az eredeti szerzői gondolat) rekonst-
rukciójának igénye, hanem a műfordításnak összmunkaként történő 
felfogása is ott rejlik. Szaktekintélyként H. D. F. Kittora hivatkozik, 
aki monográfiájában az adott részt annak illusztrációként idézi, hogy 
Homérosz (Vergiliusszal ellentétben) azért említi a szívvel, elmével 
összefüggésben a test egy fizikai részét is, mert „ő az egész embert 
látja s egyszerre”.20 A fordítónak szerinte fel kell adnia individualiz-
musát, s a kort jól ismerő, az eredeti szerző gondolkodását hozzánk 
közelítő filológussal kell együttműködnie, ellenkező esetben „az 
akkori kor és költő ízlésére erőszakolná rá a maga saját korába zárt
s ezen belül egyéni ízlését”.21 Ez utóbbi kijelentése az individualista 
magatartás szerinte erőszakos jellegére is rámutat.

Ugyanez a kollektív-individuális ellentét érvényesül a metrika 
szintjén is. Devecserinek egy 1958-ban íródott esszéje szerint Babits 
az antik formákat „túlságosan is egyénien”22 alakítja át. A metrikai la-
zaságot még Horatius Homérosz-fordítását kritizálva is szóvá teszi,23 
s Arany antik metrikájú Horatius-fordítása kapcsán is nehézkesség-
ről és a „körülbeliség” elméletéről beszél.24

15 A témáról bővebben: POLGÁR Anikó, Társfordítók, szerkesztők, lektorok. 
A szerzőség kérdése a Horatius-vitában = Álnév és maszk az irodalomban. 
Pseudonymy a masky v literatúre, szerk. ARDAMICA Zorán, Banská Bystrica, 
Belianum, 2014, 59–72.

16 DEVECSERI Gábor, Antik versforma – magyar szöveg = Uő, Műhely és varázs. 
Görög–római tanulmányok, Budapest, Szépirodalmi, 1959, 48.

17 DEVECSERI Gábor, Vallomás a görög költészetről = Uő, Műhely és varázs, 
i. m. 9.

18 DEVECSERI, uo. Kemenes Kempf fordítói megoldása (a két helyettesítésként 
beékelt jelző aláhúzva): „iszonyú bosszúra fakadt nagy Achilles, / Kétfele há-
nyódott szive széles nagy kebelében”. HOMEROS, Iliasa, KEMENES KEMPF 
József fordítása, Budapest, Lampel Róbert, 1902, 8.

19 Devecseri fordítói megoldása: „fájdalom ébredt Péleiónban: a szíve / bundás 
melle alatt hányódott kétfele” = HOMÉROS, Ilias, DEVECSERI Gábor fordí-
tása, Budapest, Szépirodalmi, 1952, 37.

20 DEVECSERI, Vallomás a görög költészetről, i. m. 9.
21 DEVECSERI, Vallomás a görög költészetről, i. m. 9.
22 DEVECSERI, Antik versforma – magyar szöveg, i. m., 46.
23 „Szeszélyes és kényelmes Horatius a metrum kezelésében is. Kényelmes, de 

nem formátlan. papucsban jár, de nem rongyos papucsban.” DEVECSERI, 
Antik versforma – magyar szöveg, i. m., 37.

24 „…eredeti mértékben fordított Horatius-verse a rímes formában fordított-
nál éppannyira nehézkesebb, mint amennyire nehézkesek az Elveszett al-
kotmány hexaméterei »Vörösmarty hatosai«-hoz mérve.” „Hogyan is került 
sor arra a vaskorra, melyben magaskultúrájú emberek is a körülbeliség el-
méletébe csúsztak vissza?” DEVECSERI, Antik versforma – magyar szöveg, 
i. m., 45.
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Horatius-vita: ragaszkodás az individualista elvekhez

Hasonló a nézőpontja az 1961-ben megjelent, Horatius összes verse-
it tartalmazó kötet verses utószavának.25 Devecseri fordítói ars poe-
ticájáról van szó, amelynek a fordítókra vonatkozó szabályait a nyu-
gatos, individualista fordítás hívei (elsősorban Vas István és Rónay 
György) a kötet megjelenését követő fordítói vitában26 hevesen tá-
madtak. Az utószóban Devecseri elhatárolódik az 1935-ben meg-
jelent Horatius-válogatástól, hangsúlyozva, hogy most „az egészet” 
szeretnék láttatni, „mi úgy szép csak, ha egész friss”:27 a cél az volt, 
hogy egy új műfordítógárda felvonultatásával egy új műfordításesz-
ményt mutassanak fel, ezért hagyták ki a régi magyar fordítókat és
a „félmúltbeli” költőket. Devecseri saját korát a műfordítás szem-
pontjából egy fejlettebb fázisnak tartja, mely megérett arra, hogy ret-
rospektív és kritikai attitűdből ítélkezzen a múlt felett és megalkossa 
az új fordítási normarendszer kódexét. 

A költői team-munka ideje most érkezett el: „mert érett az idő, 
egy könyvben mind, aki költő / s mind, aki versfordítással hódol ma 
a Múzsák / szép tudományának nálunk, bemutatja Tenéked / hódo-
latát”.28 

A kollektivizmus lényege a hasonló elvek elfogadásában rejlik. 
Episztolájában Devecseri a szerkesztőket pulikhoz hasonlítja, kik 
„hű elvekkel futva-csaholva” terelik egybe a fordítók nyáját. A fordí-
tó együttműködésre kényszerül a szerkesztővel, illetve a lektorral is, 
s a kiadói beavatkozás mértéke különböző jellegű és mértékű lehet. 
Az 1961-es Horatius-kötet előmunkálatai során Devecserire a fordí-

tások kiválogatása, a fordítókkal való kapcsolattartás és a fordítások 
ellenőrző szerkesztése hárult, s ebbe metrikai javítások, új megoldás-
javaslatok egyaránt belefértek. A verses utószó a kötet szerkesztésé-
re vonatkozó háttér-információkkal is szolgál, a fordítói-szerkesztői 
munkára reflektáló metaszöveg. 

A kötet megjelenése után kirobbant vita nemcsak a fordítói el-
vek ütközését mutatja, hanem a korabeli szerkesztői módszerekkel 
való elégedetlenséget is, melyekben a fordítók egy része a hatalom-
nak való kiszolgáltatottságot érezte. Vas István Horatius olvasásakor 
című vitairata29 saját fordításának példáján mutatja be a „rajtakapott 
módszer”-t:30 azt nehezményezi, hogy a szerkesztő, Devecseri Gá-
bor csak telefonon közölte vele javítási javaslatait, s ő (kapásból nem 
tudván megítélni a javaslatok helyességét) udvariasságból elfogadta 
ugyan őket, utólag azonban megbánta elhamarkodott döntését.

Az elvek ütközését, illetve a kollektív munkához való viszonyulást 
a Devecseri hagyatékában fennmaradt levelezés is mutatja, mely rész-
ben a szerkesztői munka hátterét is dokumentálja. Mivel az egyeztetés 
(sokszor még a konkrét fordítói megoldások tárgyalása is) telefonon 
is folyt, a levelezés nagyobbrészt az elkészült és Devecserinek elkül-
dött versfordítások kísérőanyaga. A fordítók többségét lelkesedéssel 
töltötte el a közös munka, a társszerzői hozzájárulás az új Horati-
us-kép kialakításához. „…nagyon örülnék, ha egy teljes uj magyar 
Horatius megszületésénél én is segithetnék, illetve, annak dicsőségé-
ből egy-két halvány sugaracska rám is esne” – írja például levelében 
Horváth István Károly.31 Lelkesen fog a munkához Hegedüs Géza is, 
akik később (nyilván a szerkesztői reagálások következményeként) 
még a kötet megjelenése előtt a fordítói elveket megkérdőjelező első 
vitairat szerzője lett.32 Levelében Horatius I/16. sorszámú dalának 
fordítását küldi Devecserinek, reflektál a korábbi fordításokra, il-
letve a mitológiai nevek ritmizálásának kérdésére, hangsúlyozza, 

25 DEVECSERI Gábor, Levél Horatiushoz avagy a fordítás művészete (Utó-
szó) = Quintus HORATIUS Flaccus, Összes versei, szerk. Borzsák István és 
Devecseri Gábor, Budapest, Corvina, 1961, 601–623.

26 A Horatius-vitáról lásd: RÓNAY László, Devecseri Gábor alkotásai és vallo-
másai tükrében, Budapest, Szépirodalmi, 1979, 176–199. POLGÁR Anikó, 
Catullus noster. Catullus-olvasatok a 20. századi magyar költészetben. Pozsony, 
Kalligram 2003, 132–137. POLGÁR Anikó, „Pontosság” és „szószerintiség”
a rekonstrukció elméletében. A Horatius-vita néhány elvi kérdése. In Hajdu Pé-
ter–Polgár Anikó (szerk.): Papírgaluska. Tanulmányok a görög és latin klasszi-
kusok fordításáról, Budapest, Balassi 2006, 7–19.

27 DEVECSERI, Levél Horatiushoz, i. m. 606.
28 DEVECSERI, Levél Horatiushoz, i. m. 606.

29 VAS István, Horatius olvasásakor. In Uő: Az ismeretlen isten. Tanulmányok 
1934–1973, Budapest, Szépirodalmi, 1974, 600–631.

30 Uo. 618–620.
31 Horváth István Károly Devecseri Gábornak, 1957. december 9. PIM Kézirat-

tár, Devecseri-hagyaték.
32 HEGEDÜS Géza, A városias Horatius – vita és kísérlet, Nagyvilág, 1959. de-

cember, 1880–1882.
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milyen örömmel töltötte el a fordítói munka, s jelzi, hogy további 
feladatokat is szívesen vállal: „Egyébként nagyon élveztem magát
a forditómunkát, édesebb dolog ez az antik-tolmácsolás minden mo-
dern versforditásnál s egészen másfajta érzelmek felhangjai járulnak 
hozzá, mint egy traduction contemporain-hez. Ha éppen akad még 
egy ilyen rövidke Horatius és hiányod van forditóban, egy-két tucat 
sor erejéig számíthatsz rám.”33

A nyugatos individualista elvekhez ragaszkodik például Takács 
Gyula, aki miután telefonon nem tudta a szerkesztőt elérni, levélben 
tudakolja, mit és hogyan, milyen változtatásokkal közölnek a fordí-
tásaiból.

„Kedves Gábor,
amint megbeszéltük a Gellértből 2x is hívtalak szerdán éjfélig. Mind-

annyiszor foglalt volt a vonalad. Úgy látom, telefonon keresztül intézel 
minden irodalmi ügyet.

Szeretném tudni mit közöltök a Horatiusban? Azt is hogyan, t. i. mi
a szándékolt változtatás. Én t. i. jobban szeretem a saját szövegemet, mint 
a másét, ha két szó is, a nevem alatt. Azt hiszem te is így vagy! Viszont
a helyesre való fölhívást köszönöm. Nagyon várom soraidat. Ölel Takács 
Gyula.

1961. 10. 16.”34

Az individualista fordító nem akar beolvadni a közösbe, szeret-
né, ha megmaradna fordításának egyedi íze.  Az aggodalom jogos: 
a hagyatékban fennmaradt egy korábbi levél is, melyhez szerzői 
korrektúrát is csatoltak, az episztolák első könyvének 10. darab-
ját Takács Gyula fordításában. A kísérő levélben a fordító arra kéri
a szerkesztőt, hogy szövegét így adja le a nyomdának, a kinyomtatott 
változattal való összevetésnél azonban nyilvánvaló, hogy a javítások 
nem minden esetben kerültek bele a végleges szövegbe. A végső szót 
a szerkesztő mondja ki, s így még az individualizmus legelszántabb 
híve is kompromisszumokra kényszerül.

Kollektivizmus: fölényeskedés vagy egyenrangú 
párbeszéd

Az individualizmustól elhatárolódó fordító Devecseri szerint (a jó 
tanárhoz hasonlóan) elsősorban közvetít: pontosan, a versforma 
szigorú megtartásával, a másik nyelv anyagának az éreztetésével.
A fordítónak nem szabad megkönnyítenie az olvasó dolgát, tilos be-
építenie a kommentárt a versbe („…előre ne fejtsd meg, mert vele 
nemcsak / lustává teszed így, de meg is rablod, ki serényen / olvasná, 
bizonyos munkáló élvezetétől.”).35  

Devecseri mint fordító tehát úgy tekint az olvasókra, mint egy 
szigorú tanár a diákjaira: tanítja őket, de önállóságra is neveli. Az 
episztola zárlatában Devecseri saját filológusi és műfordítói mun-
kásságának genezisét is adja, felsorolva tanárait, mentorait, lektorait, 
munkáját segítő filológusbarátait, Máthé Elektől Szilágyi János Györ-
gyön át Marót Károlyig, s utalva arra a közös munkára, melynek ösz-
szetartó ereje nem pusztán a tanár–tanítvány viszony, hanem a „vita 
és csevegés”.36 A kollektivizmusnak ugyanis a műfordítás területén 
nemcsak negatív vetülete van: ám az együttműködés a műfordító, 
illetve a filológus, a lektor, a szerkesztő vagy a nyersfordítás készítője 
között csak akkor lehet gyümölcsöző, ha a hatalmon lévő fél fölé-
nyeskedése helyett egyenrangú felek párbeszéde alakul ki.

33 Hegedüs Géza Devecseri Gábornak, 1959. július 31. PIM Kézirattár, De ve-
cseri-hagyaték.

34 Takács Gyula Devecseri Gábornak, PIM Kézirattár, Devecseri-hagyaték.
35 DEVECSERI, Levél Horatiushoz , i. m., 615.
36 DEVECSERI, Levél Horatiushoz , i. m., 622.
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Summary

This study analyzes the contrast between the individual and collective 
strategies of the translation with a special regards to their ideological back-
ground. The translator collectivist must be guided by the apparatus of the 
publishers, editors, copy editors and reviewers too. In the second half of the 
20th century the individualism was presented by the circles of the periodi-
cal Nyugat: this, originally highly rated attitude has been later stigmatized 
as excessively subjective and out-of-date. The spreading of the new ideas 
of collectivism in the fields of the ancient transtaltion was urged by Gábor 
Devecseri as a new paradigm of the modern times. In 1961 Devecseri in-
vigileted the Hungarian translation of Horace, which caused the interesting 
and illuminating polemy between the the representatives of the collectivism 
(Gábor Devecseri, László Kardos) and individualism (Gyula Takács, István 
Vas, György Rónay).  

Száz Pál

Az Ahasvérus-motívum Borbély Szilárd 
Halotti Pompa c. kötetében.1

Annotáció: Jelen tanulmány ugyan alapvetően motívumtörténeti szempont-
ból, mégis Gérard Genette által a szövegköziségre (transztextualitás) alkalma-
zott kategóriák mentén vizsgálja Borbély Szilárd Halotti Pompa c. kötetének 
azon szövegeit, amelyekben Ahasvérus, a bolygó zsidó vándorlegendájának 
motívuma felbukkan. Az elemzés esettanulmányként olvasható, hiszen az 
Ahasvérus-motívum alkalmazása során a szövegköziség olyan eseteire buk-
kanunk, amelyek példaként szemléltetik a szerző által a kötetben művelt 
transztextuális poétika működésmódját. A motívumátvétel során végbemenő 
transzpozíció nemcsak a hipertextualitás és intertextualitás kapcsolatok, de
a korpuszt átfogó intratextuális viszonyok is láthatóvá válnak, míg a költői in-
venció az előszövegekkel folytatott párbeszéd során a jelentésekkel való játék, 
azok szemantikájának felülírásában, felforgatásában nyilvánul meg. 

Kulcsszavak: kortárs irodalom, magyar költészet, Borbély Szilárd, inter-
textualitás, transztextualitás, motívumtörténet

I. Az Ahasvérus, a vándor zsidó motívuma a Halotti 
Pompában – transztextualitás és motívumtörténet

Az európai kultúra egyik legfontosabb vándorlegendájának, a ké-
sőbbi szöveghagyomány által Ahasvérusnak nevezett bolygó zsidó 

1 A tanulmány alapjául szolgáló kutatások az 1/0051/14. számú Ideológie, identity 
a sebareprezentácia v kontexte lingvistiky a literárnej vedy v multikulturálnom 
priestore c. Vega-projekt keretében folytak a pozsonyi Comenius Egyetem 
BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén.
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történetmotívumának lenyomatait szövegi utalások szintjén meg-
találhatjuk Borbély Szilárd Halotti Pompa c. versgyűjteményében.2

A motívum felhasználását a kontextus szinkron és diakrón vonatko-
zásaiban vizsgálhatjuk, tehát egyrészt Gérard Genette: Palimpsestes 
c. monográfiájában3 közzétett transztextualitás, másrészt pedig az 
intratextualitás (tehát a versgyűjtemény szövegkorpuszárának bel-
ső kapcsolataira összpontosító) eseteként. Utóbbi azért válik kü-
lönösen fontossá, mivel a motívum a Halotti Pompa 2004-es első 
kiadásának első könyvében, a Nagyheti Szekvenciák két versében, 
valamint a harmadik Könyvvel (Haszid Szekvenciák) bővített máso-
dik kiadásban (2006) is felfedezhető. A motívum felhasználása így
a két „Könyv”-et (versciklust) összekötő intratextusként funkcionál, 
ugyanakkor a két elkülönböződő kontextusba való beillesztés ered-
ményeképpen az átvett motívumot/hipertextust4 is eltérő módon 
használja.

Egy előző tanulmányomhoz5 végzett szövegelemzés a Nagyheti 
Szekvenciákat a régi magyar irodalom szövegeivel való transztextuális, 
a középkor keresztény toposzainak hipertextuális, valamint a so-
káig a Dialogus szerzőjének, Nyéki Vörös Mátyásnak tulajdonított 
Tintinnabulum Tripudiantium c. művével való intertextualitás és 
paratextualitás kapcsolatát elemeztem. Hasonló módon alkalmaz-
tam Gérard Genett trasztextualitásának kategóriáit később a Haszid 
Szekvenciák elemzésének esetében. A Halotti Pompán végzett kuta-
tómunka egyrészt azt tette egyértelművé, hogy a Borbély Szilárd által 

művelt bricolage-technika6 a szövegközi (transztextuális) és azon be-
lüli (intratextuális) kapcsolatok elemzése híján érthetetlen, a sziszte-
matikus szövegelemzés pedig elméleti alap hiányában lehetetlenné is 
válik. Genette elméletének gyakorlati használata másrészt arra is rej-
tetten rámutat, hogy a klasszikus, filológiai motívumtörténet által föl-
dolgozott egyes örökletes témák/motívumok diakrón vagy genealogi-
kus vizsgálata a szövegközi kapcsolatok pontos meghatározását adva a 
(szöveg)hagyományozódás folyamata is alaposabban térképezhetőek fel. 

Hogy tárgyunkat hozzuk példaként: az Ahasvérus/bolygó zsidó ván-
dorlegendáját feltárta a klasszikus motívumtörténeti iskola. A magyar 
irodalomban is ismert vándormotívumot először Heinrich Gusztáv 
vizsgálta A bolygó zsidó mondája c. 1881-ben (majd 1920-ban könyv-
ként) publikált tanulmányában. S bár a forráskutatásnak nagy hasznára 
válna a vándormotívum vizsgálata és textuális kapcsolatainak feltérké-
pezése a magyar irodalomban, Heinrich óta adós ezzel az irodalom-
tudomány. Jelen tanulmányomban sokkal kisebb feladatra vállalkozok:
a vándormotívum alkalmazásának feltárására a Halotti Pompa korpu-
szában – a tanulmány így a kortárs magyar irodalom Ahasvérus-motí-
vum felhasználásának egy alfejezetének is tekinthető.

II. Az „örök halál”

A Nagyheti Szekvenciákban (1), (2), (3) és (4), számozott Aeternitas 
c. verset találunk.7 Már a címválasztás is rámutat a transztextuális 
– Tintinnabulum, mint pretextus– és az intratextualitás – a négy 
vers alciklusként kezelhető – kötetbeli jellegzetes működésmódjára,

6 „Hypertextuality, in its own way, pertains to tinkering. This term [in French, 
bricolage] generally carries derogatory connotations but has been given some 
credentials by Claude Lévi-Strauss’s analyses. I shall not dwell on the matter. 
Let me simply say that the art of »making new things out of old« has the merit, 
at least, of generating more complex and more savory objects than those that 
are »made on purpose«; a new function is superimposed upon and interwoven 
with an older structure, and the dissonance between these two concurrent 
elements im part sits flavor to the resulting whole.” – GENETTE, i. m., 398.

7 Aeternitas (1) In: BORBÉLY, i. m., 25-6; Aeternitas (2) In: i. m., 42–3; Aeter-
nitas (3) 50–1; Aeternitas (4) In: 70; Aeternitas (3)

2 BORBÉLY Szilárd, Halotti Pompa. Szekvenciák, Második, bővített kiadás, Po-
zsony, Kalligram, 2006.

3 A következő kiadást használtam: Gérard GENETTE, Palimpsests. Literature 
in the Second Degree, ford.: Channa Newman, Claude Doubinsky, Lincoln, 
University of Nebraska Press, 1997 (eredeti kiadás: 1982).

4 A motívumot, Propp meghatározása szerint a legkisebb szövegegységet, an-
nak hipertextuális természete (a szövegelem előszövegekkel teremt kapcsola-
tot) folytán Genette hipertextualitás „alfajával,“ az allografikus hipertextussal 
azonosítható. (Vö: V. J. PROPP, A mese morfológiája, Második, javított kiadás, 
Budapest, Osiris, 2005.; GENETTE,  i. m., 5, 52–53.)

5 Száz Pál: Örökké Valóság. Időkoncepciók a Tintinnabulum Tripudiantiumban 
és Borbély Szilárd Halotti Pompa című kötetében. In: Csehy Zoltán, Polgár 
Anikó (szerk.), Trópusok, facebook, költészet, Dunaszerdahely, Media Nova 
M, 2014, 57–68.
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s egyben ideális példaként szolgál a paratextualitás hagyománykije-
lölő, és/vagy transztextuális utalást tartalmazó természetére.8

Formai megfontolások alapján a négy vers két párra különíthető 
el. Az (1) és a (3) Aeternitas-vers repetitív szerkesztésmódjában a pa-
radoxonokra épülő költői képek sorozatának – az (1)-ben hasonlatok 
sorjáznak, a (3)-ban szabályosan felépített, manierizmus stíluskánon-
jához asszociálható concettót látunk – tétje a leírhatatlan („örökkéva-
lóság”) leírása, s így a költői nyelv erőpróbájának minősül.

A Nagyheti Szekvenciák (2) és (4) Aeternitas-vers formailag és 
tartalmilag is elkülönül az említettektől. Mindkét vers monológ,
s tartalmaz epikus elemeket: a (2)-ben egy keresztet cipelő tanítvány-
ról esik szó. A(4)-ben Ahasvérus monológját olvashassuk: „mert én 
Ahasvérus vagyok, / az Útrakelt Zsidó!”, akit „Krisztus […] hagyott 
maga helyett.”9 A két vers hasonlósága miatt az (2) verset a (4) fe-
lől olvasva a (2)névtelen, keresztjét cipelő szereplőjét Ahasvérusal 
(„Mennie kell mindig. / Nem pihen soha.”) és Jézussal („vállán van 
kereszt”) is azonosíthatjuk.10 Annyi mindenesetre már most meg-
állapítható, hogy a (2) és (4) versben nyomot hagyott Ahasvérus,
a bolygó zsidó legendája, s így a vándorlegenda szövegvariációit a két 
Borbély-vers hipotextusainak tekinthetjük.11

A (2) vers első vsz-ban az örökkévalóságot az életidővel párhu-
zamba állított hasonlata („Az Örökké-valóságot / elfelejteném: / 
olyan, mint az élet, / hosszú és kemény.”) az (1) vers utolsó vsz-ának 
hasonló analógiájú, de ellentétes értelmű hasonlata felől is olvasható: 
„Az örökké-valóság / rövid, mint az élet, / hirtelen ér véget, / mire el-
meséled.” Ha az (1) verset és a Tintinnabulummal, s legfőként annak 
Aeternitas. Örökké-Valóság12 és A véghetetlen Örökké-Valóságról13 da-
rabjaival, mint pretextussal összevetjük, láthatjuk, hogy a szóképek 
mindkét esetben az imént említett nyelvi megfoghatatlanságot, tehát 
a válasz már eleve abszurd voltát hangsúlyozva a barokk retorikában 
központi szerepet játszó megérzékítés szolgálatába állnak. Ám míg 

a pretextus az örökkévalóságot „véghetetlen”, véget nem érő, tehát
a végtelen „hosszú” időként érzékíti meg, addig a mimotextus14 szem-
bemegy saját előszövegével, és azzal ellentétes nézőpontot alakít ki, 
mint a megérzékítés stratégiáját – a végtelenül, mérhetetlenül rövid 
időintervallummal érzékíti meg az örökkévalóság elvont fogalmát. 
Filozofikusabb megfogalmazásban: Borbélynál a transzcendens idő, 
tehát az örökkévalóság ideája a pillanatnyisággal, a megfoghatatlan 
jelennel, vagyis az idő jelenlétével kerül analóg viszonyba.

A (4) vers kezdete az örökkévalóságot a Tintinnabulum Aeternitas 
c. verséhez hasonlóan, megint csak a nyelv problémájából indít:

„Oh engem-emésztő, ´s szívemet epesztő „»Nem mást jelent a szó talán,
     Rettenetes kis szótska;        hogy Örökkévalóság, 
Mely végtelen gonoszt mí-reánk hoz és oszt,     mint az, amit a szó jelent:
     Ha terjed lelkünk mochka!”15        az Emberben nincs jóság,”16

Mivel a (2) és (4) vers egy központi alak köré épül, vegyük most 
szemügyre a pretextust a szereplők szempontjából. Az Aeternitas 
barokk poklában mintegy a szenvedés és kínok eseteiként vagy pél-
dáiként mitológiai szereplők is megjelennek, ahogyan A Halálról c. 
ciklus 2. versében is:

„Titius Kányáját, Tantalus Almáját, „Almához kapdostat kemény fáradtsággal,
Sisyfus fáradságát, Tantalus módjára, s megöl szomjúsággal.
Fertelmes Gyíkoknak
és Aspis-kígyóknak /
Fel-vészem nyájasságát:17 Mert a‘ mely hirtelen meszsze ragadtatnak
[…] Aszszú fa-levelek, ‚s széllel hányattatnak;
Prometheus varja azért, […] Olly nagy gyorsasággal öröme
bár ne várja Világnak
Égiek vacsoráj át: …”18 […] Egy szem-pillantásban semmivé
 változnak.”19

 8 Vö.: GENETTE, i. m., 3–4.
 9 BORBÉLY, i. m., 70.
10 Uo., 42–3.
11 Vö.: GENETTE, i. m., 5–7.
12 RMKT XVII, 2., kiad. Jeney Ferenc, 98. sz. 
13 RMKT XVII, 2., kiad. Jeney Ferenc, 97. sz.

14 Vö. GENETTE, i. m., 81.
15 RMKT XVII/2, 454.
16 Aeternitas (4) In: BORBÉLY, 2006, i. m., 70.
17 RMKT XVII/2. 236.
18 Uo., 237–8.
19 Uo., 178.
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Az antik mitológia Tartaroszban szenvedő kárhozottai (többsé-
gük gyilkosság miatt bűnhődik!) a barokk pokol képei közé kerültek. 
A Tintinnabulum Tripudiantium írásának, kiadásának idején ennek 
lehetünk tanúi Lépes Bálint Pokoltól rettentő és mennyei boldogságra 
édesgető tükör (1617) és Pázmány Péter: A pokolnak örök kínjárul 
(1637) c. műveikben, valamint a Cantus Catholici (1651) Pokol c. 
versében.

A repetitív, véget nem érő cselekedetek és kínok, amelyek bünte-
tésként (konkrét vagy szimbolikus formában) a bűnös tett újrajátszá-
sai, és amelyekkel az istenek sújtották őket, tulajdonképpen megfelel-
nek a pokolról kialakított keresztény koncepciónak – tudniillik, hogy
a halál a pokolban nem lehetséges, a kárhozottak nem tudnak meg-
halni, pontosabban folyamatosan, örökké halnak – a kínok így so-
sem érnek véget (a pokol „örök kín és örök halál”). Ha az első száza-
dok keresztény irodalmában keressük a pokol leírásait, a kanonikus 
szövegeken kívül kell keresnünk (ezek meglehetősen keveset árulnak 
el a pokolról) – Két görög nyelven és környezetben keletkezett apok-
rif, a II. század első felében íródott20 Péter-apokalipszis és a bizony-
talan datálású (az 1. verzió a II. – III. sz., a 2. verzió a IV–V. sz.)21 

Pál apokalipszis nyújt alapos leírást a pokolról. A Péter-apokalipszis 
az első keresztény írás, amely a pokoli kínokat részletezi. A hellén 
elemeket már kimutatta a kutatás – a pokolban például, noha nem 
említi Prométheuszt, megtaláljuk a húsevő madarakat és Ixion szen-
vedését, a tűzkereket (ApPt 11-12 – a tűzkerék az Oracula Sibyllina 
II. 295-ban is megjelenik). A repetitív cselekvés, az örök meghalás 
képei szintén jelen vannak: „…a homoszexuálisokról olvassuk, hogy 
démonok űzik őket egy szakadék szélére, ahonnan alávetik magu-
kat, majd újrakezdődik az egész örökkön-örökké. Másodszor, akik 
nem tisztelték szüleiket, égő szakadékba gurulnak le, majd mennek 
fel ismét, szintén vég nélkül.”22 A Péter-apokalipszis görög Rainer-
fragmentumában pedig az „Elüszioni mező” és az ismerősen csengő 

„Akheruszia-tó” is megjelenik23 – a kínok egyébként itt testiek, és 
örökké tartanak, s az ítélet utáni pokolra kerülést „második halál-
nak” nevezi a szöveg.

Noha a Péter-apokalipszis Európában a 9. században eltűnt (csak 
a 20. században került elő teljes etióp verziója), a Pál-apokalip-
szis, mely belőle is merít, latinul szövevényes szövegvariációkban 
terjedt tovább Visio Pauli cím alatt, megteremtve ezzel a közép-
kori látomásirodalom alapjait.24 A pokolférget épp úgy megtalál-
juk benne, mint az Akherón-tavat, vagy az elérhetetlen gyümölcs 
és a tűzfolyó büntetésének tantaloszi motívumát (Odüsszeia XI, 
582–592, Aeneis VI, 603–607.) – a középkor során újabb büntetés-
motívumok kerültek be az Aeneisből (pl. Ixion büntetése, a tüzes 
kerék).25 A középkori látomásirodalom, érthető módon, nem hasz-
nálja a Tartaroszban szenvedő antik mitológiai hősök neveit/alak-
jait, csak a büntetések motívumait. A barokk pokolábrázolásokba 
bekerülő, a kor retorikájának antikizáló divatjával is magyarázható 
módon az Odüsszeia vagy az Aeneis katabázisából és a Tartarosz 
mitológiai képeiből ismert szereplők mint a keresztény katolikus 
pokolban szenvedő alakok jelennek meg – s így tulajdonképpen 
a középkori pokoli közhelyek (büntetések) a pokollakók nevesíté-
seivel, az elfedett antik gyökerekhez való bevallott visszatéréssel 
állunk szemben. 

Ezeket a büntetéseket abban a megállapításban lehet közös ne-
vezőre hozni, hogy az igazán el sem kezdődő cselekedet a halálba 
torkoll (megölik őket az ördögök, vagy öngyilkosok lesznek), majd 
újrakezdődik az egész. Erre a repetícióra, végtelen rekurzív sorozatra 
utal az Aeternitas-vers következő versszaka is: 

Mert mikor végződik, akkoron kezdődik 
Az Örök Végetlenség:

Sőt, mind csak kezdődik, soha nem végződik
Ez a´ nagy keresűség.26

20 Jan A. DUS (szerk.) Proroctví a apokalypsy. Novozákonní apokrify III. Praha, 
Vyšdehrad, 2012. 321. 

21 Uo., 246.
22 PESTHY Mónika (szerk., ford.) Péter-apokalipszis, Budapest, Corvina, 2009. 

109.

23 Uo., 25.
24 DUS, i. m., 262.
25 Uo., 261. 
26 RMKT XVII/2., 237.
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Ahogy Szűcs Terézia doktori disszertációjában megállapítja:
„A testi szenvedés, a gyilkosság brutalitása a Halotti Pompában vol-
taképpen a pokolbéli kínok Nyéki Vörös-féle leírása helyén szólal 
meg; ekképpen Borbély ezzel az átfordítással a poklot az evilágban 
helyezi el[.]”27 Ugyanezt az átfordítást figyelhetjük meg az örök kí-
nokat élő, pontosabban örök halált haló pokollakók helyére került 
Ahasvérus-alak esetében is. A meghalás lehetetlensége,28 az állan-
dó újrahalás analóg viszonyba kerül, ám Borbély esetében szigo-
rúan erre a világra korlátozódik. Ez a repetíció Ahasvérus esetében
a hagyományos narratíva szerint nem az örökkévalóságig tart (mint 
az előszöveg pokollakóié), hanem addig, amíg világ a világ, tehát az 
ítélet napjáig. Az utolsó ítélet a Nagyheti Szekvenciák egyik fő motí-
vuma, ám meghatározása a dogmának hol szembe megy, hol ironi-
kusan idézi meg azt.29

III. Az „örök zsidó”

A Halotti Pompában szereplő – az örök zsidó, vagy bolygó zsidó né-
ven is emlegetett – Ahasvérus-alak felhasználása hasonló funkcióval 
és teljesen ellentétes céllal bír, mint a Tintinnabulum Tripudiantium 
mitikus pokollakói. A középkori legenda szerint, melynek gyökerét 
a 13. századi angol krónikákban találjuk, és mely a ponyva nyom-
tatványoknak és népkönyveknek hála, a kora újkorban Európa-szer-
te elterjedt, Ahasvérus sosem halhat meg, és állandóan vándorolni 
kényszerül. 

A történetet a Jn 21. 22–3 narratívájából eredeztethetik, Jézusnak 
szeretett tanítványához intézett szavaiból.30 Ebben két tanítvány sze-
repel, Péter, akit újra felszólít Jézus, kövesse őt (megerősítve a Jn 21. 
19-et), a másik pedig János, a kedvelt tanítvány. Ebből a pozícióból 
válnak felfejthetővé az Aeternitas (2) köv. sorai: „[…] mert kérdik 
néha: / »Te vagy a tanítvány? / Te vagy a Béla? // Vagy talán Péter?”,31 
melyre az Ahasvérus-narratíva hipertextusa íródik: „Mennie kell 
mindig, / nem pihen soha.”

A vándorlegenda mesternarratívája szerint a keresztjét hordozó 
Jézus megpihent Ahasvérus háza előtt, aki elkergette onnan. Jézus 
erre így válaszolt: „Én megyek, de neked is menned kell, addig, amíg 
vissza nem jövök” – A parúsziával beköszöntő Ítélet napjáig kell te-
hát vándorolnia. Egyes verziók szerint időről időre megfiatalodik, 
néhány helyen pedig azt is említik, hogy démonok, vagy a bosszú 
angyalai űzik, ezért nincs nyugta.32

A bolygó zsidó alakja Prométheuszéval együtt (Goethe,33 Shelley34) 
a romantika irodalmának hangsúlyos alakjává vált a XIX. sz. elején. 
A magyar romantikusok szintén feldolgozták – s mivel az irodalom-
történész szerző szakterülete éppen a klasszicizmus és romantika 
volt, ebbe az irányba érdemes folytatni a kutakodást. 

Vajda János: Végtelenség c. versében az örökkévaló idő és múlan-
dóság kontrasztján meditál a sírok közt bolyongó lírai én.35 Ebbe
a kontextusba helyezkedik a két mítoszra való utalás: „…lehet be-
lőlem / Örök zsidó, Prometheüsz, pokol / Tüzére, miljom esztendő-
kön át / Halálkinokra ítélt szenvedő…”36 Arany János: Az örök zsidó 

27 SZŰCS Terézia: A tanúságpoétikai, esztétikaiésteológiaikérdései a magyar-
holokauszt-irodalomban, Budapest, ELTE BTK, 2008. http://doktori.btk.elte.
hu/phil/szucsterezia/diss.pdf (letöltésideje: 2015.07.07.)

28 Ennek motívumára bukkanunk a Végső Dolgok. A Pokol c. versben: „[…] És 
nem tudott / meghalni sem, hiába. […]“ A vers szereplőjét a szerző rabló-
gyilkosságot túlélő édesapjának alakjával azonosíthatjuk, mint ahogy a szerző
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatóit bemutató tárlatra készült meg-
nyitó beszédéből kiderül: Borbély Szilárd, A megmaradás törvénye. https://
www.a38.hu/hu/cikk/a-megmaradas-torvenye (letöltés ideje 2015. 07. 08)

29 Vö MÁRTON László kritikáját a Halotti Pompa első kiadásáról. Visszájára 
fordítani. Jelenkor, 2005/4. sz. 48. évf., 390. 

30 „Péter hátra fordult, s látta, hogy a tanítvány, akit Jézus kedvelt, s aki a va-
csorán a keblére hajolt, és megkérdezte tőle: »Uram, ki árul el?« – az követi. 
Amikor meglátta, Péter Jézushoz fordult: »Hát vele mi lesz, Uram?« Jézus így 
válaszolt: „Ha azt akarom, hogy maradjon, míg el nem jövök, mi gondod 
vele? Te kövess engem!” Erre a testvérek között híre terjedt, hogy a tanítvány 
nem hal meg.” – Jn 21. 20–23.

31 BORBÉLY, i. m., 42–43.
32 Jaroslav VACEK, Mýtus Věčného Žida. Legendy o Ahasverovi. Praha, Strictly 

Commercial Dauphin, 2012, 13.  
33 Uo., 76–81.
34 Uo., 85–86.
35 Izgalmas tanulságokkal járna a vers reminiszcenciái mentén a régiség irodal-

mának és a keresztény halálkultúra fényében értelmezni. 
36 VAJDA János, Összes verse, Budapest, Szépirodalmi, 1955, 419.
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(1860) c. az Aeternitas (4)-hez hasonló drámai monológban írja újra 
a legendát, és a vándorlás örök monotóniáját a „tovább, tovább” ref-
rénjével érzékelteti. A vers elemzése során Bartha János Arany örök 
zsidójának tantaloszi attribútumait említi.37

Vörösmarty Mihály töredékben maradt drámai költeménye, mint 
azt Fehér Géza kimutatta, Goethe és Quinet műveiből merít, akik 
nemcsak az Ahasvérus, de a Prométheusz témát is feldolgozták,
s a két szereplőt egymás tükrében vizsgálták.38 Vörösmarty figyelem-
reméltó jegyzetei mellett azonban csak egy rövid dialógustöredéket 
találunk, melyben a két főszereplő, Ahasverus és a Halál találkozik. 
A haláltáncok középkori szöveghagyományát kifordítja a dialógus, 
hiszen a Halálnak nincs hatalma Ahasvérus fölött.

Vajda, Arany, s Vörösmarty is az „örök” jelzőt használja, és nem 
a „bolygót.” A MNy-ben folyó vita végül is azzal a megállapítással 
zárult, miszerint szerzőink a német EwigeJudet ismerték először 
nem pedig a francia juiferrant-t (XXV-I. évf.).39 A nyelvészeti/for-
dításelméleti kérdés azonban számunkra most a jelentést eldöntő 
szemiológiai revelanciával mutat rá az idő-örökkévalóság problé-
májára: mindkét szerzőt Ahasvérus halhatatlansága és véghetetlen 
szenvedése, állandó vándorlása érdekelte. Scheiber Sándor azt is 
kimutatta, hogy – mint a vándorlegendák esetében oly sokszor –
a korabeli vásári ponyvanyomtatványok is lehetséges forrásul szol-
gálhattak szerzőink számára.40

A folklórba is innét került be a vándorlegenda, melynek történe-
tét vázolva felgyűjtött változatait is felsorakoztatja Nagy Ilona.41 Az 
egyik verzió (újra a bricolage esete!) a közismert „Mikor Krisztus 
urunk a földön járt” legendamese típusával ötvöződött, melyet nyil-

vánvalóan a történettípusban gyakori motívum, a büntető vagy áldó 
Jézus funkciója generált. A történetben így Jézus Péterrel járja a vilá-
got, a kereszthordozás motívuma teljesen eltűnik.42

Bár, amennyiben eljön az Ítélet napja, Ahasvérus kínja nem vég-
telen, mint a Tintinnabulum pokollakóié, a kényszercselekvés mo-
notóniájával való büntetés, mint láttuk, irodalomtörténetileg meg-
alapozott, hasonló motívum. Ahasvérus kínja földi pokol, éppen 
ezért illeszkedik a Halotti Pompa evilági poklába. A (2) Aeternitas-
vers keresztet cipelő alakjában az örök zsidó legendájának variáci-
óját sejthetjük, melyben Jézus azzal bünteti őt, hogy keresztjét egy 
örökkévalóságig, amely – „olyan, mint az élet, / hosszú és kemény” 
– kell cipelnie: „Mennie kell mindig. / Nem pihen soha.”43 A (4) 
Aternitas-versben kap a legenda új értelmezést, Ahasvérus itt Jézus 
helyett marad a földön, magára vállalva az ő szenvedéseit. A Jézus 
szimulakrumává váló Ahasvérus jeleni meg a Haszid Szekvenciák Jé-
zus Ahasvérus c. versében – a három alak, Jézus, Krisztus/Messiás és 
Ahasvérus egymás tükörképei:

„Krisztus mikor a földön járt „Jézus volt ott s a Messiás,
    a véges Semmiségben,      Köztük Ahasvérus,
tudta, hogy nem férhet el Mint a tükör, oly áttetsző,
    embernyi létezésben.      Épp olyan, mint Jézus.

Ezért hagyott maga helyett, S épp olyan, mint a Messiás
    bár volt ott millió,      Emberek közt járván,
mert én Ahasvérus vagyok, Foglyul ejtett fényessége
    az Útrakelt Zsidó!”44      Az anyagba zárván
 Épp úgy bolyong, mint az ember[…]”45

A Halotti Pompa a Tintinnabulum Ttripudiantiummal ellentétben 
nem kapcsolható a vízióirodalomhoz. A halál örökkévalósága – az 
ördögök vagy önmaguk által gyilkolt pokollakók – nem a burjánzó 

37 Ahasvérus és Tantalusz (Egy különös Arany-versről). In: BARTHA János, Klasz-
szikusok nyomában, Akadémiai, Budapest, 1976. 210−231. 

38 FEHÉR Géza, Egy gigantikus torzó Vörösmarty költői hagyatékában,  Itk 1970/
01 187–188.

39 SCHEIBER Sándor, Folklór és tárgytörténet I. Második, bővített kiadás. Buda-
pest, 1977, 214. 

40 Uo., 215.
41 NAGY Ilona, Ahasvérus, vagy a Jézus által megátkozott, örökké élő zsidó. 

Egy nemzetközi vándortéma a magyar folklórban. In: KRIZA Ildikó (szerk.)
A hagyománykötelékében. Tanulmányok a magyarországizsidó folklór körébő,. 
Budapest, Akadémiai, 1990, 17–28.

42 Uo., 23–24.
43 Jézus Ahasvérus. In: BORBÉLY, i.m., 42.
44 Aeternitas (4),  i. m., 70.
45 Jézus Ahasvérus,  i. m., 181.
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pokolbéli imagináció képeinek alaptétele, hanem az evilág paradox 
tapasztalata az időiséggel. A halál, mint az ittlét végének biztosan be-
következő, bizonytalan idejű vége a maga „pontyában”, pillanatnyisá-
gában örökkévaló. Az örök pillanatnyiság vagy pillanatnyi örökkéva-
lóság paradoxonát fedi tehát a repetíció. Borbély Szilárd mondja egy 
interjúban: „Az időt nem az úgynevezett „valóságos” dolgok része-
ként látom magam sem, hanem ennek az illúziónak a közegeként. Az 
az idő, amely engem igazán érdekel, az az ismétlésben búvik meg, az 
ismétlések idejében. Maga az ismétlés mint az idő maga érdekel.”46

A pokoli örök gyilkolás és halál helyett az evilági egyszeri, mégis 
örök gyilkolást és halált találjuk. A Halotti Pompa éppen attól au-
tentikus szöveg, hogy nem a bűnösök túlvilági büntetéséről, hanem 
az ártatlanok evilági büntetéséről szól. Az elv esztétikai tétje válto-
zik tehát, amelynek célja nem a meghalni képtelen, bűnhődő test, 
de a gyötrött, gyilkolt halandó, vagy kiszenvedett ártatlan holttest 
(ne feledjük, odaát nincs holt test!) az ábrázolás tárgya. A katafalkon 
közszemlére tett halott Korpusz nézése, mint a barokkban erőteljes 
statikus-performatív aktus, válik a borító Mantegna-képével az olva-
sás metaforája. A Halotti Pompában efelől nézve a statikus, holt Kor-
pusz az olvasással éli újra saját halálát: „Jöjj el Halál, te jöjj el értem, 
/ legyél Te Olvasóm!” (Az idézet a könyv hátsó borítóján is szerepel 
mint kiadói epitextus.) 

Az olvasás (s a szó másik értelmére – rózsafüzér – nézve az újra-
mondás, ismétlés) válik tehát a szöveg (folyamatos) halálává. Az Olva-
só, mint aki a test halálát mondja újra, tehát áttételesen a szövegekben 
szereplő gyilkossal válik azonossá, az olvasás pedig a folyamatosan 
ismétlődő gyötrésekkel és gyilkolással. Hiszen a pokol itt van.

IV. Jézus Ahasvérus, a Messiás

Mint láthattuk, a négy Aeternitas-vers második csoportján [(2) és 
(4)] végigvonuló Ahasvérus-motívum a Haszid Szekvenciák Jézus 
Ahasvérus c. versével folytatódik, ill. íródik újra, tovább. Az inter-

textusok hálózata ezzel az intratextuális kapcsolattal átível a har-
madik könyvhöz és a második kiadáshoz. Nemcsak az alakok, de 
a nagyhét napjainak/ünnepeinek szerepe a versben visszacsatolás
a Nagyheti Szekvenciákhoz.

Mindhárom vers a szereplő(k) kilétével játszik. Az Aeternitas(2)-ben 
erre nem derül fény, nincs kimondva, pusztán értelmezési lehetősége-
ket ad, maga Jézus/Krisztus is lehet (keresztet hordoz), a tanítvány is, 
Péter is. A (4)-ben viszont Ahasvérus az „Útrakelt Zsidó”, akit Krisztus 
„[ott]hagyott maga helyett” lelepleződik a vers végén.47 Mindhármuk-
ban közös az elbizonytalanító analógiákon, behelyettesítéseken és meg-
feleltetéseken túl, hogy a megváltó alakja (Jézus/Krisztus/Messiás) már 
túl van a feltámadáson. A Jézus Ahasvérus (már maga a cím is hibrid 
hipertextualitást mutat – értelmezését az is elbizonytalanítja, hogy nem 
tudjuk, névről vagy jelzős szerkezetről van-e szó) első sora a feltámadt 
Jézus útjáról szól az emauszi tanítványokhoz. Útközben Kleofásssal 
és egy másik tanítvánnyal találkozik, akikkel szóba elegyedik („be-
tűk között sétálgattak” sort az értelmezés allegóriájaként olvashatjuk).
A tanítványok – Vö.: Jn 21. 12 – itt nem ismerik fel Jézust, így különös 
tükröződés jön létre: a feltámadt Jézusnak a tanítványok a názáreti Jé-
zus kereszthaláláról beszélnek. „Azt reméltük pedig, hogy ő meg fogja 
váltani Izraelt. S már harmadnapja annak, hogy ezek történtek. Igaz, 
még néhány közülünk való asszony is megrémített minket. Hajnalban 
kinn jártak a sírnál, s hogy nem találták ott a testét […] »Ó, ti balgák, 
milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a próféták jövendöltek. Vajon 
nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen a di-
csőségbe?«  Aztán Mózesen elkezdve az összes prófétánál megmagya-
rázta nekik, amit az írásokban róla írtak.” (Lk 24.21–23,25–27)

A nevekkel és hipertextusokkal való játék összezavarja az allegó-
ria eljárásainak analógiáit és megfeleltetéseit: a versben minden(ki) 
minden(ki)vel megfeleltethető. Hasonlóan áttételes rendszert alkal-
maz a Taub Eizik Szekvenciája, melyben a mimikri transzkulturális 
természete hangsúlyozódik.

Krisztus és Jézus az 1. versszakban48  szétválasztódik, konkrétan
a Golgotára menő Krisztus és az Emauszba induló Jézus Nagycsütör-

46 Elmozdulások. Beszélgetés Borbély Szilárddal [Molnár Csaba interjúja], For-
rás, 2008/7-8.

47 BORBÉLY, i. m., 70.
48 Uo., 181.
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töki találkozásában. Három hipotextust látunk, mely úgy ötvöződik, 
hogy minden variációjában ellentmond a hagyománynak. A találko-
zásban viszont az Ahasvérus-legenda kezdőszituációját ismerhetjük 
fel, mint rejtett hipertextust. 

A 2. és 3. versszakkal folytatva a találkozás és az evangéliumi 
pretextus így rekonstruálható: Krisztus szembejön Jézussal, a Mes-
siással és Ahasvérussal. Ahasvérus áll középen, aki mint a tükröző 
tengely tételeződik („Épp olyan, mint Jézus. // S épp olyan, mint
a Messiás”). A tükrözés geometriája (A Jézussal szembejövő Krisztus 
szintén tükröződés lehet) arra enged következtetni, hogy a három 
szereplő egyetlen alakot alkot.

A 4. versszakban az alak az emberek közt járó Messiásként nevező-
dik meg, akinek „Foglyul ejtett fényessége / Az anyagba zárván[…]” 
bolyong. Az anyagban foglyul ejtett fény gnosztikus gondolata a cik-
lus intratextuális kapcsolatait figyelembe véve a haszidizmus és
a luriánus kabbala központi elképzelésére, az edények összetörésével 
a materiális világban elvegyülő ősfényre (melyet a messiási megvál-
tás szabadít ki) való utalást rejt. A bolyong szó hipertextusként ol-
vasva Ahasvérusra tett utalás, intratextuális összefüggésben viszont
a világban bolyongó isteni lényegre, a Sekhinára utal – nem melles-
leg az anyagba zárt ősfényt a hagyomány gyakran a Sekhinaszikráina 
nevezi.49

A Sekhina manifesztációjának tekintett Sábesz Királynő, akivel 
az 5. vsz. „Szent Sábesz[e]” azonosítható a repetitíven beköszöntő,
a teremtés teljességét ismétlő szent idő nullpontja. A 3. vsz. geomet-
rikus, tükröződések gyújtópontja az időben talál analógiát: „Épp úgy 
bolyong, mint az ember, / Számok közt a Zérus: / A Szent Sábesz ez 
a tengely: / Jézus Ahasvérus.” 

A zsidókról szóló keresztény mítosz, melynek oly sok antiszemita 
feldolgozása ismert, a szerző kezében megtisztul a korok hordalé-
kától, és a zsidóság, a zsidó sors jelölőjévé válik, akárcsak a Haszid 
Szekvenciák visszatérő messiás-alakjai.

A Haszid Szekvenciák messiás-motívumaival összevetve a cím-
be foglalt alak Messiás-alakként határozható meg. A heterogén 
hipotextusokból származó intertextusok egyrészt – a Taub Eizik 
szekvenciájához hasonlóan – egymástól elkülönülő, de egymással 
paradox módon szövevényes viszonyt kialakító mozaikkockákként 
jelennek meg, s noha a vers epikussága lineáris olvasásra csábít,
a bricolagetechnika során alkalmazott hipertextusok fel is számolják 
azt. Más szemszögből olvasva, mivel az első három és az utolsó két 
versszak különböző kulturális hagyományból ered (keresztény, zsi-
dó), Homi K. Bhabha kulturális hibridizációjának különös textuális 
artikulációjával találkozunk. Bhabha kiemeli, hogy a kulturálisan 
hibrid szövegek tulajdonképpen dupla szövegnek (doubleinscription) 
minősülnek, s így a hatalom által kijelölt normatív hagyományt (ká-
nont) összezavarják: „Hybridity represents that ambivalent »turn« of 
the discriminated subject into the terrifying, extraorbitant »turn« of 
paranoid classification – a disturbing questioning of the images and 
presences of authority”.50 Ahasvérus, a zsidó sorsot allegorizáló, kül-
ső szemszögből íródó vándornarratíva a versekben a messiás Jézus 
helyére kerül, ill. vele azonosul. A bolyongás és örök élet a hipo- és/
vagy pretextusokkal ellentétben itt nem Jézus átkának eredménye –
a bolyongás a Galut fogalmával, mint a zsidó sorsról belülről megfo-
galmazott allegóriával kerül analóg helyzetbe. Ebben az olvasatban 
tehát Bhabha által átmenetiként, köztesként (in-between) meghatá-
rozott, a megnyilatkozás harmadik terét (Third Space of enunciacion) 
kialakító hibrid szöveg egy példájával állunk szemben.51

Egy másik olvasati stratégiából szemlélve a Megváltó, mint gyúj-
tópont, mint tengely, mint a „Számok közt a Zérus” paradox módon 
üres középponttá, jakobsoni zéró fonémává válik, aki „hiányzik a he-
lyén.”52 A Halotti Pompa és a Míg alszik szívünk Jézuskája újraszült53 
megváltó-alakjához a vers a messiás érkezésének ismétlődésének 
motívumával kapcsolódik. A Nagyheti Szekvenciák, a pokoli halál-

49 Vö.: Gershom SCHOLEM, The Messianic Idea in Judaism, New York, Schock-
en Books, 1995, 45, 186, 189; Uő, Major Trends in Jewish Mysticism, New 
York, Schocken Books, 1995, 260–268; Martin BUBER, Hasidism, New York, 
Philosophical Library, 1948. 26, 30–1, 63–73.

50 Homi K. BHABHA, The Location of Culture, London, Routledge, 2004, 154. 
51 Uo., 163–171.
52 Lásd Roland BARTHES Tokio üres középpontjáról írt esszéjét: A jelek biro-

dalmában. In: Říšeznaků, Praha, Fra, 2012, 58–59.
53 BORBÉLY, i. m., 167.
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hoz hasonlóan a Megváltó repetitíven újrajátszódó szenvedésének 
és halálának analógiájaként a Haszid Szekvenciák Megváltó-alakját 
szintén az evilági pokolban, a Sábeszhez hasonlóan repetitíven is-
métlődő, Örök holokauszt közepén találjuk. A gyilkosság maga lesz 
a lezárhatatlan, ismétlődő tett.54

Ebből a szemszögből olvasva a történelem vége és a messiási 
eszkatológia egymást kioltó kontrasztként oldódik fel, ahogy arra 
maga a szerző is utal:

„[Tillmann J. A.:] Ahasvérus Jézus az időtlen megváltó, aki újra meg újra 
halja sok millió zsidó halálát? Olyan Isten, aki »időről időre átvérzi a tör-
ténelem szövetét«?

[B. Sz.:] A megváltás időtlen, de mintha csak az időben, a történe-
lem idejében élő emberek számára volna jelentősége, súlya mindennek. 
Az utóbbi egy-két évtizedben sok szó hangzott el, könyvek íródtak ar-
ról, hogy a történelem véget ért. Én nem tudom, pontosan mit jelent ez, 
csak halványan sejtem. És akkor erről miért nem értesítették a Messiást, 
Jézus Krisztust, akiknek ez ügyben van még dolguk? Vagy inkább Jé-
zus Ahasvérus, egy időtlen, történelem nélküli Megváltó lenne a nekünk 
való szabadító? De lehet-e történelem nélküli Megváltóról gondolkodni? 
Van-e a történelemnek sebe, amelyet »szövet« fed? És a vér vajon kinek 
a vére? És kiért ontatik? Én nem tudom a válaszokat, én csak verseket 
írok.”55

Resume

Present study is concerned with the utilization of the legend motif of the 
Wandering Jew in the poem collection of Szilárd Borbély (1963–2014). In 
his Halotti Pompa / Splendours of Death (2004, 2006) we can find several 
poems bearing the stigmas of the legend of Ahasver, the wandering Jew. 
This analysis maps the transtextual and intratextual relations of these po-
ems by using the theory of transtextuality of Gérard Genette. Two poems 
from the first book of the collection (Nagyheti Szekvenciák / Sequences of 
Holy Week) which are also part of the four Aeternitas poems (which can be 
considered as a minor cycle) and the poem Jézus Ahasvérus / Jesus Ahasver 
from the third book (Haszid Szekvenciák / Hasidic Sequences) utilize the 
legendary motif in a quite different way. By discovering the relations with 
pretexts of these poems, as well as the contextual or intratextual relations, 
we can clearly see these differences. The couple of Aeternitas poems which 
contain the incorporated legendary narrative and its particular source – the 
narratives about resurrected Jesus from the Gospels of John and Luke –are 
in fact rewriting their primal pretext: the baroque poem collection Tintin-
nabulum Tripudantium. On the other hand, Jézus Ahasvérus /Jesus Ahasver 
in Hasidic Sequences is one of the messianic figures, who repetitively returns 
to our world.

54 Uo., 179.
55 Valamiféle mintázat. Borbély Szilárddal Tillmann J. A. beszélget [Az interjú

a JAK irodalmi táborában zajlott beszélgetés szerkesztett változata – Szigliget, 
2005.08.25.], Jelenkor 2006/9 (49. évf.), 853.
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Csehy Zoltán

História, montázs, fordítás∗
(Cselényi László kommentált „fordításai”)

Annotáció: Cselényi László költészetében jelentős szerepet játszik a műfor-
dítás, illetve az átköltés. Ez az írás a költő variánsokkal, montázsokkal, költői 
kommentárokkal kiegészített szövegeit vizsgálja (A jávorfa-leány, Széphis-
tória), melyek a Kiegészítések Hérakleitoszhoz című kötetben kaptak helyet. 
Cselényi nem pusztán nyelvek közt fordít, hanem klasszikus-historikusból 
neoavantgárdba is, azaz esetenként a stiláris univerzumok közti átjárhatat-
lanságot is megkísérli felszámolni. E kompozíciók gyakorta mechanikus 
szöveggenerálási eljárásai a nyelvben rejlő kombinatorikus mozgás zenei-
matematikai aspektusaira fókuszálnak, és kortárs zeneelméleti megfontolá-
sokból töltekezve (Stockhausen) szállnak szembe az ihletközpontú képalko-
tás gesztusrendszerével. Cselényi a történetiség históriává alakulását mítosz 
és logosz kettőségében és dinamikájában láttatja: Hérakleitosz „töredékessé-
ge” így lesz egyszerre a kulturális emlékezet rekonstruálhatatlanságának és
 a műfordítói munka reménytelenségének alapmetaforája is. 

Kulcsszavak: Cselényi László, Karlheinz Stockhausen, a műfordítás határai, 
mítosz, montázs, széphistória.

„Ha csak arról írnánk, amit már értünk,
a megértés mezeje sohasem tágulhatna.”

(Ezra Pound)

Cselényi László munkásságában jelentékeny szerepet játszik a mű-
fordítás, mely idődimenzióit tekintve a mítoszok és balladák világá-

tól egészen a kortárs francia költőkig, módszertanát illetve a szoros 
fordítástól az átköltésig, sőt a fordításmontázsig terjed.1 Ezúttal nem 
a hagyományos értelemben vett fordítói eljárások tükrében érzékel-
hető jelenségekre fókuszálok, sokkal inkább azok a metamorfózisok 
érdekelnek, melyek során az idegenség a saját részévé válik, mégsem 
szervesül, hanem másságát felmutatva jelöli ki saját helyét abban az 
otthonosságban, melyet a szöveg nyelvi átváltozása szuggerál. Máris 
magyarázkodni kényszerülök: Cselényi szövegvilágának idegenség-
felfogása legalább annyira problematikus, mint az, hogy mi a saját 
egy Cselényi-szövegben a kompozíciós stratégiák hipernarratíváján 
túl. A szöveg nála elsősorban egy archeológiai terephez hasonló, hol 
szerves, hol szervetlenebb rétegekből álló struktúra, mely ráadásul 
épp a szervetlent preferálja a szervessel szemben, hogy világossá te-
gye a köztük lévő viszonyt. Ahogy a régész is a tárgyi környezetből 
következtet vissza az életre. Az archeológiai terepet a metaforikus 
régész előbb gondosan kijelöli (erre szolgálnak a zenei térgeomet-
riát is megidéző eső-emelkedő számozások, az ún. „szonátaforma”,2 
illetve ahogy a szövegtömbökben mozgó crescendó és descrescendó 
a létértelmezés eredendő tükörmetaforáját kíséri), majd eltakarít 
és kitakar, felfed, vizsgál, fókuszál, megtalál, kontextusokat teremt.
A fordított szöveg ebben a kontextusban egy szövegarcheológiai káosz 
részévé válik, mely emlékeztet a roppant időbeli és térbeli rétegezett-
ség egykori szuperioritására. Egy szöveg csak egy-egy létkörnyezet 
és élettér kulisszái között van felül: ezt a rekonstruálható horizontot 
keresi a régész, miközben az „egész” van jelen, amivel kezdeni kell 
valamit. A szöveg (a cserép, az oszlopfő, a porcelándarab, a kard-
markolat stb.) a legtöbbször valahol alul van, vagy valamilyen más 
szövegek társaságában, azokkal keveredve. Sokszor pedig roncsolva. 
Az emlékezet mechanizmusa és a történelmi tudatok rekonstrukciós 
mániája eredményezheti ugyan a pontos hely kijelölését, de a hasz-
nálat és a „kutatói” helyzet jelenidejűsége csak ott képes aktiválni azt, 
ahol épp a használója van. 

∗ A tanulmány alapjául szolgáló kutatások az 1/0051/14. számú Ideológie, identity 
a sebareprezentácia v kontexte lingvistiky a literárnej vedy v multikulturálnom 
priestore c. Vega-projekt keretében folytak a szerző munkahelyén, a pozsonyi 
Comenius Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén.

1 Lásd pl. Cselényi fordításköteteit: CSELÉNYI László, A pitypang mítosza, Bu-
dapest, Európa, 1986. Uő, A fű történelme. Műfordítások, átköltések, Pozsony, 
Madách-Posonium, 2006.

2 POMOGÁTS Béla, Cselényi László, Dunaszerdahely, Nap, 2007, 130–131.
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Cselényi montázsverseiben csak a legritkább esetben tesz nyel-
vi különbséget idegen és saját között: a szólamszálazódásban nincs 
szerepe az idegen nyelvnek, mint pl. Pound Cantóiban,3 s ha fel is 
bukkan egy-egy ilyen törmelék, gyakorta válik az asszociatív költői 
„fordítás” akusztikus prédájává, mint pl. a Téridő-szonáta 2/3/3/2-es 
szövegtömbjének francia elemei, melyek azonnal magyar akusztikus 
zöngét kapnak: „ça va? ça va szavak madarak”.4 A nevek is hason-
ló költői eljárások áldozatává válnak: a „Char-metafizika” időnként 
„sár-metafizikává” válva „devalválódik”.

A legtöbb fordított szöveg idegensége csak az intertextuális éber-
ség játékterében „lepleződik” le vagy válik konstitutív elemmé az érte-
lemtulajdonítás során. Van viszont néhány különleges Cselényi-szö-
veg, amely esetében a fordításjelleg hangsúlyozott vagy a paratextuális 
gesztusok révén válik nyilvánvalóvá. Az alábbiakban ezekre fókuszál-
va kívánom megragadni azt a különleges dinamikát, mely a fordított 
szöveg új létmódját teljesen szokatlan módon áthatva felfedi Cselényi 
László szövegvilágának viszonyát részint a műfordításhoz, részint
a történetiséghez, a hagyomány archeológiájához.

A jávorfaleány című szlovák népballada-fordítás A pitypang míto-
sza című műfordítás-kötetben foglalta el a helyét az anonim szerzők 
mítoszai, teremtésénekei, balladái között.5 A ciklus a Hőskor avagy az 
ének hatalma címet viseli, és egy tahiti teremtésmítosztól kiindulva, 
sumér, indián, eszkimó, csukcs, hettita és japán szövegelőzmények 
után jut el a szlovák térfélre.  Ez a kompozíció ragyogóan mutat-
ja Cselényi érdeklődését az archaikus mitologémák iránt, melyeket
a strukturalista mítoszpoétikai vizsgálatok annak idején különösen 
nagy szenvedéllyel tártak föl. Ez a mítoszcentrikusság montázsolt 
változatban, szólamokra bontva jelenik meg a Kiegészítések Héraklei-
toszhoz című kötet Hőskor avagy az ember teremtése, illetve A fekete 
madár avagy az ének hatalma című verseiben: immár saját szöve-
gek speciálisan kiegészített konglomerátumaként. A mítoszszövegek 
rétegesen egymásba csúsznak, közéjük pedig magyarázó szövegek 

vegyülnek: s ezáltal kialakul egy, a szöveg és az annak lényegéről 
szóló regiszterkeverő dinamikus beszédmód. A népi, illetve az ősi 
kategóriáinak egybemosása, illetve a folklór radikális felértékelő-
dése ugyanakkor elválaszthatatlan a szocialista irodalomértelmezés 
kontextusától. Erre jó példa Tőzsér Árpád kötethez írt előszava is, 
mely a kötet anyagát a tézis, antitézis, szintézis hármasságában értel-
mezve jut arra a következtetésre, hogy a világteremtés mítoszai után 
a „polgári világ ellentmondásaival küzdő modern francia költők”
a kételkedés gesztusára alapozva szólalnak meg, majd a kötet végén 
szereplő szocialista cseh és lengyel költők versei a teremtő kételkedés 
attitűdjével megteremtik a szintézist.6 E fejlődéselvű hierarchiában 
világossá válik Cselényi eretnek poétikája is, melyet csak később, 
e fordítások felhasználásakor tudatosítunk: Cselényinél valójában 
megfordul a helyzet. Az ő „szintézise” a szintézis paródiája lesz, hi-
szen a léttöredékek (melyek az irodalmi szövegek fragmentumaira 
is vonatkoznak), melyeket felhalmozunk, csak formálisan szedhe-
tők rendbe, ami marad, az ugyanaz, mint az örök kezdet, a mítosz. 
Aleatória című művét egyenesen „dunatáji téridő-mítosznak” titulál-
ja.7 Cselényinél a mítosz nem valamiféle kezdetleges világkép szür-
realista izgalmának a territóriuma, hanem konstitutív elem, mely 
költészete mögé kopírozza saját bonyolult, olykor szinte kiismerhe-
tetlen mintázatait. A mítosz nála a hiteles elbeszélhetőség őszintesé-
gének esélye, de konstrukció is, mely nem annyira világképet sugall, 
sokkal inkább a szöveggenerálás mikéntjét könnyíti meg, vagyis az 
otthonosság érzetét keltve ígéri a hagyomány belakhatóságát. Ebben
a mitikus univerzumban jelen van a népi vagy archaikus szöveg is, de 
csak egyetlen szálként: ráadásul elsősorban bartóki értelemben, vagy 
Berio zenei világa felől „olvasódik” bele a konstrukciókba. Alabán 
Ferenc már a Jelen és történelem (1981) című kötet kapcsán így fogal-
mazott: „Az egész kötetet a mítosz fluiduma járja át, ami a mű ösz-
szetartó anyaga, beépülve a kompozíció szövetébe, a költő átalakult 
szemlélete eredményeként”.8 Maga Cselényi Maszkok mögött avagy 

3 Vö pl.: Serge FAUCHEREAU, Századunk amerikai költészetéről, ford. TÓT-
FALUSI István, Budapest, Európa, 1974, 30–48.

4 CSELÉNYI László, Téridő-szonáta, Pozsony, Madách, 1984, 82.
5 CSELÉNYI, A pitypang mítosza, i. m., 28–29.

6 CSELÉNYI, A pitypang mítosza, i. m., 7–8.
7 CSELÉNYI, Aleatória avagy a megírhatatlan költemény/tartomány, Pozsony, 

Madách-Posonium, 1998.
8 ALABÁN Ferenc, Két költő nyomában, Nitra, Vysoká škola pedagogická, 

1995, 165.
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A mítosztól a logoszig című műhelytanulmányában szinte egy saját 
mítopoétikát hirdet meg, miközben mintegy felsorolja azokat a for-
rásokat, ihletéseket, melyeket ennek szolgálatába állított.9

A híres szlovák Išli hudci horou10 kezdetű népballada egy megát-
kozott lányról szól, akit – mivel elkésett a vízzel – az átok jávorfává 
változtatott. A „muzsikások” kivágják hegedűnek, ám a fa megszólal 
és elpanaszolja sorsát, majd ráveszi a zenészeket, hogy az anyja ab-
laka alatt hegedüljék el az ő bánatát. A fává vált lány teste a hang-
szerben is antropomorfizálódik, s a test zenévé válva transzformálja 
át a zokogó hegedű hangját őrületbe kergető gyásszá. Az anya átka 
felemésztő pokollá válik, a lány teste pedig az örök hangszer csodája 
lesz. Cselényi nem tartja be a szlovák szöveg páros rímeit: egy lazább, 
a magyar balladahagyományra emlékeztető drámai „pongyolaságot” 
érvényesít, mely remekül érzékelteti a zaklatottság kiszámíthatatlan 
dinamikáját. Cselényi különösen kedveli a domesztikáló gesztuso-
kat, így a ballada egyes pontjain kifejezetten magyaros elemeket épít 
be a szövegbe, illetve szavak helyett érzelmeket és drámai helyzeteket 
fordít, azaz konstruál újra: a fehér ujjacskák („jej biele pršťoky“) he-
lyett „liliomujjak” lesznek,  a kapuból „festett, rácsos kapu”, a zokogó 
hegedű képéhez pl. a vér kiömlését társítja,  a húrok leírását pedig 
nem csak technikai vonatkozásban részletezi, hanem felfokozza az 
általuk kiadott hanghatást (négy pattanó húr), olykor expresszív 
jelzőkkel látja el a főneveket (vinnyogó hegedű), vagy lecseréli azo-
kat, pl. Anyicska feje helyett Anyicska keble kerül a szövegbe (lásd
a táblázatot). Már Tőzsér is jelzi, hogy Cselényi elsősorban impul-
zusgócokként használja a forrásnyelvi szövegeket és azok magyarítá-
sai esztétikailag ugyan teljes értékű szövegek, de filológiailag „a vers 
referenciális jelentésével meglehetősen szabadon bánik”.11 Célszerű 
tehát megnézni, hogy ez a szabadság mit eredményez abban a meta-
morfózisfolyamatban, mely Cselényi szövegvilágának későbbi pont-
jain újra felbukkan.

Cselényi Kiegészítések Hérakleitoszhoz című kötetét nem fogadta 
lelkesen a kritika. Az Irodalmi Szemle 7-en 1 könyvről 7 mondatban 
című rovatának kritikusai, értelmezői szinte egytől egyig értetlenül 
állnak a szöveg kihívása előtt.12 Elsősorban a szövegek mechanikus 
építkezésében kibontott montázstechnika értelemképző elemeit kér-
ték számon, a kísérletezést vagy montázst csupán a szöveg „tágításá-
nak” tartva, holott Cselényi konstrukcióiban éppen a szöveg létmód-
jának radikális kiszolgáltatottsága (lásd pl. a Hérakleitosz-töredékek 
létmódjának hagyományozódását és bölcseletei, kultúrtörténeti fel-
használásait) mellett a zenei-emotív szólamszálazása, a költői mű-
alkotás formatanának kikezdett mítosza mutatkozik izgalmasnak. 
Ezzel függ össze a vendég- vagy kölcsönszövegek hatalmas mérté-
kű jelenlétének és a „saját” teljesítmény arányainak számonkérése is 
(„a világirodalomba betoldott mondatfoszlányok”), melytől termé-
szetesen egyenes úton jutunk el az ihletettség hiányát „elpalástoló” 
gesztusig. Az ihletettség a neoavantgárd költészetben nem kategória: 
a lényeg pontosan a szöveg működés- és hagyománymechanizmu-
sainak feltárásán van, egy eredendően szenvtelen gesztusrendsze-
ren, melyet lehet ugyan terméketlennek tekinteni, de a maga idején 
megvolt a maga irodalomtörténeti helye. Weöres Sándor „geomet-
rikus korszaka”, mely nagyjából az Áthallások (1976) idejére tehető, 
hasonló értetlenséggel szembesült mind a hivatalos, mind pedig az 
én-centrikus neoromantikus költészetfelfogás képviselőitől, amikor 
az atonális zene elveit kezdte el alkalmazni „disszonáns” verseiben. 
Kenyeres Zoltán azonban már akkor is pontosan felismerte a jelen-
séget, noha a tendencia a Weöres-értelmezésben marginálisnak szá-
mított: Weöresnél a „forma válik tartalommá, a versek belső zenei 
köre, sokszor atonális zenéje lesz a lélek helyén sugalmazó, szavakba 
pontosan talán nem is foglalható üzenet.”13

Cselényi e könyvében is elsősorban az avantgárd és a neoavantgárd 
zeneelmélet megfontolásaira épít, a tizenkétfokúság, a szerializmus, 
a mechanikus zene, illetve a Ligeti-, Berio-, Cage-, Xenakis- féle 

    9 CSELÉNYI László, A riporttól a mítoszig, Pozsony, Madách-Posonium, 2001, 
94–113.

10 Jozef MINÁRIK, Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva 2., Bratislava, 
Tatran, 1985, 368–370.

11 CSELÉNYI, A pitypang mítosza, i. m., 7.

12 CSELÉNYI, A Cs-tartomány pro és kontra, szerk. KÖVESDI Károly, Pozsony, 
Madách-Posonium, 2009, 37–41. Eredeti változat: Irodalmi Szemle, 1990/1.

13 KENYERES Zoltán, Weöres Sándor: válogatott versek, Forrás 9 (1977/11), 
90.
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szerteágazó poétikák egyes elemeire,14 ebből kifolyólag tulajdon-
képpen szövegpartitúrákat, és nem hagyományos értelemben vett 
„műveket” komponál.  Mások metaforikus megfogalmazások-
ba menekülve kísérelték megragadni a kötet szövegvilágát. Itt pl. 
Hajtman Béla remekül megérzi a zenei szerkesztésmód alternatív 
módját, amikor a könyvet „egy katedrális felhangolatlan orgonájá-
hoz” hasonlítja.15 Ez a felhangolatlanság pontosan kifejezi azt a be-
fogadói attitűdöt is, mely a kötet befogadását jellemezte, pedig e kö-
tet úgymond elébe megy az értetlenkedésnek, hiszen nem egyszer
a montázsszöveg genezisét is nyújtja. A szlovák népballada legfon-
tosabb újrafelbukkanása erre jó példa.16 Ez a felbukkanás kétszere-
sen is különleges: részint azért, mert a fordítói ősváltozatot Cselényi 
itt felülírja, és részint (főként!) azért, mert a verssel párhuzamosan 
a szöveg mellett megjelenik egy másik, zavarba ejtő szöveg is. Ez 
a „testvérszöveg” egy kombinatorikus vaslogikával felépített balla-
daparódia lenne vagy kommentár? A fordítás kultúraköziségéből 
fakadó lehetetlenségének demonstrálása vagy netán a szlovák bal-
lada avantgárd montázstechnikával való újrateremtése? A fordítás 
nem csak nyelvek között képzelhető el, hanem akusztikus hatások,17 
nemi megfontolások18 vagy épp stiláris-irányzati retorikai univer-
zumok között is. Ez utóbbi rendszerint a paródia tárgykörébe tarto-
zik: ki ne emlékezne például Tarhonyaberger Anatole igyekezetére, 

aki az Égberöhögő Halálpacni szerkesztőségébe, hogy mentse az 
enyészettől a magyar költészet értékeit, beküldte Petőfi Befordultam 
a konyhába című versének „futurista fordítását” Konyhálkodás cím-
mel.19 A stiláris-irányzati „fordítás” e formájának nincsenek a paró-
dia tartományán kívüli, komolyan vehető változatai. 

Cselényi szövege párhuzamos szövegvariánsként is olvasódhat-
na, ha filológiailag közelebb állna az ősváltozathoz. De itt pontosan
a távolság a lényeg: a szöveg önmagán túli kinyújtózása, az a tenden-
cia, ahogy az asszociatív kommentár működik. Érdemes belehallgat-
ni a szövegek párbeszédébe. A két „fordítás” közti első különbség 
a központozás megszüntetése a második változatban. E szabályos-
ság felszámolása mintegy jelzi a ritmikai „anomáliák” megjelenését 
is („jávorfává lettem” helyett „jávorfa lettem”). A másik látványos 
különbség egy szakasz elhagyása (négy sor kimarad, de ezek egyes 
elemei megjelennek a kísérő montázsban, pl. a kupa szó a szlovák 
szövegből kerülhetett át „Kupa skamenela / meravým kameňom”, 
„színarany szelindek / ösztövér kupa”). Vannak sorváltozatok is, 
ám ezek jelentősége eltörpül, talán csak az állító mondatok kérdővé 
transzformálása bizonyul érdekesnek a hegedű testének anatómiája 
és a lánytest emléke közti analógiák kifejtésekor. Ezt a részt tartal-
mazza kipreparálva az alábbi táblázat:

14 Erről bővebben: CSEHY Zoltán, Nyulak kővel kivert fogsora. Cselényi László 
Elvetélt szivárvány című művének zenei olvasata (Von Steinen ausgeschlagene 
Hasengebisse. Musikalische Leseart des Werkes Elvetélt szivárvány von Lász-
ló Cselényi) = On The Road. Zwischen Kulturen unterwegs, Wien, Lit Verlag, 
2009, 93–106. Uő, „Minek zene minek fog minek oboa”. (Vázlatos eszmefutta-
tás Cselényi László költészetének zenei értelmezhetőségeiről), Irodalmi Szemle 
52 (2009/2), 5–23.

15 CSELÉNYI, A Cs-tartomány pro és kontra, i. m., 38.
16 CSELÉNYI László, Kiegészítések Hérakleitoszhoz, Pozsony, Madách, 1988, 

23–25.
17 Pl. PÉTERFY Gergely, Zukofsky Catullusa – avagy a szöveg klónozása =  

KABDEBÓ Lóránt, KULCSÁR SZABÓ Ernő, KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, 
MENYHÉRT Anna (szerk.), A fordítás és intertextualitás alakzatai, Budapest, 
Anonymus, 1998, 282–288.

18 Anna Elissa RADKE, Katulla. Catull-Übersetzungen ins Weibliche und Deut-
sche, Marburg, Diagonal, 1992. 19 KARINTHY Frigyes, Így írtok ti, Budapest, Osiris, 2009, 41–45.

A szlovák ballada 
szövege, illetve 
nyersfordítás

Cselényi fordítása
(A pitypang mítosza)

Cselényi fordítása 
(Kiegészítések Hé-

rakleitoszhoz)

Montázs-fordítás 
és/vagy kommentár
(Kiegészítések Hé-

rakleitoszhoz)
Toto sú husličky
z tej vašej Aničky,

Zokog a hegedű:
az Anyicska vére.

A hegedű zokog?
Ancsi lánya vére

fogjuk meg vágjuk ki
cső-fekete tölgy

(Ez a hegedű a maga 
Anyicskájából lett.)
toto je podstavka –
vašej dcérky hlávka,

A hegedűpárna:
az Anyicska keble.

A hegedű-párna?
az Anyicska keble

hegedűnek való
liliom-csülök

(ez a hegedűpárna 
a maga lányának 
fejecskéje)
toto sú strunočky –
jej žlté vlásočky

A négy pattanó húr:
a színarany haja.

A négy pattanó húr
az ő arany haja

ösztövér erdőben
gerinc-fuvola

(ezek a húrocskái az 
ő szőke hajszálai)
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Míg a szlovák szöveg folyamatosan hangsúlyozza, hogy a tra-
gédiát az anya átka okozta, aki hús-vér utódát ölte meg, a magyar 
szöveg sokkal inkább a lánytest és a hangszertest azonosságára és
a hangszerben megképződő individualizmusra figyelmeztet. A testek 
folyamatos átváltozásának dinamikája az ének genézisét is adja: ez
a metapoétikus gesztus a ballada egyik hallatlan erénye. Az anya teste 
a lányban él tovább és pusztul el, a lány teste a fában él és pusztul el, 
a fa teste a hegedűben él és pusztul el. Cselényi itt továbbmegy, mint 
azt a szlovák szöveg megkívánná: a húr nála elpattan, a vonó viny-
nyog, azaz a metamorfózis nála folytatódik, a hegedű teste a dalban 
éled meg és pusztul el, a dal pedig az anyában éled meg és pusztít-
ja el a nőt. A Kiegészítések Herakleitoszhoz című kötetben szereplő 
változat minden párverséhez egy-egy mellérendelt, a szöveggel pár-
huzamosan, ám nem egy vonalban közölt „kommentárstrófa” ren-
delődik a korábbról megismert Cselényi-féle montázstechnika gesz-
tusrendszerét kiaknázva. Ez a szöveg átveszi a balladafordítás egyes 
kulcsszavait (jávorfa, muzsikusok, liliom, húr, kút, erdő stb.), sőt egy 
sorkölcsönzés is akad („fogjuk meg vágjuk ki”). A szöveg a Változa-
tok szlovák népballadára alcímet viseli: a többes nyilván a „változat” 
kategóriájába sorolja az átiratot is, s a teljes kötetcímben szereplő 
„kiegészítések” is hasonló módon válnak univerzális értelmű költői 
eljárássá. A „változat” radikális heterogenitását és montázsszerűsé-
gét a fent említett lexikai és intertextuális hálónak köszönhetően ke-
zelhetjük a ballada destrukciójaként is. A montázsszöveg egyszerre 
lehet bizarr paródia és tragikus utánmondás is, de kezelhető önálló, 
kombinatorikus logikájú szövegként is. A szövegstruktúra minimá-
lis elemegyüttesek gondosan elrendezett, két szinte szimmetrikus 
egységre bomló megoszlásán alapszik, melyek különféle módon 

szerveződnek. Vagy elemcserés arányosító tengelyeket képeznek
a szöveg testén. Pl. ha a gerinc szó vonzáskörzetét nézzük, akkor 
„szivárvány-gerinc”, 10, „liliom-gerinc” 20, „gerinc-fuvola”, 32, „ci-
tera-gerinc” 42 sémákban tér vissza. A „szelindek”-sorok rendszere 
pedig a következő: „szelindek-fekete”, 1, „pilóta-szelindek”, 5, „viny-
nyogó szelindek”, 9, „színarany szelindek”, 21, „pióca-szelindek”, 33, 
„szelindek-fekete”, 43.   A gerinc-sorozat „liliom-gerinc” elemét ha 
tovább visszük, újabb elempárokat kapunk: „liliom-pántlikás”, 3, „li-
liom-csülök”, 30. A szelindek-sor esetében termékenyebb változatok 
születnek: „szelindek-fekete”, 1, „sóvár-fekete”, 4, „fekete azúr”, 14, 
„fekete-pántlika”, 37, „szelindek-fekete”, 44. A „vinnyogó szelindek”, 
9 rokona a „vinnyogó dudások”, 25.

Ezt a cserés játékot Cselényi alighanem a zenei kombinatorika 
avantgárd kísérleteiből átvéve alkalmazza. Ezek a szószerelvények 
(pl. a szelindek-sorozat) nem kifejezetten értelmi konstrukciók, 
sokkal inkább érzelmiek vagy rideg-poétikusak, a kombinatorikus 
szerkesztés találékony önnemző mechanizmusainak „lenyomatai”. 
Cselényi montázsszövege a nyelv eredendő kombinatorikusságára 
figyelmeztet, a véletlen egybehallás poétikájából kialakuló „formá-
ra”. Stockhausen Freitag című operájának nem verbális szintjét egy 
bizarr tánc alkotja: ez a tánc tizenkét standard pár átalakulás-tör-
ténetét meséli el. Az alapot képező párok a következők: nő–férfi, 
kutya–macska, fénymásoló–írógép, versenyautó–versenypilóta, 
flipper–flipperjátékos, futball-labda–futballozó láb futballcipőben, 
hold–rakéta, csupasz kar–fecskendő, elektromos faragó–ceruza, női 
száj sáfrányszirommal–fagylalttölcsér méhecskével, hegedű–vonó, 
holló–fészek. A második felvonás első jelenetében mindez így ren-
deződik át: 1. a macska a férfival, a nő a kutyával társul, 2. az írógép 
a versenyautóval, a versenypilóta a fénymásolóval áll össze, 3. a flip-
pergép-játékos a focilabdával, a láb a flippergéppel társul, 4. a rakéta 
a női kezekkel, a fecskendő a holddal barátkozik, 5. a ceruza a női 
szájjal, a ceruzahegyező a fagylalttölcsérrel áll össze, 6. a hegedűvo-
nó a fészekkel, a holló a hegedűvel alkot párt. A második felvonás 
ötödik jelenetében már különféle hibrid párok jönnek létre az alábbi 
séma szerint: 1. meztelen kutyafejű nő macskatestű férfival, 2. női 
autó írógép-keblekkel és egy fénymásolóba helyezett autóversenyző, 
3. női flippergép és futball-labdában végződő férfijátékos, 4. holdnő, 

toto je sláčičok
z jej bielych ručičok

A vinnyogó vonó:
Anyicska szép keze.

A vinnyogó vonó
az ő fehér keze

pióca-szelindek
csukaszín duda

(ez a vonó az ő fehér 
kezecskéiből készült)
toto sú kolčoky–
jej biele pršťoky.

A hegedűkulcsok:
liliomujjai.

A hegedű-kulcsok:
liliom-ujjai

keselyű-zenekar
gida-sóhaja

(ezek a hegedű-
kulcsok az ő fehér 
ujjacskái)
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akinek testét narkós fecskendő döfi át egy férfirakétával, akinek női 
kezek vannak a végtagjai helyén, 5. női száj, benne ceruza, elektro-
mos faragóférfi fagylalttölcsérrel, 6. női fészek hegedűvonóval és egy 
hegedűben végződő hollóférfi. A párok gyertyákkal vonulnak fel, 
majd toronyszerűen egyesülve egyetlen hatalmas lánggá válnak.

A péntek a kísértés, a Vénusz bolygó napja, alapszíne a narancs, 
központi tárgya Éva megkísértése Lucifer démoni ereje által. A Stock-
hausen-opera a vérfertőző szexuális kapcsolat következményeként 
felszabadult démoni erők legradikálisabb és legvérfagyasztóbb küz-
delmeit jeleníti meg, szinte Hieronymus Bosch képeinek groteszk, 
abszurd látásmódját absztrahálva zenévé. Ez magyarázza a speciális 
tánc vizuális karakterét és hibriditását.

A polifónia minden eddiginél erőteljesebbé válik, a szokásos 
elektroakusztikus elemek mellé felsorakoznak a konkrét zenére jel-
lemző megoldások is: a zene egyik központi anyagát egy dodekafón 
sor adja. A rendkívül nagyigényű, monumentális darab különösen 
nehéz technikai megoldásokkal él: a keveréklények, a hibridizált fi-
gurák megjelenítése mellett 24 erősítőre, hatalmas keverőpultra, és 
speciális hangterekre is szükség van. Itt is hatványozottan van jelen 
az ún. Raummusik, vagyis a térhatású zene.20

Cselényi „képalkotása” ezt a stockhauseni utat járja be: rendsze-
rint a racionálisból indít („szelindek-fekete”), majd a szokatlanon 
át („pilóta-szelindek”) eljut a teljesen modifikált, roncsoltságon ala-
puló groteszkig („pióca-szelindek”). Cselényi is „Raummusikként” 
képzeli el a vers szövegtestét: a térhangzás alkalmi „erősítőiként” 
bizonyos kulcsszavakat használ, melyeket részint a szlovák népbal-
ladából, részint saját más szövegeiből, költői imagináriumából vagy 
a hagyományból kölcsönöz. Egyes szövegrészek ugyanakkor megis-
métlődnek (mint a montázs nyitó és záró strófája) vagy a „minimá-

lis” modifikáció áldozatai lesznek, miközben szabályos ismétlődés 
refrénszerűségének nyomait hordozzák magukon. Pl. „hegedűnek 
való / liliom-gerinc” 19–20, „hegedűnek való / liliom-csülök” 29–30. 
E szövegviszonyok szintén elsősorban zenei indíttatásúak: a motí-
vumismétlés, a finom modifikáció és a repetitív szerkezetek arányta-
nán alapszanak. A szlovák népballada montázsváltozata elsősorban 
a mű zeneiségét hatványozza meg, illetve az átváltozás dinamikáját 
a nyelvkombinatorikus versgenerálás gesztusaira viszi át. A vers bá-
mulatos hangszerállományt vonultat fel szinte katalógusszerűen, há-
lózati elven: „hegedűnek való”, „vinnyogó dudások”, „gerinc fuvola”, 
„csukaszín-duda”, „citera gerinc”.

A balladafordítás klasszikus gesztusrendszerén túl Cselényi a nyelv 
működésének költői-zenei kombinatorikáját, a motívumok burjánzá-
sának genealógiáját tárja elénk, miközben a montázsvers értelmezése 
elválaszthatatlanul hozzátapad az ősszöveghez, de az ősszöveg (főként 
formai) értelmezéséhez is hozzáad. 

Hasonló karakterű szöveggenerálás figyelhető meg a Széphistó-
ria című szöveg esetében, mely alcíme szerint „montázs”.21 A né-
gyes szimmetriákon alapuló mechanikus rendbe szedett szerkezetű 
montászszöveg nyomokban tartalmazza a magyar történelem egyes 
mozzanatait, de az erőteljes történeti referencialitás mellett a törté-
nelemről szóló beszéd komolyságának (Mohács, török, Werbőczy, 
Lajos király, Pannónia stb.) és a szociokulurális jelenlét kicsinyessé-
gének („az asszony bérelszámoló / a férfi üzemgondnok / s jönnek 
a hosszú köznapok / a szürke ruhás gondok”) dinamikája jellemzi. 
Egyszerre idéz meg jelentős irodalmi szövegeket (Móricz számos 
műve), mondákat (a Csodaszarvas-monda), őstörténeti fejtegetése-
ket és teljesen köznapi szövegeket (2/2). A házi áldás parafrázisától 
kezdődően, melyet a kompozíció mértani közepébe helyez (4/4/4), 
családtörténeti jellegű névetimológiai fejtegetéseket is beiktat. Ezzel 
a sokszólamú szöveggel párhuzamosan jelenik meg egy koherens, 
hagyományosan akár műfordításnak is tekinthető szöveg, a Csu-
da dolgokról/ regélek néktek… kezdetű széphistória, mely a versben 
megképződő történelmi káosszal szemben a közös történelmi és kul-
turális tér egyik művészi dokumentumát hozza fel. A szöveg Szilágyi 

20 Karlheinz STOCKHAUSEN, Freitag, Stockhausen Verlag, Kürten, 2003 (CD 
50). Előadók: Angela Tunstall, Nicholas Isherwood, Jürgen Kurth, Suzanne 
Stephens, Kathinka Pasveer, Massimiliano Viel, Karlheinz Stockhausen stb. 
A műről bővebben: Robin MACONIE, Other Planets: The Music of Karlheinz 
Stockhausen, Oxford, Scarecrow Press, 2005, 491–498.  Frieder REINING-
HAUS, Versuchung, Kinderfest, Fantasy: Karlheinz Stockhausens Oper Freitag 
aus Licht in Leipzig Uraufgeführt, Neue Zeitschrift für Musik 1996, 157, no. 6, 
56–57. 21 CSELÉNYI László, Kiegészítések Hérakleitoszhoz, i. m., 31–42.
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és Hajmási széphistóriájának története, melynek mind magyar, mind 
szlovák változata ismert.22 Cselényi magyarra ültette át a szlovák vál-
tozatot, mégpedig úgy, hogy a magyar változatot megidézve beemelt 
néhány archaikus fordulatot, nyelvtani alakot az egyébként mo-
dern szövegbe. A montázszsöveg és a fordítás kapcsolata itt lazább: 
a mellérendelés gesztusa viszont olyan szövegpárbeszédet teremt, 
mely egyszerre modellálja koherens és heterogén szöveg, történel-
mi emlék és történelmi emlékezet viszonyát. A történelmi emlékezet 
palimpszesztus jellege a montázsban radikalizálódik: a különféle ré-
tegek feltárása „archeológiai terepmunkát” igényel, s a montázs szét-
szálazása hasonló intertextuális erőteret gerjeszt. Álljon itt most csak 
egyetlen szövegrészlet, mely jól mutatja a szövegek működését, illet-
ve a fordítás és annak montázsolt újrateremtése közötti viszonyt:

Szilágyi Mihály és 
Hagymási László 
históriája (1561)

Cselényi László: 
Széphistória (fordí-
tás, 1988)

Cselényi László: 
Széphistória (mon-
tázsszöveg, 1988)

Píseň o dvúch 
uherských pánoch 
a tureckého cisáre 
dcére (1560)

Azért akkoron
császár leánya
kikönyöklött vala,
Palota ablakáról
ő óhajtását
leány hallja vala,
Ű termetire
az Szilágyinak
fölgörjedett vala.

Épp ama percben
császár leánya
kinéz az ablakon
a szép palotája
szép ablakából ez 
sóhajt meghallá
s az ő szépsége
Szilágyi szívét
megvigasztalá

Aztán jöttek a köz-
napok
a szürke ruhás 
gondok
az asszony bérelszá-
moló
a férfi üzemgondnok
a férfi reggel hatra jár
a kettőkor érkezik
az asszony reggel 
nyolcra jár
s fél hatkor érkezik

Vprostred v tú chvíli
cisárská panna
v okenečku stála,
v pekném paláce,
v krásném okenku,
vzdychání slyšela.
Hned její krása
pánu Siládimu
srdce obveselila.

A magyar szövegben a császárlánynak tetszik meg a kobzon játszó 
és énekelő Szilágyi „termete”, a szlovákban a császárlány pillantása 
bűvöli meg Szilágyit, aki Cselényi fordításában „citeráján” (a szlo-
vákban: citara) játszott és énekelt.  A montázs korántsem a szerelem-

beesés szépségeiről szól, sokkal inkább a prózai köznapok világáról, 
riportszerű szöveg, minden emelkedettség vagy költőiség nélkül, 
még a szövegben felbukkanó rím, illetve repetíciók ellenére is.
A montázs szólamszálazásakor világosan kirajzolódik egy tragikussá 
váló családi kapcsolat nosztalgikus mennyországa és aktuális pokla 
is, miközben a konstrukció a bibliai szent család allúzióival terhelő-
dik meg. A nagybetűs történelem része a magántörténetek sora is, 
miközben a mítosz örök és időtlen konstitutív erő lehet. Cselényi
a történelem privát és közösségi történetének „széphistóriaként” 
való megjelenítésével kísérletezik: miközben magát a műfajt a maga 
teljes pompájában mutatja be egy multikulturális alapanyagon,
a műfordítás legklasszikusabb gesztusrendszerével (a széphistória 
fordítását Cselényi nem vette fel fordításköteteibe) olyan kommen-
tárt alakít ki, mely a tragikus szerelmi történet mellé emeli a törté-
nelem tragikumát, miközben a történelemről szóló hol mitikus, hol 
ismeretterjesztő, hol személyes beszéd egymásba futó szólamai nem 
képesek kiadni magát a történetet, annál jobban demonstrálják vi-
szont az egyén meghatározhatatlan helyét az egészben, a mítoszban, 
a mértékadó szó vagy szólam meghatározhatatlanságát a szövegben. 
A mítosz az ősemlékezet öntudatlan harmóniája iránti nosztalgia – 
idézi meg Várkonyi Nándort Cselényi a kötet elején.23 A történelem 
pedig az egymásra rétegzett mítoszok kibonthatatlanságának tragi-
komédiája még akkor is, ha vannak nosztalgikus pillanatai. Cselényi
a történelmet mítosz és logosz viszonyrendszereként gondolja el: „az 
emberiség egyetemes története az őstörténelem sötét dzsungelének 
mítoszaitól Hérakleitosszal jutott el a Logoszig (…), s ami ezután 
következik, tehát a görögök elindította európai történelem, tehát az 
immár a Logosz jegyében zúgó, mindmáig tartó (Szép)História.”24

22 Magyarul lásd pl. SZENDREI Névtelen, Szilágyi Mihály és Hagymási Lász-
ló históriája (1561) = JANKOVICS József, KŐSZEGHY Péter, SZENT-
MÁRTONI SZABÓ Géza, Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény II., A 16. 
század magyar nyelvű világi irodalma, Budapest, Balassi, 318–321.  Szlová-
kul lásd pl.: Jozef MINÁRIK, Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva 
2., i. m., 251–261.

23 CSELÉNYI, Kiegészítések Hérakleitoszhoz, i. m., 8.
24 CSELÉNYI, A riporttól a mítoszig, i. m., 104.
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Summary

Translation (rewriting or adaptation) plays an important role in the poetry 
of László Cselényi. This paper analyzes his adopted, poeticaly „commented” 
and „supplemented” translations of Slovak poetry (The Maple-Tree Girl, 
Love Story), which were published and used in his fully controversial 
collection of poetry intitulated Supplements to Heraclitus. Cselényi do not 
translate from one language to another, but from the classical-historical 
forms to the avantgarde forms, from style to style. The combinatorical, mu-
sical and mathematical aspects of the language estabilish vivid contacts with 
the music of Stockhausen (Licht). Cselényi sees the dinamics of the history 
as the tension between the myth and logos. The extended „fragmentation” 
of Heraclitus could be used as a metaphor for the survival strategies of the 
literature and the translation. 

Hizsnyai Tóth Ildikó

Önmegértéseink és önfélreértéseink 
határán1

A szlovák és magyar „mondott helyekről”, valamint a velük 
kapcsolatos térképzetekről

„Nálunk, …”
(Grendel Lajos)

Annotáció:A tanulmány a szlovák–magyar kulturális interakciókban 
érvényesülő konceptuális sémákat vizsgálja, amelyeket akkor is elfoga-
dunk, ha korlátoznak bennünket, vagy pedig kényszerűen alárendelődnek
a diszkurzív szabályoknak. Elsősorban a romantikában gyökerező Tátrától
a Dunáig („od Tatier k Dunaju”) konceptuális metafora utóéletét követi 
nyomon, majd a térképzettel kapcsolatos, mindennapi kommunikációban 
használatos frazeológiával együtt értelmezi a szlovákiai magyarok lakta 
Duna menti terület egyes megnevezéseit, hogy kitapintsa az egyes nevek 
motiváltságára irányuló tendenciákat.

Kulcsszavak: szimbolikus konstitúciós folyamatok, mondott hely, Dolná 
zem (Alföld), Felvidék (Horná zem), konceptuális sémák, szlovák–magyar 
kulturális interakció

Bevezetés

A tanulmány abból a fordítói praxeológiában megfogalmazott felté-
telezésből indul ki, hogy az egyes tulajdonnévi kategóriákhoz elté-

1 A tanulmány alapjául szolgáló kutatások az 1/0051/14. számú Ideológie, identity 
a sebareprezentácia v kontexte lingvistiky a literárnej vedy v multikulturálnom 
priestore c. Vega-projekt keretében folytak a szerző munkahelyén, a pozsonyi 
Comenius Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén.
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rően viszonyulunk, és ennek szignifikáns jegyei a fordítás eredmé-
nyében mutatkoznak meg, illetve a kétnyelvű beszélői közösségek 
nyelvhasználatában együtt élő párhuzamos alakok esetében a név-
alkalmazás (névválasztás) módjában. A névválasztás esetében ennek 
egyik (nyilvánvaló) oka az adott köznyelv (magyar vagy szlovák) 
névalkalmazási normáihoz való alkalmazkodás, amit feltételezésem 
szerint a tulajdonnevek köznévi vagy a szemantikailag áttetsző ele-
meinek, formánsainak inherens vektorai is befolyásolnak, és nyel-
vektől függetlenül a mentális térképeken való pozíciók, mozgások 
stb. differenciált meghatározását is szolgálják (L. azonosító utalás). 
Mivel a tér egy olyan konstrukció, amelyet az elme hoz létre, és köz-
vetlen érzékeléssel, valamint közvetett (nevek által) megtapasztalt 
objektumok viszonyítási hálózatának szövedéke, a két- vagy több-
nyelvű közösségekben ez a közvetett hozzáférés az egyes nyelvi nor-
máktól való eltérés alapjául szolgáló konceptuális sémák létrejöttét is 
befolyásolhatja.

Kognitív megközelítésben a poétika hagyományos nyelvi eszkö-
zei kettős struktúrában mutatkoznak meg: egyrészt mint a szöveg 
jelentéshordozó elemei, másrészt pedig a használatukat lehetővé 
tévő mentális keretben ágyazottan. A tárgy prototipikus megraga-
dásának módja az elmében (az adott jelenség nyelvi képe) külön-
böző metaforikus, metonimikus (és más) modellekben jelenik meg, 
amelyek szétágaznak jelentéssíkokra és jelentésegységekre. Jelen-
tésfelfogása egészelvű, tehát egy olyan egységes képeknek tekinti 
őket, amelyek emberi tapasztalatokon alapulnak, és a konnotációk 
is a jelentés részét képezik. A prototípus az ember fogalomrend-
szerének lényege, konnotációkból formálódik, éppen ezért nagyon 
szubjektív, és a konceptuális sémák alapjául szolgál, amelyek töb-
bek között a hétköznapi kommunikációban használatos frazeológi-
ára is támaszkodik. A konceptuális sémák a gondolkodási folyamat 
elemei, egy részük az anyanyelv által adott, mivel a beágyazódásuk 
hamarabb megtörténik, mintsem hogy az egyén jelentésükre rá-
kérdezne. A konceptuális metafora ezekből a sémákból indul ki, 
a dolgokról való gondolkodást mederben tartja, és akkor is elfo-
gadjuk, ha korlátoz bennünket, vagy kényszerűen alárendelődik 
a diszkurzív szabályoknak. (Vaková 2005: 80) (Lakoff 2006: 
266–270)

A fordító, aki nyelvi, kulturális stb. viszonyok kölcsönösségében 
gondolkodik, alapállása a megértés, tevékenységére pedig úgy is 
tekinthetünk, mint más (nyelvi) világokhoz való hozzáférés lehető-
ségére. Ahhoz viszont, hogy a fordító nyelvi eszközökkel újra tudja 
konstruálni a szöveget, olyan tartalmakra is tekintettel kell, hogy le-
gyen, amelyek –külön-külön szemlélve az egyes irodalmi, kulturális 
produktumokat – nem manifesztálódnak a nyelvben, csak egy dina-
mikus és valóságos érintkezésen, valamint kölcsönösségen alapuló 
dialógusban artikulálódnak. A teljes megértés természetesen nem 
lehetséges, csupán a párbeszéd lehetőségének megnyitása és egy-
más valóságának megismerése. Amennyiben erre a folyamatra, mint 
nyelvek, kultúrák, és nem utolsósorban, szemléletek párbeszédei-
ként gondolunk, a közép-európai térség a félreértések régiójaként is 
jellemezhető, amely Peter Zajac meglátása szerint inkább önmagunk 
félreértésén alapul.2 Ennek az ellentmondásnak a feloldására tehet 
(tesz) kísérletet a sajátját külső perspektívából szemlélő fordító, hogy 
a másik nyelvén, a másik által is megismerhessük önmagunkat.

A mondott hely fogalmát (Rigolot 1992) ezúttal nem egy fiktív 
név által jelölt helyként kezelem, hanem általánosan, a névvel való 
élés gyakorlata felől közelítve a szlovákiai magyar diszkurzív teret 
értem alatta, amelyben egyrészt a magyar és a szlovák köznyelvi 
sztenderdnek megfelelő (különböző nyelvű) névalakokkal, másrészt 
pedig a diszkurzív csoportképző „mi” térképzettel kapcsolatos köz-
szavaival együtt értelmezhetők a hely megnevezései. Ez a megközelí-
tési mód lehetővé teszi a tulajdonnevek és a köznevek közötti, egyéb-
ként se éles, határvonal figyelmen kívül hagyását (pl. ahogy egyes 
beszélők sem tesznek különbséget alföld és Alföld között3), valamint 
a vizsgált irodalmi és pragmatikus szövegek közötti átjárhatóságot 
is biztosítja. Jelen tanulmány mindössze arra vállalkozik, hogy kita-
pintsa a név motiváltságára irányuló tendenciákat, amelyek egy ké-
sőbbi részletes vizsgálathoz kiindulási alapot teremthetnek.

2 Selbstbetrachtung und Außenperspektive – kulturelle Missverständnisse im 
Donauraum, Buch Wien, 2013.

3 A szlovákban pl. a „dolniaky“ (alföld) köznévi alak a beszélőhöz képest délre 
fekvő területet, síkságot jelent, tulajdonnévként pedig a „Dolniaky“ (Alföld) 
Szlovákia vagy a történelmi Magyarország (Uhorsko) déli fekvésű területeit 
jelöli.
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„od Tatier k Dunaju”

Az alábbiakban a romantikában gyökerező Tátrától a Dunáig („od 
Tatier k Dunaju”) konceptuális metafora utóéletét kísérelem meg 
nyomon követni az impériumváltást követő időszakban, tehát miután 
a Duna lehetséges határból tényleges politikai határrá vált. A nyelvi 
sztereotípiák fordítását vizsgáló korpusznyelvészet és kogitív nyel-
vészet aspektusából kommunikációs közhelynek minősülő fordulat
a mai szlovák köznyelvben „országszerte, Szlovákia-szerte” értelem-
ben használatos (Jarošová 2003: 60), és ugyan magyar változata még 
a szlovákiai magyarok körében sem használatos, az etnikai kategóri-
ákkal terhelt, homályos kontúrokkal rendelkező határzóna („…Du-
náig”) külön figyelmet érdemel.

Ez alapján a konceptuális séma szerint ugyanis a Nyugati-Kár-
pátok északi karéja egy olyan dél felé nyitott területet foglal magá-
ba, amely a szlovák mentális térképeken autochton térként jelenik 
meg, egyik lehetséges határként a Dunát jelölve meg. A közép-eu-
rópai kulturális közgondolkodásban nemzeteket összekötő metafo-
raként tekintünk a Dunára, sőt, a Duna-táji irodalmakban kiterjedt 
toposzrendszere van (út, médium, közvetítő, etnikai vízgyűjtőterület 
stb.), míg a szlovák köznyelvben etnikai határjellegét mindmáig őrzi, 
amit a tárgyi képekben is kifejeződő ellentétességen alapuló korrelá-
ció is támogat.

A romantikus dalköltészet nemzeti szimbólummá emelte a Tát-
rát, amely hol anya („Tatro, milá mati”), hol pedig a szlovákság ősi 
„fészke”. A szlovák vidék („slovenský kraj”) kiterjedését, politikai-
közigazgatási határok híján, pedig a nyelvi határoknak rurális szem-
léletű kontúrokat adó, két jelentős geográfiai képződmény foglala-
ta képezi („od Tatry k Dunaju”, „medzi Tatrou a Dunajom”), tehát 
a kirajzási locus dél felé nyitott, és a közös állam keretein belül is 
egy etnikai kategóriával összefonódott folyam jelenti a végső határt 
(„pomedzie”)4.

Ľubomír Lipták történész szerint a Tátra (a Dunával ellentétben) 
csak lokálisan lelhető fel a népi hagyományban, távoli vidékeken 
szinte nincs is nyoma, ugyanakkor a legalkalmasabb földrajzi kép-

ződmény a nemzeti identitás demonstrációjához. Kultusza a 19. 
század közepén alakult ki, és a nemzeti patrióta agitáció eszköze 
volt – az irodalomban, a hazafias dalokban, de még a névadásban 
is nemzeti szimbólumként konstituálódott. A Szlovák Állam idején
a fasiszta szervezetek harci indulóiban a kompromisszum nélküliség, 
az eltökéltség jelentéstartalmakkal gazdagodott. 1968-ban és 1989-
ben a prágai centrizmussal szembeni társadalmi cselekvésekben is 
szerepet kapott, mint a színtiszta szlovák jelleg szimbóluma. Annak 
ellenére, hogy állami szimbólummá is vált (himnusz) a 2. világhábo-
rút követő időszakban fokozatosan veszít mágikus töltetéből, mára 
pedig már érezhetően „civilebb” a jelentése: a szlovák minőség szi-
nonimája lett, és ez főként a kereskedelmi névadásban (cégnevek, 
terméknevek) mutatkozik meg. (Lipták 2005: 52–57) 

A kollektív identitás nemzeti és állami szimbólumai mellett az 
állam politikai határai is befolyásolják a nemzeti önszemlélet for-
málódását. A rendszerváltást követő húsz év folyamatait vizsgálva 
Michal Vašečka az állampolgársághoz való viszony etnicizált jelle-
géről beszél, és a Tátra lábainál fekvő ország („krajina pod Tatrami”) 
fő strukturális problémájának nevezi azt a fajta folklorizált ön-
szemléletet, amelynek fő jellemzője, hogy a diverzitást nem tekinti 
természetes jelenségnek. A szlovák elit is megosztott e tekintetben 
– mitologizált, primordiális, illetve pluralista, modern szemlélet –, 
amire megoldást a szlovák nemzeti mitológiai dekonstruálása jelen-
tene. (Vašeka 2010: 241–260)

„perla na Dunaji”5

A Tátra nemzeti szimbólummá válását a „nemzeti főváros” hiánya is 
előidézte. Az egykori Prešporok (1918-ban kb. egyharmad szlovák 
lakossággal) nem lehet a „nemzet szíve”. Míg másokban a Tiso-féle 
Bratislava képe él elevenen, miután a nem elég szlovák, túl kozmo-
polita város nemzetiségi összetétele 1938 és 1945 között radikálisan 
megoldódott. Az egyébként is periferikus, a hármashatár közelében 
fekvő főváros nem tudott integrációs szimbólummá válni. 1989 óta 

4 Samo Chalupka: Spevy. 5 Szó szerinti fordításban: a Duna gyöngyszeme.
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zajló multietnikus hagyományok felelevenítése, inkább csak egyfajta 
nosztalgia, illetve a rossz lelkiismeret terméke, a városi-polgári kul-
túrára kisugározó hatása pedig csak lokális. (Lipták 2005: 58–59)

A Duna-partján élő embernek közvetlen, élő kapcsolata van a fo-
lyóval, amely jellegénél fogva vagy határnak (peremnek), vagy pedig 
útvonalnak minősül, attól függően, hogy széltében (át, túl, keresztül, 
által), vagy hosszában (vele, rajta, általa) szemléli-e.

A Duna gyöngyszemének is nevezett Pozsonynak különleges stá-
tusa van a szlovák Duna-parton, és itt most nem feltétlenül a legen-
daként továbbélő Pozsony-Pressburg-Bratislava háromnyelvűségére 
gondolok, hanem arra a kézen fekvő tényre, hogy a Dévényi-kapu-
nál betörő Duna, amely 172 kilométeren alkot földrajzi és politikai 
határt, jobb partja mindössze ezen a 22 kilométeres pozsonyi sza-
kaszon tartozik az országhoz. A birtokosi jogviszony természetesen 
korántsem jelent mentális birtokba vételt, ugyanakkor meghatározó 
lehet a folyó egészéhez való viszonyulásban: a Pozsonyt átszelő Duna 
városrészeket választ ketté, a folyón áttekintő szemlélő pedig az oda-
átit sajátként, a városképbe ágyazódva látja. 

Egy korábbi tanulmányban6 már részletesen foglalkoztam olyan 
kortárs szlovák irodalmi művekkel, amelyeknek valamilyen mó-
don meghatározó a kapcsolatuk a referenciálisan megidézett szo-
ciokulturális térrel, a hármashatár közelében fekvő Pozsonnyal. 
Összességében elmondható róluk, hogy mindegyikük felvet egy-egy 
olyan jellemzően új aspektust, amely árnyalja, sőt módosítja a köz-
gondolkodásba beágyazódott képet (A Duna hiánya – tájseb mint az 
emlékezet helye, A Duna mint transzeurópai vízi útvonal, A Duna 
mint időfolyam stb.). A folyót útvonalként integráló szemléletben – 
például a Duna teljes hosszát végighajózó elbeszélők narratívájában 
– az is megmutatkozik, hogy egy folyó hidakkal sem feltétlenül át-
hidalható akadály, és nemcsak a partról szemlélve képezhet határt, 
hanem folyásirányban – a forrástól a torkolatig –  haladva is kultu-
rális, civilizációs jelzőbóják emlékeztetnek a régiségbe visszanyúló 
szakaszhatárokra. Tehát a szélesebb kontextust megmozgató szöve-
gek szimbolikus konstitúciós folyamataiban, amelyek nem önmagá-
ban véve a helyre koncentrálnak, hanem a térre vonatkoztatott és 

a társadalomban való orientáció céljából végrehajtott cselekvésekre, 
a romantikában gyökerező Tátrától a Dunáig kijelölt tér újraírásai 
figyelhetők meg.

„slovenský juh”, „južné Slovensko”, „Maďari za Dunaj”

A „slovenský juh” (’szlovák dél’) íróiként aposztrofált Ladislav Ballek 
és Ivan Habaj 70-es 80-as években megjelent, újhistorikusnak is ne-
vezett regényei kapcsán az irodalomtörténet megjegyzi, hogy a szlo-
vák és a magyar etnikum együttélésének folyamatát, dinamikáját 
megragadó műveikkel a szlovák irodalom térképét a déli régiókkal 
is kibővítették.7

A történelmi reminiszcenciáktól sem mentes „slovenský juh”8 
fogalom, amely a Pannon térség autochton szlovák lakosságának 
visszaszorulását vetíti abba a tájba, ahol éppen offenzívában van, 
már önmagában is egy sajátos belső dinamikát ad a megnevezés-
nek. Az irodalomtörténet topográfiai térként való láttatása pedig
a referenciálisan megidézett hely (fehér folt) megnevezésének kény-
szerét is előhívja – még akkor is, ha tudjuk, hogy a névadás még nem 
feltétlenül jelenti a létező egzisztenciáját.

Habaj Kolonisti (Telepesek)9 című művének cselekményideje az 
1919-es földreformot követő időszak, amikor Szlovákia északi, hegy-
vidékes területeiről nincstelenek ezrei költöznek délre az immár szlo-
vák Duna „magyar árterébe” Habaj szavaival élve: „le, a Dunához”.

Az antropomorfizált folyam – miközben egy véget nem érő me-
lankolikus dallamot dudorászó (sic!) kulisszaként szolgál a partjainál 
serénykedő, ínségben, szükségben fáradozó új emberek új nemze-
dékének – véderődként funkcionál, amely mögé utasítandók az al-
kalmazkodásra képtelenek, mint a republika kitagadott gyermekei 
(Maďari za Dunaj, ’magyarok a Dunán túlra’).

6 Hizsnyai Tóth 2014.

7 http://www.litcentrum.sk/31661
8 Ján Stanislav nyelvtörténész kétkötetes monográfiája (Slovenský juh v stredo-

veku, 1948) nyomán a köznyelvben is elterjedt kifejezés egy földrajzilag pon-
tosan körül nem határolható, szlovákok lakta területet jelöl; a mai Szlovákia 
déli részén, történetileg: egészen a Tiszántúlig.

9 A trilógiai 1. része: Kolonisti I. (1980)
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Valér Mikula szerint a régi, rossz törzsi beidegződések működ-
nek Habajnál, vicsorog mindenkire, aki görbe szemmel méregeti az 
ősöknek tulajdonított földet. A sajátot pedig olyan megtámadhatat-
lan értékekkel és szívfacsaró kellékekkel tölti meg, mint például „régi 
szláv szokás szerint: kenyérrel és sóval, valamint napfénnyel, levegő-
vel, vízzel, C-vitaminnal, majd a „délieknek” (értsd: magyaroknak) 
köszönhető gyarmatáruval: kukoricával, napraforgóval és tökkel”.
A trilógia archetípusos figurái a legatavisztikusabb szlovák íróvá 
avatják Habajt – az őslakossági mítosz pedig csak a zabrálás, a legitim 
vagyonszerzés alantas szándékát leplezi. (Mikula 1989: 163–165)

A hosszan, szalagszerűen húzódó folyó elhatároló szerepe nem 
kíván különösebb magyarázatot, főként ha államhatár is egyben, és 
ezzel csak az egyik partja tekinthető sajátnak. Újabb etnikai töltetet 
azáltal kap, hogy a mindkét partján tömbben élő magyar etnikumot 
választja el egymástól. Michal Hvorecký, Pozsonyban élő író jegyzi 
meg, hogy a szlovák közgondolkodásra kifejezetten az a jellemző, 
hogy hátat fordít a Dunának: 

„A szlovák Duna mint határ – egyfajta átokként ül rajtunk.” Míg 
német nyelvterületen elsősorban a folyó összekötő szerepét hangsú-
lyozzák, addig a mi választott politikusaink inkább a határjellegét 
erősítik, „mert mögötte ott a magyar veszély”.10 

A Duna etnicizálódása és határként való szimbolizálódását jól 
mutatja az is, hogy miközben a szlovák–magyar államhatárnak 
mindössze negyedét teszi ki, a határsáv maradék háromnegyedében 
(még ott is, ahol más folyó, pl. az Ipoly képezi az országhatárt), sőt 
országszerte, minden beszélő számára egyértelmű, hogy a „Maďari 
za Dunaj” inherens vektorai nemcsak a Dunántúl felé mutatnak.

Ladislav Ballek nem telepesként érkezik Dél-Szlovákiába, ma-
gyar többségű vidéken születik, és autobiografikus elemekben gaz-
dag életműve okán a szülőföld írójaként is emlegetik. A trilógiaként 
is felfogható regényeinek11 közös helyszíne egy fiktív dél-szlovákiai
kisváros: Palánk, amelynek a szerző szerint Ipolyság az előképe.
A Južná pošta (Déli posta) kapcsán Ballek meg is jegyzi, hogy a meta-
forikus cím tárgyi képe, a városka régi postaépülete, milyen jelentős 

szerepet játszott az észak és dél közötti kapcsolattartásban („ide ér-
kezett a budapesti posta, innen küldték a leveleket tovább Északra”). 
Elbeszélői attitűdje is a „kifelé”, észak felé beszélő bennszülött délié. 
A tulajdonnevesített magyar „palánk” közszót egy interjúban meg is 
magyarázza a szlovák olvasónak. Válaszában nem a kerítés értelmű 
palánkot, hanem a palánkvárat említi, és a végvári harcok idején be-
töltött védelmező szerepét hangsúlyozza. A regénybeli Palánk tehát 
egy olyan hely, ahova meg lehet térni a határvidéken, egyfajta burok 
a konfliktusok világában. Ezt a zárt struktúrájú, véderőd funkcióval 
bíró teret Kiss Gy. Csaba kronotoposzként jellemzi, hangsúlyozva, 
hogy „helyének szelleme” a mű jelentésének centrumában kapott 
helyet. A városhoz való viszony sorsdöntő mindegyik központi re-
gényalak számára. A hegyi szlovák faluból ide érkező hentesmester, 
Riečan szemszögéből nézve ez a határ menti kisváros a szlovákiai 
dél szignifikáns jegyeivel rendelkezik. A számára szokatlan hőség,
a rajokban szálló legyek, a por, valamint „a különös és szívfájdító déli 
táj” – a hely mitológiájába valóban délvidé ki, szinte már mediterrán 
képzeteket visz bele. 

A város határvidéki jellege egyrészt az átmenetiséget, a nyelvi és 
kulturális kevertséget, valamint a vele járó sokszínűséget, az embe-
rek kiismerhetetlenségét jelenti, a politikai határok változásai pedig
a kiszolgáltatottságot és a létbizonytalanságot. (Kiss Gy. 1994)

A homogén etnikai térből ide tartó utak, érkezési oldalak – legyen 
az délről (Budapestről) érkező posta, vagy egy északról betelepülő 
felvidéki szlovák – ezzel a palánki heterogén burokkal konfrontá-
lódnak. Riečan személyében az egynyelvű (szlovák) felvidéki falu áll 
szemben a vegyes lakosságú, többnyelvű határvároskával, ahol a ma-
gyarokon kívül bennszülöttnek számító szlovákok, szerbek és zsidók 
is élnek.

A térbeliség etnikai kategóriáit véve alapul a balleki szövegvilág-
ban a törésvonal nem ez egyes nemzeti nyelvek mentén húzódik, 
nem a szlovák konfrontálódik a magyarral, az alapkonfliktusnak 
sokkal inkább etikai vonatkozásai vannak.

Habaj telepesei etnikai tömböt alkotnak a földrajzi és politikai 
határként egyaránt funkcionáló, magyarok lakta Duna völgyében. 
Ballek elmagányosodott felföldi „telepesének” sorsában viszont
a diverzitással szembesülő egyéni identitás értékbeli ambivalenciája 

10 http://kultura.sme.sk/c/5374232/hvorecky-dunaj-bol-mrtvou-riekou.html
11 Južná pošta (1974), Pomocník (1977), Agáty (1981).
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kap hangsúlyt. A rurális szemléletű hegyvidéki („odafönti“) ember 
sajátjaival is szembe kerül egy olyan urbánus térben, ahol hiányzik 
a térképzetéhez elengedhetetlenül fontos konkrét földrajzi határ
(pl. Habajnál a Duna), amely helyett számára értelmezhetetlen mó-
don a – politikai és etnikai határ feloldhatatlan konfliktusában élő 
– helyi emberek, illetve a térre is kiterjedő szimbolikus cselekvések 
jelentik a történelem viharaiban mozgásban lévő határköveket. („…
mert ahol határ van, (…) ott mindig zajlik az élet”.) A délről észak 
felé elbeszélői attitűd, amely a felföldiséget szlovák jelleggel társítja, 
ma már csak az alföldi szlovákság névhasználatában figyelhető meg, 
amely vélhetően abból fakad, hogy a Felvidék / Felföld (Horná zem, 
Horniaky) történelmi nevekkel illetett exklávétól délre fekvő szülő-
föld (Dolná zem, Dolniaky) centrumából tekint a mai Szlovákiára.

„Dolná zem”, „Dolniaky”

Ján Botík etnográfus egyik alföldi szlováksággal foglalkozó tanulmá-
nyában felveti, hogy vajon tudományos szempontból indokolt-e még 
a Dolná zem (Alföld) történelmi név használata, mivel egyrészt föld-
rajzi szempontból nehezen értelmezhető, másrészt a három utódál-
lamban kialakult új politikai helyzetben élő szlovákok („dolnozemskí 
Slováci“) nemzeti identitásának minden elemére a szinkretizmus 
jellemző. Majd megjegyzi, hogy olyan régóta használjuk a múltban 
keletkezett nevet, hogy kész csoda, mindeddig meg se kérdeztük ma-
gunktól, megalapozottan tesszük-e?

Botík kérdésfelvetése implicit módon egy fontos ellentmondást 
fogalmaz meg. Közszájon forog egy név, amely a legfontosabb funk-
cióját, az azonosító utalást nem látja el, de mégis használatos, mi-
vel metonimikusan az ott élő embereket nevezzük meg általa. Mert 
ha vannak alföldi szlovákok, akkor lennie kell egy olyan Alföldnek 
is, amely nem a magyarországi Nagyalföldet jelöli, hanem a Duna 
menti alföldön, tehát Magyarország, Románia, Szerbia, sőt – legdé-
lebbi nyúlványán – Bulgária területén diaszpórában élő szlovákok 
lakóhelyét, amelyet a 18. századi masszív migrációs hullámot köve-
tően generációk tekintik szülőföldjüknek, és önmagukra mint etni-
kai enklávéra tekintenek („dolnozemská enkláva”). Ezt megelőzően

a Dolná zem, dolnie Uhry, dolné strany, Dolniaky a politikai-köz-
igazgatási centrumtól délre fekvő sík területeit jelentette (etnikai 
vonatkozásban a magyarokat), amelyekkel szemben az észak felé 
húzódó, hegyvidékes területek Horná zem, Hornie zeme, Horniaky 
megnevezései voltak használatosak, metonimikus jelentésben pedig 
a szlovákokra vonatkozott, akárcsak a magyar nyelvben.12 A meg-
változott szemantikai funkció az alföldi szlovákság exterritoriális 
egyediségére, valamint szubsztanciális másságára utal. A származási 
helytől (Horniaky) délre, magyar etnikai tengerben szigetcsoportok 
együttesét alkotó Dolniaky a magyarok közt szlovákként élőket fog-
lalja magába, és a nemzeti megmaradás, a helytállás jelentéstartal-
makkal bővül.  A bulgáriai születésű szerző, miközben a névhaszná-
lat produktivitását kérdőjelezi meg, a tanulmánykötet végén közölt 
életrajzában szülőföldjét említve maga is geográfiai területként ke-
zeli az etnikai enklávét („v najjužnejšom výbežku dolnozemských 
Slovákov” 13), és ezzel valójában nyelvi adattal szolgál az általa reflek-
tálatlan névhasználatnak minősített jelenség megítéléséhez, amely 
leginkább külső aspektusból nézve, például fordításban mutatkozik 
meg („az alföldi szlovákság legdélebbi nyúlványában / csücskében / 
szegletében született”). 

Egy az alföldi szlovákság tér-és identitáshatárait tematizáló kon-
ferenciakötet14 anyagát áttekintve az általánosítás igénye nélkül el-
mondható, hogy az írások többségében, a már fent említett szink-
retizmus ellenére is, a diszkurzív csoportképző „mi” szempontjából 
megragadott, nemzeti-etnikai kategóriákkal telített térbeliség képe 
dominál. A szlovákiai vagy explicit módon külső szempontokat ér-
vényesítő hozzászólásokat egyrészt a távolság megtartása és a rálátási 
pozíció megteremtésének igénye („pohľad na”), a tér- vagy időbeli 

12 Historický slovník slovenského jazyka. A – J, ed. Milan Majtán et al.,Bratislava, 
Veda 1991.

 Slovník súčasného slovenského jazyka. A–G, ed. Buzássyová–Jarošová. Brati-
slava, Veda, 2006.

 Slovník súčasného slovenského jazyka. H–L, ed. Buzássyová–Jarošová. Brati-
slava, Veda, 2011.

 L. még: Liszka 2002, 26–28.
13 Botík 2011, 271.
14 ed. Ambrus–Hlásnik–Unc, Dolnozemskí Slováci - hranice určenia, 2013.
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elhatároltság hangsúlyozása (szerzői biográfiában életszakasz), vala-
mint a belső és külső aspektusok egymással dialogizáló konfrontálá-
sa („dvojpohľad”) jellemzi. 

A környezettel való nyelvi-kulturális interakció organikus-növényi 
sémákban fejeződik ki, mint valamilyen természetes (vagy természeti) 
létmódból adódó fejlemény, pl. az elágazás („maďarská vetva”), vagy
a gyökerekhez való visszatérés („návrat ku koreňom”) motívuma.

Míg az önmeghatározások középpontjában álló „anyaországi“ 
szlovákság az értékképző centrum szerepét látja el, amelyhez az al-
földi szlovákság mint jelenség („fenomén”) egyfajta kulturális tőkével 
(„kultúrny kapitál”) tud hozzájárulni. Ez az egyrészt zárt, másrészt 
viszont bizonyos meghatározott értékek befogadására, nemzeti „be-
tétek” („vklady”) felé nyitott struktúra a „nemzeti kincstár”, illetve
a „persely” asszociációs bázisára épít. 

A szubsztanciális másság elsősorban a hely és egy adott személy 
identitásának szoros összefüggésében artikulálódik, és az elválaszt-
hatatlanság élménye szervezi, akár közvetlen, akár áttételes (irodalmi 
példákon keresztül) a térhez való hozzáférése. A határ kijelölésének 
módozatai között megjelenik a jellegzetesen alföldi szlovák család-
nevek elterjedtsége, amely újfent a névviselő határkőjellegére hívja 
fel a figyelmet. Az alföldi identitás „kontúrjai” és „dimenziói” a népi 
kultúra és a szépirodalom specifikumaiból (pl. Miben rejlik az alföl-
diség?), valamint az alkotók térbe ágyazott jellemzőiből bomlanak 
ki (pl. Ki az alföldi szlovák író?), ugyanakkor – diakrón aspektusban 
– a pestbudai szlovák értelmiség kultúraszervező tevékenységének 
különállását hangsúlyozza.

Felvidék, Dél-Szlovákia, „nálunk”

Mindez főként azért érdemel ilyen részletes ismertetést, mert szig-
nifikáns jegyei a szlovákiai magyarok diszkurzusában megjelenő 
konceptuális sémákkal mutatnak egyezéseket, amelyeket nyilván 
egy „hazai” olvasó mások példáját látva felismeri, ugyanakkor, ha
a sajátjaként szembesül vele, fenntartásokkal fogadja. Mindenesetre 
Botík kérdésfelvetése messzire vezet, és nem csak az Alföld–Felföld 
dichotómia okán érezhetjük magunk számára is produktívnak.

A történelmi nevek használatával kapcsolatban a legfontosabb érv, 
amivel szembe kell nézni, hogy a név legfontosabb funkciója, az azo-
nosító utalás csupán egy szűk közösségben érvényesül. Mint ahogy 
Nádasdy Ádám a határon túliakról szólva megjegyzi, hogy sokat és 
szívesen beszélünk róluk, „de hogy konkrétan mely országban élnek 
a határon túli magyarok, azt nemigen szeretjük megnevezni. Inkább 
történelmi elnevezéseket használunk, amik a mai európai térképen 
– bármily fájdalmas – nincsenek rajta. Nincs Felvidék, nincs Erdély, 
nincs Vajdaság, nincs Kárpátalja. Ha viszont ezek nincsenek, akkor 
ezekben nem is élhet senki, következésképpen a kisebbségi magyarok 
nem élnek sehol, következésképpen valami mesebeli létük lehet csak 
– legalábbis a világ szemében és sajnos sokunk szemében idehaza 
is. És persze a szomszéd államok lakóinak szemében is: a szomszéd 
államok és a távolabbi világ lakói meglehet, hallanak valami felvidéki 
magyarokról, de hogy Szlovákiában is élnének magyarok, arról alig!” 
(Nádasdy 2011)

Mint ahogy erről már korábban szó esett, a szlovák–magyar kultu-
rális interakciókban a szlovákiai magyarok névhasználata jellemzően 
az egyes nyelvek sztenderdjéhez igazodik (Felvidék, južné Slovensko), 
attól függően, hogy éppen melyik nyelven szólalnak meg. Ez a név-
használati stratégia viszont nem feltétlenül tükrözi a „sajáthoz” való 
viszonyulást, azért igazodik a többségi (szlovák vagy magyar) nor-
mákhoz, hogy mondanivalója megértési fokát optimalizálja.

Ugyanakkor a szlovákiai magyar nyilvános fórumok vitáiban 
sokszor kifejtetlenül is szembetalálják magukat a vitapartnerek, ha 
történetesen az egyik Felvidéknek, a másik pedig Dél-Szlovákiának 
nevezi a lakóhelyét. Ilyenkor elsősorban a – nevezzük így – nem-
zeti kontra civil narratívák ütközésére gondolunk elsősorban. (Vö. 
Vašečka: primordiális és modern szemlélet). Holott – mint ahogy 
erről a bevezetőben is szó volt – a tér egy olyan konstrukció, ame-
lyet az elme hoz létre, és közvetlen érzékeléssel, valamint közvetett 
(nevek által) megtapasztalt objektumok viszonyítási hálózatának 
szövedéke. Amikor egy történelmi nevet említünk, a névválasztás-
sal nemcsak egy nyelvi normát sértünk vagy fogadunk el, hiszen
a vele kapcsolatos konceptuális séma kompatibilitása vagy inkompa-
tibilitása is közrejátszhat. Így például a Felvidék név használatának 
elutasítása vagy elfogadása is összefüggésbe hozható többek között 
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a lakóhely tényleges helyszínrajzával is. A „délen élés” érzetét a leg-
hétköznapibb élethelyzetek is előhívhatják, a valamitől „északra vagy 
délre levés” pedig nemcsak a politikai-közigazgatási centrum kivá-
lasztását (Budapest vagy Pozsony/Bratislava) jelzi, sokkal nagyobb
a valószínűsége annak, hogy a szlovákiai magyar sztenderdre jellem-
ző térképszemlélet érvényesül.

Mindemellett tagadhatatlan, amit a fentebb már idézett Vašečka
a hazai (szlovákiai) közbeszédre értve megállapított, hogy „Az iden-
titások pluralitását az identitások válsága is jellemzi, mivel a nemzeti 
identitás állami projektje szempontjából nagy nyomás nehezedik rá-
juk.” Nyilvános megszólalások alkalmával nemcsak az egyes nemzeti 
nyelvek ismerete szükséges tehát, hanem névkompetencia is, hogy 
az egyes beszédmódokhoz kapcsolódó „mondott helyek” vagy „úgy-
mond helyek” egzisztenciája az adott csoport számára megerősítést 
nyerjen. A harmadikutasoknak pedig marad a kissé apotropaikus 
színezetű: „nálunk” / „u nás”.
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Zhrnutie

Štúdia Önmegértéseink és önfélreértéseink határán – A szlovák és magyar 
„mondott helyekről”, valamint a velük kapcsolatos térképzetekről (Na po-
medzí pochopenia a nepochopenia samých seba – Slovenské a maďarské 
„takpovediac miesta“ a ich priestorové vnímanie) sa venuje konceptuálnym 
schémam (Lakoff, Vaňková) v slovensko-madarskej interkultúrnej komu-
nikácii z aspektu diskurznej analýzy. Najprv sleduje vývin konceptuálnej 
metafory „od Tatier k Dunaju” od romantizmu (Chalupka) až po súčasnosť 
(stereotypná fráza, Jarošová) so zvláštnym zreteľom na podunajský priestor. 
Na označenie skúmaného priestoru, vychádzajúc z terminológie poetickej 
onomastiky (Rigolot), používa novotvar „takpovediac miesto“ a na základe 
literárnych (Habaj, Ballek) a pragmatických textov mapuje mnohorakosť 
toponým a komunikačných klišé s cieľom odhaliť jednotlivé tendencie na 
ovplyvnenie motivovanosti mien.
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Dusík Anikó

A Don Quijote magyar fordításának 
hatása „ifj. Ján Rovňan”

Cervantes-adaptációjára∗

Annotáció: A tanulmány célja annak bemutatása, milyen szerepet játszott 
a magyar kultúrközeggel fenntartott kapcsolat, ill. annak hatása a világiro-
dalom egyik legjelentősebb regényének szlovák nyelvű „bemutatkozásá-
ban”. Cervantes Don Quijote c. regényének első szlovák nyelvű adaptációja 
kapcsán, amelyet 1926-ban jelentetett meg az Academia (kiadó), a szlovák 
hispanisztika azt feltételezte, hogy nagy valószínűséggel cseh „forrásszöveg-
gel” dolgozott a szlovák ifjúsági verzió készítője. Győry Vilmos 1873 és 1876 
között megjelent, és ismételten kiadott magyar fordítása egyes szövegele-
meivel való összehasonlítás ugyanakkor azt bizonyítja, hogy az első szlovák 
nyelvű változat létrejöttében a Győry-féle magyar fordítás meghatározó sze-
repet játszott.  

Kulcsszavak: Cervantes, Don Quijote, Győry Vilmos, Ján Rovňan, Milo 
Urban, fordítás, adaptáció, közmondások.

A Don Quijote már a 18. század vége óta része a magyar irodalmi 
közbeszédnek. Cervantes regényének jelentőségéről a teljes szöveg 
és az adaptációk kiadásainak nagy száma tanúskodik,1 ill. a szöveg 

jelentőségét a kulturális élet jelentős személyiségeinek a művel kap-
csolatos, arra utaló megszólalásai is  igazolják, mint például Márai 
Sándoré, aki az 1942-es Révai-féle kiadás előszavát írta. Ez az előszó, 
bár tartalmát mai szemmel nézve sem lehet felforgatónak vagy ér-
deksértőnek látni, mégis majdnem a regény a magyar közkönyvtá-
rakból való kiiktatását eredményezte az ötvenes években.2 Márai ol-
vasata ugyanakkor csak azt hangsúlyozza, hogy a lovag a „sérelmek 
megtorlását, a ferdeségek eligazítását, a jogtalanságok elintézését,
a visszaélések megszüntetését s a tartozások lefizettetését” akarja 
megvalósítani.3

A regény egyik első, a szélesebb közönség számára is hozzáférhe-
tő említését  Gvadányi József  Egy falusi nótáriusnak budai utazása  
című, 1790-ben megjelent, jelentős sikert arató művének előszava tar-
talmazza, melyben a szerző (Gvadányi) azt mondja, hogy mindazok 
akik nem akarnak igaz történeteket olvasni, olvassák hát „Cervantes 
munkáját, melly Don Quisodról szól, vagy Vieland Úrnak könyvét, 
mellyet Don Sylvio de Rosalvoról adott ki, ezekben elég furcsa és 
nevetséges dolgokat fognak találni; de még is csak meséket“.4 

A 19. század 20-as, 30-as éveinek folyóirataiban is gyakoriak
a Cervantesre és regényére vonatkozó utalások. A Tudományos 
Gyűjteményben 1831-ben megjelent írás, melynek címe Cervantes5, 
„N“-nel jelölt szerzője a spanyol író életrajza mellett műveiről is 
áttekintést ad, természetesen a regényt, a Don Quixotét is beleért-
ve. Az írás szerzője konstatálja, hogy a korabeli magyar közönség
a spanyol irodalmat főként a német romantika közvetítő szerepének 
köszönhetően ismerheti.6 

∗ Štúdia bola vypracovaná v rámci riešenia výskumnej úlohy: VEGA –1/0853/14.
1 A regény első része kiadásának 400. évfordulója alkalmából a Szegedi Tu-

dományegyetem Hispanisztika Tanszéke 2005-ben kiadta a magyar ki-
adások (feltételezetten) teljes jegyzékét, amely az adaptációkkal együtt 57 
tételt tartalmaz! Vö. RÁKOSI Marianna, Miguel de Cervantes Saavedra: El 
ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha magyar kiadásai, Szeged, SZTE 
Hispanisztika Tanszék, 2005, 10–20.

2 Vö. KISS Tamás Zoltán, A Don Quijote helyei = Filológiai Közlöny, 2006/3-4, 
(258–274.), 274.

3 MÁRAI Sándor, Cervantes = RÁKOSI Marianna, Miguel de Cervantes Saave-
dra: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha magyar kiadásai, Szeged, 
SZTE Hispanisztika Tanszék, 2005, (24–31.), 29.

4 GVADÁNYI József, Elöl járó beszéd = GVADÁNYI József és FAZEKAS Mi-
hály válogatott művei, Egy falusi nótáriusnak budai utazása, Budapest, Uni-
kornis Kiadó, 1995, (11–15.), 12. 

5 (N. [SZALAY László]), Cervantes = Tudományos Gyűjtemény, 1831, XV. évf., 
II. sz., 118–123.

6 A hatás kérdésének részletesebb kifejtésével kapcsolatban vö.: KISS Tamás 
Zoltán, A Don Quijote helyei = Filológiai Közlöny, 2006/3-4, 262–263.
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[Talán nem teljesen érdektelen, hogy 1829-ben a Tudományos 
Gyűjtemény V. számában egy A kör négyszögesítéséről szóló írás 
szerzője is Don Quijotéra hivatkozik, mikor a matematikai probléma 
megoldására tett kísérleteket Don Quijote egy képzelt óriással vívott 
harcához hasonlítja.7]

Az 1831-es írás (feltételezett) szerzője a fiatal Szalay László, aki 
1832-ben, 19 évesen jelentette meg Alphonse levelei című „novellá-
ját” (kisregényét). A szöveg érdekessége, hogy a Byronra való uta-
lások mellett Cervantes is „feltűnik”, mint a szereplők által olvasott 
„novelas ejemplares” szerzője.8

A 19. század harmincas éveiben születnek már olyan eredeti ma-
gyar szépirodalmi szövegek is, amelyekben Cervantes műve a szö-
veget alakító elemként szerepel és a Don Quijote jellemzői alakítják
a történet egyes mozzanatait, határozzák meg néhány szereplő jellem-
vonásait. Egy ilyen mélyebb, valóban irodalmi hatás jellemző példája 
lehetne Bajza József prózája. Azért csak lehetne, mert azok a prózai szö-
vegek, amelyek kimutathatóan Cervantes regényéhez lennének kap-
csolhatóak csak az 1860-as évek elején kerültek közlésre. Mégis: A feke-
te lovag és részben a Kámor szövege Cervantes regényéből (is) „merít“. 
A 15. században játszódó (befejezetlen) Kámor szövegterében a legin-
kább Móré Tamás alakjának Sancho Panzával felállítható párhuzama 
látható, kiváltképp az élet örömeihez, az evéshez, iváshoz való hozzáál-
lásuk, szófordulatokban gazdag beszédmódjuk rokonságának köszön-
hetően.9 A fekete lovag kocsmai jelente azonban ennél az akár esetleges-
nek tekinthető rokonságnál is sokkal igazolhatóbbnak tetsző jegyeket 
mutat fel egy bizonyos Bartó („megdőrült hosszú katona”) alakjában, 
aki Don Quijotét idéző elszántsággal provokálja az őt bolondnak tartó 
társaságot. Végül pórul jár, mert akárcsak a hasonló helyzetekben Don 
Quijotét, itt is őt verik el, hiába száll síkra saját igazáért.10 

Cervantesre irányuló utalásokkal találkozhatunk Kölcsey elméle-
ti jellegű írásaiban is. Egyik jellemző példája ennek az 1827-es, az 
Élet és Literatúrában megjelent A leányőrző címet viselő kritikája, 
amelyben a vígjáték műfaji követelményeinek kérdéseit járja körül 
Kisfaludy Károly a címben szereplő vígjátéka ürügyén.11 A kritika 
szövegében a vígjáték nyelvével kapcsolatos elvárások meghatáro-
zásakor a Sancho Panza által használt nyelvet hozza fel követendő 
példaként: „Cervantes tolla alól olly nyelv tűnik fel, mint a Sancho 
Panzáé, mellyben a külömben figyelmet nem érdemlő mindennapi-
ság az élet legelevenebb színével tündöklik“.12 Ebben a kontextusban 
is kitűnik, hogy Kölcsey a közönség tudására támaszkodva, a regény 
nyelvi elemeit érintő sajátosságok ismeretét feltételezve fogalmazhat-
ja meg állítását. Az „N“-ként idézett szerző 1831-es, korábban már 
idézett állítására visszautalva, mivel ekkor még nem állt a magyar 
közönség rendelkezésére magyar nyelvű fordítása a műnek, joggal 
feltételezhető, hogy a korabeli magyar közönség leginkább a német 
fordítások révén ismerkedhetett meg a szöveggel (például a jénai ro-
mantika képviselőinek körében is népszerű Ludwig Tieck-féle fordí-
tásban, amely 1799 és 1801 között Berlinben jelent meg).

A fentiek ellenére a magyar irodalomnak még néhány évtizedre 
lesz szüksége ahhoz, hogy Cervantes hőse egy olyan irodalmi mű 
ihletője legyen, amelyet a közönség és a kritika is értékelni tud, és 
amely ezt a párhuzamot a szöveg kulcsfontosságú jellemzőjeként lát-
tatja. Mikszáth Kálmán 1894-es regénye, a Beszterce ostroma hőse, 
Pongrácz István, az utolsó várúr a múltban él, és ezt a múltat, az es-
ténként olvasott  családi krónika segítségével naponta újra és újra 
megteremti a maga és közvetlen környezet számára. A múltteremtés 
igazolása lesz a krónikát felváltó, ajándékként kapott könyv, a Don 
Quijote is, hiszen ha Don Quijote is lovagnak látja magát, akkor le-
het egy biztos pont az őt (Pongrácz Istvánt) körülvevő világban is.13 

A szlovák irodalom már 1841-ben megismerhette saját búsképű 
lovagját, még akkor is, ha az ismerkedés nyelvi feltételei némileg sa-
játosak, hiszen Ján Chalupka Bendegucz, Gyula Kolompos und Pista 

    7 (N.), A Kör négyszögesítéséről = Tudományos Gyűjtemény, 1829, XIII. évf., V. 
sz., (38–50.), 38. 

    8 Részletesebben lásd: MARTINKÓ András, Az ifjú Szalay László a történelem, 
az irodalom és az életpálya egy fordulópontján = ItK, 1973/2-3, (195–205), 204. 

    9 BAJZA József, Kámor = BAJZA József Összegyűjtött munkái, Második kötet, 
TOLDY Ferenc által, Pesten, kiadja Heckenast Gusztáv, 1862, (93–164.), 96–97.

10 BAJZA József, A fekete lovag  = BAJZA József Összegyűjtött munkái, Második 
kötet, TOLDY Ferenc által, Pesten, kiadja Heckenast Gusztáv, 1862 (12–92.),  
45–50.

11 KÖLCSEY Ferenc, A leányőrző = Élet és Literatúra, 1827/ Tizedik rész, XXIII., 
302–348. 

12 KÖLCSEY Ferenc, A leányőrző, i. m., 335.
13 MIKSZÁTH Kálmán, Beszterce ostroma, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1962, 31.
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Kurtaforint című regénye, amint ezt már a kötőszó, az „und“ is sejteti, 
először németül jelent meg. Az alcíme szerint a Don Quijote-divat-
ra reflektáló szöveg („donkichotiáda podľa najnovšej módy“), amely 
Lipcsében jelent meg, regénytörténeti jelentősége mellett annak is 
dokumentuma, milyen mélységben képes megszólaltatni Cervantes 
szövegének egyes jellemző, rejtettebb regisztereit, esetleg azt is felté-
telezve, hogy a közönség bizonyos rétegei már ezeket is meghallják. 
Chalupka szövege az alakok felszíni, a külsőségekben megragadható 
azonosságán túl képes a tettet igazoló múlt illuzórikusságának érzé-
keltetésére, ironikus távolságot tart a pásztoridillek világától, lehetővé 
teszi, hogy szereplői még az út során szöveggé váljanak (mint Don 
Quijote, akit a második részben az első rész olvasása révén ismernek 
fel saját olvasói), valamint azt is eléri, hogy az elbeszélő kívülállása 
biztosított legyen.  A nyelv, a német megválasztásával Chalupka célja 
talán az lehetett, hogy az egyébként a szlovák kultúrközegen kívül álló, 
szélesebb (elsősorban) evangélikus  közönséget is megszólíthassa, ill. 
nem elhanyagolható, például akár Schedel (Toldy Ferenc) a magyar 
kultúrát a német nyelv, a német közeg felé közvetítő törekvéseinek 
tükrében az sem, hogy a szerző játékának eleme az az állítás is, mely 
szerint az olvasó egy magyarból fordított művet tart a kezében, hiszen 
a belső címlapon ez áll: „Aus dem Magyarischen übersetzt”.14

A német romantika ismételten deklarált hatása ellenére Cervantes 
regénye Magyarországon, Pesten, először francia fordításban kerül 
kiadásra. 1829-ben jelenik meg az ún. Florian-féle francia fordítás 
(három kötetben), majd 1846-ban egy angol nyelvű, rövidített ver-
zió is.15 Az első ismert magyar kiadás Karády Ignácz az ifjúság szá-
mára készített átdolgozása, adaptációja, amely azonban még mindig
a francia fordítás felhasználásával készült. A teljes szöveg első ma-
gyar fordítása, két kötetben, 1850-ben és 1853-ban jelenik meg 
Kecskeméten, egy Horváth György nevű mérnök munkájaként, aki 
Karádyhoz hasonlóan, szintén a francia szöveg alapján dolgozott.16

(Talán jogosan merül fel a kérdés, miért nem használtak  német for-
dítást, hiszen például Tieck már említett fordítását máig jelentős tel-
jesítménynek tekintik a német nyelvterületen?)

Az első, az eredeti spanyol szöveg alapján készült magyar kiadásra 
1873-ig kellett várni. Ekkor jelent meg a Kisfaludy Társaság támo-
gatásával a Győry Vilmos által készített fordítás első kötete, amelyet 
1874-ben, 1875-ben és 1876-ban további három kötet követett. Bár 
nem ez volt az első, spanyolból fordított Cervantes-mű, amely meg-
jelent magyar nyelven. Az abszolút elsőség e téren Lukács Móric ne-
véhez fűződik, aki a Kisfaludy Társaság Külföldi Regénytára számára 
fordította Cervantes A bőkezű szerető 17 című elbeszélését. Az erede-
tiből való fordítás ténye a belső címlapon kiemelt információként 
is szerepel. Az 1843-ban megjelent szöveg elé besorolt terjedelmes 
előszó egyfajta Cervantes-tanulmánynak is tekinthető. A spanyol író 
jelentőségét hangsúlyozva Lukács Fridrich Schlegelre hivatkozik, il-
letve konstatálja, hogy „A magyart kivéve, nincs irodalmi míveltségű 
nyelv, mellyre az lefordítva nem volna, nincs bármi csekély literariai  
ismeretekkel biró ember, ki azt legalább híréről nem ismerné”.18 Saját 
fordításával kapcsolatban fontosnak tartja elmondani, hogy célzottan 
törekedett az eredeti egyes hosszabb szövegrészeinek rövidítésére.19

Győry Don Quijote-fordítása lényegében valamennyi további ma-
gyar kiadás, adaptáció szövegének alapja lett. Még azokra a magyar 
változatokra is hatással volt, melyek készítői más forrásszöveggel is 
dolgoztak, mint például az egyik legnépszerűbb, legismertebb átdol-
gozást készítő Radnóti Miklós, aki az 1943-ban megjelent szövegver-
ziót részben Győry szövege és részben egy francia, az ifjúság számá-
ra készült szövegváltozat alapján készítette.20 Győry jelenléte a hős 

14 (CHALUPKA Ján), Bendegucz, Gyula Kolompos und Pista Kurtaforint, Leip-
zig, Otto Wigand, 1841.

15 Vö. BIKFALVY Péter, Győry Vilmos, a Don Quijote fordítója = Filológiai Köz-
löny, 2006/3-4, (275–297.), 276.

16 Don Quichotte, a´ híres manchai lovag. Spanyol eredeti mű CERVANTEStől. 
Florian után franciából magyarra fordította HORVÁTH György, h. mérnök, 
Kecskeméten, Szilárdy Károly betűivel és költségén, 1850-53. 

17 Az 1613-as „novelas ejemplares“ egyik darabja. 
18 LUKÁCS Móricz, Cervantes = A bőkezű szerető, írta Miguel de CERVANTES, 

spanyolból fordította és a bevezetőt írta LUKÁCS Móricz, Pesten, Hartleben, 
1843, (5–28), 24.

19 „Czélirányosnak láttuk némelly hosszadalmas helyek rövidítését” –  LUKÁCS 
Móricz, Cervantes = A bőkezű szerető, írta Miguel de CERVANTES, i. m., 27. 

20 „Ebből az eredeti művel szemben a célnyelvi szempontokat előnyben része-
sítő, az ifjúság számára átdolgozott francia változatból kölcsönözte Radnóti 
saját változatának struktúráját és dramaturgiáját.” VÉGH Dániel, Mint ész-
revétlenül az irodalom peremén (Radnóti Miklós Don Quijote-átdolgozása) = 
Forrás, 2009/5, (31–45.), 35.
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„Búsképű lovag”21 megnevezésében a legláthatóbb, hiszen a lovagnak 
ez az aliasa is Győryre mutat, mert például Horváthnál, aki szintén 
francia forrásból fordít, Don Quijote „a gyász-alakú lovag”.22

A négy kötetben megjelent Győry-féle fordítás első két kötete 
tartalmazza a regény 1605-ben megjelent első részét, még a további 
kettő az 1615-ös második részt. Az első kötetben ezen kívül szerepel
a fordító Néhány szó Cervantes életéről és műveiről 23 című írása, 
amelyben Győry annak a meggyőződésének is hangot ad, hogy
a művet az eredetivel szigorú összhangban kell fordítani, bármely 
rész kihagyása, vagy módosítása nélkül.24 

Kiss Tamás Zoltán A Don Quijote helyei című tanulmányában 
Győry fordításában nemcsak a Cervantesszel szembeni adósság le-
rovását látja, véleménye szerint ez a fordítás nemcsak kiemelkedő 
szellemi teljesítmény, hanem „legalább ilyen mértékben számít ki-
emelkedő teljesítménynek a magyar nyelvben rejlő lehetőségek kiak-
názásának , illetve e lehetőségek kiszélesítése szempontjából”25 is.

Kérdés azonban, hogy melyik spanyol kiadás szolgált a fordítás 
alapjául, mert erről sem az első kiadás, sem a Győry-féle fordítás ké-
sőbbi kiadásai nem szolgálnak pontos adattal. Az 1962-es, Magyar 
Helikon-féle kiadás ugyanakkor tartalmaz a spanyol „eredetire” 
utaló információt: „A teljes „Don Quijote” magyar nyelven először 
1876-ban jelent meg Győry Vilmos fordításában. Jelen kiadásunk 
ennek alapján készült. A szöveget a spanyol eredetivel egybevetette 
és átdolgozta Benyhe János…“26. A legújabb, 2005-ös, Benyhe ne-

vével jegyzett fordítás kiadása ellenben már pontos adattal szolgál 
és megadja, hogy a fordítás a „Miguel de Cervantes: Don Quijote de 
la Mancha, Instituto Cervantes – Crítica, Barcelona, 1998” kiadás 
alapján készült.27

Benyhe János, Szász Bélával és a versbetéteket fordító Somlyó 
Györggyel együtt a teljes szöveg kiadásainak 1955 óta tartó történe-
tében meghatározó szerepet játszik. Az Európa Könyvkiadó 2005-
ös, Milan Kundera előszavával megjelent Don Quijote-kiadásának  
fordítója egy, az orosházi evangélikus templomban Győry emlékére 
tartott előadásában is fontosnak tartja kiemelni, hogy saját, „gyö-
keresen új“ fordítása az 1955-ös kiadás Szász Béla-féle szerkesztői 
megjegyzéseinek, és Győry Vilmos fordításának részleges felhasz-
nálásával készült,28 miközben ő maga kezdetben a Győry-féle fordí-
tás átdolgozójaként lépett be a történetbe. Azon kevesek egyike, aki 
nemcsak Győry fordításának valamennyi árnyalatát ismeri beható-
an, hanem a Cervantes-mű kritikai kiadásának szövegét is. 

A Tiszatájban is megjelent orosházi beszédben Benyhe rámutat 
Győry szövegének néhány jellegzetességére is: „Kivált a közmondás-
ok fordításában remekel. Nem minden spanyol közmondásnak van 
szabatos magyar megfelelője. Olyankor az a fordító feladata, hogy 
kitaláljon valamit, ami magyarul ugyanolyan hatású, mint a spanyol 
eredeti” – mondja, majd a következő, Győry-féle közmondást hozza 
fel példaként: „Ha malacot osztogatnak, zsákkal kell ott forgolódni”.29 

Győryt idézve némileg pontatlan, hiszen az első kiadás 1875-os 
kötetében, amelyben először szerepel a közmondás, ez áll: „a hol 
malaczot igérnek, zsákkal kell ott forgolódni“30. A mondat jelentősé-
gét fokozza, hogy Győry fordításában nemcsak Sancho Panza hasz-
nálja ismételten,31 hanem felesége, Teresa is elmondja egy beszélge-

21 CERVANTES, Don Quijote, RADNÓTI Miklós átdolgozása, Budapest, Móra 
Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1977, 71.

22 Don Quichotte, a´ híres manchai lovag. Spanyol eredeti mű CERVANTEStől. 
Florian után franciából magyarra fordította HORVÁTH György, h. mérnök, 
Kecskeméten, Szilárdy Károly betűivel és költségén, 1850, 102.

23 GYŐRY Vilmos, Néhány szó Cervantes életéről és műveiről = Az elmés nemes 
Don Quijote de la Mancha, irta Miguel CERVANTES de Saavedra, spanyolból 
fordította és bevezette GYŐRY Vilmos, Budapest, kiadja a Kisfaludy-Társa-
ság, 1873, 3–50. 

24 Vö. GYŐRY Vilmos, Néhány szó Cervantes életéről és műveiről, i. m., 5.
25 KISS Tamás Zoltán, A Don Quijote helyei = Filológiai Közlöny, 2006/3–4., 

(258–274.), 268.  
26 Miguel de CERVANTES Saavedra, Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha, 

Budapest, Magyar Helikon, 1962, (oldalszám nélkül). Részletesebben a kér-
déssel kapcsolatban lásd: CSUDAY Csaba, Öt pont a magyar „Quijote“ törté-
netéhez – http://www.holmi.org/arch/2005/03/11.html [2015.03.26.]

27 CERVANTES, Don Quijote I–II., Milan KUNDERA előszavával, Budapest, 
Európa Könyvkiadó, 2005.  (KUNDERA Milan, Előszó, I./ 5–12.) 

28 Vö. BENYHE János, Győry Vilmos és az új „Don Quijote“ = Tiszatáj, 2005/7., 
(6–8.), 8.

29 BENYHE János, Győry Vilmos és az új „Don Quijote“, i. m., 7.
30 Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha, irta Miguel CERVANTES de 

Saavedra, spanyolból fordította és bevezette GYŐRY Vilmos, Budapest, kiad-
ja a Kisfaludy-Társaság, 1875, 63. [II. rész, 4. fejezet]

31 Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha, irta Miguel CERVANTES de 
Saavedra, 1876,  80.; 352. [II. rész, 41. és 62. fejezet]
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tésben, a férjére utalva: „S a mint sokszor hallottam édes atyádtól 
(a ki a példabeszédeknek is épen ugy atyja a hogy teneked), a hol 
malaczot igérnek, zsákkal kell forgolódni”.32 

A Don Quijote teljes szövegének első szlovák nyelvű fordítását 1950-
ben adták ki. A fordító Jozef Felix, a szlovák romanisztika kiemelkedő 
személyisége egy már sokkal korábban megfogalmazott feladatot telje-
sített. 1905-ben, a regény első kiadásának 300. évfordulója alkalmából 
Svetozár Hurban Vajanský is szorgalmazta „az emberi szellem e legki-
tűnőbb teljesítményei egyikének” szlovák nyelvű fordítását.33

Ha megnézzük, vajon hogyan szólal meg az ő tolmácsolásában
a szöveg azokon a helyeken, ahol a magyarban a Benyhe által Győry-
specifikumnak tekinthető közmondás szerepel, akkor arra a megál-
lapításra jutunk, hogy míg Győrynél (legalább) négy helyen fordul 
elő, csaknem identikus formában az adott közmondás, a szlovák for-
dításban az említett négy helyett csak két helyen találunk átfedést, 
de Felix megoldásában nem szerepel sem malac, sem zsák. Mikor 
Győrynél Teresa, Sanchóra utalva használja a közmondást a második 
rész 50. fejezetében, akkor az a magyar olvasó számára már ismerő-
sen csenghet, hiszen korábban már legalább két helyen találkozha-
tott vele (a regény második részének 4. és 41. fejezetében). Felixnél 
viszont Sancho megszólalását Teresa (Tereza) egy korábbi állítá-
sa teszi hangsúlyossá, hiszen az 50. fejezetben Tereza állítja, hogy
a közmondást „Keď ti dajú kravku, bež hneď po ohlávku”34 Sanchótól 
hallotta, s majd csak ezután hangzik el ugyanaz a mondat, a 62. fe-
jezetben Sancho szájából is:„ak mi náhodou niekde dajú kravku, tak 
hneď bežím po ohlávku”35. A malac és a zsák helyett tehát tehénke 

és kötőfék szerepel a szlovák szövegben („ha tehénkét adnak, fuss 
rögtön kötőfékért”), bár nyilvánvaló, hogy a magyar és a szlovák 
megoldás is ugyanazt fejezi ki: ha valamit adnak, azt ne hagyd vesz-
ni. Ha megnézzük Felix fordításának azt a két további helyét, ahol 
a magyarban az adott közmondás szerepel, akkor végső jelentésük-
ben rokon, de formájukban eltérő megoldásokat látunk. A második 
rész negyedik fejezetében, ahol a magyar szövegben már megjele-
nik a malac és a zsák, Felixnél így szól a mondat: „keď ti dávajú ber,
a keď ťa bijú utekaj”36, majd a 41. fejezetben: „keď ti dávajú jalovičku, 
prines si rýchlo povraz”,37 bár ez utóbbi esetben Felix a Teresához és 
Sanchóhoz kötött megszólalások egy közeli verzióját használja már: 
„ha üszőt ígérnek, hozz gyorsan kötelet”.

A Győry által használt közmondás más összefüggésben még érde-
kesebb és jelentősebb, mert bár tény, hogy Cervantes regényének első 
teljes szlovák nyelvű fordítása 1950-ben jelent meg, de az ifjúságnak 
szánt első szlovák nyelvű adaptáció kiadására már 1926-ban sor ke-
rült. Fordítója, és az előszó szerzője egy bizonyos „Ján Rovňan ml.“ 
(tehát ifj. Ján Rovňan) volt. Paulína Šišmišová Jozef Felix Cervan-
tes-fordításával foglalkozó tanulmányában konstatálja, hogy szinte 
teljes bizonyossággal állítható, hogy Ján Rovňan nem más, mint Milo 
Urban, a két világháború közötti szlovák próza kiemelkedő teljesít-
ménye, a Živý bič című regény szerzője, ugyanakkor azonban kétsé-
geinek ad hangot, vajon spanyol szövegből készült-e az adaptáció. 
Šišmišová azt feltételezi, hogy a fordító egy a rendelkezésére álló cseh 
szövegváltozattal dolgozott, illetve, hogy a szlovák adaptáció egy, az 
ifjúság számára készült konkrét cseh változat fordítása.38

Az írói álneveket feldolgozó Slovník slovenských pseudonymov 
1919–1944 szerint a Ján Rovňan ml. valóban szerepel Milo Urban 
aliasaként, és a szöveg a nevet (többek között) az 1926-ban kiadott 

32 Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha, irta Miguel CERVANTES de 
Saavedra, 1876,  210.  [II. rész, 50. fejezet]  Győrynél a közmondás két alakvál-
tozatban is szerepel: zsákkal kell forgolódni, ill. zsákkal kell ott forgolódni.

33 „Na všeličo najdú sa u nás dobrí ľudia, často i na veci veľmi pochybnej ceny: či 
by sa nenašiel niekto, ktorý by sa postaral o poslovenčenie najznamenitejších 
diel ducha ľudského?“ (VAJANSKÝ Svetozár Hurban), Centennárna slávnosť 
Don Quixota = Národnie Noviny, 1905/59., 5.  

34 Miguel de CERVANTES Saavedra, Dômyselný rytier Don Quijote de la 
Mancha I-II., zo španielčiny prel. (spanyolból ford.) FELIX Jozef, Bratislava, 
Tatran, 1950, II./ 332.  [II. rész, 50. fejezet]

35 Miguel de CERVANTES Saavedra, Dômyselný rytier Don Quijote de la Man-
cha I-II., i. m., II./ 406. [II. rész, 62. fejezet]

36 Miguel de CERVANTES Saavedra, Dômyselný rytier Don Quijote de la 
Mancha I-II., i. m., II./ 39. [(Ha adnak, vedd el, ha vernek, fuss el), II. rész, 
4. fejezet]

37 Miguel de CERVANTES Saavedra, Dômyselný rytier Don Quijote de la Man-
cha I-II., i. m., II./ 265. [II. rész, 41. fejezet]

38 ŠIŠMIŠOVÁ Paulína, Felixove cesty k Cervantesovi = Jozef Felix (1913 – 1977)
a cesta k modernej slovenskej romanistike, ed. TRUHLÁROVÁ Jana, Bratislava, 
VEDA, Vydavateľstvo SAV, 2014, (96–115.), 99.
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Cervantes-adaptációhoz (is) köti.39 Ha azonban Šišmišová felté-
telezését követve összehasonlítjuk (akár szúrópróba-szerűen is) 
Rovňan szövegét  a cseh adaptációk szövegével, akkor láthatóvá vá-
lik, hogy ez az út, ebben az adott esetben, talán mégsem lesz járható.
J. V. Kabelík 1897-ben készült, ismételten kiadott, ismert és népszerű, 
a cseh ifjúságnak ajánlott Don Quijote-átdolgozása a fordítás szer-
kezeti és tartalmi sajátosságainak tekintetében is jelentős eltéréseket 
mutat Rovňan/Urban szövegéhez viszonyítva. Kabelík verziója (az 
1926-os kiadás szövegét tekintve) minden további felbontás nélkül 
27 fejezetet tartalmaz, míg a szlovák változat 3, külön kijelölt részre 
bontja a szöveget, amelyek együtt 33 fejezetet tartalmaznak (az első 
rész 8, a második 4, a harmadik 11 fejezetet). Kabelík átdolgozásá-
nak jellemzője, hogy a regény második részének eseményei nagyobb 
teret kapnak a szövegben.40

Kabelíknél, Felixhez hasonlóan, Don Quijote neve „rytíř Smutné 
postavy“ (Felix: „Rytier smutnej postavy”),41 tehát szomorú (bús) ala-
kú lovagként nevezi őt meg a szöveg.  Az 1926-os szlovák adaptáció 
szövegében először az „El Caballero de la Triste Figura”, tehát a „szo-
morú alak“ szerepel. A spanyol szövegrészt, megnevezést magyará-
zó lapalji megjegyzés azonban a kifejezést már mint „Rytier Smutná 
Tvár”42, tehát „lovag szomorú (bús) arc”-ként (vagyis búsképű lovag-
ként) fordítja, értelmezi.

A folytatásban is búsképű marad a lovag neve, például, mi-
kor a gályaraboknak szánt, de kiszabadított foglyokat Dulcinea del 

Tobosohoz küldené azzal az üzenettel, hogy: „jej rytier Smutná Tvár 
ju pozdravuje”.43 

Szembetűnő, hogy míg a cseh, illetve a későbbi Felix-féle szlovák 
fordítás is szomorú alakról beszél, addig a szlovák adaptáció szöve-
gében szomorú arcú (búsképű) lesz a lovag. Hasonlóan meglepő egy 
további lapalji megjegyzés is, amely arra ösztönzi a szlovák olvasót, 
hogy Sancho Panza feleségének nevét, aki Juana Gutierrez, úgy ejtse 
ki, mint „Huana Gutieres”.44 

Ez a látszólag jelentéktelen lapalji megjegyzés alapozta meg annak 
gyanúját, hogy az első szlovák adaptáció szövege esetleg mégsem 
cseh forrásszöveg felhasználásával készült. A cseh hatások és a cseh 
recepció kérdéseivel foglalkozó Eva Palkovičová hívta fel a figyelmet 
arra, hogy érdemes lenne megvizsgálni, vajon nem a magyar közeg, 
egy magyar fordítás, adaptáció áll-e Rovňan, ill. az Academia (ki-
adó) vállalkozásának hátterében, hiszen a kérdéses graféma ajánlott 
ejtésmódja a szlovák és a cseh közegben is [ch], ám a fordító javaslata 
mégsem ezt közvetíti.45 

Az első próbálkozás nem hozta meg a várt eredményt. A pozsonyi 
Egyetemi Könyvtárban is hozzáférhető, 1905-ös kiadású magyar át-
dolgozás, Radó Antal szövege46 nem mutatott a feltételezést igazoló 
rokonságot Rovňan változatával. A következő lépés azonban már he-
lyesnek bizonyult, mert a már Palkovičová által is vizsgált Radó-féle 
verzió kiindulópontjaként szolgáló Győry-féle fordításnak meghatá-
rozó szerepe volt a szlovák adaptáció létrejöttében.

39 KORMÚTH Dezider, Slovník slovenských pseudonymov 1919–1944, Martin, 
Matica slovenská, 1974, 549.

40 A fejezetek számát tekintve látszólag Kabelík verziójában is nagyobb szerep 
jut a regény első részének, hiszen az első 15 fejezet az 1605-ös, első részt dol-
gozza fel, de ezek a fejezetek terjedelmüket tekintve rövidebbek. A 15. fejezet 
a 82. oldalon ér véget, míg az adaptáció teljes szövege (az 1926-os kiadásban) 
194 oldal. 

41 Don Quijote de la Mancha, podle Miguela CERVANTESA de Saavedra, pro 
českou mládež zpracoval J. V. KABELÍK, v Praze, Šolc a Šimáček, 1926,  48.; 
Miguel de CERVANTES Saavedra, Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha 
I-II., zo španielčiny prel. FELIX Jozef, Bratislava, Tatran, 1950, I./133.

42 Miguel CERVANTES de Saavedra, Duchaplný šľachtic Don Quijote de la 
Mancha, preložil a úvod napísal (fordította és a bevezetést írta) Ján Rovňan 
ml., Nákladom „Academie” v Bratislave, [1926], 38.

43 Miguel CERVANTES de Saavedra, Duchaplný šľachtic Don Quijote de la 
Mancha, i. m., 48. („a Búsképű lovag üdvözli őt“)

44 Miguel CERVANTES de Saavedra, Duchaplný šľachtic Don Quijote de la 
Mancha, i. m., 24.

45 Ladislav Trup a spanyol nevek szlovák ejtésmódjával foglalkozó tanulmányá-
ban a „j” ill. a „q” kiejtését demonstráló példái között a Juan és a Quijote is 
szerepelnek. A „j” graféma ejtésmódja minden esetben [ch] mondja Trup, 
tehát: Juan [chuan], és a „q” mindig [k], tehát Quijote [kichote]. Lásd: TRUP 
Ladislav, Výslovnosť španielských osobných mien v slovenčine = Slovenská reč, 
1993/6., (358–361), 359–360.           

46 Don Quijote de la Mancha, CERVANTES után a magyar ifjúság számára át-
dolgozta RADÓ Antal, DORÉ Gusztáv rajzaival, Második kiadás, Budapest, 
Lampel R. Könyvkereskedése, 1905. A Radó-féle szöveggel való összehasonlí-
tást az ösztönözte, hogy az Academia 1926-os szlovák kiadása is Gustav Doré 
illusztrációival közli a szöveget. 
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Nyilván nem tarthatjuk döntő érvnek azt a párhuzamot, amelyet 
Győry fordítása az első rész negyedik fejezetében már felkínál. Ebben 
a fejezetben kerül sor Don Quijote és Juan Haldudo találkozására.
A lapalji megjegyzésben a magyar fordító a név ejtésmódjával kap-
csolatban ugyanazt ajánlja, mint majd a szlovák fordító is Juana ese-
tében, tehát, hogy a névkezdő hang „H” legyen: „Huan Aldudo”.47

Ugyancsak „h”-t kell ejteni a mű címének, és címadó hőse ne-
vének ejtésmódját magyarázó magyar fordítói megjegyzés szerint
a lovag nevében is: „Olvasd: Don Kihóte de la Máncsa”.48 A név ejtés-
módját szintés fontosnak tartó cseh Kabelík ugyanakkor a következő 
tanácsot adja: „Čti: Don Kychot de la Manča”.49

A magyar szöveg hatásának igazolása szempontjából azonban 
mégis fontosabbnak tűnik Don Qujote a „Búsképű lovag”-ként való 
megnevezésének átvétele. A szlovák szövegben használt „rytier 
Smutná Tvár“ a magyar „Bús képü lovag”50 szó szerinti fordításá-
nak tekinthető. (Ezt a megoldást Győry fordításának megjelenése óta 
valamennyi magyar kiadás és átdolgozás is követi, Radóé csakúgy, 
mint a más forrásokat is felhasználó Radnóti Miklósé.) 

Rovňan fordítása, adaptációja azonban a szöveg más helyein is átfe-
déseket mutat. A már említett, és a Benyhe által megadott kontex-
tusból kiindulva meghatározónak tekinthető közmondást – „a hol 
malaczot igérnek, zsákkal kell ott forgolódni” – a szlovák adaptáció 

szó szerinti fordításban közli: „Kde ti sľubujú prasa, tam chodievaj 
s vrecom”.51 Az adott helyen Rovňan a felvezetésben és a folytatás-
ban is a Győry-féle szöveget követi: „Veď aj porekadlo hovorí: Kde 
ti sľubujú prasa, tam chodievaj s vrecom, lebo: Šťastie treba zdrapiť 
za šticu”, ami a magyar fordítás egy részének teljes tükre: „mert
a példabeszéd is azt tartja: A hol malaczot igérnek, zsákkal kell ott 
forgolódni, meg azt: Üstökön kell ragadni a szerencsét!”52

Hasonló példa hozható fel a regény második része szövegének 
végéről is, mikor Sancho a felesége (ekkor Teresa) szavaira reagál. 
Az asszony szerint férje ruházata nem  méltó egy kormányzóhoz: 
„– Hja, odvetil Sancho, je veľa vecí, pri ktorých býva viac dymu, než 
ohňa.“53 Megszólalása a magyar szöveg megfelelője: „Hallgass Teresa, 
viszonzá Sancho, sok dolognak nagyobb a füstje mint a lángja”.54 Ha 
a Rovňan által felhasznált megoldást összehasonlítjuk Felix 1950-
es szövegével, akkor ismételten felnagyítódik a magyar fordítás és 
a Rovňan-féle szöveg rokonsága: „Mlč Tereza”, odvetil Sancho „lebo 
neraz kde sú kliny, tam niet slaniny”.55 („Hallgass Tereza”, válaszolt 
Sancho „mert nem egyszer, ha van is kampó,  nincs ott szalonna”). 

Sancho Panza jellemző tulajdonsága, a közmondások és szólások 
iránti vonzalma jó alkalmat kínál arra, hogy az egyes fordításokban 

47 Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha, irta Miguel CERVANTES de 
Saavedra, spanyolból fordította és bevezette GYŐRY Vilmos, Budapest, ki-
adja a Kisfaludy-Társaság, 1873, 111.  [I. rész, 4. fejezet] – A Juan Haldudoval 
való találkozást eseményként a Rovňan-féle átirat is tartalmazza, de nem 
nevesíti a résztvevőket (Vö. Miguel CERVANTES de Saavedra, Duchaplný 
šľachtic Don Quijote de le Mancha, i. m., 17.), így az első lehetőség, amely
a Juan/Juana ejtésmódját tisztázhatja, Rovňan szövegében csak később, Juana 
kapcsán merül fel.

48 Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha, irta Miguel CERVANTES de 
Saavedra, spanyolból fordította és bevezette GYŐRY Vilmos, Budapest, kiad-
ja a Kisfaludy-Társaság, 1873, 76.

49 Don Quijote de la Mancha, podle Miguela CERVANTESA de Saavedra, pro 
českou mládež zpracoval J. V. KABELÍK, v Praze, Šolc a Šimáček, 1926, 5.

50 Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha, irta Miguel CERVANTES de 
Saavedra, spanyolból fordította és bevezette GYŐRY Vilmos, Budapest, kiad-
ja a Kisfaludy-Társaság, 1873, 294.

51 Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha, irta Miguel CERVANTES de 
Saavedra, spanyolból fordította és bevezette GYŐRY Vilmos, Budapest, kiad-
ja a Kisfaludy-Társaság, 1875, 63. [II. rész, 4. fejezet]; Miguel CERVANTES 
de Saavedra, Duchaplný šľachtic Don Quijote de le Mancha, preložil a úvod 
napísal Ján Rovňan ml., Nákladom „Academie“ v Bratislave, [1926], 101. 

52 Uo.
53 Miguel CERVANTES de Saavedra, Duchaplný šľachtic Don Quijote de le 

Mancha, i. m., 173.
54 Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha, irta Miguel CERVANTES de 

Saavedra, spanyolból fordította és bevezette GYŐRY Vilmos, Budapest, kiad-
ja a Kisfaludy-Társaság, 1876, 472–473. [II. rész, 73. fejezet]

55 Miguel de CERVANTES Saavedra, Dômyselný rytier Don Quijote de la 
Mancha I-II., zo španielčiny prel. FELIX Jozef, Bratislava, Tatran, 1950, II./ 
470.  [II. rész, 73. fejezet]  Talán érdemes megjegyezni, hogy Kabelík verziója 
az adott helyen nem tartalmaz közmondást: „Mlč, Terezko, krotil ji Sancho, 
pojďme především domů, a tam uslyšíš divy.” Don Quijote de la Mancha, 
podle Miguela CERVANTESA de Saavedra, pro českou mládež zpracoval 
J. V. KABELÍK, v Praze, Šolc a Šimáček, 1926, 191. – (Hallgass, Terézke, fogta 
őt vissza Sancho, előbb menjünk haza, ott csodás dolgokat fogsz hallani.)
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használt megoldások összehasonlításával képet alkothassunk az 
egyes szövegváltozatok jellegzetességeiről, és lehetőséget kínál a ma-
gyar és az 1926-os szlovák adaptáció átfedéseinek igazolására. Mikor 
a regény második részének elején ismét kalandra vágynak, Sancho, 
a lovaggal beszélgetve, így idézi fel felesége intelmeit: – „Teresa azt 
mondja, felele Sancho, kötve higy a komának, kutya ugat, pénz 
beszél, igéret szép szó, ha megadják akkor jó, s jobb ma egy veréb, 
mint holnap egy tuzok; én ugyan azt tartom, hogy az asszonynak 
hosszu a haja és rövid az esze, de azért az is csak igaz, a vak tyuk is 
talál buzaszemet”.56 Ha a kép teljessége kedvéért felidézzük, hogyan 
szólaltatja meg ezt a részt Felix, akkor a következőket olvashatjuk: 
„Tereza hovorí,” riekol Sancho, „aby som si pri Vašej Milosti dobre 
popravil remeň a že čo stojí na písme, to ani mačka nevylíže, lebo 
kto karty prekladá, ten ich nemieša, a vraj lepší vrabec v hube ako 
holub na dube; a ja vravím, že ženskú radu za chliev kladú, ale tomu 
beda, kto na ňu nič nedá”.57 Tehát: „Tereza azt mondja, szólt Sancho, 
hogy kegyelmed mellett jól igazítsam meg a szíjat és ami írva áll, azt 
a macska sem nyalja ki, mert aki kártyát vet, az nem keveri, és hogy 
jobb ma egy veréb a szájban, mint galamb a fán (tölgyön); és én azt 
mondom, asszony tanácsát ól mögé rakják, de jaj annak, aki nem 
veszi figyelembe.”

Az 1926-os szlovák adaptáció az adott helyen a következőket mond-
ja: „–Tereza vraví, – odvetil Sancho – toto: never ani otcovi, pes šteká 
a peniaze hovoria, sľuby sa sľubujú a blázni sa radujú, lepší vrabec
v hrsti ako jeleň v húšti. Ja si síce myslím, že dlhé vlasy krátky rozum, 
ale preto i slepá kura niekedy nájde zrno.”58 Vagyis Rovňan, Felix és 
Győry szövegében is, bár némileg eltérő verziókban, de a lényeget 
tekintve: jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok, viszont „a pénz 

beszél, kutya ugat” – „pes šteká a peniaze hovoria”, „hosszú haj, rövid 
ész” – „dlhé vlasy, krátky rozum” és a „vak tyúk is talál búzaszemet” –
„i slepá kura niekedy nájde zrno” nyilván a magyar szöveg hatására 
jelent meg a szlovák, az ifjúságnak szánt adaptáció szövegében.

További jellemző példaként tekinthetünk a spanyol bírói végre-
hajtó hatalom megnevezésére is. Rovňan, akárcsak Győry, a „Santa 
Hermandad” megnevezést használja. Kabelík ugyanakkor csupán 
rendőrségről (polícia) beszél, és Felix fordításában a „Sväté Bratstvo” 
(„Szent Testvériség“) szerepel.59 Sőt, az 1926-os szlovák kiadás egy 
nyilvánvaló hibája is a magyar szövegváltozattal való kapcsolat kö-
vetkezménye lehet. A regény szövege már az első rész első fejezetének 
elején közli, hogy Don Quijote „Házánál egy gazdaasszonyt tartott, 
ki a negyvenet már tulhaladta, egy unokahugát, ki nem volt még egé-
szen husz éves, és egy fiatal sihedert a házi és mezei munkára”.60 És 
ez az említett unokahúg az, aki bár a Rovňan-féle szövegváltozatban 
a kezdetekben szintén mint unokahug, azaz „sestrenica“ („neter“) 
szerepel, a folytatásban Don Quijote unokája, vagyis „vnučka“ lesz.

„Kňaz prikázal Don Quijotovej sestrenici, aby ho dobre opatrova-
la”– olvasható az adaptáció a regény első részének befejezését tartal-
mazó fejezetében, míg a  második rész befejezését tartalmazó fejezet, 
a Don Quijote halálos ágyánál álló személyeket megnevezve már el-
térést mutat: „Don Quijote to prijal spokojne, ale gazdiná, vnučka 
a Sancho pustili sa do hrozného plaču”.61 Kabelík és Felix, akárcsak 
Győry, viszont mindig csak unokahúgról írnak.62

56 Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha, irta Miguel CERVANTES de 
Saavedra, spanyolból fordította és bevezette GYŐRY Vilmos, Budapest, kiad-
ja a Kisfaludy-Társaság, 1875, 89–90. [II. rész, 7. fejezet]

57 Miguel de CERVANTES Saavedra, Dômyselný rytier Don Quijote de la Man-
cha I-II., zo španielčiny prel. FELIX Jozef, Bratislava, Tatran, 1950, II./ 54. [II. 
rész, 7. fejezet]

58 CERVANTES de Saavedra Miguel, Duchaplný šľachtic Don Quijote de le Man-
cha, preložil a úvod napísal Ján Rovňan ml., Nákladom „Academie“ v Brati-
slave, [1926], 103.

59 CERVANTES/ROVŇAN, i. m., 48; CERVANTES/GYŐRY, 1873, 171. [I. rész, 
10. fejezet]; CERVANTES/KABELÍK, i. m., 57; CERVANTES/FELIX, i. m., 
I./ 68. [Radó adaptációjában: „az őrök felkeresik majd a környékbeli csend-
őrséget” (CERVANTES/RADÓ, i. m., 70.). Említést érdemel, hogy Radnóti 
verziójában a Santa Hermandad mint „a magas Bíróság“ szerepel. CERVAN-
TES/RADNÓTI, i. m., 62.] 

60 Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha, irta Miguel CERVANTES de 
Saavedra, spanyolból fordította és bevezette GYŐRY Vilmos, Budapest, kiad-
ja a Kisfaludy-Társaság, 1873, 77.

61 CERVANTES de Saavedra Miguel, Duchaplný šľachtic Don Quijote de le Man-
cha, preložil a úvod napísal Ján Rovňan ml., Nákladom „Academie“ v Brati-
slave, [1926],  94. [sestrenica]; 173. [vnučka]

62 CERVANTES/KABELÍK, i. m., 8., 191.; CERVANTES/FELIX, i. m., I./ 17, II./ 
474; CERVANTES/GYŐRY, i. m., 1873/ 77., 1876/ 484. 
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„– Item, minden ingó és ingatlan vagyonomat unokahugomnak, 
a jelenlévő Quijana Antoniának hagyom”63 – mondja Győry fordí-
tásában a haldokló, míg az 1926-os szlovák szöveg most már követ-
kezetesen az unoka, tehát „vnučka” megnevezést használja: „– Item, 
pokračoval Don Quijote v záveti, celý svoj pohyblivý a nepohyblivý 
majetok odkazujem svojej vnučke, prítomnej Antonii Quijana”.64

Az unoka, mint az unokahúg összetett szó első tagja, valóban
a szlovák „vnučka“ megfelelője, de Győry soha nem használja félre-
érthető kontextusban ezt az összetett szót. Zavart okozhat viszont
a húg és az unokahúg egymás szinonimáiként való (egyébként jogos) 
megjelenése.65 

Az eddig elmondottak alapján konstatálható, hogy Cervantes regé-
nyének első szlovák nyelvű adaptációja minden kétséget kizáróan 
magyar „forrásszöveg” felhasználásával készült. A kutatás jelenlegi 
pontján még nem eldönthető, milyen módon játszott szerepet Győry 
Vilmos fordítása a szlovák szöveg létrejöttében, de az már tény, hogy 
a források egyike az ő magyar szövege volt. Sajnos a legegyszerűbb 
út, amely a Győry által a teljes fordítással egyidőben készült ifjúsá-
gi változathoz vezetett volna, zsákutcának tűnik. Más a szerkezete, 
más a jellege (az első rész 24, a második 61 fejezetet tartalmaz).66

A további magyar szövegváltozatokra való tekintettel azonban még 
így is fennáll annak lehetősége, hogy a 20. század elején kiadott, 
Győry szövegét alapul vevő magyar változatok valamelyikében a jö-

vőben felismerjük azt a szöveget, amely Rovňan/Urban „princepse” 
lehetett. A magyar forrás (források) felhasználásának lehetőségét 
(egyébként) az is alátámasztja, hogy önéletrajza gyermekkorának 
emlékeit feldolgozó kötetében Milo Urban maga is közli, diákként 
nemcsak magyarul tanult meg, hanem magyar verseket is szavalt, sőt 
annak gondolata is foglalkoztatta, hogy ír valamit (magyarul) iskolá-
ja „Zászlónk” című lapjába.67

63 Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha, irta Miguel CERVANTES de 
Saavedra, spanyolból fordította és bevezette GYŐRY Vilmos, Budapest, kiad-
ja a Kisfaludy-Társaság, 1876, 484. [II. rész, 74. fejezet]

64 Miguel CERVANTES de Saavedra, Duchaplný šľachtic Don Quijote de le 
Mancha, preložil a úvod napísal Ján Rovňan ml., Nákladom „Academie“
v Bratislave, [1926], 175.

65 Vö. Magyar értelmező kéziszótár A - K, ed. JUHÁSZ József, SZŐKE István, 
O. NAGY Gábor, KOVALOVSZKY Miklós, Budapest, Akadémiai Kiadó, 
1992,  567. – Radónál és Radnótinál is csak unokahúgról van szó. Vö. pl. 
CERVANTES/RADÓ, i. m., 1.; CERVANTES/RADNÓTI, i. m., 4.

66 Don Quijote de la Mancha, irta Miguel CERVANTES de Saavedra, a spanyol 
eredetiből készült fordítása után az ifjuság számára átdolgozta GYŐRY Vil-
mos – http://mek.oszk.hu/09900/09901/09901.pdf 67 URBAN Milo, Zelená krv, Bratislava, Slovenský spisovateľ, 1991, 142. 
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Zhrnutie

Štúdia sa zameriava na špecifiká prekladu prvej adaptácie Cervantesovho 
románu Don Quijote v kontexte hľadania odpovedí na otázku, z akého 
zdroja vychádzal autor prekladu, istý Ján Rovňan ml., alias Milo Urban. Po 
odklonení sa od pokusu identifikovať ako východisko český preklad, resp. 
českú adaptáciu pre mládež od J.V. Kabelíka, sa na podnet Evy Palkovičovej 
zameriava pozornosť na určenie možnosti vplyvu maďarských adaptácií 
a prekladu románu z konca 19-ho a začiatku 20-ho storočia. Okrem 
porovnania textu slovenskej adaptácie a prvého maďarského prekladu
z pera evanjelického vzdelanca, Vilmosa Győryho, sa štúdia odvoláva 
aj na špecifiká riešenia prekladu Jozefa Felixa. Prepojenie s Felixovým 
textom slúži aj na zviditeľnenie blízkosti, či idenetickosti riešení Rovňana 
a Győryho. Napriek skutočnosti, že zatiaľ ešte nie je jasné, či Urban mohol 
mať konkrétny vzor v zatiaľ neidentifikovanom maďarskom vydaní, a či 
použil aj iné zdroje, sa už aj teraz dá s istotou konštatovať, že text prvej 
slovenskej adaptácie Cervantesovho románu vykazuje stopy výraznej zhody 
s niektorými špecifikami maďarského  prekladu Vilmosa Győryho.

Szabó Klaudia 

Megkísértés
(Margita Figuli novellái a boldogságkeresés tükrében)∗

Annotáció: A tanulmány Margita Figuli poétikájával foglalkozik a na tu-
rizmus esztétikáját a boldogságkeresés motívumát véve alapul. Az írás
a Pokušenie (Megkísértés 1937) című, tíz rövid prózai szöveget tartalmazó 
novellagyűjteményének négy konkrét alkotását elemzi. 

Kulcsszavak: Margita Figuli, modern szlovák irodalom, naturizmus, a bol-
dogságkeresés motívuma. 

Elvont, fantasztikus síkok kölcsönhatása, az egyszerű ember min-
dennapjainak középpontba állítása, a titokzatosság motívuma, me-
taforikusság, esztétizmus, romantizáló ábrázolásmód, a bibliai remi-
niszcenciák bevonása, mesés elemek felvonultatása, bizonyos fokú 
mitizálás, poétikus eszközök felhasználása, a szüzsé hatalma a fabula 
felett – így jellemezhetnénk talán a leginkább a naturizmust, mely 
a szlovák irodalomban a huszadik század 30-as, 40-es éveiben vált 
uralkodó stílusirányzattá.1

Margita Figuli életművében ugyan megtalálhatóak a naturizmus 
irányzatát meghatározó tulajdonságok, az írónő valamiben mégis 

∗ A tanulmány alapjául szolgáló kutatások az 1/0051/14. számú Ideológie, identity 
a sebareprezentácia v kontexte lingvistiky a literárnej vedy v multikulturálnom 
priestore c. Vega-projekt keretében folytak a pozsonyi Comenius Egyetem 
BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén.

1 MAŠKOVÁ Alla: Slovenský naturizmus v časopriestore, Spolok slovenských 
spisovateľov, Bratislava, 2009, 10–38. A terminus egyaránt használatos
a lírizált próza alkotóinak megnevezése (Ľudo Ondrejov, Margita Figuli, 
Dobroslav Chrobák, František Švantner) is. 
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teljesen egyedi. Írásomban megpróbálok rámutatni Margita Figuli 
poétikájának különlegességeire, méghozzá a boldogságkeresés motí-
vumán keresztül: vizsgálatom tárgyát az írónő Pokušenie (Megkísér-
tés, 1937) című novellagyűjteménye alkotja.

A Pokušenie című novellagyűjtemény tíz rövid prózai szöveget 
tartalmaz, amelyek többségében központi motívumként a szerelem/
szeretet megragadása jelenik meg, annak különféle módozataiban. 
Erről tanúskodik az írónővel folytatott beszélgetés is a Živena fo-
lyóirat hasábjain: ,,….a szerelmet tartom minden létező kezdetének, 
amely itt a földön nyeri el valós formáját, a világ mozgatórugójának és 
a legszebb női erénynek, csábít viszont ezen érzés erejének a feltárása 
azon emberek életérzése által, akik a szerelem bűvkörébe léptek.”2

A gyűjtemény prózáinak nagy részét lineáris kompozíció jellem-
zi, jelentős külső fordulatok nélkül. A történések általában két, rit-
kábban több szereplő között zajlanak. A boldogságkeresés behatóbb 
vizsgálata, valamint a szerelemfelfogás különféle formáinak megra-
gadása érdekében a kötet négy konkrét novellájára (Extáza – Extázis, 
Halúzky –Ágacskák, Vibrácia krvi – A vér vibrálása, Pokušenie – Meg-
kísértés) esett a választásom.

A novellák tematikus kiindulópontja a legtöbbször egy dilemma, 
válaszút, cselekvésképtelenség vagy döntéskényszer: az Extáza című 
prózában intellektuális; a Halúzkyban magánjellegű, szinte sorssze-
rű; a Vibracia krviben szociális; a címadó Pokušenieban pedig mo-
rális jellegű. Meghatározó a szereplők szubjektív, egyéni rálátása
a megoldásra váró problémákra, melynek következtében gyakran
a belső konfliktus, sőt a saját magukkal szembeni bizonytalanság 
kerül a cselekmény középpontjába, ezáltal az epikus történést (fa-
bula) háttérbe szorul. Figuli a szlovák klasszikus novella nagyjaitól 
(Tajovský, Timrava, Jégé) eltérően a cselekményt nem bővíti, hanem 
éppen ellenkezőleg, csupán a szereplő életeseményeit, sorsát állítja az 
olvasó elé, tükröztetve ezzel a háború előtti, valamint a háború utáni 
körülményeket. Azzal, hogy az emberi lélek rejtelmeibe próbál bete-
kintést kínálni, a történés motívumai jelszerű formát öltenek. Figuli 
tehát a korábbi szlovák realista prózával ellentétben, amely a rész-

letekre összpontosítva statikus élethelyzeteket tár az olvasó elé, az 
élet dinamizmusát próbálja megragadni, a valóság helyett a vágyak 
világát, rendkívüli tömörséggel téve mindezt.3

Úgy gondolom, oszthatjuk Ján Števček véleményét, miszerint
a Pokušenie című novellagyűjtemény a zenei látásmóddal hozható 
párhuzamba, ahol az elsődleges benyomásnak, impressziónak ki-
emelkedő szerep jut: ,,…két, három epikus motívum és felettük sti-
lisztikai variációk sora, mint Debussy zeneműveiben”.4 A pillanatnyi 
kedélyek impresszionista lejegyzésén túl az írónő sorsszerű, drama-
tikus, feszélyezett, olykor felháborodást keltő helyzeteket teremtve 
építi bele szereplőit a novellák kompozíciójába.

A Pokušenie című novella a másik háromtól első látásra is eltér. 
Míg az első három fentebb már említett prózában egy-egy beveze-
tő leírást találunk lelkiállapotról (Extáza), természetről (Halúzky), 
évszakról (Vibrácia krvi), mellyel az alaphelyzet, alapkonfliktus je-
lenítődik meg, addig a Pokušenieban in medias res Alena és Ondro 
párbeszédével találjuk szemben magunkat. 

Az Extáza  bevezető szakasza nemcsak a főszereplő közvetlen je-
lenléte miatt is válik egyedivé (én-elbeszélés), hanem a bibliai kör-
nyezet megjelenítésével is, a babiloni torony építésével kapcsolatban, 
amelyet az emberek azért kezdtek építeni, hogy közelebb kerüljenek 
Istenhez. A bibliai motívum nemcsak keretbe foglalja a novella tör-
ténetét, hanem azzal, hogy utal a főszereplő lelkiállapotának változá-
sára, az életében fellépő változások során, mintegy vezérmotívummá 
(Leitmotiv) is válik. A bibliai motívum tehát kapcsolatba kerül az 
elbeszélő lelkiállapotával: ,,Az új vihar szétzilálta a szívemet”.5 A Te-
remtő hasonlóképpen keverte össze az emberek nyelvét, hogy a no-
vella nőalakját követve ,,magukhoz szorítsák a földet”. Az írónő 1946-
ban megjelent regénye is a Babylon (Babilon) címet kapta, amelyben 
szintén a ,,szerelmi ösztön” uralkodik a történelmi események stili-
zált forgatagában.6

2 ŠTEVČEK Ján: Lyrizovaná próza, Tatran, Bratislava, 1973, 151. (Minden to-
vábbi idézet a szerző fordítása.)

3 FIGULI Margita: Výber z diela, Kalligram, Bratislava, 2011, 407–413.
4 ŠTEVČEK Ján: Lyrizovaná próza, Tatran, Bratislava, 1973, 155.
5 FIGULI, Margita: Extáza. In: Pokušenie Mámivý dúšok, Slovenský spisovateľ, 

Bratislava, 1972,  18. 
6 Lásd még: MATUŠKA Alexander: Za a proti, Slovenský spisovateľ, Bratislava, 

1975, 399. 
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A Vibrácia krvi című novellában vezérmotívumnak a ,,szekér” ki-
fejezés tekinthető, még akkor is, ha a cselekmény elején csak pars pro 
toto ,,kelettől az ég gomolyodik sötét felhők kerekén”,7 mely valamely 
változást sejtet (ismét az évszakok váltakozását), majd ezt követően, 
konkretizált formában az élet rohamos lefolyására utal: ,,Az ablak-
üveghez szorítja az arcát. Belőle szépséggel befalazott szemek tekinte-
nek a magasba. Meredten. Céltalanul. És körülötte, bátor, szenvedélyes 
lovashoz hasonlóan vágtatnak az évek, melyek már elszaladtak és nem 
térnek vissza. […] Csengés és vágtatás. Kemény patával szétzilált föld. 
A szekér és a kerekek recsegése”.8 A novella befejező részében megje-
lenő valódi szekérben egy artista ül, ez Zuna életében egy új kezdetet 
jelent. ,,Messziről már körvonalazódott a város. Az alsó sétány után
a cirkusz szekerei álltak”.9 És Zuna tánca után: ,,Tegyétek őt a szekérre, 
– parancsol az igazgató, látva, hogy teljesen kimerült. És még utána 
hozzátette, mintha saját magának mondaná: Nálunk kell maradnia. 
Csodálatosan táncol“.10 Pirkadat után Zuna sejtése a kezdeti lázadás 
ellenére beigazolódik. Végül felpezsdül benne a szülői vér, és az ar-
tistákhoz szegődik.

A szekér, mint vezérmotívum Margita Figuli költői mintázatai-
nak szempontjából  is központi szerepű. Mint ahogyan az a fentebbi 
idézetből kitűnik, a közvetett megnevezéstől jutunk el annak képi 
kifejezéséig. Az eljárás alkalmazását a kötet további novelláiban is 
megtaláljuk. Az Extázában így: ,,Az új vihar szétzilálta a szívemet. 
Dobbant“.11 A Halúzkyban: ,,A tavasz már letűnt. A fák ágai, mint 
egy madonna rózsás arca szétszórták a június illatát. És a fűbe, melyet 
kasza kaszált, virágok hullottak. A megsebzett szárakból nedv folyt ki. 
Az idősek otthona előtt valamilyen nő áll, alakja egy vékonyra fara-
gott oszlophoz hasonlít. […] A fej, talán hogy fiatalosabbnak tűnjön, 
nem túl ízléses kalappal van díszítve. […] – Tehát itt vagyunk – je-
gyezte meg az érkező“.12 Amíg a már említett novellákban a perifrázis
a deskripció előtt található, addig a Pokušenieben éppen ellenkező-

leg, a leírás kerül előtérbe: ,,Megkevert keze a lapockájához tapadt, 
a másik  a ruhájába kapaszkodik. Végül a futástól forró nyaka köré 
fonódott. Ondro ismert kezei és szerelmes érintései voltak ezek”.13

Véleményem szerint, éppen az összefüggések fokozatos feltárása, 
a közvetlentől a konkrétig eljutó, de mégsem átütő eljárásmód vonja 
be az olvasót a történésekbe, együttérzésre buzdítja, mintegy hatal-
mába keríti őt. Ennek következtében képes azonosulni egy konkrét 
szereplővel anélkül, hogy ezt az elbeszélő megkövetelné. Az olvasót 
ugyanis a szereplő(k) dilemmái, bizonytalansága, döntésképtelensé-
ge késztetik megállásra, elgondolkodásra. A Figuli által alkalmazott 
eljárásmód bizonyítja a pszichológiai dinamizmus dominanciáját
a történeti felett, mely Július Pašteka szerint ,,az érzelmek, benyomá-
sok szüntelen áramlása, melyekkel szinte túlcsordulnak az érzékek és 
az egyes szereplők bensője is”.14

Felvetődik a kérdés, hogy milyen módon érhető el efféle domi-
nancia? Egyedi stílusjegyekkel, költői kifejezésekkel és nyelvvel. Ép-
pen az imént felsoroltak helyes kiválasztásában, összeegyeztetésében 
nyilvánul meg Margita Figuli tehetsége. Az ő prózáját a ritmikus 
mondat jellemzi, mely a kifejezésmódjának kivételes jelleget, dina-
mizmust kölcsönöz. Az írónő prózainak nyelvezete erősen poétikus, 
metaforikus – lírai. Egyszerű, áttekinthető mondataival, expresszív 
stilizációjával eltávolítja a szöveg linearitását, annak folyamatossá-
ga megszűnik, s ezáltal a szöveg drámaisága láthatóbbá válik. Figuli 
rövid mondatait szükséges kiegészíteni az olvasó saját asszociáció-
ival, így írásművészete eleve aktív részvételt feltételez. A recenzen-
sek Margita Figulinál az írónő egyedi szókincsét emelik ki, melyben
a folklorisztikus és a mai kultivált stilizáció elemei keverednek egy-
mással, illetve azt, hogy a hangsúly a szó helyett a mondatra mint 
egészre kerül.15

A rövid, általában egyszerű mondatok ellenére az írónő célja, hogy 
tartós esztétikai élményt váltson ki az olvasóban. Szemléltessük az 
imént mondottakat néhány konkrét példával a vizsgált novellákból:

   7 Vibrácia krvi, 127.
   8 Vibrácia krvi, 128.
   9 Vibrácia krvi, 134.
10 Vibrácia krvi, 136.
11 Extáza, 18.
12 Halúzky, 20.

13 Pokušenie, 146.
14 PAŠTEKA Július: M. Figuli medzi tradicionalizmom a modernizmom. In: 

Slovenské pohľady, 87. évf., 1971, 10. sz., 42.
15 Uo., 45. 
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Az Extázában: ,,A széles téren még füstgomolyag csavarog, amit
a vonat felejtett ott. Az köszöntés. Talán Pavlovičtól. Párafelhő a völgy-
ben. Elhúzom az ajkaimat, hogy a számat csókolja meg. Hát elillant. 
Nem ért ide”.16; a Halúzkyban: ,,És kinn olyan szép napos idő volt. 
Burjánzottak a fák. Szült a föld. A megtermékenyítés versenyében az 
ágakról virág hullott. És benn …a többitől oszlopokkal elválasztott, 
száradó almafák. Kiaszott ölek. Terméketlen hamu szürkesége ben-
nük. Sírhatnékja van az embernek!“17; a Vibrácia krviben: ,,A lovacska 
vágtat a város felé. A por örvénylik utána. A tavasz illata kiszélesí-
ti az orrlyukait. A beíratlan márciusi éj idillje. Nyirkos, lágy fuvallat 
tölti be a teret. Érezni benne a föld nőiességét. A körforgást. Az élet 
ismétlődését“.18 ; a Povetrieben: ,,Alena a város villanegyedében lát egy 
házat. Mesebeli tető gubbaszt rajta, pirosodik. […] Hirtelen kinyílik 
az ajtó. Könnyed, bársonyos kéz fogdossa a kilincset. Apró marka teli. 
Aztán a lábai rakódnak a lépcsőre. Letipegnek. Szürke ruhák sávban 
ölelgetik térdeket. Ő az“.19

Láthatjuk, hogy a ,szójelek” minden elemzett novellában meg-
találhatóak. Általuk a cselekmény fokozódik, egyre távolabbivá vá-
lik, jelentéstanilag helyenként többértelművé. Mindez a szubjektív 
és objektív világ kölcsönhatása mellett a rejtélyesség motívumával 
hozható kapcsolatba. A nyelvi megnyilvánulások az események di-
namizálása mellett a szereplők pillanatnyi lélekállapotára is hatást 
gyakorolnak, ugyanis átváltoztatják azt. 

A boldogság mindenkinek mást jelent, tehát különféle formái le-
hetnek. Leginkább mégis a vallással vagy a testiséggel hozzák kapcso-
latba. Nem megszokott módon Margita Figuli prózáiban a standard 
erkölcsi alap (Mašková) mellett a női erotizmus is jelen van. Több 
teoretikus Figulinál az erotizmusra, mint a novellák ,,motivikus ki-
indulópontjára”, és egyaránt ,,végcéljára” tekint, egészen a szélsősé-
gekig.20 A női erotizmus kiemelésével nem hagyható figyelmen kívül
a szereplők köre, főként a női szubjektum elkülönülése, emancipá-
ciója sem. A hősnő az összes vizsgált novellában szabad, elkülönül 
a férfi szubjektumtól, sőt némelyik esetben még annak sorsáról is
ő dönt.  Elmondható tehát, hogy Figuli novelláiban a nő képes irá-
nyítani a saját sorsát. 

Az Extáza című novellában a főszereplő boldogság utáni vágya 
szinte magától értetődő. Ezt a vágyat a hősnő a házasságban élő 
Palkovič iránt érzett szerelme testesíti meg. Szerelmük kiteljesedé-
sének útjában tehát elsősorban Palkovič felesége áll, valamint má-
sodlagosan Daňo, a hódító. A boldogság hiányának okát közvetlenül
a hősnő szájából halljuk: ,,Nehéz volt elviselnem a fényt. A bensőmben 
örvénylő nagy harc miatt, mert az ész és az érzés a természetes erény 
és a kitalált törvény káoszába juttattak engem.”21 Szükséges megem-
líteni, hogy a hősnő szíve választottját egy tárgyhoz, pontosabban 
egy könyvhöz hasonlítja (14. o.), ami összeköttetésben lehet az el-
várásaival. Valószínűleg hasonló élmény után vágyik, mint amilyet 
maga az olvasás nyújt neki, csak személyes formában.  A novellában 
találunk is utalást a hit egyes elemei és hősnőnk saját elképzelése-
inek az összeegyeztethetetlenségére, tehát a lélek és a test harcára. 
,,Lehet valaki értékesebb: emlékek, élet, régi, de el nem feledett idő. Az 
elhagyatott ember ájtatosságával gondozott képek: ház, folyó, virágok, 
ő és a férje“ 22 – hangzik el az idős ezredes feleségének szájából, akit 
már a hajnali pirkadat is boldogsággal tölt el. Az idős asszony sza-
vai a házasságról, gyermeknevelésről, családi életről nemcsak Mária 
Peterská elméjébe ivódnak bele, akinek szólnak, hanem mély hatást 

16 ,,Cez priestraň túla sa ešte kúdolček dymu, čo tam zabudol vlak. To pozdrav. 
Azda od Pavloviča. Obláčik pary v údolí. Odchyľujem pery, aby ma bozkal na 
ústa. No rozplynul sa. Nedoletel.“ Extáza, 18. 

17 ,,A vonku bolo tak slnečne krásne. Bujneli stromy. Rodila zem. V zápase oplod-
nenia padal z halúz kvet. A dnu…múrmi oddelené od ostatných, vysychajúce 
jablone. Vyhasnuté loná. Neúrodná šedivosť popola v nich. Ako je žiaľno člove-
ku!“ Halúzky, 21.

18 Koník púšťa sa cvalom dolu k mestu. Vír prachu krúži za ním. Vôňa predjaria 
rozširuje mu nozdry. Idyla nezapísanej marcovej noci. Vlhké, mierne steplené 
povetrie zapĺňa priestor. Cítiť v ňom ženskosť zeme. Cirkuláciu. Opakovanie 
života.“ Vibrácia krvi, 134. 

19 ,,Alena vidí dom vo vilovej štvrti mesta. Rozprávková strecha čupí na ňom, 
červenie sa. […] Zrazu sa otvoria dvere. Ľahká, zamatová ruka chytá kľučku. 
Drobné priehrštie jej je plné. Potom sa nohy ukladajú na schody. Idú dolu. Še-
divé šat yobjímajú v rancoch kolená. Je to ona.“ Pokušenie, 134.

20 ŠMATLÁK Stanislav: Dejiny slovenskej literatúry II. Bratislava, Národné lite-
rárne centrum, 1999, 442, (hasonlóan vélekedik Šútovec, Jurčo, Chorváth is).

21 Extáza, 15.
22 Halúzky, 29.
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gyakorolnak Palkovič feleségére is, aki ennek hatására tudatosítja, 
hogy a pénz nem minden, és korántsem jelent boldogságot. Érde-
kesen hat, hogy a történet elején a feleség, Lujza Fibigová óvakodik
a Máriával történő találkozástól, az idős nő halála után viszont rá-
ébred arra, hogy teljesen egyedül maradt. Ez a magány végül arra 
ösztönzi őt, hogy mégis csak közeledjen Máriához. Lujza nem tudja 
megérteni, hogy Mária és társai az árvaház falai között miért készít-
getnek gyermekalsóneműt, ha nincs saját gyermekük. Véleményem 
szerint ez a gesztus erősen szimbolikus jellegű, erről tanúskodik Má-
ria meggyőződése is: ,,Felebarátaim iránti szeretettel helyettesítem 
azt, ami az életben nem adatott meg nekem“.23 Ebben a pillanatban 
lepleződött le az igazság: amit a szemünkkel látunk, az még koránt-
sem biztos, hogy egyezik azzal, amit valójában érzünk. Lujza a törté-
net végén tudatosítja, hogy sorsuk Máriával valamiben hasonlít. És 
ez nem más, mint a boldogság útvesztőinek a legyőzése a másokért 
folytatott áldozatvállalással, s az ebben fellelt saját boldogság. Má-
ria cselekvése a Biblia tanítására emlékezteti az olvasót, tehát ebben
a novellában is tanúi lehetünk a bibliai motívumok jelenlétének, 
amelyekre tanulmányában Alla Mašková is kitér.

A harmadik novellában, a Vibrácia krviben a boldogság keresését 
illetően van jelen az új utáni vágy, egy jobb jövő előképe, mely bol-
dogságot hozhat. Egyelőre azonban csak a remény marad: ,,Egy új 
napra. Zuna új életére“.24

A kötet utolsó címadó novellája sajátos helyet foglal el a kötet-
ben. A Pokušenie című novellát a Margita Figuli életművét méltató 
kritikusok már csak kreatív nyelvezete miatt is sokra értékelik. Már
a korábbiakban említést tettünk a mű konkrét, dialogikus felütéséről. 
A novellában kétségtelenül a legnyilvánvalóbb a nő elhatárolódása 
a férfitől, erre enged következtetni Alena párbeszédet kezdeménye-
ző mondata: ,,Ön szomorú?“25, illetve a továbbiakban az ugyan-
csak Alena által elindított, látszólag jelentéktelen játék (146. oldal).
A kötetet nyitó Extáza című novellához hasonlóan a Pokušenieban 
is az erkölcsi elvárás és a saját vágyak közötti harc ellentéte figyel-

hető meg. A társadalom által támogatott erkölcsi alapelvek nagy-
mértékben gyakorolnak hatást a főszereplő tetteire. Úgy vélem, hogy
a novella egyetlen metonímián alapszik (pars pro toto), amely egy-
ben utal a cselekvésben történő változásokra, ennélfogva feszültséget 
hordoz magában. ,,Az eget látom a szemében“.26 Ahogyan az a köz-
mondásból is ismert, a szem a lélek tükre, s ez egyrészt Ondro belső 
világára utal, másrészt magába foglalja Alena érzelmeit, vágyait is. 
Az ,,eget a szemben“ a tisztasághoz érdemes kötni, amely az egész 
novellát mintegy leitmotívumként kíséri végig: kívülre boldogságot 
közvetít, viszont az, hogy mit hoz az új nap, az ebben a novellában is 
rejtély marad. 

Összegzésként elmondható, hogy a Pokušenie kötet néhány novel-
lája alapján Margita Figuli poétikájának egyedisége, újdonsága a no-
vellák világát és emberi kapcsolatait jellemző feszültség, belsőséges 
dráma, expresszív szókincs és a lírai ornamentika hangsúlyozásában 
rejlik. Margita Fuguli novelláiban ,,értékek egész sorát találjuk, me-
lyek az emberi életet méltóságteljessé és értékessé teszik”.27

23 Halúzky, 31.
24 Vibrácia krvi, 137.
25 Pokušenie, 139.

26 Pokušenie, 139.
27 VANOVIČ, Július: Antidialógy so slovenskými spisovateľmi. Slovenský spi so-

vateľ, Martin, 1968, 97–98.
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Zhrnutie

Cieľom štúdie bolo poukázať na jedinečnosť poetiky krátkych próz Margity 
Figuli, predstaviteľky naturizmu, prostredníctvom krátkych próz z jej debu-
tu s názvom Pokušenie (1937). Pri interpretácii konkrétnych próz zo zbierky 
noviel (Extáza, Halúzky, Vibrácia krvi, Pokušenie)  sa upriamuje pozornosť 
na motív hľadania šťastia.

Dochádzame k tomu, že novosť tvorby Margity Figuli, na základe in-
terpretovaných próz z debutu Pokušenie spočíva vo vypätej zmyslovosti pri 
vnímaní sveta i ľudských vzťahov, vo vznútornenom dramatizme a upred-
nostňovaní lyrického ornamentalizmu pred sujetovými postupmi, v expre-
sívnej lexike, v dôsledku čoho sa Pokušenie pokladalo za dielo, ktoré zavŕ-
šilo a systematizovalo roztrúsené intuitívne sklony k próze tohto typu, ako 
nato poukazujú: M. Šútovec, M. Chorváth, M. Bakoš, A.Matuška, A. Mráz. 
E. Pau liny, M Považan. S kľudným svedomím môžeme poznamenať, že 
v diele Margity Figuli nachádzame ňou žiadaný ,,súbor hodnôt, ktoré robia 
ľudský život dôstojným a cenným“.
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Drábeková Zuzana

Donchuanská tematika
vo fínskej literatúre

Anotácia: Donchuanská tematika vo fínskej literatúre predstavuje predo-
všetkým diela nadväzujúce na kalevalského donchuana Lemminkäinena, 
prípadne na Šemeiku z diela Juhaniho Aha. Túto tému reflektujú autori 
mnohých žánrov, poéziou počínajúc cez drámy a krátke prózy. V centre štú-
die sú dva romány z rôznych období: Pieseň o červenom kvete Johannesa 
Linnankoskiho a Byla tady Soňa O. Anje Kauranen. 

Kľúčové slová: donchuanstvo,  pltnícka romantika,  feministická literatúra, 
bildungsromán

Tento príspevok je inšpirovaný jednou z tém niekoľkoročného úspeš-
ného celofakultného  literárneho seminára, spájajúceho tri katedry
a štyri jazykové oblasti s príslušnými literatúrami: španielsku, talian-
sku, švédsku a fínsku. Pri výbere jednotlivých tém seminárov každý 
z nás štyroch zúčastnených vychádzal z vlastnej jazykovej oblasti,
z čoho vyplýva, že danú tému navrhla kolegyňa španielčinárka.

Podľa Ortegu y Gasset „don Juan nie je historickým javom, ktorý 
stačí raz a navždy poznať, ale témou, ktorú si naša fantázia a naše ve-
domie vždy nanovo privlastňujú. Don Juan je mramorovým blokom, 
z ktorého si každý z nás vytesá vlastnú podobizeň. Postava a životný 
príbeh dona Juana prešli obrovskými zmenami pod vplyvom času
i jednotlivých interpretátorov“.1

Donchuanská tematika sa do fínskej literatúry mohla dostať ako 
oneskorená recepcia z pôvodných juhoeurópskych prameňov, ale 
aj prostredníctvom ľudovej poézie inšpirovanej postavami boha-
tierov z ruských bylín, prežívajúcich rôzne ľúbostné pletky. Značné 
množstvo diel reflektujúcich donchuanskú tematiku zaraďuje Fínsko
do celoeurópskeho literárneho kontextu; na druhej strane si fínski 
donchuani zachovávajú svoje špecifiká, ktoré sa integrujú predo-
všetkým v postave Lemminkäinena.2 

S Lemminkäinenom, fínskym „príbuzným“ Dona Juana známym  
z ľudovej slovesnosti a potom z fínskeho národného eposu Kalevala 
(1849) sa ako s archetypom zvodcu  neskôr stretávame aj u ďalších 
fínskych autorov. K Lemminkäinenovi neskôr, v období realizmu, 
pribudol ďalší vo Fínsku všeobecne známy donchuan, karélsky zvod-
ca Šemejka, postava z románu Juha klasika fínskej literatúry Juhani-
ho Aha. Túto melodrámu v roku 1999 s veľkou dávkou irónie sfilmo-
val Aki Kaurismäki.

Prevažná väčšina fínskej „donchuanskej literatúry“ však nadväzuje 
na prvého, kalevalského, donchuana Lemminkäinena, v niektorých 
textoch spomínaného aj ako Ahti zo Saari, alebo Kaukomieli. Silná 
pozícia tohto zvodcu vo fínskej literatúre súvisí v neposlednom rade 
s významnou úlohou, ktorú Kalevala zohrávala v období útlaku a ru-
sifikácie v posledných desaťročiach nadvlády cárskeho Ruska, keď sa 
umenie stalo prostriedkom mobilizácie národa a v podobe fínskej 
formy neoromantizmu, karelianizmu, vyústilo v rokoch 1880-1910 
do zlatého veku fínskeho umenia. Karelianizmus znamenal o. i. ná-
vrat ku kalevalským témam, keď sa umelci, aby pozdvihli národné 
povedomie Fínov, vybrali  po stopách Eliasa Lönnrota na miesta v 
Karélii, kde Lönnrot zbieral runy k fínskemu národnému eposu. K 
týmto umelcom patrili svetoznámy hudobný skladateľ Jean Sibe-
lius (1865-1957), významný maliar, o. i. predstaviteľ fínskej podo-
by secesie a symbolizmu Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), básnik 
Eino Leino (1878-1926), ale aj Johannes Linnankoski a mnohí ďalší. 
Všetci títo siahli tiež po iných kalevalských témach, avšak každého
z nich zaujala práve postava kalevalského donchuana Lemminkäine-

1 MÉSZÁROS, András. Závan transcendencie o časovosti lásky. 1. vyd. Bratisla-
va: Kalligram, 2001, 180 s. ISBN 80-714-9362-7, s. 170. 

2 KHÝROVÁ, Lenka: Donchuanovská tematika ve finské literatuře. Praha: Uni-
verzita Karlova, Ústav obecné lingvistiky 2013.
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na. Jedným z najpôsobivejších diel Akseliho Gallen-Kallelu je obraz 
Lemminkäisen äiti (Lemminkäinenova matka), jednou z najpopulár-
nejších kalevalských skladieb Jeana Sibelia suita Lemminkäinen op. 
22 (1893), pozostávajúca zo štyroch častí: 1. Lemminkäinen ja saaren 
neidot (Lemminkäinen a panny zo Saari), 2. Tuonelan joutsen (Labuť 
z Tuonely), 3. Lemminkäinen tuonelassa (Lemminkäinen v Tuonele) 
a 4. Lemminkäisen kotiinpaluu (Návrat Lemminkäinena). Z mlad-
ších hudobných skladateľov sa lemminkäinenovskej (donchuanskej) 
témy zmocnil o. i. Erik Bergman (1911-2006) rozsiahlou zborovou 
skladbou Lemminkäinen (1984), ktorú však pre nezvyčajnú nároč-
nosť veľmi zriedka zaraďujú do svojich repertoárov spevácke zbory. 
Kalevala je od svojho zrodu trvalou inšpiráciou nielen fínskych, ale 
aj zahraničných umelcov. 

Donchuanskú (lemminkäinenskú) tému vo fínskej literatúre spra-
covali viacerí klasici fínskej literatúry. Zachris Topelius (1818–1898) 
v divadelnej hre Prinsessan af Cypern (Cyperská princezná, 1860) za-
sadil Lemminkäinenov príbeh do antického prostredia a Volter Kilpi 
(1874-1939) spracoval túto tému o. i. v krátkych prózach Lemmin-
käinen Saarella (1902, Lemminkäinen na ostrove Saari) a Don Jua-
nin monologi (1902, Don Juanov monológ). Jednotlivým dielam sa 
podrobnejšie venuje v svojej vynikajúcej bakalárskej práci študentka 
Karlovej Univerzity v Prahe Lenka Khýrová3. My sa tu však zame-
riame na dva významné romány z rôznych období, ktoré vo fínskej 
literatúre reflektujú tému donchuanstva. 

1 Johannes Linnankoski: Pieseň o červenom kvete

Jedným z prvých fínskych bestsellerov, najprekladanejším dielom 
fínsky písanej literatúry prelomu 19. a 20. storočia bol román Jo-
hannesa Linnankoskiho Laulu tulipunaisesta kukasta (1905, Pie-
seň o červenom kvete, po slovensky 1945). Preklad tohto románu 
bol vôbec prvým prekladom románu fínskeho autora do slovenči-

ny. O jeho čitateľskom úspechu u nás (a nielen u nás) svedčí, že ho
na Slovensku  znova vydali hneď nasledujúci rok a potom ešte dvad-
sať rokov po prvom vydaní, v roku 1965.

Johannes Linnankoski (vl. menom Vihtori Peltonen, 1869-1913) 
patrí k najvýznamnejším predstaviteľom symbolistických a deka-
dentných tendencií vo fínsky písanej próze. Hlavnou témou jeho 
románov je napätie medzi vzdorom, vitalizmom a etickým impera-
tívom, konkrétnejšie medzi variáciami na nietzscheovského nadčlo-
veka a tolstojovskou ideou kresťanskej pokory.4

Pieseň o červenom kvete je príbeh fínskeho donchuana („Lem-
minkäinena“) Olaviho Koskelu, ktorý sa vzbúri proti tradičným pat-
riarchálnym normám a namiesto, aby pokračoval v šľapajach svojho 
otca a zveľaďoval gazdovstvo, odíde z domu a pridá sa k pltníkom.

Tento román patrí k dielam tzv. pltníckej romantiky vo fínskej lite-
ratúre. Okrem neho  sem patria napríklad Tukkijoella (1899, Pltníci) 
od Teuva Pakkalu alebo Ihmiset suviyössä (1934, Ľudia v letnej noci) 
od Fransa Eemila Sillanpää. Pltníci predstavujú silné, maskulínne 
typy mužov, ale pltníctvo symbolizuje aj vykorenenosť. Napríklad 
v diele Sillanpääho je pltník Nokia nemanželský syn, ktorý nevie, 
kde má korene a má inú sexuálnu orientáciu. V poézii sa tejto téme 
venoval napríklad básnik zlatého veku fínskej literatúry Eino Leino 
(napr. báseň Koskenlaskija [Pltník] zo zbierky Pyhä kevät [1901, Po-
svätná jar]). 

Pltníctvo je na jednej strane symbolom slobody jedinca, zahŕňa 
však aj prvky dekadencie. Pieseň o červenom kvete je príbeh deka-
dentného zvodcu, variáciou príbehu Dona Juana, aj keď zasadený 
do ľudového prostredia. Symbolom úpadku je premena hlavného 
hrdinu zo sedliaka na pltníka. Pltník predstavoval v dobovej fínskej 
spoločnosti modernú profesiu, s ktorou sa bežne spájali predstavy 
dekadencie a skazenosti. Je to aj symbol prelietavosti, podobne ako  
námorník, má pltník Olavi v každom prístave iné dievča. 

V Linnankoskiho románe stoja proti sebe na jednej strane pudy 
a príťažlivosť hlavného hrdinu Olaviho Koskelu a na druhej strane 

3 KHÝROVÁ, Lenka: Donchuanovksá tematika ve finské literatuře. Bakalárska 
práca. 2013. Ved. práce Jan Dlask. Praha: Univerzita Karlova. Filozofická fa-
kulta. Ústav obecné lingvistiky.  

4 PARENTE-ČAPKOVÁ, Viola: Finská literatura. In: HUMPÁL, Martin - KA-
DEČKOVÁ, Helena - PARENTE-ČAPKOVÁ, Viola. Moderní skandinávské 
literatury: 1870-2000. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006, 470 s. ISBN 80-246-
1174-0, s. 394. 
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normy patriarchálnej spoločnosti a rodiny, ktoré Olavi uspokojo-
vaním svojich pudov porušuje. Tento príbeh dekadencie sa však 
nekončí záhubou, ale nápravou pomocou silnej, v tomto prípade 
predovšetkým eticky, silnej ženy.5 Meno tejto osudovej ženy Kyl-
likki odkazuje na rovnaké meno manželky kalevalského zvodcu 
Lemminkäinena. „Moisiova dcéra sa menuje Kyllikki, okrem nej 
ani jedno dievča nemá také meno a vraj ho niet ani v kalendá-
ri.“6 Kyllikki a ďalšie ženské postavy v románe (napríklad Olaviho 
matka) predstavujú morálnu silu v kontraste s Olaviho slabosťou. 
Olaviho vášeň pre erotické dobrodružstvá ustupuje ideálu „čisto-
ty“, zosobnenému týmito ženami. Na rozdiel od Dona Juana Tirsa 
de Molinu, kde synovo správanie odsúdi otec, je v prípade Olavi-
ho najväčšou autoritou matka. Olaviho otec má temné tajomstvo
a riadi sa pokryteckou morálkou, na rozdiel od svojej morálne čis-
tej manželky.  Keď bol Olavi v noci za frajerkou a vracal sa od nej 
domov, „vonku vo tme stála stará žena. Stála nehybne ako socha: 
tvár mala zvraštenú, skoro skamenenú a v pohľade toľko smútku
a bolesti, že šuhaj cítil, ako by na neho bolo padlo veľké, ťažké breme-
no… Šuhaj sa striasol ako v zimnici; a pocítil, ako mu tvárou steká 
teplý prúd sĺz.“7 Po chvíli mu matka povedala: „Áno, tak to má byť, 
koho ľúbime, toho si máme vziať. Ale vieš, že ešte nikto z nášho rodu 
si nevzal za ženu slúžku… A čo je láska… to ty ešte nevieš.“8 Keď ho 
otec vyženie z domu, matka synovi na rozlúčku povie: „Si po otcovi, 
obaja sa neobzeráte veľmi, čo robíte, či rúcate, či staviate… Neoklam 
nikoho, čo sľúbiš, splň, nech je ten človek z akéhokoľvek stavu.“9 Vďa-
ka tomu po mnohých dobrodružstvách zvíťazí u Olaviho napokon 
etika nad ľahkomyseľnosťou a v závere románu je prvok individu-
álnej vzbury potlačený.  Olavi sa ožení s Kyllikki, splodí s ňou dieťa 

a stane sa udatným novousídlencom, ktorý pracuje pre blaho ľudu 
a národa, kultivuje pôdu a suší močiare. Obraz vysušenej bažiny, 
ktorá v literatúre prelomu storočí často symbolizuje podvedomie 
a temné, ale tvorivé sily, možno interpretovať ako zrieknutie sa 
týchto možností a návrat k istotám a Linnankoskiho román sa teda 
končí optimisticky.10 

Od začiatku do konca románu bojuje v Olavim rozpor medzi dvo-
ma identitami, ktorý sa prejavuje raz ako vzdor, inokedy ako pokora. 
Kajúcnik donchuan diskutuje o rovnoprávnosti so ženou. Ako seve-
ran dospeje na záver pokojnou premenou, nie revoltou. 

Tento román teda je – na rozdiel od pôvodného Dona Juana –
z hľadiska hlavnej postavy bildungsrománom, hrdina sa v priebehu 
románu vnútorne formuje, vyvíja od „mladistvej neuvedomenosti
k výraznejšie profilovaným kultúrno-civilizačným hodnotám“11. 

Kajúcnik Olavi napíše po rokoch list Kyllikki, tej jedinej, na kto-
rej mu spomedzi jeho nespočetných známostí záležalo: Pýtam sa Ťa: 
„chcela by si sa ešte raz vybrať so mnou na cestu, no už nie na krátku, 
ale na dlhú, ktorej cieľ nepoznáme? Nemôžem Ti sľúbiť, že sa cesta 
skončí šťastne, ale sľubujem Ti, že ak je tvoja ruka dosiaľ voľná a ak 
mi ju podáš z vlastnej vôle a s dôverou, nikdy Ťa neopustím, nech by 
sa stalo čokoľvek.“12 

Linnankoskiho Pieseň o červenom kvete odkazuje napriek mno-
hým dekadentným črtám na nevyhnutnosť zmeny. V diele sú na-
vzájom v opozícii slobodné pltníctvo a sedliactvo. Zvádzanie žien 
a bujarý život privedie hlavného hrdinu do prázdnoty, z ktorej sa 
donchuan Olavi pomaly vracia k stratenému ideálu, keď začína sta-
vať nové hospodárstvo. Pieseň o červenom kvete je takto tiež príbeh 
o fínskom mužovi a kríze maskulinity v kultúre, ktorá vyzerá čoraz 

5 ROJOLA, Lea (ed.). Suomen kirjallisuushistoria 2: Järkiuskosta vaistojen 
kapinaan. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999,. 376 s. ISBN 
951746133x. – Johannes Linnankoski, s. 146

6 LINNANKOSKI, Johannes: Pieseň o červenom kvete. Turč. Sv. Martin: Živena 
1945, s. 100

7 LINNANKOSKI, Johannes: Pieseň o červenom kvete. Turč. Sv. Martin: Živena 
1945, s. 29. 

8 tamže, s. 32.
9 tamže, s. 37.

10 PARENTE-ČAPKOVÁ, Viola: Finská literatura. In: HUMPÁL, Martin - KA-
DEČKOVÁ, Helena - PARENTE-ČAPKOVÁ, Viola. Moderní skandinávské 
literatury: 1870-2000. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006, 470 s. ISBN 80-246-
1174-0, s. 394. 

11 VALČEK, Peter. Slovník literárnej teórie A-Ž. 2., doplnené a opravené vyd. 
Bratislava: Literárne informačné centrum, 2006, 351 p. ISBN 978-808-9222-
094., s. 40

12 LINNANKOSKI, Johannes: Pieseň o červenom kvete. Turč. Sv. Martin: Žive-
na 1945, s. 227.
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feminínnejšie.13 Ženské postavy sú v tomto diele najpozitívnejšie, 
najsilnejšie, príznačné pre obdobie prelomu 19. a 20. storočia, keď 
sa na scénu dostáva nová žena. Iba ona môže uspieť pri zušľachtení 
hrdinu a vymaniť ho z dekadencie. Netreba zabúdať ani na to, že toto 
dielo bolo napísané v období, keď vo Fínsku ženy ako prvé v Európe 
dostali volebné právo. 

Jazyk románu je plný prírodných obrazov, ktoré symbolizujú city 
Olaviho. Olavi má dar reči. Svoje lásky často nazýva menami kvetov ale-
bo iných javov prírody. Kvet má pritom sexuálnu symboliku, rovnako 
ako červená farba, je to aj symbol života, lásky, ale v podobe krvi môže 
znamenať aj utrpenie. Jazyk románu je plný zvukov prírody, riekaniek, 
básničiek, onomatopoetického napodobňovania prírodných zvukov. 

2 Anja Kauranen: Bola tu Soňa O.

V roku 1973 si vo filme režiséra Rogera Vadima Don Juan 73 s podti-
tulom Don Juan ou si Don Juan éteit une femme  (Don Juan alebo Keby 
bola Don Juanom žena) vymenili úlohy muži a žena. O osem rokov 
neskôr vtrhli na literárnu scénu s obrovským rozruchom dve autorky, 
ktorými sa začína nové obdobie literatúry písanej ženami. Boli to Anja 
Kauranen (neskôr Snellman) so svojím debutovým, neskôr kultovým 
románom punkovej generácie Sonja O. kävi täällä (1981, po česky Byla 
tady Soňa O., 1992) a Annika Idström so svojim druhým románom Is-
äni, rakkaani (Otec, moja láska). Spochybňovanie genderových rolí je 
jednou z hlavných tém literatúry, najmä vo fínskom románe 80. rokov 
20. storočia, ktoré aj z tohto hľadiska možno považovať za zlatý vek 
literatúry písanej ženami. Bolo to obdobie najradikálnejšieho nástupu 
ženských autoriek a ženskej literatúry od začiatku 20. storočia, od čias 
Minny Canth, Marie Jotuni, či L. Onervy, keď fínske ženy získali ako 
prvé na svete aktívne aj pasívne volebné právo.14 

Fínskošvédske feministické autorky mali pred fínskojazyčnými 
mierny „náskok“. V čase, keď sa o slovo hlásila fínskojazyčná ge-
nerácia spisovateliek-feministiek, vďaka epickej básnickej skladbe 
Arhundradets kärlekssaga (1978, Príbeh lásky storočia, po slovensky 
1996) už fínski čitatelia stihli zaregistrovať jej autorku Märtu Tik-
kanen, ktorá predtým debutovala knihou s tabuizovanou témou 
Män kan inte våldtas (1976, Mužov nemožno znásilniť, po slovensky 
1998). V iných severských krajinách, najmä vo Švédsku zaznamena-
la táto fínskošvédska priekopníčka feministickej literatúry úspech, 
konzervatívne Fínsko ju však prijalo chladne. 

Kultový a kontroverzný debut Anje Kauranen-Snellman (1954) 
je fínskou ukážkou žánru nazývaného v anglosaských literatúrach 
„woman-centered novel“, akýmsi feministickým bildungsrománom, 
reflektujúcim aj spontánnu a spolitizovanú kultúrnu revoltu vo 
Fínsku sedemdesiatych rokov 20. storočia. Svojim sústredením sa 
na mestské prostredie sa dištancovala od tzv. veľkej tradície fínskej 
prózy, agrárneho realizmu a manifestačne sa hlási k dedičstvu Miku 
Waltariho, zakladateľa modernej „urbánnej prózy“ vo fínčine.15

Sinikka Tuohimaa označuje Anju Kauranen a Arju Tiainen, pred-
stavujúce nový typ autoriek vstupujúcich do fínskej literatúry koncom 
sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov 20. storočia za „dcé-
ry satana“, keďže je pre ich tvorbu príznačné agresívne, ale zároveň aj 
poetické používanie jazyka. Nemajú rešpekt k zaužívaným názorom na 
materstvo, manželskú vernosť a úlohy manželky. Obe zobrazujú ženy, 
ktoré podobne mužom idú z postele do postele. A obe neľútostne kriti-
zujú ženu, ktorá je spoluvinníčkou svojho podrobeného postavenia.16

Román Bola tu Soňa O. ohromil čitateľov otvorenou sexualitou, 
neviazaným slangom a predovšetkým obrazom ženy intelektuálky, 
vymykajúcim sa z dovtedajších stereotypov. Predstavuje akúsi odyseu 
mladej ženy, ktorá strieda milencov,  užíva drogy, robí výstrednosti, 
aby napokon našla sama seba. Soňa O. nestrieda len mužov, má vzťah 

13 ROJOLA, Lea (ed.). Suomen kirjallisuushistoria 2: Järkiuskosta vaistojen 
kapinaan. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999,. 376 s. ISBN 
951746133x. – Johannes Linnankoski, s. 173-174.

14 KARKAMA, Pertti. Kirjallisuus ja nykyaika: suomalaisen sanataiteen teemo-
ja ja tendenssejä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, [1994], 344 p. 
ISBN 95-171-7816-6, s. 284-285. *** Dovtedy mali ženy iba aktívne volebné 
právo jedine na Novom Zélande. 

15 PARENTE-ČAPKOVÁ, Viola: Proměny realismu více či méně magického. 
In: Literární noviny 21./ 22.5.2006, s. 10

16 TUOHIMAA, Sinikka Vahvat naiset ja saatanan tyttäret… Naiskirjallisuu-
den näkymiä Suomessa tänään. S. 110- 115. In: TUOHIMAA, Sinikka. Na-
inen, kieli ja kirjallisuus. Helsinki, Finland: Gaudeamus, 1988, 115 p. ISBN 
95-166-2460-X. 
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aj so ženou, Milkou, s ktorou sa zoznámi v psychiatrickej liečebni. 
Lekárovi liečebne hovorí: „Jsem tady kvůli mužům a jenom kvůli 
mužům se trápím, copak jsi na to ještě nepřišel, ty inženýre lidskejch 
mozků?“17. Po epizóde s Milkou však Soňa príde k záveru, že či už
v kladnom alebo zápornom zmysle skoro všetci muži, s ktorými mala 
čo do činenia jej niečím prispeli k tomu, aby našla seba samu, každý
z nich jej tak či onak na tej čudnej ceste pomohol. 

Okrem milostných dobrodružstiev hlavnej hrdinky, „ženského 
Casanovu, co chce přetromfnout mužský“, je kniha hotovým kalei-
doskopom kultúrneho a spoločenského života Fínska. Svojím drsným 
„chlapským“ slovníkom hlavná hrdinka narúša predstavy o tradičnom 
ponímaní „nežného pohlavia“. Soňa O. sa pokúša zrušiť duality žen-
ského obrazu a nájsť „vierge moderne“,  modernú ženu v duchu fín-
skošvédskej modernistky Edith Södergran, v ktorej by sa spájalo zlé
a dobré, prostitútka a madona, objekt a subjekt, muž a žena: „Já nejsem 
žena. Jsem neutrum.“ Táto neutralizácia však nie je v nijakom prípade 
popretím pohlavnosti, je skôr dištancovaním sa od binarity, v ktorej 
býva pohlavnosť zväčša vyjadrená, od typológie rodových charakte-
rov, stereotypov, ktoré mužskému priraďovali racionalitu, poriadok
a panstvo, ženskému  naopak citovosť, nehomogénnosť a pasivitu. Túto 
ambivalentnosť literatúry písanej ženskými autorkami podčiarkuje
vo svojej štúdii o fínskej literatúre písanej ženami aj Anikó Polgár.18 
Soňa O. je akousi ženskou paródiou Linnankoskiho Olaviho z románu 
Pieseň o červenom kvete, ktorá si prisvojila mužské vzory správania
a chce konať rovnako ako konali muži po stáročia. 

2.1 Z objektu subjekt

Pre Casanovu (aj Dona Juana) je žena objektom. „Objektovosť ženy 
sa zachováva tým, že v milovaní ju Casanova len používa. Vzťah Ca-
sanovu k ženám je preto stav ne-lásky.“19 

V debutovom románe Anje Kauranen sa hlavná hrdinka stáva
z objektu subjektom a mnohí muži, naopak, objektmi. Aj vzťah s Mi-
kaelom Rodákom, s ktorým jediným sa  takmer zosobášia,  učí Soňu 
maskulinite: „ve mně prosvítá bouřlivá, seversky drsná a tvrdá mas-
kulinita […] Pod objektem se skrýval subjekt.“20. Keď Soňa stretne 
Karriho, ten ju nechá byť subjektom. Soňa o ňom hovorí: „A miluje 
mě právě takovou jaká jsem. Miluje ve mně Soňu i Sofii […] Máš 
mě pannu a mě děvku. Dám ti svou ctižádost i svý mindráky […] 
Poprvé mám pocit, že s každým slovem neubývám, ale nabývám,
a že s každou větou nevysychám, ale sládnu […] Před tebou jsem si 
s nikým netroufla bejt opravdu upřímná, ženskej Casanova, co chce 
přetrumfnout mužský […] Byla jsem plná vzdoru, ale vždycky je-
nom do tý doby, než tlak překročil únosnou mez.“21. 

Soňa je nesporne aktívnym subjektom, raz maskulínnym, inoke-
dy feminínnym. 

Ako subjekt sa Soňa správa, keď podobne mužským „kolegom“ 
donchuanom klasifikuje svoje „objekty“: „Ke svýmu překvapení jsem 
zjistila, že muže automaticky v duchu dělím na madony a kurvy,
s těma prvníma mě spojuje sáček Liptonu a s těma druhýma vášeň.“22.

2.2 Nestálosť a útek

Soňa vyrastala v robotníckej štvrti Helsínk v rodine, kde otec alko-
holik a matka zodraná v práci na ňu neplytvali prejavmi nežnosti. 
Nemala pred sebou nasledovaniahodné vzory harmonickej rodiny. 
„Nevěděla jsem, od koho z nich se mám učit. Fotrův rozervaný ne-
pokoj a romantická touha po minulosti versus matčin puntičkářský 
smysl pro povinnost a přísný socialistický realismus přítomné chví-
le. Co si vybrat, mátinu okázalou obětavost, nebo fotrovy rozvrat-
ný vášně?“23 Možno aj preto vidí manželstvo vo veľmi negatívnom 
svetle a, hoci so synom kňaza Mikaela Rodáka, ktorý si ju chce vziať, 
čaká dieťa, zo zväzku včas vycúva. Podobne ako Don Juan, ibaže17 KAURANEN, Anja. Byla tady Soňa O. 1. vyd. Praha: Ivo Železný, 1992, 160 s. 

ISBN 80-711-6078-4., s. 112.
18 POLGÁR, Anikó:  Harcias feleségek és androgün szüzek. [elektronická verzia] 

In: Új Szó Online. 55. ročník, piatok 13. 12. 2002. Dostupné: http://ujszo.
com/cimkek/gondolat/2002/12/13/harcias-felesegek-es-androgun-szuzek

19 MÉSZÁROS, András. Závan transcendencie o časovosti lásky. 1. vyd. Bratisla-
va: Kalligram, 2001, 180 s. ISBN 80-714-9362-7, s. 161. 

20 KAURANEN, Anja. Byla tady Soňa O. 1. vyd. Praha: Ivo Železný, 1992, 160 s. 
ISBN 80-711-6078-4., s. 127. 

21 tamže, s. 150-151. 
22 tamže, s. 98. 
23 tamže, s.127.
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v opačnom „garde“, teda vo vzťahu s mužmi Soňa ako „don Juan 
chce prekonať svoje obmedzené bytie pomocou lásky, napriek tomu 
sa ľaká naplnenia. Zdá sa mu totiž, že stráca sám seba, lebo obja-
vuje v sebe ženu. Toto je základné protirečenie medzi Casanovom
a donom Juanom: keďže don Juan je filozofom lásky, vždy naráža na 
základné mystérium vzťahu muža a ženy, na to, že úlohy sú zameni-
teľné a že v láske môžeme najľahšie stratiť vlastnú tvár.“24. Don Juan 
preto vždy zuteká. Takto sa chce zachrániť pred tým, aby si ho nejaká 
žena neprisvojila.25

„Na chvíli jsem byla šťastne zamilovaná a těhotná, pálila jsem 
mosty, vedoucí do minulosti, a dávala jí navždy sbohem. Byl to 
okamžik, kdy jsem očekávala od budoucnosti Něco Velikého. Štěstí 
a pokoj a harmonii a bezpečí, exportní finský design od exkluzivní 
firmy Marimekko a mystérium šťastných večerů u domácího krbu, 
to všechno jsem si umínila zkusit, ano, zkusit, tak jako se zkouše-
jí tripy do Kodaně nebo LSD… Ale pak to krachlo. Můj báječný
a milovaný skoromuž Mikael Rodák, miláček Miki, vyrovnaný
a zodpovědný Michal, demokratický a tolerantní Mikulka, něžný 
Miška, který umýval nádobí, okna a moje záda, mi začal připadat 
jako zbytečná přítěž …“26. Soňa O. sama poznamenáva, že útek bol 
pre ňu vždy synonymom slobody. 

Resumé

Oba romány s donchuanskou tematikou, aj Pieseň o červenom kvete aj Bola 
tu Soňa O. sú bildungsrománmi, aj keď román Anje Kauranen je skôr iro-
nickou verziou bildungsrománu, resp. feministickým bildungsrománom. 
Vzťah k rodičom je podobný v tom, že Olaviho vyháňa z domu pokrytec-
ký otec, Soňu O. otec alkoholik. Matka Olaviho predstavuje morálne čistú, 
silnú ženu, príznačnú pre literatúru prelomu 19. a 20. storočí, ktorá je pre 
syna prirodzenou autoritou a pod vplyvom ktorej (spolu s ďalšími silnými 
ženami) sa Olavi z dekadentného pltníckeho intermezza vráti k pôvodnému 
povolaniu, vysúšaniu močiara a zveľaďovaniu gazdovstva. Matka Sone O. je 
upracovaná a obetavá, ale so Soňou si nevedia nájsť k sebe cestu. Prostredie, 
v ktorom sa donchuan Olavi pohybuje je vidiek, rieky, po ktorých splavu-
je drevo a podobne námorníkovi v každom prístave má iné dievča. Don-
chuanka Soňa O. sa pohybuje v meste. Aj s prostredím, ale tiež s obdobím 
vzniku oboch románov súvisí ich jazyk. U Linnankoskiho prírodné obrazy, 
symbolika, romantická výrečnosť hlavného hrdinu, u Kauranen mestský 
slang, drsné, hrubé, až oplzlé výrazy, ktoré tradične ženy nepoužívali. Ale 
autorka aj hyperbolizáciou podčiarkuje svoj zámer.   

24 MÉSZÁROS, András. Závan transcendencie o časovosti lásky. 1. vyd. Bratisla-
va: Kalligram, 2001, 180 s. ISBN 80-714-9362-7, s.171-2.

25 Tamže s. 173.
26 KAURANEN, Anja. Byla tady Soňa O. 1. vyd. Praha: Ivo Železný, 1992, 160 s. 

ISBN 80-711-6078-4., s.15.
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Tiivistelmä

Don Juan on innostanut monia kirjailijoita ulkomailla mutta myös Suomessa. 
Suomalaisessa  kirjallisuudessa on „omia“ viettelijöitä kansanrunouden 
Lemminkäisen ja Juhani Ahon Shemeikan hahmossa. Lemminkäinen 
on kuitenkin Suomen kirjallisuudessa ja taiteessa yleisempi. Artikkelissa 
verrataan Johannes Linnankosken Laulu punaisesta kukasta romaanin 
päähenkilön ja Anja Kaurasen Sonja O. kävi täällä „donjuaninsuutta“. 
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