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Lectori salutem!

Mint köztudott, a rövid életű Nova Posoniensia a tizennyolcadik 
század legjelentősebb latin nyelvű sajtóorgánumaihoz tartozott: Po-
zsonyban, heti rendszerességgel jelent meg a polihisztor Bél Mátyás 
szerkesztésében 1721 márciusa és 1722 szeptembere közt. Az olvasó, 
természetesen, ezúttal nem latin nyelvű hetilapot tart a kezében, szó 
sincs a vállalkozás megújításáról: évkönyvünk részint hagyomány-
tiszteletből, részint csengése miatt vette föl ezt a nevet. 

Pozsonyi újdonságokról, hírekről tudósítunk mi is, nevezetesen
a szlovákiai magyarság legrégebbi és legjobb hagyományokkal ren-
delkező műhelyébe engedünk bepillantást. Az évkönyv elsődleges 
célja, hogy dokumentálja a tanszéken zajló tudományos és művé-
szeti és pedagógiai tevékenységet, hogy felmutassa annak legjobb 
eredményeit, hogy érvényes módon kapcsolódjon be a nemzetközi 
tudományos párbeszédbe. 

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 eszköz-
tárával tesszük. Tanszékünk négy oktatási programja (magyar sza-
kos tanárképzés, tolmácsképzés, hungarológiai képzés, finn nyelvi és 
irodalmi képzés) a tudományterületek széles skáláját vonultatja fel,
s épp ez a sokszínűség hat ösztönzőleg arra a csapatmunkára, mely-
nek eredményei remélhetőleg folyamatos igényességgel mutatkoz-
nak majd meg a jövőben is. A team-munka sikerét bizonyítja a tan-
székünkön zajló Irodalmi és nyelvi menedzselés című (1/0233/11-es
számú) hároméves projekt is, melynek részeredményei már ebben 
az évkönyvben is olvashatók (lásd Lanstyák István, Misad Katalin, 
Dusík Anikó és Csehy Zoltán tanulmányait).
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A tanszék első évkönyve nem pusztán az oktatók műhelyéből ki-
került tudományos dolgozatokat szándékozik felsorakoztatni, de he-
lyet kapnak benne a doktoranduszok, illetve a tehetséges hallgatók 
legjobb munkái is. A tudományos tevékenység mellett tanszékünk 
hagyományosan irodalom- és művészetcentrikus orientáltságú: ezt 
bizonyítja az évkönyv irodalmi melléklete is, mely hallgatóink szép-
írói munkáiból is ízelítőt nyújt. 

Külön örömünkre szolgál, hogy rendszeresnek szánt évkönyvünk 
első száma a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi 
Kara megalakulásának 90. évfordulójára jelenik meg.

A szerkesztők

Lectori salutem!

Je všeobecne známe, že latinsky písaná Nova Posoniensia bola jed-
ným z najvýznamnejších časopisov 18. storočia, a to napriek tomu, 
že mala len krátku životnosť. Vychádzala raz týždenne v Prešporku
v redigovaní polyhistora Mateja Bela od marca r. 1721 do septem-
bra r. 1722. Čitateľ však tentoraz samozrejme nedrží v ruke latin-
sky písaný časopis, nevraciame sa do minulosti – náš zborník sme 
pomenovali týmto názvom jednak z úcty k tradíciám, jednak kvôli 
zvučnosti mena.

Ale aj my Vám sprostredkujeme najnovšie správy, a to zo sveta 
hungarológie, literárnej vedy a lingvistiky, pričom Vám povolíme 
nazrieť do najstaršej a najvýznamnejšej dielne maďarských literátov 
a jazykovedcov na Slovensku. Primárnym cieľom nášho zborníka je 
dokumentovať vedeckú, umeleckú a pedagogickú činnosť charakte-
ristickú pre našu katedru, ďalej predstaviť výsledky našej práce, na 
základe ktorej sa nám podarilo získať oprávnenosť zapojiť sa do me-
dzinárodného vedeckého dialógu.

Vychádzajúc z nášho postavenia pozorne sledujeme prieskumy 
týkajúce sa osudu Maďarov na Slovensku, výskumy v oblasti sloven-
sko-maďarských vzťahov a vzájomných vplyvov, ale robíme to vý-
lučne na základe skúmania empirickej skutočnosti, a nezabúdame 
pritom ani na prísne zásady a pravidlá kvalitnej vedeckej činnosti. 
Všetky štyri študijné programy zabezpečené našou katedrou (uči-
teľstvo, tlmočníctvo a prekladateľstvo, hungarológia a fínsky jazyk
a kultúra) vynikajú svojou rôznorodosťou, ktorá pozitívne vplýva na 
tímovú prácu. Jedným z dôkazov úspešnej komunikácie spolupra-
covníkov katedry je aj súčasný trojročný projekt s názvom Literárny 
a jazykovedný manažment (č. 1/0233/11), ktorého čiastkové výsled-
ky sa nachádzajú práve v tomto zborníku.
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Prvé číslo nášho zborníka teda predstavuje vedecké práce z diel-
ne spolupracovníkov katedry, ale svoje miesto v ňom našli aj práce 
našich interných či externých doktorandov a nadaných poslucháčov. 
Okrem vedeckej činnosti sa naša katedra tradične orientuje na lite-
rárno-umeleckú činnosť – o tom svedčí aj príloha zborníka, ktorá 
obsahuje ukážky z literárnej činnosti našich poslucháčov.

Zvlášť veľkú radosť máme z toho, že zborník vychádza v čase osláv 
90. výročia založenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave.

Redaktori zborníka I.
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Lanstyák István

A nyelvi ideológiák néhány általános 
kérdéséről1

Annotáció: A dolgozat bevezető részében a nyelvi ideológiák háromféle 
értelmezését mutatom be, majd elkötelezem magam ezek egyike mellett. 
Utána egy példával szemléltetem a nyelvi ideológiák különböző megjele-
nési formáit. Szót ejtek továbbá a nyelvi ideológiák egyik fontos jellemző-
jéről, arról, hogy nagy részüket analóg társadalmi-politikai ideológiák, el-
vek, meggyőződések, magatartásformák támogatják. Dolgozatom érdemi 
részében bemutatom a nyelvi ideológiák hat tartalmi csoportját, példákkal 
szemléltetve.

Kulcsszavak: nyelvi ideológia, ideológia, hatalom, érdek, nyelvi változás, 
nyelvhelyesség

1. Bevezetés

A magyar nyelvközösségben működő nyelvi ideológiák feltárása
a magyar nyelvtudomány egyik fontos és sürgős feladata. Amint 
tudjuk, a nyelvi ideológiák – akárcsak a nyelvi mítoszok – szorosan 
beágyazódnak az érintett közösségek kultúrájába, s hatékonyan be-
folyásolják az emberek nyelvről való gondolkodását, ezáltal pedig 
nyelvi viselkedésüket, ill. nyelvi viselkedésük mások által történő 

1 Az írásom alapjául szolgáló kutatások az 1/0233/11 számú, Jazykový a liter-
árny manažment v multikulturálnom priestore megnevezésű VEGA-projekt 
keretében folytak és folynak a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és 
Irodalom Tanszékén. Itt köszönöm meg Kitlei Ibolya segítségét.
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értelmezését is.2 Mivel a nyelvi változások a nyelvi viselkedés meg-
változásának következményei, a nyelvi ideológiák a beszélők nyelvi 
viselkedésének befolyása révén nyelvi változásokat is előidézhetnek, 
illetve befolyásolhatják a folyamatban lévő nyelvi változások menetét 
és ütemét. A nyelvi ideológiák meghatározó szerepet játszanak a kü-
lönféle kulturális, gazdasági, po liti kai stb. intézményeknek (köztük 
magának az államnak) a nyelvstratégiájában és nyelvpolitikájában 
is, s gazdasági, kulturális, politikai és más érdekek húzódnak meg 
mögöttük. 

A nyelvi ideológiák mindig túlmutatnak magán a nyelven: a nyel-
vi viszonyok befolyásolása által az egyes társadalmi csoportok társas 
viszonyait is befolyásolják. Azt is mondhatjuk, hogy a nyelvi ideo-
lógiák a nyelvet és a nyelvhasználatot konkrét társadalmi csoportok 
politikai, gazdasági, kulturális stb. érdekeinek megfelelően láttatják 
(még akkor is, ha azt a látszatot keltik, hogy „össztársadalmi” érdeket 
képviselnek).

Jómagam a nyelvalakítás témaköre felől közelítem meg a nyel-
vi ideológiákat. Évek óta foglalkoztat az a kérdés, hogyan lehetne
a nyelvmenedzselés-elméletre3 alapozva kialakítani egy olyan nyelv-
alakítási elméletet és gyakorlatot, amely képes hatékonyan, „jó irány-
ba” befolyásolni a nyelvi folyamatokat; ennek kapcsán számot kellett 
vetnem a létező nyelvműveléssel mint a nyelvalakítás legismertebb 
– és sokat bírált – válfajával.4 Így kerültek figyelmem középpontjába 
a nyelvi ideológiák, ezeken belül elsősorban a nyelvhelyességi ideoló-
giák: nemcsak azért, mert a létező nyelvművelés erőteljes ideológiai 
meghatározottsága nagyon is szembeötlő (l. Lanstyák 2010a, 2010b), 
hanem azért is, mert mindenfajta nyelvalakító, sőt mindenfajta nyel-
vi tevékenységet, így a nyelvészeti kutatásokat is befolyásolják a kü-
lönféle nyelvi ideológiák. Pl. föntebb azt írtam, a nyelvalakítás célja, 
hogy „jó irányba” befolyásolja a nyelvi folyamatokat. Azt azonban, 

hogy mi a „jó irány”, csak valamilyen ideológiai alapról tudjuk meg-
mondani. Aki pl. a homogenista ideológiát vallja magáénak, annak 
a „jó irány” az, ha a központi magyar standard egyre nagyobb teret 
nyer a nyelvjárások és a határon túli állami változatok rovására, vagy 
akár a kisebbségi nyelvek rovására is. Aki viszont pluralista vagy 
vernakularista alapokon áll, az inkább a nyelvi változatosság megőr-
zését vagy akár megerősítését tartja „jó iránynak”, akár egy nyelven 
belüli változatosságról van szó, akár különböző nyelvekről.5

A nyelvhelyességi ideológiák vizsgálata kapcsán6 nem hagyhattam 
figyelmen kívül más, általánosabb jellegű ideológiákat sem, mivel
a nyelvhelyességi ideológiák általában ilyen általánosabb ideológi-
ákban gyökereznek, azokból vezethetők le. Annak érdekében, hogy
a nyelvi ideológiák szövevényében tájékozódni tudjak, kialakítottam 
egy bizonyos rendszerezést (l. pl. Lanstyák 2010b). Mivel az elmúlt 
hónapokban ez a rendszerezés radikálisan megváltozott, s egyébként 
is számos új összefüggést fedeztem föl a nyelvi ideológiákkal kap-
csolatban, szükségesnek látszott, hogy a nyelvi ideológiák általános 
kérdéseit újra bemutassam, az elmúlt években folytatott empirikus 
és elméleti kutatásaim eredményeinek figyelembevételével. Korábbi 
ilyen témájú írásaim (Lanstyák 2009a, 2009b, 2010b) bizonyos vo-
natkozásaikban elavultak.

2. A nyelvi ideológiák mibenléte és megjelenési formái

A „nyelvi ideológia” fogalmát a szakirodalom alapján háromfé-
leképpen értelmezhetjük. A s z ű k  é r t e l m e z é s  szerint a nyelvi 
ideológiák olyan gondolatok, gondolatrendszerek, amelyek a nyel-
vi rendszerrel, a nyelvhasználattal, a nyelvi közösségek helyzetével,
a nyelvek egymáshoz való viszonyával stb. kapcsolatos tények és el-
járások magyarázatára szolgálnak, miközben végső céljuk az, hogy 
segítségükkel a politikai, gazdasági, társadalmi stb. hatalommal ren-2 A n y e l v i  v i s e l k e d é s t  itt tágan kell értelmezni: beletartozik többek 

között a spontán beszédtevékenység, a nyelvalakítás legkülönfélébb formái,
a nyelvtanulás, az új nemzedékek nyelvi szocializálása stb.

3 A nyelvmenedzselés-elméletre l. pl. Jernudd 1993; Neustupný 2002; Nekvapil 
2006, 2007, 2009; Muraoka 2009; magyarul Szabómihály 2005, 2007; Ba-
logh–T. Balla 2009; Lanstyák 2010c.

4 L. pl. Lanstyák 2002, 2003, 2003–2004, 2007c, 2007d, 2008, 2009b, 2009c.

5 Tanulságos idevágó példa az észt nyelv destandardizálódásának – helyeseb-
ben „bistandardizációjának” – megítélése, l. Pomozi 2009.

6 E vizsgálatok eddigi eredményeire l. Lanstyák 2010b, 2010e, 2011a, 2011b és 
megjelenés alatt.
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delkező társadalmi rétegek vagy csoportok más rétegek vagy cso-
portok fölötti uralmukat létrehozzák, fenntartsák, ill. megerősítsék.
A t á g a b b  é r t e l m e z é s  szerint a nyelvi ideológiák olyan gondola-
tok, gondolatrendszerek, amelyek a nyelvi rendszerrel, a nyelvhasz-
nálattal, a nyelvi közösségek helyzetével, a nyelvek egymáshoz való 
viszonyával stb. kapcsolatos bármilyen tények és eljárások magya-
rázatára, ill. igazolására szolgálnak, attól függetlenül, hogy ezeknek 
van-e „elnyomó” célzatuk vagy sem. A l e g t á g a b b  f e l f o g á s  értel-
mében nyelvi ideológiának tekinthető bármilyen nyelvi vonatkozású 
vélekedés, metanyelvi reflexió, akkor is, ha nincs sem „elnyomó”, sem 
csupán magyarázó, ill. igazoló szerepe.7

A három értelmezés közül kutatásaim során alapvetően a máso-
dik bizonyult használhatónak. Ezért azon metanyelvi gondolatok, 
gondolatrendszerek körének a kijelölésében, amelyeket „nyelvi ide-
ológia”-ként vizsgálok, a második értelmezést alkalmazom, vagyis 
azokat a gondolatokat, gondolatrendszereket tekintem nyelvi ideo-
lógiáknak, melyeket kimutathatóan nyelvi, nyelvhasználati tények, 
eljárások magyarázatára vagy indoklására használnak akár szak-
képzett nyelvészek, akár szakképzett vagy laikus nyelvművelők, akár 
nyelvműveléssel nem foglalkozó hétköznapi beszélők. Nem zárom 
ki a vizsgálatból azokat az ideológiákat, amelyek nem használatosak 
politikai, gazdasági, társadalmi stb. hatalommal rendelkező társadal-
mi rétegek vagy csoportok más rétegek vagy csoportok fölötti ural-
mának létrehozására, fenntartására vagy megerősítésére, bár a hatal-
mi célokra használt nyelvi ideológiák vizsgálatát különösen fontos 
feladatnak tartom.

A nyelvi ideológiák sokszor e x p l i c i t  m ó d o n , kifejtett gondo-
latokként jelennek meg (ideológiánként különböző mértékben, ill. 
részletességgel), de legalább olyan gyakran – sőt még gyakrabban 
– i m p l i c i t  m ó d o n  vannak jelen, azaz csak következtetni lehet 

rájuk: ahhoz, hogy fölfedezzük őket, „a sorok közt kell olvasni”. Az is 
előfordul, hogy az ideológia teljesen v e r b a l i z á l a t l a n , még köz-
vetve sincs megfogalmazva a szövegben, mégis lehet rá a megfogal-
mazás, az érvelés módjából vagy az érvelés hiányából következtetni. 
Egy-egy ideológia – ezen belül nyelvi ideológia – erejét épp a kifej-
tetlenség, ill. a teljes „láthatatlanság” mutatja: annyira természetes az 
érvényesülése, hogy nincs is szükség kifejtésre vagy indoklásra. 

Nézzünk meg egy példát – egy olyan idézetet a Nyelvművelő kézi-
könyvből, amelyben több nyelvi ideológia is megjelenik különböző 
módon és mértékben kifejtve, ill. kifejtetlenül. Az idézet a bevezető 
fejezetek egyikéből, a Kézikönyvünk elvi alapjai címűből való:

S ha előnyös és hátrányos változások egyaránt tapasztalhatók a nyelv 
életében, eredőjük – a nyelv történetének bizonysága szerint – a töké-
letesedés felé mutat. A nyelvművelésnek azonban éppen az a feladata, 
hogy a fölösleges, káros jelenségeknek útját szegje, vagy segítsen minél 
gyorsabban visszaszorítani és megszüntetni őket, a hasznos változáso-
kat, az előnyös fejlődési irányzatokat pedig erősítse, támogassa. (NyKk. 
I 1980: 18)

Példánkban két nyelvi ideológia fogalmazódik meg explicit mó-
don. Az egyik a  ny e l v i  d e f e k t i v i z m u s , mely szerint a nyelv-
ben létezhetnek olyan nyelvi formák, amelyek a beszédhelyzettől 
függetlenül, eredendően előnytelenek, inadekvátak, helytelenek, 
rosszak, romlottak. A másik a ny e l v i  u t ó p i z m u s , mely szerint
a (standard) nyelv egy állandó tökéletesedési folyamatban vesz részt, 
a nyelvi változások tehát összességükben nyelvi fejlődésként jelle-
mezhetőek (vö. Tolcsvai Nagy 2009: 77).

E két, teljesen nyíltan és egyértelműen megfogalmazott ideo-
lógia mellett az idézetben két implicit, azaz nem teljesen direkt 
módon megfogalmazott ideológiát is találunk. Az egyik a ny e l v i 
n e c e s s z i z m u s , mely szerint a nyelvben létezhetnek olyan nyelvi 
formák, amelyek a beszédhelyzettől függetlenül, eredendően fölös-
legesnek, és emiatt helytelennek minősíthetők. A másik a ny e l v i 
d a m n i fi c i z m u s , mely szerint a nyelvben létezhetnek olyan nyel-
vi formák, amelyek ártanak más nyelvi formáknak vagy magának 

7 A nyelvi ideológiák általános kérdéseire l. L. Woolard–Schieffelin 1994: 58 
és passim; King 2000; Kroskrity 2000: 5–6 és passim; Laihonen 2001, 2008, 
2009a: 25–27; Gal 2006a: 163, 2006b: 178; magyarul Laihonen 2004: 87, 2006: 
49, 2009b: 48–49, 2009c: 323–324; Maitz 2006: 309–310. A nyelvi ideológi-
ák, nyelvi mítoszok és nyelvi babonák egymáshoz való viszonyára l. Lanstyák 
2007a, 2007b, 2010a, 2010b.
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a nyelvi rendszernek, s ezek persze a beszédhelyzettől függetlenül, 
eredendően helytelenek.

Végül az idézetben van egy olyan nyelvi ideológia is, amely egyál-
talán nem fogalmazódik meg, de a háttérben kétségtelenül felismer-
hető: a  ny e l v i  e x p e r t i z m u s , amely általánosabb ideológiaként 
az a meggyőződés, hogy a hivatásos nyelvészek, ill. nyelvművelők
a nyelvi rendszer ismerete alapján a laikus beszélőknél jobban tudják, 
milyen nyelvekre, nyelvváltozatokra, nyelvi normákra van szüksége 
az adott beszélőközösségnek, s ők azok, akik hivatottak dönteni az 
egyes nyelvi formák helyességéről, ill. helytelenségéről is (vö. Dolník 
2010a: 39, 131, 139).

Miből látjuk, hogy az idézetben megfogalmazódó gondolatok 
tényleg ideológiák? Először is abból, hogy metanyelvi jellegűek, azaz 
a nyelvről szólnak, másodsorban nyilvánvaló, hogy a szerepük az, 
hogy igazolják, legitimálják a nyelvművelés szükségességét, a nyelv-
művelők hasznosságát. Ahhoz, hogy a nyelvművelők tevékenysége 
értelmes legyen, kell, hogy létezzenek előnytelen nyelvi változások, 
olyan jelenségek, amelyek ártanak a nyelvnek, de a végeredménynek 
mégis kedvezőnek kell lennie (a nyelvnek fejlődnie kell, nem hanyat-
lania), hiszen enélkül a tevékenységüknek megint csak nem lenne 
értelme. A nyelvművelők saját tevékenységükkel (metanyelvi diskur-
zusaikkal) olyan benyomást keltenek, hogy munkájuk hasznos, ők 
pedig fontosak a nyelvközösség számára. Ezzel nemcsak egyszerűen 
hatást gyakorolnak a beszélőkre, hanem uralkodnak is rajtuk: a be-
szélők függő, kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek – saját nyelvérzék-
ükre való támaszkodás helyett inkább a nyelvművelőkhöz fordulnak 
tanácsért (l. Dolník 2010a: 142–144; vö. még 242–244).

Azokat az ideológiákat, amelyek általában explicit módon fo-
galmazódnak meg egy-egy közösségben, e x p l i c i t  ny e l v i  i d e -
o l ó g i á k n a k , azokat pedig, amelyek inkább csak implicit módon 
szoktak megfogalmazódni, i m p l i c i t  ny e l v i  i d e o l ó g i á k n a k 
is szokás nevezni. A kétféle ideológia megkülönböztetésének fontos-
ságára legutóbb Bodó Csanád hívta föl a figyelmet: tanulmányában 
bemutatja, hogy a moldvai magyar–román kétnyelvűség, ill. kétnyel-
vű szocializáció gyakorlatát „kizárólag a beszélői vélekedések expli-
cit rétegén keresztül nem értelmezhetjük, ehhez a beszélők implicit 
nyelvi ideológiáit is be kell vonni az elemzésbe.” (2009: 338).

2. 1. Ideológia és filozófia

A nyelvi filozófiák a nyelvvel, a nyelv lényegi tulajdonságaival, a nyelvi 
rendszerrel stb. kapcsolatos filozófiai elgondolások, melyek a filozó-
fia világán túl is közkeletűek, és szélesebb társadalmi rétegek nyelvről 
való gondolkodását befolyásolják, ill. különféle nyelvi mítoszokban 
és babonákban öltenek testet. Ezek a nyelvi ideológiákhoz hasonló 
szerepet töltenek be: szintén a nyelvvel és a nyelvhasználattal kapcso-
latos tények magyarázatára és igazolására szolgálnak. Ilyen a nyelvi 
platonizmus és a nyelvi racionalizmus. Tulajdonképpen a filozófiával 
való visszaélésről van szó, hiszen a filozófia mint olyan épp abban 
különbözik az ideológiáktól, hogy az emberi élet kérdéseit bizonyos 
felülnézetből szemléli, és nem lép fel azzal az igénnyel, hogy a föltett 
kérdésekre megadja „a” helyes választ, ill. különféle társadalmi célok 
érdekében legyen felhasználva. Ha a filozófia mégis ezt teszi (ez volt 
a helyzet a kommunista rendszerben a marxista filozófiával), akkor 
ez szintén a filozófiával való visszaélés, a filozófiának ideológiai cé-
lokra való használata.

Mivel tehát a nyelvi filozófiák ebben a kontextusban ideológiai 
funkciójúak, nem is szükséges őket az ideológiáktól megkülönböz-
tetni, s ezért a továbbiakban ezekre is csak mint ideológiákra fogok 
utalni.

2. 2. A nyelvi ideológiák beágyazottsága

A b e á g y a z o t t  ny e l v i  i d e o l ó g i á k  olyan ideológiák, melyek-
nek párhuzamuk van a nyelven kívül világban: léteznek analóg esz-
merendszerek, eszmék, elvek, meggyőződések vagy intellektuális, ér-
zelmi, morális, vallási stb. magatartásformák, melyek megerősítőleg 
hathatnak a nekik megfelelő nyelvi ideológiákra, ill. amelyekből e 
nyelvi ideológiák származhatnak is. Az ilyen nyelvi ideológiák ne-
megyszer a nekik megfelelő eszmerendszerek, eszmék, elvek, meg-
győződések vagy magatartásformák nyelvre vonatkoztatott válfajai, 
pl. a nyelvi nacionalizmus nyilvánvalóan a társadalmi-politikai na-
cionalizmusra vezethető vissza; a nyelvi homogenizmus is összefügg 
a társadalmi-politikai ideológiaként is működő homogenizmussal. 
Az a tény, hogy létezik egy széleskörűen elterjedt és nagy hatású ana-
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lóg eszme(rendszer) vagy magatartásforma, nagyban megkönnyíti 
a nekik megfelelő nyelvi ideológiák érvényesülését és láthatatlanná 
válását. Pl. a pontosság az emberi életben általában pozitív szere-
pet játszik, ami érthetővé teszi, hogy az emberek könnyen elhiszik:
a nyelvileg pontos közlés szükségszerűen értékesebb is a kevésbé 
pontosnál, ami nem más, mint a nyelvi egzaktizmus ideológiája,
a nyelvhelyességi ideológiák egyike.

A b e á g y a z a t l a n  nyelvi ideológiák közé inkább csak a nyelvre, 
nyelvműködésre, nyelvhasználatra, nyelvek helyzetére stb. vonatko-
zó ideológiák tartoznak, melyeknek a nyelven kívüli világban nincs
a beágyazott nyelvi ideológiákhoz hasonló nyilvánvaló támaszuk, 
vagy csak nagyon közvetetten vezethetők vissza valamilyen nyelven 
kívüli eszmerendszerre, eszmére, elvre, meggyőződésre vagy maga-
tartásformára. Mivel nem mindig könnyű felismerni, hogy egy-egy 
nyelvi ideológia mögött áll-e valamilyen támasz, ill. az ilyen táma-
szok nagyon különbözőek lehetnek, s eltérő erősségű hatást gyako-
rolhatnak az adott nyelvi ideológia elfogadása érdekében, valójában 
a „beágyazott vs. beágyazatlan” ellentétet inkább kényelmi okokból 
alkalmazott egyszerűsítésnek kell tekinteni, pontosabban (pontos-
kodóan) inkább „erősen beágyazott” → „kevéssé beágyazott → be-
ágyazatlan” folyványról kellene beszélni.

3. A nyelvi ideológiák tartalmi csoportjai

Korábbi munkáimban (pl. Lanstyák 2010b) az ideológiáknak a kö-
vetkező típusait különböztettem meg: (1) általános nyelvi ideológi-
ák, (2) (egyéb) nyelvműködési ideológiák, (3) nyelvhelyességi ideo-
lógiák; ezenkívül a teljesség kedvéért olykor utaltam még olyan (4) 
nyelvi vonatkozású elgondolásokra, amelyek nem tekinthetők ideo-
lógiáknak. 

Ennek a rendszerezésnek a legnagyobb problémája az volt, hogy 
az általános nyelvi ideológiák nem természetükben különböznek
a nyelvműködési ideológiáktól, „csak” abban, hogy nagy hatású tár-
sadalmi-politikai ideológiák hátterében érvényesülnek. Bár ez fontos 
tényező, mégse szerencsés, ha ez szolgál a tipologizálás alapjául, már 
csak azért sem, mert nehéz megmondani, hol van a határ a „nagy ha-

tású” és a „nem nagy hatású” társadalmi-politikai ideológiák mögött. 
Ezenkívül – amint föntebb láthattuk – nemcsak társadalmi-politikai 
ideológiák, hanem egyéb eszmék, eszmerendszerek, elvek, magatar-
tások is támogatólag hathatnak bizonyos nyelvi ideológiákra. Éppen 
ezért célszerűnek látszott az „általános nyelvi ideológiák” körét kitá-
gítani, hogy ne csak a „nagy hatású” társadalmi-politikai ideológiák 
által „támogatott” nyelvi ideológiák tartozzanak bele ebbe a csoport-
ba, hanem bármilyen ideológia, sőt ezenkívül más, ideológiának nem 
tekinthető gondolatok, gondolatrendszerek, elvek, magatartások stb. 
által támogatott nyelvi ideológiák is, ugyanakkor jobbnak tűnt ezt 
a szempontot csak más, a nyelvi ideológiák belső természetét tük-
röző típusokon belül érvényesíteni. Mivel az ide tartozó jelenségek 
körének a radikális bővülése azzal járt, hogy már nemcsak általános 
jellegű ideológiák tartoztak ebbe a csoportba, a csoport nevét is meg 
kellett változtatni: így lettek belőlük „beágyazott nyelvi ideológiák”, 
amely név elhatároló jegyükre utal, így mindenképpen jobb megne-
vezés, mint volt az „általános nyelvi ideológiák” (még annak idején 
is, amikor kevesebb jelenség tartozott ezek körébe).

A régi rendszerezés további gyöngéje az volt, hogy a nyelvműködé-
si ideológiák közt számos nyelvhelyességi ideológia is szerepelt, csak 
némileg más megfogalmazásban, nem konkrét elem helyességére, 
hanem nyelvváltozatra, nyelvhasználatra vagy közlésre vonatkozóan. 
Mivel ez nem lényegi különbség, az új rendszerezésben ezek mind 
ny e l v h e l y e s s é g i  i d e o l ó g i á k , csak ezeken belül megkülön-
böztetem a m a k r o s z i nt e t  ( amikor a nyelvhelyességi ideológiák 
egyfelől a konkrét közléstől elvonatkoztatva egész nyelvek, nyelvvál-
tozatok vagy beszédmódok megítélésére, másfelől konkrét beszéd-
helyzetben a közlés egészének vagy jelentős részének, azaz konkrét 
diskurzusnak a megítélésére vonatkoznak) és a m i k r o s z i nt e t 
(amikor ugyanezek az ideológiák konkrét nyelvi formákra, minde-
nekelőtt lexémákra vonatkoznak).

Vannak ideológiák, amelyek mind makro-, mind mikroszintű je-
lenségek helyességének indoklására használatosak, de olyanok is, 
amelyek inkább vagy kizárólag mikroszintű jelenségek helyességé-
nek indoklására; kivételesen az is előfordul, hogy egy ideológia csak 
makroszintű jelenségek helyességének indoklására használatos (pél-
dákat az olvasó könnyen talál a függelékként közölt jegyzékben). 
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Az új rendszerezés eléggé képlékeny, az ideológiák természetének 
megfelelően. Tulajdonképpen úgy tekinthető, hogy a nyelvi ideoló-
giák általános kategóriáján belül vannak különböző, egymással át-
fedődő sajátos alcsoportok, mint pl. nyelvpolitikai, nyelvműködési, 
nyelvhelyességi stb. ideológiák, amelyek közül jómagam az eddigiek 
során a legrészletesebben a nyelvhelyességi ideológiákkal foglalkoz-
tam, így a nyelvhelyességi ideológiákból sikerült a legtöbbet kimutat-
nom, s ezeket ismerem a legjobban (de még mindig nem elég jól).

Ezzel a csoportosítással kereszteződik egy olyan megközelítés, 
amely megkülönbözteti egymástól az általánosabb és a specifiku-
sabb jellegű nyelvi ideológiákat. Az általánosabb nyelvi ideológiák 
olyan ideológiák, amelyek egy általánosabb vélekedést, viszonyulást 
tartalmaznak, amely aztán konkrét nyelvi vonatkozású tevékenysé-
gekben nyilvánul meg, s e tevékenységek sajátságainak megfelelően, 
szűkített értelemben jelenik meg. Így pl. a nyelvhelyességi ideológi-
ák egy része egy általánosabb nyelvi ideológia sajátos, a nyelvalakí-
tásra vonatkoztatott válfaja (ezért több ideológia „kétszer” szerepel 
adatbázisunkban8, először általánosabb nyelvi ideológiaként, má-
sodszor pedig specifikus, konkrétan nyelvhelyességi ideológiaként). 
De elvben más területeken is „specializálódhatnak” bizonyos nyelvi 
ideológiák (csak más területekkel eddig nem foglalkoztam).

Az eddig összegyűjtött nyelvi ideológiák tartalmi szempontból 
hat, egymást részben átfedő csoportba oszthatók.

3. 1. Politikai hátterű nyelvi ideológiák

A nyelvi ideológiáknak ebbe a legismertebb s alighanem leggyakrab-
ban elemzett csoportjába9 főként olyan ideológiák tartoznak, melyek 
szorosan kapcsolódnak különféle domináns vagy ellenzéki társa-

dalmi-politikai ideológiákhoz. Ilyen elsősorban a nyelvi demokra-
tizmus, a nyelvi despotizmus, a nyelvi homogenizmus, a nyelvi in-
ternacionalizmus, a nyelvi konzervativizmus, a nyelvi liberalizmus,
a nyelvi majoritizmus10, a nyelvi minoritizmus, a nyelvi modern-
izmus, a nyelvi nacionalizmus11, a nyelvi pluralizmus, a nyelvi 
regionalizmus. Ezeket a nyelvi ideológiákat gyakran vetik be a poli-
tikai és társadalmi diskurzusokban különféle politikai célok megva-
lósítása érdekében.

Kevésbé jellemző módon, ill. részlegesen más ideológiák is be-
sorolhatók ebbe a csoportba, pl. a nyelvi patriotizmus, a nyelvi pro-
tektivizmus, a nyelvi stabilizmus, a nyelvi standardizmus. A pro-
tektivizmus és a stabilizmus tágabb hatókörű eszmék, a politikán kí-
vüli világban is gyakoriak. A standardizmus ugyan nem kifejezetten 
politikai ideológia, de egyrészt a standardizáltság fogalma túlmutat
a nyelven, másrészt a standardizáció legfontosabb eszköze a kodi-
fikáció, a kodifikáció terminus pedig a jogalkotásból származik, és 
„standard jogok”-ról is beszélünk, így a standardizmus „egy kicsit” 
ebbe a csoportba is beletartozik.12

A felsorolt ideológiák általános ideológiának tekinthetők, s mint 
ilyenek konkrét nyelvi vonatkozású tevékenységek magyarázata-
ként, indoklásaként specifikusabb formát is nyerhetnek. Az empiri-
kus anyagon alapuló adatbázisunkban ezek közül egyelőre a nyelvi 
homogenizmus, a nyelvi internacionalizmus, a nyelvi konzervati-
vizmus, a nyelvi modernizmus és a nyelvi regionalizmus szerepel 
általános és specifikus (nyelvhelyességi) ideológiaként is megfogal-
mazva (ill. a kevésbé jellemző ideológiák közül még a standardiz-
mus is).

Példaként nézzük meg a következő idézetet a Nyelvművelő kézi-
könyvnek a nyelvszokás és nyelvi norma című elméleti szócikkéből, 

8 A nyelvi ideológiákat tartalmazó adatbázis a Nyelvművelő kézikönyv és a Nyelv-
művelő kéziszótár számos szócikkének kivonatolásával keletkezett; az ideoló-
giák listája később más forrásokból tovább bővült (l. Lanstyák 2010b).

9 A magyar szakirodalomban javarészt ezekkel, pontosabban ezek egy részé-
vel (homogenizmus, nacionalizmus, pluralizmus, internacionalizmus) fog-
lalkoztak, l. pl. Heltainé 2004, Sándor 2006: 970–973, Maitz 2006, Lanstyák 
2009a, 2009b: 77–90, 2010a; l. még Sinkovics 2009, Tolcsvai Nagy 2009.

10 A m a j o r i t i z m u s r a  jó példák olvashatók Szabómihály (2009) írásában.
11 A n a c i o n a l i z m u s r a  l. Sándor 2001, 2006; Maitz 2006; másképpen 

Tolcsvai Nagy 2009.
12 A s t a n d a r d i z m u s r a , a standardizációval kapcsolatos problémákra

l. pl. Starý 1990; Milroy 2001; Deumert–Vandenbussche 2003: 461–463; 
Gal 2006a; Laihonen 2009b; Dolník 2010a: 36 és passim;; vö. még Woolard–
Shieffelin 1994: 64; Kontra–Trudgill 2000; Borbély 2009: 64 és passim; 
Sinkovics 2009: 105–106 és passim.
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amelyben két erőteljes politikai hátterű domináns nyelvi ideológia is 
megjelenik, a h o m o g e n i z m u s  és a k o n z e r v a t i v i z m u s :

Amikor a változás elkezdődik, a nyelvtan feladata az, hogy az egységet 
őrizze, a hagyományos forma továbbélését támogassa. A feszültség akkor 
mutatkozik meg a nyelvszokás és a nyelvi szabály között, amikor már
a köznyelven beszélők jelentős része – vagy akár többsége – eltér a rög-
zített nyelvi normától. Nem ritka jelenség nyelvünk és nyelvművelésünk 
történetében, hogy a köznyelvi nyelvszokás már rég túlhaladta a korábbi 
normát, de a régihez való ragaszkodása nem engedi a szabályok megvál-
toztatását. (NyKk II 1985: 380)

A szerzők szerint maga „a nyelvtan” (!) is nyelvművelő feladatokat 
lát el, a nyelvi egységet őrzi: mintha az új variánsokat eredménye-
ző nyelvi változás eredendően rossz dolog volna; „a nyelvtan” tehát 
a h o m o g e n i z m u s , ill. az abból levezethető i nv a r i a b i l i z m u s 
ideológiájának a rabja. Abból, hogy „a nyelvtan” a hagyományos for-
ma továbbélését támogatja, nyilvánvalóan következik, hogy „a nyelv-
tan” szerint a hagyományos forma értékesebb az újnál; ez a k o n -
z e r v a t i v i s t a  ideológia, amely – ezek szerint – szintén a „nyelvtan” 
kedvelt ideológiái közé tartozik. Mindkét ideológia domináns voltát 
jól mutatja, hogy a szerzők nem tartják szükségesnek megindokolni, 
miért is fontos a nyelvi egység őrzése, ill. a hagyományos nyelvi for-
mák védelme az újakkal szemben.

Aktualitása miatt nézzünk meg még egy egészen friss példát
a társadalmi-politikai és nyelvi n a c i o n a l i z m u s  összefonódására.
A magyar kormány által 2011. augusztus 31-én elfogadott, szeptem-
ber 28-án megerősített, A Nemzeti köznevelésről szóló törvény kon-
cepciója című, A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kidolgozott 
dokumentumban13 ezt olvassuk:

Magyarország fejlődéséhez és messzire mutató sikeréhez mindenkor új 
magyar gondolatokra és egyenes magyar beszédre van szükség. A kö-

zösségi nevelés célja tehát nem más, mint megtanítani a magyar gyer-
mekeket magyarul gondolkodni és beszélni. (Kiemelés az eredetiben.) 
[…]

A nyelvi nacionalizmus itt meglehetősen szélsőséges formában 
jelenik meg, hiszen az idézetben megfogalmazódó állítás azt imp-
likálja, hogy a korábbi időszakban a közoktatás nem tanította meg 
a magyar gyermekeket magyarul beszélni, ill. azt, hogy a magyar 
beszéd elsajátításának nem is a család, hanem az iskola a színtere. 
Mivel vitán felül áll, hogy a szokványos nyelvelsajátítás a családban 
történik, nem az iskolában, világos, hogy az iskola egy másfajta,
a nacionalisták elképzeléseinek megfelelő magyar nyelv (és gondol-
kodás) elsajátítására van hivatva a magyar kormány által elfogadott 
és megerősített dokumentum szerint. Az anyanyelv iskolai tanulásá-
nak gondolata s t a n d a r d i z m u s k é n t  is értelmezhető, hogy ti. az 
„igazi” nyelvet, a standardot a diák nem otthon, hanem az iskolában 
tanulja meg, a mindennapi beszélt nyelv, amit a gyermek otthon sa-
játít el, nem is tekinthető magyarnak.

3. 2. A nyelv lényegi tulajdonságaival és a nyelvműködés 
mikéntjével kapcsolatos ideológiák

Ebbe a csoportba azokat az „általános nyelvészeti” ideológiákat 
sorolhatjuk, amelyek „az” emberi nyelv valamely lényegi tulajdon-
ságát ragadják meg (és használják fel a nyelvvel, nyelvhasználattal 
stb. kapcsolatos tények magyarázatára, indoklására), ill. a nyelvmű-
ködés mikéntjének valamely nagyon lényeges mozzanatával kap-
csolatosak. Ilyen a nyelvi axiologizmus14, a nyelvi damnificizmus, 
a nyelvi deficitizmus, a nyelvi dependentizmus15, a nyelvi 
destruktivizmus, a nyelvi instrumentalizmus16, a nyelvi intaktizmus, 
a nyelvi intervencionizmus, a nyelvi kommunikacionizmus, a nyelvi 
necesszizmus, a nyelvi platonizmus17, a nyelvi pluralizmus, a nyel-

13 2011. október 8-án letölthető volt a kormány honlapjáról: http://www.kor-
many.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium/oktatasert-felelos-allam tit kar-
sag/hirek/a-nemzeti-koznevelesrol-szolo-torveny-koncepcioja.

14 Az a x i o l o g i z m u s r a  l. Dolník 2010a: 174 és passim.
15 A d e p e n d e n t i z m u s r a  l. Dolník 2010a: 220.
16 Az i n s t r u m e n t a l i z m u s r a  l. Tolcsvai Nagy 2009: 79; Dolník 2010a: 13.
17 A p l a t o n i z m u s r a  l. Milroy 2001: 537; Sándor 2001: 254; Domonkosi 

2007b; vö. még Dolník 2010a: 37.
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vi racionalizmus18, a nyelvi rekreacionizmus, a nyelvi stabilizmus,
a nyelvi standardizmus, a nyelvi szituacionizmus. Az e csoportba 
tartozó ideológiák közül a necesszizmusra és a damnificizmusra már 
föntebb láttunk példát.

Az egyéb, ide tartozó ideológiák közül a kommunikacionizmus az 
elméleti alapja a nyelvi eszközök gazdaságos használatával, hatékony-
ságával és a nyelvi eszközök pontosságával és érthetőségével kapcso-
latos nyelvhelyességi ideológiáknak, így tipikusan általános ideoló-
gia. A következő részlet a  ny e l v i  k o m m u n i k a c i o n i z m u s  min-
taszerű megfogalmazása:

A nyelvben általában a már kialakultat, a hagyományost kell védenünk 
az újjal szemben, a megszokottat, az általánosabban ismertet a ritkával, 
az ismeretlennel szemben, mert a nyelvi kifejezőeszközök viszonylagos 
állandósága fontos feltétele annak, hogy a nyelv betölthesse gondolatköz-
lő feladatát, az egyik embert a másikkal összekapcsoló szerepét. (NyKk. 
II 1985: 402) 

Az idézet azt sugallja, hogy a nyelvnek egyedüli (vagy legalább-
is egyedül fontos) funkciója a kommunikatív funkció. A kom-
munikacionizmus itt egy másik, szintén e csoportba tartozó nyelvi 
ideológia, a s t a b i l i z mu s  indokaként jelenik meg: a szerzők szerint 
a nyelvi eszközök állandóságára azért van szükség, hogy ne sérüljön 
a nyelv gondolatközlő funkciója. Az idézetben nyíltan megjelenik
a k on z e r v at i v i s t a  ideológia is (a hagyományos védése az újjal 
szemben), továbbá az u z u a l i s t a  nyelvhelyességi ideológia (a meg-
szokott, általánosabban ismert védése a ritkával, ismeretlennel szem-
ben), valamint az előző csoportba sorolt pro t e kt i v i s t a  ideológia
(a nyelvben vannak olyan elemek, melyeket védeni kell más elemek el-
len; makroszinten: magát a nyelvet kell védeni, vö. Dolník 2010a: 144).

Az e csoportba tartozó ideológiák is valószínűleg mind általános 
ideológiák, akár ki tudjuk mutatni, hogy specifikus ideológiában is 

megjelennek, akár nem. Adatbázisunkban az ide tartozó ideológi-
ák közül mind általános, mind specifikus (konkrétan: nyelvhelyes-
ségi) ideológiaként megjelenik a necesszizmus, a racionalizmus és
a standardizmus; a racionalizmus esetében azonban ez nem nyil-
vánvaló, mivel nyelvhelyességi ideológiaként a racionalizmust nyelvi 
logicizmusnak nevezzük, s ez a terminológiai különbség elkendőzi
a kettő közti szoros összefüggést.

A legáltalánosabb nyelvi ideológia talán a platonizmus, amely az 
egész nyelvművelés szemléletét alapvetően meghatározza.

3. 3. A nyelvhez, nyelvváltozathoz való viszonyulás módjával 
kapcsolatos ideológiák

„A” nyelv, ill. még inkább a konkrét nyelvi alakulatok olyan valósá-
gok, amelyekhez minden embernek kicsi gyerekkora óta „köze van”, 
érzelmileg kötődik hozzájuk, véleménye van róluk. Éppen ezért fontos 
csoport lehet az, amelybe a nyelvhasználóknak a nyelvükhöz való vi-
szonyulásával kapcsolatos nyelvi ideológiák tartoznak, olyanok, mint 
a nyelvi expertizmus, a nyelvi fetisizmus, a nyelvi klaudizmus, a nyelvi 
korrekcionizmus, a nyelvi moralizmus, a nyelvi nacionalizmus, a nyel-
vi patriotizmus, a nyelvi protektivizmus, a nyelvi standardizmus. 

Az e csoportba tartozó ideológiák viszonylag specifikusak, nem 
olyan általánosak, mint az előző csoportokba tartozók. Ennek elle-
nére létezhetnek még specifikusabb válfajai, sőt négynek a még spe-
cifikusabb, a nyelvhelyességre vonatkozó válfaja meg is található az 
adatbázisban, az expertizmusé, a korrekcionizmusé, a moralizmusé 
és az ide is besorolható standardizmusé. Az ide tartozó ideológiák kö-
zül a nyelvi expertizmusra és a nyelvi protektivizmusra korábban már 
láttunk példát. Most nézzünk meg egy példát a nyelvi fetisizmusra.
A Nyelvművelő kézikönyvnek a hivatali nyelvről szóló szócikke éle-
sen bírálja ennek a stílusnak a különféle jellegzetességeit (melyeknek 
egy része minden nyelvben szerves tulajdonsága ennek a nyelvi re-
giszternek), fejtegetéseit pedig ezzel a mozgósító felszólítással zárja:

Mindent el kell hát követnünk, hogy káros kinövéseit lenyesegessük,
s élőbbé, emberközelibbé tegyük. Egyaránt érdeke ez nyelvünknek és tár-
sadalmunknak. (NyKk I 1980: 875)

18 A r a c i o n a l i z m u s r a  l. Dahlstedt 1976: 29–32; vö. még Robins 1999: 134–
138; Sándor 2001: 253; Kálmán–Trón 2005: 103. A racionalizmuson alapuló 
nyelvi tévhitekre l. Kálmán 2004: 76–81. L. még Nádasdy 2004: 118–119; vö. 
még Tolcsvai Nagy 2004: 28.
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A fejtegetés azt sugallja, hogy „a nyelvnek” lehetnek érdekei, s ezek 
ráadásul nem feltétlenül azonosak a társadalom érdekeivel. A nyelv 
ilyen megszemélyesítése, illetve „a nyelv” érdekeinek a társadalom 
érdekei elé helyezése nem más, mint a nyelv kultikus tiszteletének 
– visszafogott – megfogalmazása, nyelvi f e t i s i z m u s .19 A társadal-
mi érdekre való hivatkozásban a m o r a l i z m u s  nyelvi ideológiája 
is megjelenik.

3. 4. A nyelvhasználat módjára, a nyelvhasználó
és a nyelvhasználat kapcsolatára vonatkozó ideológiák

Mivel „a nyelv” valójában nem önálló létező, nem egy istenség, aki-
nek az érdekeit az emberek érdekei elé kellene helyezni, a beszélők 
a valóságban nem magával „a” nyelvvel találkoznak, hanem a nyelv-
használattal, a beszéddel: a beszélők beszélnek és mások beszédét 
hallgatják, feldolgozzák, értelmezik. Az ide sorolt ideológiák főleg 
azzal kapcsolatosak, hogy a beszélők milyen következtetéseket von-
hatnak le a különböző emberek nyelvhasználatából, beszédmódjából, 
ill. milyen kapcsolatot tételeznek a nyelvhasználat és a nyelvhaszná-
ló közt. Ilyen a nyelvi destruktivizmus, a nyelvi doktizmus, a nyel-
vi expertizmus, a nyelvi klaudizmus, a nyelvi kompetencionizmus, 
a nyelvi korrekcionizmus, a nyelvi mentalizmus, a nyelvi moni-
torizmus, a nyelvi moralizmus, a nyelvi ortografizmus, a nyelvi 
perfekcionizmus. 

Az ide sorolható ideológiák közül a perfekcionizmus és talán
a destruktivizmus tekinthető jellegzetesen általános nyelvi ideológi-
ának, a többi eléggé specifikus. Ide is besorolható, akárcsak az előző 
csoportba, a moralizmus, amely nyelvhelyességi ideológiában is spe-
cifikálódik. Szintén van általánosabb és specifikusabb válfaja is az 
ide is besorolható expertizmusnak és korrektizmusnak, továbbá az 
ortografizmusnak és a perfekcionizmusnak is.

Nemcsak a moralizmus jelent kapcsot az ideológiáknak e cso-
portja és a nyelvhelyességi ideológiák közt, hanem más ideológiák is:
a mentalizmus a logicizmussal rokon, a kompetencionizmus lényege 
a helytelen formák létében való hit, s rejtve benne van az azoktól 

való megszabadulás gondolata is („magasabb szintű nyelvtudásra 
kell szert tenni”), a monitorizmus pedig a nyelvhasználat „javításá-
nak” egy másik módjára utal20. A kompetencionista, mentalista és 
moralista nyelvi ideológiák gyakran állnak a lingvicista törekvések 
szolgálatában.21

A  ny e l v i  k o m p e t e n c i o n i z m u s  az a meggyőződés, hogy 
közvetlen kapcsolat van a helytelennek bélyegzett nyelvi formák 
használata és a beszélők nyelvtudása között, azaz a helytelennek tar-
tott nyelvi formák használata gyöngébb nyelvtudásra vall (vö. Dolník 
2010a: 106). Ezt az ideológiát látjuk működni pl. a következő idézet-
ben, amely Kovalovszky Miklósnak a Nyelvfejlődés – nyelvhelyesség 
című könyvéből való:

Akik suksük-nyelven beszélnek, azok a felszólító mód alakjait használ-
ják, anélkül, hogy parancsolni akarnának. A hiba az, hogy nem érzik 
vagy nem ismerik a kijelentés és a felszólítás nyelvtani alaki különbségét. 
(Kovalovszky 1977: 207)

Egyáltalán nem igaz, hogy aki „suksük-nyelven” beszél, nem is-
merné a kijelentés és a felszólítás nyelvtani különbségét, hiszen azok, 
akik azt mondják, hogy Ezt mi nem tudhassuk, nem felszólító módot 
használnak, hanem kijelentő módot, amely történetesen az ő nyelv-
változatukban egybeesik a felszólítóval, ahogy ez a köznyelvben is 
megtörténik számos esetben, pl. Ezt mi nem olvassuk, vö. Ezt mi ne 
olvassuk! Ha a suksükölő beszélők nem tudnák megkülönböztetni 
a kijelentő és a felszólító módot, akkor olyanokat is mondanának, 
hogy ∗Erről mi semmit sem tudhassunk ’tudhatunk’; ∗Én oda nem 
menjek föl ’nem megyek föl’ vagy ∗Ők nagyon jól ismerjék ezt az em-
bert ’ismerik’, de ilyet soha nem mondanak: a „suksük” csak megha-
tározott esetekben, t végű igék tárgyas ragozásában jelentkezik. Szó 

19 A f e t i s i z m u s r a  l. Margócsy 2006; Heltainé 2009; Dolník 2010b: 160–174.

20 A m o n i t o r i z m u s r a  l. Dolník 2010a: 235.
21 A l i n g v i c i z m u s  nem más, mint nyelvi alapú diszkrimináció, a rasszizmus 

és az etnicizmus rokona. Magyarul l. Phillipson–Skut nabb-Kan gas 1997: 18 
és passim; Skutnabb-Kangas 1997: 24–25 és passim; l. még Göncz 2005: 48.
A magyar lingvicizmusra l. Sándor 2001: 255 és passim; Kontra 2006a, 2006b, 
2006c, ill. 2010.
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sincs róla, hogy a suksükölő beszélők nyelvtudása bármi fogyatékos-
ságot mutatna, csak egyszerűen ők ezen a területen más nyelvtani 
szabályok szerint beszélnek.

A következő példában a ny e l v i  m e n t a l i z m u s  abban a felté-
telezésben jelenik meg, hogy a funkcióigés szerkezetek („terjengős 
kifejezések”) gyakori használata és a nyelvhasználók gondolkodásá-
nak „önállótlansága”, „sablonossága” közt összefüggés van:

A terjengős kifejezések többnyire szükségtelenül hivataloskodnak; a tu-
dományos és szakmai zsargon eszközeiként pedig köntörfalaznak, fontos-
kodnak. Gyakori használatuk gondolati önállótlanságra, sablonosságra, 
olykor a személyes felelősségvállalás kerülésére vall. A terjengős kifeje-
zések, mivel általában pontatlanok, őszintétlenek, rombolják a bizalmat 
a nyelvi érintkezésben is. Egy részük ráadásul idegenszerűség (általában 
germanizmus, ritkábban latinizmus). (NymKsz.2 2005: 555)

Az idézet a m o r a l i z m u s r a  mint általánosabb nyelvi ideológi-
ára is példa, hiszen a funkcióigés szerkezetek használatából a nyelv-
őrök szerint nemcsak gondolkodási deficitre, hanem erkölcsi deficit-
re – a személyes felelősségvállalás kerülésére – is lehet következtetni. 
A moralizmus mint nyelvhelyességi ideológia jelenik meg abban
a rejtett feltételezésben, hogy a funkcióigés szerkezetek azért rosszak, 
mert „hivataloskodnak”, „köntörfalaznak”, „fontoskodnak”, „őszin-
tétlenek”, „rombolják a bizalmat a nyelvi érintkezésben”. Mivel nyil-
vánvaló, hogy az említett bűnöket nem maguk a nyelvi elemek kö-
vetik el, hanem használóik, ezek a megállapítások sokmillió magyar 
embert bélyegeznek meg. További nyelvi ideológiák is megjelennek 
a „terjengős kifejezések” nyelvhelyességi megítélésében: az e g z a k t -
i z m u s  („pontatlanok”) és a p u r i z m u s  (nem elég, hogy ennyi kárt 
okoznak, de tetejében egy részük még „idegenszerű” is).

A nyelvi mentalizmushoz hasonló ideológia a nyelvi d o k t i z m u s , 
mely szerint a nemstandard formák használata műveletlenségre vall. 
Egy egyetemista ezt így fogalmazta meg egy empirikus kutatás során: 
„Magyartanárnőm szerint ha rossz a beszédmód, az emberek rossz 
következtetést vonnak le, pl. hogy műveletlen vagyok” (Presinszky 
2009: 244).

3. 5. A nyelvi változásokkal és a nyelvalakítással
kapcsolatos ideológiák

Ezek a nyelvi ideológiák szorosan kapcsolódnak a nyelvműködés 
mikéntjével kapcsolatos ideológiákhoz, hiszen abból, hogy mi-
lyennek látjuk a nyelv működését, következik az is, hogy a nyelv-
működés eredményeképpen létrejövő nyelvi változásokat hogyan 
értékeljük (vö. Tolcsvai Nagy 2009: 79). Két csoportra oszlanak: 
az egyikbe alapvetően a spontán nyelvi változásokkal kapcsola-
tos vélemények tartoznak, a másikba a tudatos nyelvalakítással 
kapcsolatosak. A spontán nyelvi változásokkal kapcsolatos a nyel-
vi defektivizmus, a nyelvi dekadentizmus, a nyelvi neutralizmus,
a nyelvi utópizmus; a tudatos nyelvalakítással kapcsolatos a nyelvi 
instrumentalizmus, a nyelvi intaktizmus, a nyelvi internacionaliz-
mus, a nyelvi intervencionalizmus, a nyelvi modernizmus, a nyelvi 
regionalizmus, a nyelvi stabilizmus.

Az ide tartozó ideológiák, mivel egy „általános” területre, a nyelvi 
változásokra vonatkoznak, általános nyelvi ideológiáknak mondha-
tók, s mint ilyenek alapját képezik a specifikusabb nyelvhelyességi 
ideológiáknak. Közülük azonban csak néhány jelenik meg „kettős” 
ideológiaként, azaz mind általánosabb, mint specifikusabb (nyelv-
helyességi) ideológiaként megfogalmazva: az internacionalizmus,
a modernizmus és a regionalizmus (ill. a konzervativizmus is, de az 
csak félig-meddig tartozik ide, mivel nem közvetlenül szól a nyelvi 
változások megítéléséről, csak implicite).

A spontán nyelvi változások megítélésével kapcsolatos a „negatív 
pólusú” defektivizmus és párja, a dekadentizmus, a „pozitív pólusú” 
modernizmus és (bizonyos értelemben) párja, az utópizmus, végül
a mindkettővel szembenálló neutralizmus. Ezek közül a defektiviz-
mus nagyon fontos nyelvi ideológia a létező magyar nyelvművelés-
ben, hiszen – a platonizmussal együtt – alapját képezi az összes nyelv-
helyességi ideológiának: aki ugyanis nem hisz abban, hogy a nyelvben 
kialakulhatnak romlott nyelvi formák, melyek a használat kontextu-
sától függetlenül helytelenek, az elvben el kell utasítsa az összes nyelv-
helyességi ideológiát (de persze nem kell elutasítania a bennük meg-
fogalmazódó szempontokat mint a nyelvalakítás, ill. a kodifikáció 
szempontjait; ezekre l. Daneš 1979, 1986; Lanstyák 1996). 
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Nemcsak a defektivizmus, hanem a többi ide tartozó ideológia is 
fontos szerepet játszik, ill. játszhatna a nyelvalakításban, meghatáro-
zói (lehetnének) a nyelvalakítók nyelvszemléletének, tevékenységük 
alapjául szolgál(hatná)nak. A mai magyar nyelvművelés szemléleté-
vel, amint erre utaltunk, a defektivizmus van összhangban, ugyanak-
kor a tudományos nyelvművelésnek a neutralizmus vagy a modern-
izmus ideológiáján kellene alapulnia. A dekadentizmus inkább csak 
a laikus nyelvművelőkre jellemző. Paradox módon a mai hivatalos 
magyar nyelvművelés defektivizmusával együtt jár az utópizmus.

Míg a nyelvi változások végső eredőjére vonatkozó nyelvi ideo-
lógiák, a dekadentizmus, a neutralizmus és az utópizmus általában 
explicit formában fogalmazódnak meg, a defektivizmus jellegzete-
sen implicit nyelvi ideológia, amely leginkább a nyelvhelyességi ítéle-
tekből következtethető ki. A modernizmus csak a teljesség kedvéért 
szerepel áttekintésünkben, mivel a hivatalos magyar nyelvművelés-
ben ismeretlen.

Az e csoportba tartozó defektivista és utópista nyelvi ideológiára 
föntebb már láttunk példát. Most nézzünk meg egy olyan idézetet, 
amely elárulja, milyen nyelvőreink „zsigeri” viszonyulása a nyelvben 
megjelenő új nyelvi formákhoz:

A kezdődő változás, a nyelvi új nemcsak rossz, hanem szükségszerűen 
jó is lehet, a későbbi „nyelvszokás” csírája. Csak meg kell vizsgálnunk 
az ilyen jelenségeket, hogy szükség van-e rájuk, hiányt pótolnak-e, bele 
tudnak-e illeszkedni nyelvünk rendszerébe, nem okoz-e nehézséget, bo-
nyodalmat kiejtésük, leírásuk. (NyKk. II 1985: 379–380)

Látjuk, hogy a létező magyar nyelvművelés számára az „alap” az, 
hogy a nyelvi változás rossz, ami a d e f e k t i v i z m u s  ideológiája; 
az idézetnek az a mondanivalója, hogy azért ez nem mindig van 
így, jó is lehet a változás. A nyelvművelők képesnek érzik magu-
kat arra, hogy eldöntsék, egy új változás mennyire „hasznos”; ami 
az e x p e r t i z m u s  ideológiájának rejtett jelenlétére utal. (Vajon 
az „ómagyar nyelvművelők”, amikor a beszélők először kezdték el 
a szóvégi á és é hangokat „henye módon” röviden ejteni, előre lát-
ták-e, hogy ez a változás lehetővé teszi majd bizonyos esetekben az 

alanyi és a tárgyas ragozási formák megkülönböztetését?) Nyelvőre-
ink kritériumai meglehetősen szigorúak: az új alaknak hiányt kell 
pótolnia (n e c e s s z i z m u s ), mintha a nyelvtől idegen volna vagy 
káros volna benne a szinonímia vagy akár az alaki változatosság 
(h o m o g e n i z m u s , ill. i nv a r i a b i l i z m u s ), be kell illeszkedjenek 
a nyelv hagyományos rendszerébe (s z i s z t e m i z m u s , ill. rejtett 
k o n z e r v a t i v i z m u s ), a kiejtésük és írásmódjuk nem okozhat ne-
hézséget (f o n i c i z m u s , g r a fi c i z m u s ). A h o m o g e n i z m u s  ab-
ban is megmutatkozik, hogy a szerzők úgy vélik: létezik társadalmi 
rétegződéstől és beszédhelyzettől, műfajtól független „előnyösség”, 
ami homogén nyelvet feltételez, melyben nincsenek dialektusok és 
regiszterek. Mivel ez a homogén nyelv nyilván azonos a standard 
nyelvváltozattal (hiszen alapvetően annak a megregulázásával foglal-
kozik a nyelvművelés), az idézetben kifejtetlenül megjelenik a s t a n -
d a r d i z m u s  ideológiája is.

A nyelvi m o d e r n i z m u s  nem mutatható ki a megvizsgált nyelv-
művelő munkákból, mivel a nyelvművelők az ellentétében hisznek,
a nyelvi defektivizmusban, a kettő pedig kizárja egymást. Egy helyen 
– a nyelvművelésünk módszere című szócikkben – megjelenik ugyan 
a modernizmus, de csak azért, hogy rásüssék a „szélsőséges állás-
pont” bélyeget:

A nyelvi változások megítélésének módjában két szélsőséges álláspont-
tal találkoztunk s esetenként találkozunk ma is. Az egyik szerint – erről 
már volt szó, s ez az általánosabb – minden változás: romlás, tehát meg 
kell akadályozni. A másik szerint – ezt kevesebben képviselik – minden 
új nyelvi jelenség gazdagodása a nyelvnek, örömmel kell tehát fogadni, 
mert „a nyelv zsenije” fel fogja tudni használni.
Ezzel szemben a helyes magatartást a változás dialektikus szemlélete
s a nyelv társadalmi, kommunikációs szerepe alapján való értékelése ala-
kíthatja ki, szabhatja meg. (NyKk. II 1985: 356)

Az az ideológia, hogy minden nyelvi változás romlás lenne, nem 
szerepel adatbázisunkban, mivel ma már ez nemigen mutatható 
ki még a laikus nyelvművelők munkáiból sem. Enyhébb, máig vi-
ruló (és virulens) változata épp a nyelvi defektivizmus és a nyelvi 
dekadentizmus, amely azonban – erősebb formájában – a hivatásos 
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nyelvművelésben ma már „hivatalosan” nem él, legfeljebb laikus 
nyelvművelők éltetik tovább (vö. Tolcsvai Nagy 2009: 79).

Ugyancsak kizárásos viszonyban van a nyelvi defektivizmussal
a nyelvi neutralizmus. Ez sem mutatható ki a vizsgált kiadványokból, 
ami nem véletlen, hiszen az a vélemény, hogy a nyelvi változások 
általában véve nem értékelhetők kedvezőnek vagy kedvezőtlennek,
s a nyelvi változásokba való emberi beavatkozás aggályos, a nyelv-
művelés alapjait kezdi ki. Ez a vélemény azonban újabban markán-
san jelentkezik az olyan nyelvészek nyelvi ismeretterjesztő tevékeny-
ségében, mint Kálmán László és Nádasdy Ádám. 

3. 6. Nyelvhelyességi ideológiák

Fő ismertetőjegyük az, hogy a nyelvhelyességi ítéletek indoklására 
szolgának22, ebből következően nyelvi makro- vagy mikroegységekre 
vonatkoznak (l. föntebb). Ezekből az ideológiákból nagyon sok van; 
a legfontosabbak közé a következők tartoznak: nyelvi belletrizmus, 
nyelvi brevizmus, nyelvi expresszivizmus, nyelvi egalitarizmus, nyel-
vi egzaktizmus, nyelvi elegantizmus, nyelvi elitizmus, nyelvi esz-
tétizmus, nyelvi expertizmus, nyelvi fonicizmus, nyelvi graficizmus, 
nyelvi homogenizmus, nyelvi idiomizmus, nyelvi internacionaliz-
mus, nyelvi invariabilizmus, nyelvi izomorfizmus, nyelvi konzerva-
tivizmus, nyelvi logicizmus, nyelvi moralizmus, nyelvi naturizmus, 
nyelvi necesszizmus, nyelvi originalizmus, nyelvi ortografizmus, 
nyelvi percepcionizmus, nyelvi purizmus23, nyelvi standardizmus, 
nyelvi szimplicizmus, nyelvi szintetizmus, nyelvi szisztemizmus, 
nyelvi szintetizmus stb. 

Témámból kifolyólag elsősorban épp a nyelvhelyességi ideoló-
giákkal szembesültem az áttanulmányozott munkákban, ebből kö-
vetkezően a legjobb áttekintésem ezekről van. Részben talán ezzel is 

magyarázható, hogy ezek száma adatbázisomban sokszorosa a töb-
bi csoportba tartozó ideológiákénak külön-külön: jelenleg nyelvhe-
lyességi ideológiából csaknem annyi van, mint az összes többiből 
együttvéve. Ugyanakkor elképzelhető, hogy a nyelvhelyességi ideo-
lógiák száma objektíve is nagyobb, mint a más típusú ideológiáké, 
mivel épp a nyelvhelyességi döntések indoklása az a terület, ahol
a nyelvművelőnek nagyon nagy szüksége van különféle ideológiákra.

A nyelvhelyességi ideológiák többsége esetében kapcsolat léte-
sül egy adott nyelvi forma és annak valamely valós vagy vélt, belső 
(strukturális, stiláris) vagy külső tulajdonsága közt, s ez a kapcso-
lat indokául szolgál az érintett nyelvi forma helytelenítésének vagy 
elfogadásának. Ennek alapján nyelvhelyességi ideológiák úgy is 
meghatározhatók, mint a nyelvművelők által kifogásolt vagy támo-
gatott nyelvi formák valós vagy vélt nyelvi és – ritkábban – nyelven 
kívüli tulajdonságaival kapcsolatos gondolatok, gondolatrendszerek, 
amelyek a nyelvhelyességi értékítéletek magyarázatául, ill. indoklá-
sául szolgálnak. A nyelvhelyességi ideológiák sokszor általánosabb 
ideológiák sajátos válfajai; jelenleg 15 olyan ideológia van adatbázi-
sunkban, amely mind általánosabban, mind pedig specifikusabban, 
nyelvhelyességi ideológiaként megfogalmazható.

Nézzük meg a Nyelvművelő kézikönyvnek azt az alig több, mint 
négy sorból álló részletét, amely az egyik legismertebb nyelvhelyes-
ségi jelenséggel, az ún. nákolással foglalkozik:

A jelen idő alanyi ragozásának egyes számú 1. személyében a mély hangú 
igék is magas hangú toldalékot (-nék) kapnak, vagyis nincs illeszkedés az 
ilyen alakokban: adnék, tudnék, várnék stb. Helytelen, pongyola tehát az 
illeszkedett toldalék használata: (én) adnák, tudnák, várnák stb. (NyKk 
I 1980: 626)

Azzal, hogy a szerzők azt állítják: ezekben a formákban „nincs 
illeszkedés”, szó szerint véve tagadják az (én) adnák, tudnák, vár-
nák stb. formák létezését, pedig ezeket nap mint nap sok millió 
magyar ember használja (igaz, inkább nemstandard nyelvváltoza-
tokban, ill. sokan inkább csak informálisabb beszédhelyzetekben). 
Hogyan lehetséges ez? Leginkább úgy, hogy a szerzők a p l a t o -
n i z m u s  ideológiájának bűvöletében élnek, még ha ez az ideoló-

22 A h e l y e s s é g r e  l. Myhill 2004; vö. még Dahlstedt 1976: 20; Domonkosi 
2007a: 42; Lanstyák 2003, 2007c, 2010b; a helyesség laikusi felfogására l. Do-
monkosi 2007b: 143–149.

23 A p u r i s t a  ideológiára l. pl. Dahlstedt 1976: 22–23; Woolard–Shieffelin 
1994: 64–65; Wertheim 2003; Cseresnyési 2004: 113–121; Tolcsvai Nagy 
2004: 28; Gal 2005: 179–181; Maitz 2006; vö. még Kug ler−Tolcsvai Nagy 
2000: 207; Fodor 2005; Simon 2007.
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gia nem fogalmazódik is meg az idézetben. A nyelvi platonizmus 
az a meggyőződés, hogy minden nyelvnek megvan a maga ideá-
lis változata, amely mintegy független a konkrét diskurzusokban 
megjelenő nyelvi formáktól; ebből következően egy nyelvi forma 
helyessége nem függ attól, ki használja, és mennyire elterjedt egy 
közösségben. Az „eszmék világában” tehát, egy ideális, „égi” ma-
gyar nyelvben ebben az esetben nincs illeszkedés: ha mégis van, 
akkor az óhatatlanul kiküszöbölendő nyelvi helytelenség. Értel-
mezhető ez a megközelítés úgy is, hogy a szerzők implicit módon 
a magyar nyelvet a standard magyar nyelvvel azonosítják, ezért ál-
lítják, hogy az adott nyelvtani alakban „nincs illeszkedés”. Ebben az 
esetben a s t a n d a r d i z m u s  ideológiájával állunk szemben, mely 
a nyelvet annak standard változatával azonosítja, s ezt más nyelv-
változatoknál értékesebbnek, nyelvileg fejlettebbnek, „a helyesség” 
zsinórmértékének tartja.

Az idézetben rejtve még más ideológiákat is felfedezhetünk, pl. 
a h o m o g e n i z mu s t , mely szerint a nyelvváltozati sokféleség nega-
tív jelenség, s amennyire csak lehet, vissza kell szorítani. Ez esetben 
pl. az (én) várnák típusú alakokat kell visszaszorítani, mert nem jó 
az, ha egymás mellett él két nyelvi forma – az (én) várnék és az (én) 
várnák – ugyanabban a funkcióban. A nyelvi homogenizmusnak ezt 
a válfaját i nv a r i a b i l i z mu s n a k  is nevezzük. Mivel történetileg
a standard (én) várnék forma az elsődleges, az ilyen megközelítésben 
a k o n z e r v at i v i z mu s  nyelvi ideológiájának a hatását is felismer-
hetjük, mely szerint a nyelv hagyományos formái különleges értéket 
képviselnek, megőrzésük társadalmi, sőt kulturális és nemzeti érdek, 
a hagyományos formák a beszédhelyzettől függetlenül, eredendően 
helyesebbek az újabbaknál. 

Utolsó példánk azért figyelemre méltó, mert pragmatikai jelen-
ségre vonatkozik. Azt gondolhatnánk, hogy a pragmatikai jelenségek 
kontextusba ágyazódása annyira nyilvánvaló, hogy a nyelvhaszná-
lat gleichschaltolása ezen a területen szóba se jöhet. De igen jöhet, 
mégpedig nem is valamilyen regionális zuglapnak nyugdíjas tanító 
néni által vezetett nyelvművelő rovatában, hanem a Csicsay Károly, 
Simon Beáta és Kulcsár Mónika szlovákiai magyar oktatási szakem-
berek, ill. pedagógusok által írott gimnáziumi magyartankönyvben, 
s indokként itt lényegében az elegantizmus szolgál:

Soha ne felejtsük el a napszakos köszönéshez hozzátenni a kívánok szót! 
Ha elhagyjuk, köszönésünk hányaveti, flegma, netán lenéző lehet […]
A Viszontlátásra alakot ne csonkítsuk! Rövidített formája még bántó is 
lehet! […] 
(Idézi és elemzi Misad–Simon 2009: 258)

4. Összegzés

Dolgozatomban a nyelvi ideológiák fogalmának tisztázása után be-
mutattam tartalmi csoportjaikat. Az ideológiák nagy száma miatt 
mindegyikre nem hozhattam példát, viszont igyekeztem olyan idé-
zeteket összeválogatni, amelyekben több fontos nyelvi ideológia is 
megjelenik. Fontosnak tartottam felhívni a figyelmet arra is, hogy 
egy adott helyen egy ideológia nyíltan megfogalmazva vagy csak 
implicit módon jelenik meg, esetleg egyáltalán nem verbalizálódik, 
működésére csak a megfogalmazás módjából lehet következtetni. Az 
ideológiák vizsgálatában még mindig a kezdeteknél tartunk. Ezzel 
kapcsolatos közleményeim kedvcsináló célzatúak: jómagam aligha 
leszek képes mélyebben foglalkozni ezzel a témakörrel, viszont ab-
ban reménykedem, hátha fiatal kutatók kedvet kapnak hozzá. Kutat-
nivaló van bőven ezen a területen.
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Summary

The author presents three existing interpretations of the term “language 
ideology” or “linguistic ideology”, accepting one of them. Then he illustrates 
the various ways of how the language ideologies manifest themselves in 
metalinguistic discourses, analyzing an excerpt from the literature on 
language cultivation. He also deals with an important feature of language 
ideologies, the fact that they are backed up by social and political ideologies, 
principles, beliefs, attitudes. The main part of the paper deals with six 
groups of language ideologies; the author analyzes short excerpts from 
metalinguistic discourses containing various language ideologies.
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Függelék

Bár dolgozatomban a nyelvi ideológiákat hat tartalmi csoportba soroltam, 
mivel az egyes csoportok közt átfedődések vannak, az ideológiák meghatá-
rozásában csak a legnagyobb csoportot, a nyelvhelyességi ideológiákat jelö-
löm külön (2-es számmal), mintegy szembeállítva őket ily módon az összes 
többi ideológiával (ezek 1-es számmal vannak jelölve). Mivel az egyes nyelvi 
ideológiák érvényesülése szempontjából nem lényegtelen, hogy kapnak-e
a nyelven kívüli világból támogatást, a korábbi rendszerezés „maradványa-
ként” itt is utalok erre a sajátosságukra: az (1a) és a (2a) jelölésekben az a
a beágyazott ideológiákat jelöli, az (1b) és a (2b) jelölésekben pedig a b a je-
lenlegi ismereteim, meglátásom, intuícióm szerint beágyazatlan (vagy ke-
véssé beágyazott, ill. ambivalensen beágyazott) ideológiákat. 

1. Nyelvi axiologizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy a (nemzeti) nyelv 
különleges (nemzeti) érték, mellyel ennek megfelelően tisztelettel kell 
bánni, különleges bánásmódban kell részesíteni.

2. Nyelvi aformalizmus (2b) – makroszinten az a meggyőződés, hogy
a nyelv formális változatainak használata eredendően negatív jelenség; 
mikroszinten az a meggyőződés, hogy a formális, de nem választékos 
stílusértékű („hivatalos ízű”) nyelvi formák eredendően rosszabbak, 
mint választékos, közömbös vagy más stílusértékű megfelelőik.

3. Nyelvi antizsargonizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, hogy 
valamely nyelvváltozat zsargonszerű használata eredendően negatív 
jelenség; mikroszinten az a meggyőződés, hogy a zsargonszerű nyelv-
használatra jellemző nyelvi formák eredendően rosszabbak, mint nem 
zsargonszerű megfelelőik. 

4. Nyelvi belletrizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, hogy
a szépírók által használt nyelvi formák nyelvi szempontból különleges 
értékűek és jelentőségűek; mikroszinten az a meggyőződés, hogy a szép-
írók által használt nyelvi formák eredendően helyesebbek, mint a más 
foglalkozású emberek által használt nyelvi formák.

5. Nyelvi brevizmus (2b) – mikroszinten az a meggyőződés, hogy a rövidebb 
nyelvi formák eredendően helyesebbek a hosszabb nyelvi formáknál.

6. Nyelvi damnificizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy a nyelvben lé-
teznek káros nyelvi formák, olyanok, amelyek veszélyesek más nyelvi 
formákra, ill. magára a nyelvi rendszerre nézve, ártanak nekik; ezek
a használat kontextusától függetlenül helytelennek minősülnek.

7. Nyelvi defektivizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy a nyelvben, ill.
a nyelv egyes változataiban létezhetnek romlott nyelvi formák, ezek pe-
dig a használat kontextusától függetlenül helytelennek minősülnek. 

8. Nyelvi deficitizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy a nemstandard 
nyelvváltozatok nyelvi okokból alkalmatlanok bizonyos nyelvi funkci-
ók betöltésére, azaz nemcsak társadalmilag, hanem nyelvileg is alacso-
nyabb rendűek a standarddal összehasonlítva. 

9. Nyelvi dekadentizmus (1a) – erősebb változatában az a meggyőződés, 
hogy a nyelv az idők folyamán romlik, nem csupán változik, azaz a nyel-
vi változások összességükben destruktív jellegűek, csökkentik a nyelv 
kifejezési lehetőségeit, vagy legalább „szépségét”, „erejét”; enyhébb 
változatában az a meggyőződés, hogy a nyelv az idők folyamán romol-
hat, de ez a romlás nem szükségszerű, pl. nyelvművelő tevékenységgel
a romlás megakadályozható.

10. Nyelvi demokratizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy a nyelvhaszná-
latban érvényesülniük kell a demokratikus értékeknek, azaz minden be-
szélőnek alapvető emberi joga azt a nyelvváltozatot használni, amelyet 
szeretne; a státusztervezés célja az, hogy ez az alapvető emberi jog minél 
több ember életében érvényesülhessen.

11. Nyelvi dependentizmus (1b) – az a meggyőződés, hogy napjainkban 
egyre növekszik a társadalmak „nyelvi kiszolgáltatottsága”, ezért ahhoz, 
hogy a mai kor kihívásainak a nyelv eleget tegyen, nagy odafigyelésre, 
gondoskodásra, védelemre van szüksége.

12. Nyelvi despotizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy egyes nyelvek hely-
zetét és viszonyát egy-egy országon belül az állam stabilitásának megte-
remtése, megőrzése vagy megerősítése érdekében törvényi eszközökkel 
szigorúan szabályozni kell; minden állampolgárnak kötelessége, hogy 
az államhatalmi szervek által létrehozott és fenntartott nyelvi rendet 
tiszteletben tartsa és alkalmazkodjon hozzá.

13. Nyelvi destruktivizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy a (standard 
nyelvváltozat normáinak nem megfelelő) nyelvhasználat romboló ha-
tású lehet a nyelvre nézve, azaz ha az emberek bizonyos, ártalmasnak 
tekintett nyelvi formákat gyakran használnak, vagy amúgy ártalmatlan 
nyelvi formákat használnak nem megfelelő módon, ezzel árthatnak
a nyelvnek.

14. Nyelvi doktizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy közvetlen kapcsolat 
van a helytelennek bélyegzett nyelvi formák használata és a beszélők 
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műveltsége, ill. iskolázottsága között, azaz a helytelennek tartott nyel-
vi formák használata műveletlenségre, ill. alacsonyabb iskolázottságra 
vall.

15. Nyelvi domeszticizmus (2a) – mikroszinten az a meggyőződés, hogy
a már meghonosodott nyelvi formák eredendően helyesebbek a kevésbé 
meghonosodott vagy meg nem honosodott nyelvi formáknál. A „meg-
honosodottság” alapvetően azt jelenti, hogy az adott nyelvi forma egy-
részt széleskörűen elterjedt a nyelvközösségben, másrészt beilleszkedett 
a nyelv rendszerébe.

16. Nyelvi egalitarizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, hogy
a nyelvváltozatok nyelvi értéke nem függ attól, mely társadalmi rétegek 
használják: mindegyik egyformán értékes; mikroszinten az a meggyő-
ződés, hogy a különféle társadalmi rétegek által használt nyelvi formák 
egyaránt „helyesek”. 

17. Nyelvi egzaktizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, hogy a tar-
talmilag pontos, félreérthetetlen közlés abszolút érték; mikroszinten 
az a meggyőződés, hogy a denotáció szempontjából pontosabb, egyér-
telműbb, félreérthetetlen nyelvi forma eredendően helyesebb, mint az, 
amely kevésbé pontosan, elnagyoltan, homályosan, félreérthetően utal 
a denotátumra.

18. Nyelvi elegantizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, hogy
a választékosság abszolút érték; a nagyobb műgonddal megformált, 
választékos stílusértékű szövegek értékesebbek egyéb (pl. mindenna-
pi beszélt nyelvi, közömbös vagy formális stílusértékű) szövegeknél; 
mikroszinten az a meggyőződés, hogy a nagyobb műgonddal megfor-
mált szövegekre jellemző, választékos stílusértékű nyelvi formák ere-
dendően helyesebbek a bizalmas, közömbös vagy formális stílusértékű 
nyelvi formáknál.

19. Nyelvi elitizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, hogy az is-
kolázottabb társadalmi rétegek nyelvhasználata eredendően értékesebb, 
jobb, helyesebb a kevésbé iskolázott társadalmi rétegekénél; mikroszinten 
az a meggyőződés, hogy az iskolázottabb társadalmi rétegek által hasz-
nált nyelvi formák eredendően helyesebbek, mint a kevésbé iskolázott 
társadalmi rétegek által használt nyelvi formák.

20. Nyelvi esztétizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, hogy a köz-
lés szépsége abszolút érték; mikroszinten az a meggyőződés, hogy az elő-
nyösebb esztétikai tulajdonságokkal rendelkező, „stílusos” nyelvi forma 
eredendően helyesebb, mint a kevésbé szépnek, kevésbé stílusosnak 
tartott forma.

21. Nyelvi expertizmus (1a) – mint általánosabb nyelvi ideológia az a meg-
győződés, hogy a hivatásos nyelvészek, ill. nyelvművelők a nyelvi rend-

szer ismerete alapján jobban tudják, milyen nyelvekre, nyelvváltozatok-
ra, nyelvi normákra van szüksége az adott beszélőközösségnek, mint
a laikus beszélők, s ők azok, akik hivatottak dönteni az egyes nyelvi for-
mák helyességéről, ill. helytelenségéről is.

22. Nyelvi expertizmus (2a) – mint nyelvhelyességi ideológia makroszin-
ten az a meggyőződés, hogy a hivatásos nyelvészek, ill. nyelvművelők 
által megfelelőbbnek tartott nyelvek, nyelvváltozatok nagyobb értéket 
képviselnek, mint azok, amelyeket a nyelvészek nem tartanak annyira 
értékesnek; mikroszinten az a meggyőződés, hogy a hivatásos nyelvé-
szek, ill. nyelvművelők által helyesnek tartott nyelvi formák ténylegesen 
is megfelelőbbek a beszélők számára, mint azok, amelyeket ők nem tar-
tanak helyesnek.

23. Nyelvi expresszivizmus (2b) – makroszinten az a meggyőződés, hogy 
a stilisztikailag jelölt, expresszív, az átlagosnál nagyobb érzelmi tölté-
sű nyelvhasználat abszolút érték; mikroszinten az a meggyőződés, hogy
a stilisztikailag jelölt, expresszív, érzelmileg telített nyelvi forma ereden-
dően helyesebb a stilisztikailag jelöletlen, expresszív érték nélküli nyelvi 
formánál.

24. Nyelvi fetisizmus (1a) – az a meggyőződés, melynek hívei a (nemzeti) 
nyelvet mintegy természetfölötti szintre helyezik, isteni tulajdonságok-
kal ruházzák fel, s kultikus tiszteletben részesítik.

25. Nyelvi fonicizmus (2b) – mikroszinten az a meggyőződés, hogy a köny-
nyebben kiejthető vagy más szempontból előnyösebb hangzású nyel-
vi forma eredendően helyesebb a nehezebben kiejthetőnél vagy más 
szempontból előnytelenebb hangzásúnál.

26. Nyelvi graficizmus (2b) – mikroszinten az a meggyőződés, hogy a köny-
nyebben leírható nyelvi forma nyelvileg eredendően helyesebb a nehe-
zebben leírható nyelvi formánál. 

27. Nyelvi homogenizmus (1a) – mint általánosabb nyelvi ideológia az
a meggyőződés, hogy a nyelvi és nyelvváltozati sokféleség negatív je-
lenség; hívei ezért a nyelvi egységet, ill. egységes nyelvet szorgalmazzák
a nyelvi változatosság rovására.

28. Nyelvi homogenizmus (2a) – mint nyelvhelyességi ideológia makro-
szinten az a meggyőződés, hogy a nyelvileg homogén nyelvhasználat 
eredendően helyesebb a különféle nyelvek vagy nyelvváltozatok elemeit 
vegyítő közveleges, ill. kódváltásos nyelvhasználatnál, hasonlóképpen
a nyelvileg egységesebb nyelvváltozatok értékesebbek a valamilyen 
szempontból kevert nyelvváltozatoknál; mikroszinten az a meggyő-
ződés, hogy a homogén nyelvi formák eredendően helyesebbek, mint
a kevert (pl. két vagy több különböző nyelvből, nyelvváltozatból szár-
mazó vagy szóvegyüléssel keletkezett) nyelvi formák.
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29. Nyelvi idiomizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, hogy az 
olyan nyelv, nyelvváltozat vagy diskurzus, amely nagymértékben „őrzi”, 
ill. tartalmazza az adott nyelvre sajátosan jellemző nyelvi formákat, ere-
dendően értékesebb annál, amely ilyeneket csak kisebb számban tartal-
maz; mikroszinten az a meggyőződés, hogy az adott nyelvre sajátosan 
jellemző nyelvi formák eredendően helyesebbek azoknál a formáknál, 
amelyek sok más nyelvben is megvannak, különösen pedig azoknál, 
amelyek idegen nyelvek hatására jöttek létre, mert „magyar gondolko-
dásmódot”, „magyar szemléletet” tükröznek.

30. Nyelvi instrumentalizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy a nyelv a be-
szélők számára készen adott külsődleges eszköz, amelyet a beszélő csu-
pán felhasznál a maga céljaira. A nyelvalakításban a nyelv eszköz jel-
legét hangsúlyozó vélekedés a nyelv funkcionális differenciálódásának 
elősegítését szorgalmazza.

31. Nyelvi intaktizmus (1b) – az a meggyőződés, hogy nincs szükség
a nyelvi folyamatokba való tudatos beavatkozásra, a nyelvi változások 
mesterséges befolyásolására; enyhébb válfajában: lehet szükség mes-
terséges beavatkozásra, ám ennek köre meglehetősen korlátozott (pl.
a szaknyelvek művelése).

32. Nyelvi internacionalizmus (1a) – mint általánosabb nyelvi ideológia 
az a meggyőződés, hogy a nyelvek nemzetköziesülése, azaz egymáshoz 
való nyelvi közeledése előnyös változási tendencia a nemzetközi kom-
munikáció szempontjából, ezért támogatni kell, akár nyelvalakítási 
eszközökkel is; az idegen eredetű vagy idegen mintára alkotott nyelvi 
formák átvételét nem szabad mesterségesen akadályozni, főleg ha a vi-
lágnyelvekből származó elemekről és szerkezeti mintákról van szó.

33. Nyelvi internacionalizmus (2a) – mint nyelvhelyességi ideológia mak-
roszinten az a meggyőződés, hogy a világviszonylatban használatos, 
lingua franca szerepet betöltő nyelvek különleges értékűek; mikroszinten 
az a meggyőződés, hogy az olyan nyelvi formák, amelyek sok nyelvben, 
különösen a világnyelvekben is megtalálhatók vagy ott párhuzamuk 
van, eredendően helyesebbek, mint a sajátosan egy-egy nyelvhez vagy 
néhány nyelvhez kötődő nyelvi formák. E meggyőződés hívei pozitívan 
viszonyulnak a nyelvek egymáshoz való közeledéséhez, az idegen sza-
vak és szerkezetek átvételéhez.

34. Nyelvi intervencionizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy (a modern 
nyelvközösségekben) szükség van a nyelvi folyamatokba való kisebb-
nagyobb arányú tudatos beavatkozásra, a nyelvi változások mesterséges 
befolyásolására.

35. Nyelvi invariabilizmus (2b) – mikroszinten az a meggyőződés, hogy az 
alakváltozattal nem rendelkező nyelvi formák eredendően helyesebbek, 

mint a két vagy több alakváltozatban élő, „ingadozó” nyelvi formák. Ez 
az ideológia megnyilvánulhat magának a lexémának az elutasításában 
(ha létezik hagyományos szinonimája), vagy pedig az egyik változat ki-
emelésében, helyesnek nyilvánításában.

36. Nyelvi izomorfizmus (2b) – mikroszinten az a meggyőződés, hogy az 
egyetlen funkcióval (jelentéssel) rendelkező nyelvi formák eredendően 
helyesebbek, mint azok, amelyeknek több funkciójuk (jelentésük) van.

37. Nyelvi klaudizmus (1b) – az a meggyőződés, hogy a hivatásos nyel-
vészek, ill. nyelvművelők, mivel nyelvérzékük „normális” működését 
megzavarják az általuk ismert nyelvi elméletek, valamint az általuk is-
mert nyelvek és nyelvváltozatok, „atipikus” beszélőként saját beszélő-
közösségük peremén helyezkednek el, s ennélfogva saját nyelvérzékük 
alapján kevésbé képesek megítélni saját közösségük nyelvi és helyénva-
lósági normáit, mint a laikus beszélők.

38. Nyelvi kodifikacionizmus (2a) – mikroszinten az a meggyőződés, hogy 
a kodifikációs célzatú szótárakban, nyelvtanokban, nyelvhelyességi 
kiadványokban (helyesként) szereplő nyelvi formák eredendően he-
lyesebbek, mint azok, amelyek nem szerepelnek ezekben a kiadvány-
okban, ill. ha szerepelnek, akkor kevésbé helyesként, helytelenként, 
nemstandardként stb. vannak feltüntetve.

39. Nyelvi kommunikacionizmus (1b) – az a meggyőződés, melynek hí-
vei a nyelvi közlés funkcióját valamely tartalom átadására szűkítik le,
s nem vesznek tudomást a nyelv egyéb fontos funkcióiról, mint amilyen 
az identitásjelző vagy az esztétikai funkció. 

40. Nyelvi kompetencionizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy közvetlen 
kapcsolat van a helytelennek bélyegzett nyelvi formák használata és
a beszélők nyelvtudása között, azaz a helytelennek tartott nyelvi formák 
használata gyöngébb nyelvtudásra vall.

41. Nyelvi konzervativizmus (1a) – mint általánosabb nyelvi ideológia az 
a meggyőződés, hogy a nyelv hagyományos formái különleges értéket 
képviselnek, megőrzésük társadalmi, sőt kulturális és nemzeti érdek. 
Hívei nem riadnak vissza az olyan nyelvalakító tevékenységtől sem, 
melynek célja a nyelvi változások fékezése vagy akár visszafordítása.

42. Nyelvi konzervativizmus (2a) – mint nyelvhelyességi ideológia mak-
roszinten az a meggyőződés, hogy az archaikusabb, több régies formát 
tartalmazó nyelvek vagy nyelvváltozatok (pl. nyelvcsaládok elszigete-
lődött, peremhelyzetű nyelvei; peremnyelvjárások) értékesebbek a na-
gyobb változáson átment nyelveknél, nyelvváltozatoknál; mikroszinten 
az a meggyőződés, hogy a hagyományos, a nyelvben régebb óta meglé-
vő nyelvi formák eredendően helyesebbek, mint az újabban létrejöttek 
vagy bekerültek.
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43. Nyelvi korrekcionizmus (1a) – mint általánosabb nyelvi ideológia az
a meggyőződés, hogy a nyelvhelyességi szabályok követése minden igé-
nyes közlés alapkövetelménye, s rendkívül fontos, hogy minden beszélő 
elsajátítsa ezeket a szabályokat és alkalmazza őket nemcsak a formális, 
hanem lehetőleg az informális nyelvhasználatában is.

44. Nyelvi korrekcionizmus (2a) – mint nyelvhelyességi ideológia makro-
szinten az a meggyőződés, hogy a nyelvhelyességi szabályokat követő be-
szédmód nyelvileg is nagyobb értékű, mint az ezeket a szabályokat kevéssé 
vagy egyáltalán nem követő beszédmód; mikroszinten az a meggyőződés, 
hogy a nyelvhelyességi szabályoknak megfelelő nyelvi forma eredendően 
helyesebb annál, amely megsérti a nyelvhelyességi szabályokat.

45. Nyelvi liberalizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy a nyelvválasztás,
a nyelvhasználat módja minden beszélőnek a magánügye, s nincs szük-
ség annak külső szabályozására; valamely nyelv vagy nyelvváltozat ki-
emelése nyelvi emberi jogokat is sérthet.

46. Nyelvi logicizmus (2a) – mikroszinten az a meggyőződés, hogy a gon-
dolkodás törvényeinek megfelelő, „logikus” nyelvi forma, ill. jelentés-
tani motiváció eredendően helyesebb annál a nyelvi formánál, amely 
kevésbé van összhangban a gondolkodás törvényeivel vagy annál, mely-
nek jelentéstani motivációja nem áll össze harmonikus képpé.

47. Nyelvi majoritizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy egy-egy politikai 
egységen (országon, esetleg tartományon, kijelölt közigazgatási terüle-
ten) belül a nyelvi többséget többletjogok illetik meg, és ezeket törvényi 
eszközökkel is biztosítani kell, akár a kisebbségi nyelvek rovására is.

48. Nyelvi mentalizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy közvetlen kapcso-
lat van a helytelennek bélyegzett nyelvi formák használata és a beszé-
lők értelmi képessége között, azaz a helytelennek tartott nyelvi formák 
használata alacsonyabb intelligenciára vall. 

49. Nyelvi minoritizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy egy-egy politi-
kai egységen (országon, esetleg tartományon, kijelölt közigazgatási 
területen) belül a nyelvi kisebbségeket pozitív diszkriminációban kell 
részesíteni annak érdekében, hogy helyzetük eredendő hátrányosságát 
legalább bizonyos mértékig kompenzálni lehessen. 

50. Nyelvi modernizmus (1a) – mint általánosabb nyelvi ideológia az
a meggyőződés, hogy a nyelvi újítások a nyelvben különleges értéket 
képviselnek, legyen szó akár új nyelvi elemekről (pl. szavakról, szó-
kapcsolatokról, nyelvtani szerkezetekről), akár új regiszterekről, műfa- 
jokról, mivel az adott kor beszélőinek aktuális szükségletei hozzák őket 
létre. Hívei az új nyelvi formák és alakulatok használatát bátorítják.

51. Nyelvi modernizmus (2a) – mint nyelvhelyességi ideológia makroszin-
ten az a meggyőződés, hogy az újabb, kevesebb régiességet tartalmazó 

nyelvváltozatok semmivel sem rosszabbak, mint az archaikusabb nyelv-
változatok; mikroszinten az a meggyőződés, hogy a nyelvben újabban 
kialakult nyelvi formák éppoly jók, mint a hagyományos formák.

52. Nyelvi monitorizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy a (standard) 
nyelv elsajátításához és helyes használatához nagyfokú tudatosságra 
van szükség, ahhoz pedig, hogy helyesen beszéljük a (standard) nyelvet, 
elengedhetetlen az odafigyelés, a nyelvhasználat nagyfokú tudatossága.

53. Nyelvi moralizmus – (1a) mint általánosabb nyelvi ideológia az a meg-
győződés, hogy kapcsolat van a helytelennek bélyegzett nyelvi formák 
használata és a beszélők erkölcsisége közt, azaz a helytelennek tartott 
formák használata etikailag is kifogásolható cselekedet, s akik rendszere-
sen élnek ilyen eszközökkel, erkölcsi deficitről tesznek tanúbizonyságot. 

54. Nyelvi moralizmus – (2a) mint nyelvhelyességi ideológia makroszin-
ten az a meggyőződés, hogy az erkölcsi szempontból negatívan értékelt 
egyénekre, társadalmi rétegekre jellemző nyelvhasználat, ill. a sajátosan 
rájuk jellemző nyelvváltozatok (pl. az ún. tolvajnyelv, a szleng) ereden-
dően rosszabbak, mint az erkölcsi szempontból pozitívan értékelt egyé-
nek, társadalmi rétegek által használt nyelvváltozatok; mikroszinten az 
a meggyőződés, hogy a pozitív morális értékkel bírónak láttatott nyelvi 
forma eredendően helyesebb, mint a negatív morális értékkel bírónak 
láttatott nyelvi forma.

55. Nyelvi nacionalizmus (1a) – egy-egy etnikai csoporthoz tartozó beszé-
lőknek az a meggyőződése, hogy a saját etnikai (nemzeti) identitásukhoz 
kötődő nyelv magasabb rendű, értékesebb, jobb, szebb más nyelveknél. 

56. Nyelvi naturizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, hogy a köz-
lés természetessége abszolút érték, a természetesebbnek tartott nyelv-
használat, ill. nyelvváltozatok értékesebbek, mint a kevésbé természe-
tesnek talált nyelvhasználat, ill. nyelvváltozatok; mikroszinten az a meg-
győződés, hogy a beszélők által természetesebbnek érzett nyelvi formák 
eredendően helyesebbek, mint azok, amelyeket a beszélők nem éreznek 
annyira természetesnek.

57. Nyelvi necesszizmus (1a) – mint általában vett nyelvi ideológia az
a meggyőződés, hogy a nyelvben vannak szükségtelen és emiatt helyte-
len nyelvi formák; az azonos denotatív jelentésű változatok közül nem 
mindegyik szükséges, egy vagy több közülük lehet fölösleges is. 

58. Nyelvi necesszizmus (2a) – mint nyelvhelyességi ideológia mikroszinten 
az a meggyőződés, hogy két vagy több szinonim nyelvi forma közül az 
egyik – a hagyományos, kodifikált, standard – forma szükséges és he-
lyes, a később kialakult egy vagy több forma viszont fölösleges, és így 
kevésbé helyes vagy helytelen.

59. Nyelvi neutralizmus (1b) – az a meggyőződés, hogy a nyelvi változások 
általában véve nem értékelhetők kedvezőnek vagy kedvezőtlennek; erő-
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sebb változatában az a meggyőződés is, hogy a nyelvi változásokba való 
emberi beavatkozás pedig aggályos. 

60. Nyelvi originalizmus (2a) – mikroszinten az a meggyőződés, hogy az 
etimológiai szempontból elsődleges vagy ahhoz közelebb eső hangalak, 
illetve jelentés eredendően helyesebb annál, amely később jött létre, ill. 
amely jobban különbözik tőle.

61. Nyelvi ortografizmus (1a) – mint általánosabb nyelvi ideológia az
a meggyőződés, hogy a helyesírási szabályok követése az írott nyelvi 
közlés alapkövetelménye, s rendkívül fontos, hogy minden beszélő elsa-
játítsa és alkalmazza ezeket a szabályokat mindenféle szövegtípusban.

62. Nyelvi ortografizmus (2a) – mint nyelvhelyességi ideológia makroszin-
ten az a meggyőződés, hogy a helyesírási normát követő írott nyelvi 
szövegek eredendően jobbak, megfelelőbbek, mint azok, amelyekben 
helyesírási hibák találhatók; mikroszinten az a meggyőződés, hogy a he-
lyesírási normának megfelelő alak- vagy ejtésváltozat nyelvileg is ere-
dendően helyesebb, mint az, amely kívül áll a helyesírási kodifikáción.

63. Nyelvi patriotizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy a nyelvhasználat
a megnyilatkozás tartalmától függetlenül is, pusztán a szóválasztás foly-
tán lehet hazafias vagy akár hazafiatlan tett, azaz vannak nyelvi formák, 
melyek használata hazafiasságnak, más formák használata pedig haza-
fiatlanságnak minősíthető.

64. Nyelvi percepcionizmus – (2b) makroszinten az a meggyőződés, hogy 
a könnyebben érthető beszédmód eredendően értékesebb, mint a ne-
hezebben érthető; mikroszinten az a meggyőződés, hogy a könnyeb-
ben érthető nyelvi forma eredendően helyesebb, mint a nehezebben 
érthető.

65. Nyelvi perfekcionizmus (1a) – mint általánosabb nyelvi ideológia az
a meggyőződés, hogy az igényes szóválasztás, gondos, pallérozott fogal-
mazás, valamint a nyelvhelyességi szabályok érvényesítése (a közléshelyzet 
jellegétől függetlenül) a nyelvhasználat természetes alapkövetelménye.

66. Nyelvi perfekcionizmus (2a) – mint nyelvhelyességi ideológia makro-
szinten az a meggyőződés, hogy az „igényes”, azaz nagyobb odafigyelés-
sel, nagyobb gonddal megformált (pl. következetesen valamely nyelv-
változathoz sorolható, kevés közveleges nyelvi formát tartalmazó vagy 
választékos vagy szaknyelvi szempontból szabatos stb.) diskurzusoknak 
eredendően nagyobb az értéke, mint az „igénytelen” diskurzusoknak, 
melyek létrehozása kevesebb mentális erőfeszítést igényel.

67. Nyelvi platonizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy a nyelvnek van egy 
ideális formája, amely mintegy független a tényleges dis kur zu sok ban ta-
lál ható nyelvi alakulatoktól. Egy-egy nyelvi forma helyessége tehát nem 
függ attól, mennyire elterjedt, és kik használják.

68. Nyelvi pluralizmus (1a) – az a meggyőződés, melynek hívei a nyelvi és 
nyelvváltozati sokféleséget a nyelv lényegi tulajdonságának tartják, pozití-
van értékelik és támogatják, a (nyelvközi és nyelven belüli, külső és belső) 
nyelvi változatosságot előnyben részesítik a nyelvi egységgel szemben.

69. Nyelvi protektivizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy a (nemzeti) nyelvnek 
nyelvpolitikai helyzetétől függetlenül állandóan védelemre van szüksége 
ahhoz, hogy megfelelően működjön, nyelvpolitikai és korpusztervezési 
intézkedésekkel kell gondoskodni „egészséges fejlődésének” biztosításá-
ról, óvni-védeni kell a rá leselkedő „veszélyektől”. Nyelvi protektivizmus 
az a meggyőződés is, hogy vannak olyan konkrét nyelvi formák, melyeket 
védelmezni kell, nehogy más nyelvi formák kiszorítsák őket.

70. Nyelvi purizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, hogy a ha-
gyományos, nem idegen eredetű nyelvi formákat előnyben részesítő be-
szédmód értékesebb, mint az, amely nagyobb számban tartalmaz idegen 
eredetű nyelvi formákat; mikroszinten az a meggyőződés, hogy a hagyo-
mányos, nem idegen eredetű nyelvi formák eredendően helyesebbek, 
mint az idegen eredetű nyelvi formák; hasonlóképpen az idegen minta 
nélküli, belső keletkezésű nyelvi formák eredendően helyesebbek, mint 
azok, melyeket idegen mintára alkottak.

71. Nyelvi racionalizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy a nyelvi szerkeze-
teket az emberi elmében található kognitív szerkezetek határozzák meg, 
azaz a szavak és a nyelvtani formák azért jönnek létre, hogy eredendően 
meglévő gondolatainkat ki tudjuk fejezni; ebből következik, hogy a sza-
vak (jelentések) és a nyelvtani formák levezethetők az elme működésé-
ből. Ebből a meggyőződésből ered az az elvárás, hogy a nyelvi rendszer 
legyen összhangban az emberi gondolkodás törvényszerűségeivel, azaz 
legyen „logikus”.

72. Nyelvi regionalizmus (1a) – általánosabb nyelvi ideológiaként az a meg-
győződés, hogy a nyelvek areális közeledése előnyös változási tendencia 
a regionális nemzetközi kommunikáció szempontjából, ezért támogatni 
kell, akár nyelvalakítási eszközökkel is; e meggyőződés hívei igyekeznek 
megkönnyíteni a nyelvközi kommunikációt egy-egy többnyelvű, rend-
szerint nemzetközi régión belül, pl. a szaknyelvi terminológia összehan-
golt fejlesztésével.

73. Nyelvi regionalizmus (2a) – nyelvhelyességi ideológiaként makroszin-
ten az a meggyőződés, hogy az egy nagyobb nemzetközi régióban hasz-
nálatos, lingua franca szerepet betöltő nyelvek különleges értékűek; 
mikroszinten az a meggyőződés, hogy az olyan nyelvi formák, amelyek 
több szomszédos nyelvben is megtalálhatók vagy ott párhuzamuk van, 
eredendően helyesebbek, mint a sajátosan egy-egy nyelvhez vagy né-
hány nyelvhez kötődő nyelvi formák. 
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74. Nyelvi rekreacionizmus (1b) – az a meggyőződés, amely a beszélőnek
a nyelvéhez való aktív viszonyát hangsúlyozza: a beszélő nem egysze-
rűen használja a nyelvét, hanem miközben alapvetően alkalmazkodik 
meglévő szabályrendszeréhez, egyszersmind újra is alkotja a maga pil-
lanatnyi hangulatának és szükségletének megfelelően.

75. Nyelvi ruralizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, hogy a fa-
lusi, iskolázatlan lakosság „romlatlanabb”, „helyesebb”, „szebb” nyel-
vet „őriz”, s ezért a nyelvjárások értékesebbek más nyelvváltozatoknál, 
pl. a „mesterséges” és/vagy idegenszerű köznyelvnél; mikroszinten az
a meggyőződés, hogy a falusi, iskolázatlan emberek által használt nyelvi 
(nyelvjárási) formák eredendően helyesebbek, mint a városi (és falusi) 
iskolázott emberek által használt nyelvi formák.

76. Nyelvi spontaneizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, hogy
a spontán módon létrejött, természetes nyelvek és nyelvváltozatok na-
gyobb értékűek, mint a mesterséges nyelvek vagy tudatos nyelvalakí-
tás során létrehozott nyelvváltozatok; mikroszinten az a meggyőződés, 
hogy a laikus beszélők ajkán, konkrét diskurzusokban spontán módon 
létrejött nyelvi formák eredendően helyesebbek, mint a nyelvalakítók 
vagy a különféle szakmák szakemberei által mesterségesen létrehozott 
nyelvi formák.

77. Nyelvi stabilizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy a nyelv – különösen 
a standard nyelv – fontos tulajdonsága a (rugalmas) stabilitás; a nyel-
vi eszközök (viszonylagos) állandóságát akár tudatos nyelvalakítással,
a spontán nyelvi változások fékezésével is szükség lehet biztosítani, kü-
lönben félő, hogy a különböző nemzedékek, ill. a különböző társadalmi 
rétegek beszédében nagyobb mértékben alakulnak ki a megértést is gát-
ló különbségek, mint ahogyan ez kívánatos volna.

78. Nyelvi standardizmus (1a) – mint általánosabb nyelvi ideológia az
a meggyőződés, hogy a standard nyelvváltozat kiemelkedő szerepű,
a műveltség megszerzésének elengedhetetlen eszköze, a nyelv legfon-
tosabb változata, a helyesség zsinórmértéke, a társadalmi előrehaladás 
pótolhatatlan eszköze, s ezért minden embernek elemi érdeke, hogy azt 
elsajátítsa és használja.

79. Nyelvi standardizmus (2a) – mint nyelvhelyességi ideológia makro-
szinten az a meggyőződés, hogy a standard nyelvváltozat eredendő-
en értékesebb, magasabb rendű, fejlettebb, jobb, sőt szebb a többinél; 
mikroszinten az a meggyőződés, hogy a standard nyelvi formák ere-
dendően helyesebbek, mint a más nyelvváltozatokhoz tartozó formák. 
Képviselői a standard nyelvváltozat normáját „a normá”-nak nevezik, 
az összes többi fölé helyezik.

80. Nyelvi szimplicizmus (2b) – makroszinten az a meggyőződés, hogy
a közlés egyszerűsége abszolút érték; mikroszinten az a meggyőződés, 

hogy az egyszerűbb szerkezeti felépítésű nyelvi formák eredendően he-
lyesebbek a bonyolultabbaknál.

81. Nyelvi szingularizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy saját nyelvünk 
egyedi, más nyelvektől lényegileg különbözik, egészen sajátos szerke-
zettel és szókinccsel rendelkezik, amely különleges módon ellenáll az 
idegen hatásnak, ill. nincs is „rászorulva” arra, hogy más nyelvekből 
kölcsönözzön (ha mégis enged az idegen hatásnak, az nagy baj, a rom-
lás jele). Az a vélekedés is együtt járhat ezzel az ideológiával, hogy nyel-
vünk a világ számos (vagy összes) nyelvének a forrása.

82. Nyelvi szintetizmus (2b) – makroszinten az a meggyőződés, hogy a köz-
lés tömörsége (tartalmi azonosság mellett) abszolút érték; mikroszinten 
az a meggyőződés, hogy a szintetikus nyelvi formák eredendően helye-
sebbek az analitikusaknál. 

83. Nyelvi szisztemizmus (2a) – mikroszinten az a meggyőződés, hogy
a nyelvi rendszerbe jobban beágyazódó, a nyelv hagyományos eszköz-
készletével harmonikus egységben lévő nyelvi formák eredendően he-
lyesebbek, mint azok a formák, amelyek kevesebb nyelven belüli párhu-
zammal rendelkeznek, netán inkább más nyelvekben van párhuzamuk.

84. Nyelvi szituacionizmus (1b) – az a meggyőződés, hogy a nyelvi formák 
helyénvalóságát csak az adott beszédhelyzetben lehet adekvát módon 
megítélni.

85. Nyelvi utópizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy a nyelv egy állandó 
tökéletesedési folyamatban vesz részt, a nyelvi változások tehát összes-
ségükben nyelvi fejlődésként jellemezhetőek.

86. Nyelvi uzualizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, hogy az el-
terjedtebb nyelvek, nyelvváltozatok nyelvileg értékesebbek a kevésbé el-
terjedteknél; mikroszinten az a meggyőződés, hogy az elterjedtebb (azaz 
nagyobb földrajzi területen, több társadalmi rétegben, több beszédhely-
zetben, többfajta nyelvi kontextusban stb. használt), ill. a nyelvhasz-
nálatban gyakrabban előforduló nyelvi forma eredendően helyesebb
a kevésbé elterjedtnél, ill. ritkábban előfordulónál.

87. Nyelvi vernakularizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, melynek 
hívei a külső változatosság vonatkozásában a helyi identitást „hitelesen” 
kifejező őshonos nyelveket, esetleg nyelvváltozatokat előnyben részesítik 
a nagyobb hatósugarú, „hasznosabb”, de a helyi identitás kifejezésére nem 
vagy kevésbé alkalmas összekötő nyelvekkel szemben; mikroszinten, a belső 
változatosság tekintetében az a meggyőződés, hogy azok a nyelvi formák, 
amelyekkel a beszélők leginkább azonosulnak, amelyek leginkább kifejezik 
az identitásukat, eredendően helyesebbek az egyéb nyelvi formáknál.
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Misad Katalin

Intézménynév-standardizálás
kisebbségi helyzetben1

A szlovák iskolatípusok magyar nevének megállapítása

Absztrakt: A szlovákiai magyar nyelvhasználatban gyakoriak az olyan nyel-
vi elemek, amelyekben ugyan felfedezhetőek a standard nyelvváltozat is-
mertetőjegyei, de mivel ezeknek a lexikális elemeknek Magyarországon is 
léteznek funkcionális megfelelői, a szlovákiai magyar szövegekben egyszer
a magyarországi, másszor a szlovákiai magyar változat jelenik meg, sőt az is 
előfordul, hogy ugyanabban a szövegben a kérdéses fogalomnak a magyaror-
szági és a szlovákiai magyar megnevezésével is találkozunk. Jelen tanulmány 
az intézménynevek standardizálásának és kodifikálásának lehetőségeivel és 
módjaival foglalkozik. Mivel a standardizálás folyamán a legfőbb problémát 
a különböző szlovák iskolatípusok – főként a középiskolák – adekvát magyar 
nevének a meghatározása okozza, a kutatás egyik fő célja a Szlovákiában fel-
lelhető különböző iskolatípusok nevének összegyűjtése, illetve ezek magyar 
nevének megállapítása, egységesítése és írásmódjuk rögzítése volt.

Kulcsszavak: nyelvi tervezés, standardizálás, kodifikálás, szlovák iskolatípu-
sok magyar neve

1. Bevezetés

Magyarországon és a környező országokban az 1989-es év hasonló 
jellegű és irányú változásokat hozott, melynek következtében legin-

kább a politika, a gazdasági élet, de a kultúra intézményrendszere 
is nagymértékben átalakult tartalmában és szerkezetében egyaránt. 
Mindennek természetes következménye, hogy az addig mindenna-
pi használatban levő intézménynévanyag egy része kicserélődött: 
helyette több száz, az új igényeknek megfelelő elnevezés jött létre 
(Misad 2009: 94). Éppen ezért napjainkra a korábbinál sokkal bo-
nyolultabbá vált az intézménynév fogalmának meghatározása. Sok-
szor nehézséget okoz vagy vitatható az intézménynév terjedelmének 
körülhatárolása is, s egyre több kérdést vet fel az új névtípusok he-
lyesírása.

Az is köztudott tény, hogy bármely nyelvnek kisebbségi helyzetben 
való használata természetes módon vonja maga után a nyelvhaszná-
lat speciális, az anyaországitól eltérő módosulását (Kiss 1994: 93).
Mindez azonban nem jelentheti azt, hogy a nyelvi modellállításban 
természetszerűleg fel kellene adni az egység elvét. Épp itt összponto-
sulnak a nyelvi tervezés kérdései: hogyan és hányféle módon lehet-
séges ilyen helyzetben meghatározni az egység fogalmát, illetve mi-
ként lehetséges objektívan érzékeltetni az egység és a különbözőség 
viszonyát, s miképpen lehet e viszonyt értékelni (vö. Tolcsvai Nagy 
1999: 179).

2. Standardizálás és kodifikálás

A fenti kérdésekkel foglalkozó magyar nyelvi tervezés elsősorban
a nemzetközi szakirodalomból jól ismert Heinz Kloss klasszikus el-
méletére, a státusztervezés és a korpusztervezés kettős rendszerére 
épül. Az előbbi Kloss rendszerében azokat a nyelvpolitikai dönté-
seket tartalmazza, amelyek kijelölik egy állam esetleg más közösség 
hivatalos nyelvét, illetve meghatározzák e nyelv viszonyát a többi 
nyelvhez vagy nyelvváltozathoz. A korpusztervezéshez ugyanak-
kor azok a nyelvtervező döntések tartoznak, amelyek a nyelv ál-
lományát érintik (vö. Tolcsvai Nagy 1999: 180). S bár a kutatott 
témának kétségkívül vannak/voltak státusztervezési vonatkozásai 
is, a tanulmányban közzé tett szlovák–magyar iskolanévjegyzék 
összeállítása során mindenekelőtt korpusztervezési tevékenységet 
végeztem.

1 A tanulmány alapjául szolgáló kutatások az 1/0233/11 számú Jazykový a liter-
árny manažment v multikulturálnom priestore c. Vega-projekt keretében foly-
tak a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén.
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A korpusztervezés eredeti célja a standardizálás és a kodifikálás, 
miközben a kodifikálás a standardizálás első részmozzanatának te-
kinthető. A standardizálási folyamat második szakasza a foganato-
sítás, vagyis annak az elérése, hogy a standardizált forma érvényre 
jusson a standard nyelvhasználatra törekvő konkrét szövegekben, 
az iskolai oktatásban stb. A kodifikálás különösen fontosnak bizo-
nyul a Magyarország utódállamaiban beszélt magyar nyelvváltoza-
tok esetében. Ezeknek az egyetemes magyar standardtól való elté-
rései a különböző nyelvekhez, kultúrákhoz, intézményekhez, jogi 
rendszerekhez stb. való szoros kapcsolódás miatt szükségszerűek; 
a magyar nyelvnek éppen a más-más társadalmi, politikai és nyelvi 
körülmények között való használata következtében alakult ki Szlová-
kiában, Erdélyben, Kárpátalján és a Vajdaságban az egyetemes ma-
gyar standardnak többféle ún. állami változata (vö. Pete 1988, Kiss 
1994, Lanstyák 2002). Az egyetemes magyar standard és az egyes 
állami változatok normája közötti eltérések kodifikálása különösen 
fontos mozzanat, ennek elmulasztása kisebbségi nyelvi helyzetben 
súlyos következménnyel járhat: kodifikálás hiányában a magyar-
országi standardtól való eltérések hibának minősülnek, s ezáltal
a Kárpát-medence peremországaiban beszélt magyar nyelvváltoza-
tok megbélyegződhetnek, beszélőik elveszíthetik nyelvi önbizalmu-
kat (Lanstyák 2002: 154). 

2. 1. A standardizálás és a kodifikálás szükségessége
és lehetőségei Szlovákiában

Az elmúlt csaknem két évtizedben a szlovákiai magyar nyelvhaszná-
lat feltárását célzó kutatások eredményei alapján nyilvánvaló, hogy 
a szlovákiai magyar nyelvváltozatban „általános használatúvá vált 
számos olyan elem, amelyre jellemzőek a standard ismérvei, ugyan-
akkor e lexikális elemeknek Magyarországon léteznek funkcionális 
megfelelői, s szlovákiai magyar szövegekből mind a magyarországi, 
mind a szlovákiai magyar elem adatolható” (Lanstyák–Szabómihály 
1998: 212). A kodifikáció szempontjából a nyelvi rendszer zártabb 
területein, a hangtanon és az alaktanon belül jelentéktelenek az elté-
rések, így nincs is szükség a kodifikálásukra. A nyitottabb rendszert 
alkotó szókészlet, jelentéstan és frazeológia területén már szembetű-

nőbbek a különbözőségek, itt merül tehát fel a kodifikáció szüksé-
gessége (vö. Tolcsvai Nagy 1999: 181, Lanstyák 2002: 154–155). 

A standardizálás és a kodifikálás elkerülhetetlensége Szlovákiában 
a kilencvenes években jelentkezett először, mégpedig a kisebbségi 
nyelvek – köztük a magyar – státuszának megváltozása után: hiva-
talos nyelvvé nem váltak ugyan, de jogszabályok rögzítik a hivatalos 
érintkezésben és a nyilvános színtereken való használatukat. Ennek 
következtében különböző jellegű – pl. jogi-közigazgatási, tankönyvi 
– szövegek s jogi, közgazdasági, szociológiai, oktatással kapcsolatos 
stb. publikációk jelennek meg anyanyelvünkön. Mivel azonban szak-
nyelvi fejlesztéssel és kodifikációval a korábbi időszakban érdemben 
senki sem foglalkozott, ezeknek a szövegeknek a szakszóhasználatát 
nagyfokú variabilitás jellemzi. E területen fokozottan mutatkoznak 
meg a különbségek: főként a szakkönyvek és a tankönyvek állam-
nyelvből való fordításai ugyanazt a jelenséget más néven nevezik 
meg Szlovákiában – de Erdélyben, Kárpátalján vagy a Vajdaság-
ban is –, mint Magyarországon, ami az egységes magyar szaknyelv 
megbontásához vezethet/vezetett (vö. Lanstyák 1996, Tolcsvai Nagy 
1999, Szabómihály 2005, Misad 2009).

A szlovákiai magyar nyelvi tervezéssel (is) foglalkozó Gramma 
Nyelvi Iroda munkatársai által kidolgozott kutatási program alapján 
kisebbségi nyelvi helyzetben a standardizálásnak és a kodifikálásnak 
mindenekelőtt az alábbi területekre kellene kiterjednie: 1. köznevek: 
jogi-közigazgatási fogalmak, az egyes tudományágakhoz kapcsolódó 
szakszók; 2. tulajdonnevek: személynevek, intézménynevek, földraj-
zi nevek; 3. rövidítések: szlovák köznyelvi és tulajdonnévi rövidítések 
magyar megfelelői (vö. Szabómihály 2005).

2. 1. 1. A standardizálás és a kodifikálás lehetőségei
az egyes regiszterekben

A magyarországi és a határon túli magyar szakemberek, egyetemis-
ták, közép- és általános iskolai tanulók stb. közti szakmai kommu-
nikáció megkívánja a szaknyelvek egységét. A kodifikációnak tehát 
a szaknyelvek körében arra kell törekednie, hogy az egyes állami 
nyelvváltozatok között a szaknyelvi regiszterek többségében sem-
milyen eltérés ne legyen (kivételt a hivatali, jogi, politikai, illetve 
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az államberendezkedéshez szorosabban kapcsolódó regiszterek je-
lenthetnek) (Lanstyák 2002: 155). A valóságban a magyarországi 
és a határon túli magyar közösségek szakszóhasználatában sok az 
eltérés. A kisebbségben élő beszélőközösségek szempontjából en-
nek két fő oka van. Az egyik az, hogy a szakközépiskolát és a szak-
munkásképzőt látogató kisebbségi magyar tanulók többsége a szak-
tantárgyakat nem az anyanyelvén tanulja, tehát eleve nem magyar 
nyelven sajátítja el a szakterminológiát. Nincsenek sokkal jobb hely-
zetben az alapiskolába és a gimnáziumba járó tanulók sem, hiszen 
a magyar tannyelvű iskolákban használt tankönyvek államnyelvből 
való fordítások, amelyek eredetijüket nemcsak stilisztikai jellem-
zőiket illetően, hanem jelentés- és szókészlettani szinten is szolgai 
módon követik (vö. Lanstyák 2002: 155–156, Misad 2005: 78–79, 
Misad 2009: 14).

A hivatali regisztereket illetően szintén jelentős a különbség az 
egyes állami nyelvváltozatok között, ennek oka az, hogy ezek a re-
giszterek kötődnek a legszorosabban az államhatalomnak az egyes 
országokon belül eltérő intézményrendszeréhez (vö. Lanstyák 2002: 
156). A kodifikálás kívánalma tehát ezen a területen is határozottan 
jelentkezik.

A publicisztikai regiszterekben is jól érzékelhetőek az eltérések az 
egyes állami nyelvváltozatok között. A szlovákiai magyar nyelvhasz-
nálatban például éppen a szlovákiai magyar sajtónak köszönhetően 
alakult ki és vált közhasználatúvá néhány olyan intézménynév, amely 
a szlovák megnevezés tükörfordításaként keletkezett anélkül, hogy 
az újságírók, illetve a beszélők ismerték volna az illető intézmény 
magyarországi nevét (l. szlovákiai magyarban: Legfelső Ellenőrzési 
Hivatal/Legfelső Ellenőrző Hivatal – magyarországi magyarban: Ál-
lami Számvevőszék, szlovákiai magyarban: Monopóliumellenes Hi-
vatal/Monopolellenes Hivatal – magyarországi magyarban: Gazda-
sági Versenyhivatal). Mivel azonban a szóban forgó regisztereknek 
nagy hatásuk van az emberek tömegeire, sőt sokak nyelvhasznála-
tát befolyásolják, a kodifikációnak itt arra kellene törekednie, hogy 
amikor csak lehetséges, a magyarországi nyelvváltozatban használt 
formát rögzítse (vö. Lanstyák 2002: 156, Lanstyák–Szabómihály 
2002: 119).

2. 1. 2. A standardizálás és a kodifikálás kritériumai és szempontjai

František Daneš cseh nyelvész a standard nyelv három fontos je-
gyéből vezeti le a kodifikálás objektív kritériumait, melyeket a kö-
vetkezőképpen nevez meg: 1. normativitás (azaz társadalmi elfo-
gadhatóság), 2. adekvátság (vagyis funkcionális elfogadhatóság), 3. 
rendszerszerűség (azaz nyelvi, rendszerbeli elfogadhatóság). E jegyek 
alapján a szerző fontosnak tartja, hogy a kodifikálandó elem az adott 
beszélőközösség számára elfogadható legyen, hogy képes legyen be-
tölteni funkcióját az adott beszélőközösségben, s hogy minél jobban 
illeszkedjen bele az adott nyelv rendszerébe (l. Daneš 1979: 83–86, 
vö. Lanstyák 2002: 158). 

A nyelvi tervezéssel foglalkozó szakemberek többsége elfogadja
a kodifikáció fent megnevezett három kritériumát, de ezek fontossá-
gi sorrendje, valamint pontosabb tartalmi meghatározása esetlege-
sen vita tárgyát képezheti. Kisebbségi helyzetben például a magyar 
nyelvváltozat léte is, függetlensége is gyakran veszélybe kerül, funk-
ciói pedig csak részlegesen érvényesülhetnek. Ilyen szituációban ért-
hető tehát a Daneš által meghatározott sorrendtől való eltérés – pl. 
az adekvátság előtérbe helyezése –, ami esetünkben is indokolt lehet. 
Helyzetünkben hasonlóképpen szükségszerű lehet az adekvátság 
kritériumához kapcsolható „kölcsönös fordíthatóság“ mozzanat is, 
hiszen különösen fontos, hogy az államnyelven egyszerűen kifejez-
hető fogalmakat magyarul ne csak nehézkes körülírásokkal, hanem 
egyszerű, rövid, könnyen megjegyezhető ekvivalensekkel tudjuk 
visszaadni (vö. Lanstyák 2002: 161). Mivel a kodifikáció daneši kri-
tériumai közül éppen az első, a normativitás az, amely útjába áll-
hat az egységesítésre való törekvésnek, a rendszerszerűség pedig az, 
amely a leghatásosabban viszi az egységesség irányába a kodifikációt, 
Lanstyák István kisebbségi helyzetben a kodifikálás objektív kritéri-
umainak az alábbi sorrendjét látja indokoltnak: 1. rendszerszerűség, 
2. adekvátság, 3. normativitás (Lanstyák 2002: 162).

2. 1. 3. A standardizálás és a kodifikálás gyakorlati módszerei

A kodifikálás a gyakorlatban azt jelenti, hogy a standard norma ér-
vényesítése aspektusából mérvadónak számító beszélői csoportok 
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nyelvhasználatában meglevő változatok közül egyet kiemelünk, rög-
zítünk, s így az egyetemes magyar standard részévé tesszük (vö. Lans-
tyák 2002: 165).

A hiányzó regiszterek létrehozása kisebbségi viszonylatban külö-
nös körültekintést kíván. Annak eldöntéséhez, hogy melyik válto-
zat legyen kodifikálva, hosszadalmas előkészítő munkára, mélyre-
ható vizsgálatokra és szinte szavankénti mérlegelésre van szükség.
A nyelvi tervezés művelői többféle eljárást alkalmazhatnak: ha
a szlovák megnevezésben és a magyar megfelelőben eltérő szeman-
tikai jegyek kapnak nyelvi formát, a magyar megfelelő kiválasz-
tásakor a magyarországi mintát ajánlatos követniük. Ha azonban 
valamely szlovák fogalomnak nincs magyarországi megfelelője 
(és ennek következtében megnevezése), akkor egy új szót kell lét-
rehozniuk, illetve rögzíteniük: vagy egy olyan sajátos szlovákiai 
megfelelőt, amelyet a szlovák megnevezés szemantikai jegyeinek 
figyelembevételével alakítanak ki, vagy a szlovák megnevezés tü-
körfordítását építik be a rendszerbe (vö. Szabómihály 2002: 184, 
Misad 2005: 79, Misad 2009: 16–17). Ez azt jelenti, hogy nem 
egyszerűen a megfelelő magyar szót kell megkeresnünk, hanem
a rendelkezésünkre álló nyelvi formákat kell értékelnünk, s közülük 
kell kiválasztanunk a legmegfelelőbbet. A szlovákiai magyar nyelvi 
tervezés az elsődleges szelekció tekintetében általában a magyaror-
szági standardhoz alkalmazkodik, de előfordul, hogy a gyakorlati 
szelekció során egy-egy konkrét elemről döntve a magyarországitól 
eltérő alakot kodifikál.

A kodifikálás előfeltétele tehát, hogy ismerjük azokat a nyelvi je-
lenségeket, amelyek az érintett beszélőközösségben többféleképpen 
valósulnak meg, s „azt is tudnunk kell, hogy ezek használata hogyan 
oszlik meg a lakosság egyes rétegeiben, s hogy mennyire kötődik az 
egyes beszédhelyzetekhez“ (Lanstyák 2002: 166).

Az új norma foganatosításának előfeltétele, hogy a magyarországi 
helyesírási és nyelvhelyességi kézikönyvek, nyelvtanok és szótárak is 
magukba foglalják az újonnan kodifikált alakváltozatokat, még ak-
kor is, ha ezek nem válnának teljes mértékben az egyetemes magyar 
standard részévé. A kisebbségi helyzetben történő kodifikációnak 
azonban akkor van igazán jelentősége, ha a rögzített szavakat, kifeje-
zéseket az illető beszédközösség irányadónak tartja, főként az olyan 

nagy tekintéllyel rendelkező színtereken, mint a közigazgatás, az ok-
tatás, a közélet és a tudományok (vö Lanstyák 2002: 166).

2. 1. 4. A standardizálás és a kodifikálás fórumai

A standardizálás és a kodifikálás kapcsán az egyik alapvető kérdés 
az, ki végezze ezt a feladatot. A tapasztalatok szerint társadalmi ér-
vényű rendszerint az a kodifikáció lesz, amelyet a kivitelezés során 
valamely társadalmi presztízzsel rendelkező testület, intézmény 
támogat. Többségi helyzetben – Magyarországon – a kodifikálást 
megelőző kutatásokkal, illetve magával a kodifikálással általában az 
erre legilletékesebb intézményt, a Magyar Tudományos Akadémia 
Nyelvtudományi Intézetét bízzák meg (vö. Tolcsvai Nagy 1999: 186, 
Lanstyák 2002: 167, Szabómihály 2005: 28–29).

Kisebbségi helyzetben ez a kérdés közel sem ilyen egyértelmű. 
Szlovákiában a személynevek, településnevek és egyes intézményne-
vek esetében a kodifikálásra és a kivitelezésre felhatalmazott szer-
vek az illetékes minisztériumok vagy más államhatalmi szervezetek, 
amelyek konkrét kérdésekben vagy kikérik a szakemberek – a szlo-
vákiai magyar nyelvészek – véleményét, vagy nem. A terminológia, 
a földrajzi nevek és az intézménynevek standardizálásával és kodi-
fikálásával Szlovákiában jelenleg a nyelvtervezési tevékenységet (is) 
folytató kisebbségi intézmény, a Gramma Nyelvi Iroda foglalkozik
(l. Lanstyák 2002: 167, Szabómihály 2005: 28–29).

3. Az intézménynevek standardizálása

A fentiekben már szó volt arról, hogy Szlovákiában a magyar nyelv 
közéleti-hivatalos használatának kiterjesztését a megfelelő szó-
tárak hiánya is gátolja. A Gramma Nyelvi Iroda nyelvi tervezési 
tevékénységének éppen ezért egyik fő célja a különböző tematikus 
szószedetek összeállítása és publikálása. Az iroda fennállása óta el-
készült a szlovák–magyar foglalkozásnév-jegyzék, egy önkormány-
zatok számára tartott szemináriumsorozat kapcsán elkezdődtek egy 
folyamatosan bővülő szlovák–magyar közigazgatási szójegyzék ösz-
szeállításának munkálatai, s elindultak a mai szlovákiai intézmény-
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rendszert tükröző szlovák–magyar intézménynévjegyzékkel kapcso-
latos kutatások. Ez utóbbi kiindulópontjául a Szlovákiai Magyarok 
Anyanyelvi Társaságának nyelvi szakbizottsága által elkészített intéz-
ménynévjegyzék (l. Intézménynevek szlovák–magyar jegyzéke 1989. 
Bratislava: Csemadok KB) szolgált. Mivel azonban az elmúlt két 
évtizedben Szlovákiában jelentősen megváltozott az intézmények 
rendszere, újabb gyűjtőmunkára volt szükség. A kutatás kezdeti sza-
kaszában ezért a szlovákiai sajtótermékek, illetve a kapcsolódó hon-
lapok segítségével felgyűjtöttem a jelenleg használt intézményneve-
ket, melyek egységesítése során a nyelvi tervezés területéről ismert 
– s a korábbiakban már ismeretett – eljárásokat alkalmaztam. Ennek 
lényege az volt, hogy amennyiben a szlovák megnevezésben és a ma-
gyar megfelelőben eltérő szemantikai jegyek kaptak nyelvi formát,
a magyarországi intézménynévadás mintáját követtem (pl.: praktická 
škola – készségfejlesztő iskola, špeciálna materská škola internátna 
– bentlakásos speciális óvoda), eltérő esetben a szlovák megnevezés 
szemantikai jegyeinek figyelembevételével próbáltam meg kialakí-
tani a magyar megnevezést (pl.: obchodná akadémia – kereskedel-
mi akadémia, spojená škola – közös igazgatású iskola, Obecný úrad 
Gabčíkovo – Bősi Községi Hivatal). 

3. 1. A szlovák iskolatípusok magyar nevének megállapítása

A standardizálás folyamán a legfőbb problémát a különböző szlo-
vák iskolatípusok – főként a középiskolák – adekvát magyar nevének
a meghatározása okozta. Ezen a területen a helyzet korábban teljesen 
kaotikus volt: egyrészt ugyanazoknak az iskolatípusoknak különbö-
ző magyar megnevezése létezett (pl. a stredné odborné učilište egy-
szer „szaktanintézet”, másszor „szakmunkásképző” vagy „szakmun-
kásképző iskola” formában fordult elő; a združená stredná škola pedig 
hol „összevont középiskola”, hol „egyesített középiskola” vagy „egyesült 
középiskola” alakban jelentkezett). A 2008. szeptember 1-jén hatály-
ba lépett közoktatási törvény egyszerűsítette a szlovákiai szakkö-
zépiskolák, szakmunkásképzők, szakképző iskolák és szakiskolák 
szövevényes, korábban szinte átláthatatlan rendszerét, s a két évtől 
négy vagy öt évig folyó – érettségi nélkül, illetve érettségivel végző-
dő – szakképzést biztosító középiskolákat a stredná odborná škola 

(Mo.-on: szakközépiskola) megnevezés alatt vonta össze. Ezen a cso-
porton belül azután a szakképzés irányultsága szerint a következő 
középiskola-típusokat különbözteti meg: hotelová akadémia (Mo.-
on: vendéglátóipari és idegenforgalmi szakközépiskola), obchodná 
akadémia (Mo.-on: közgazdasági szakközépiskola), pedagogická
a sociálna akadémia (Mo.-on nincs funkcionális megfelelője), stredná 
odborná škola (nešpecifikovaná) (Mo.-on: szakképző iskola, nem spe-
cifikált), stredná odborná škola (špecifikovaná) (Mo.-on: pl.: mező-
gazdasági szakképző iskola), stredná pedagogická škola (Mo.-on: 
óvónőképző szakközépiskola), stredná priemyselná škola (Mo.-on: 
ipari szakközépiskola), stredná zdravotná škola (Mo.-on: egészség-
ügyi szakközépiskola), škola úžitkového umenia (Mo.-on: iparművé-
szeti szakközépiskola).

A szlovák iskolanevek magyar megfelelőjének egységesítésére és 
egyértelműsítésére való törekvés esetünkben a következő elvek alap-
ján fogalmazódott meg: 1. ugyanazon típusú iskolának csak egyféle, 
a többitől formailag is eltérő neve legyen; 2. a képzés szempontjából 
egymással rokonságot mutató iskolatípusok neve legyen hasonló; 
3. ahol csak lehetséges, vegyük figyelembe a magyarországi meg-
nevezéseket (ez a magyar–magyar közoktatási kapcsolatok miatt is 
fontos lehet) (vö. Szabómihály 2007). Az eredeti elképzelés azonban 
helyenként ellenállásba ütközött. A szlovák obchodná akadémia is-
kolatípusnak például a szlovákiai magyar nyelvhasználatban nem
a magyarországi megfelelője, hanem a szlovák névből tükörfordí-
tással keletkezett ekvivalense, a kereskedelmi akadémia honosodott 
meg. Ez a megfeleltetés nemcsak a beszélt nyelvben terjedt el, ha-
nem a szlovákiai magyar nyelvű sajtóban vagy az ilyen típusú isko-
lákat jelző kétnyelvű feliratokon is. Az intézménynév-standardizá-
lást megelőző közvélemény-kutatás során nem egy esetben éppen
a magyar tannyelvű kereskedelmi akadémiák igazgatói tiltakoztak
a magyarországi megnevezés kodifikálása ellen. A szlovákiai magyar 
forma megtartásának fontosságát azzal indokolták, hogy a kérdéses 
megnevezés csaknem két évtizede állandó eleme a szlovákiai magyar 
nyelvhasználatnak, s ez idő alatt mind a beszélt, mind az írott nyelv-
ben elterjedt, illetve hogy ez a megnevezés utal legjobban az okta-
tási intézmény profiljára. Hasonlóképpen indokolták az érintettek 
a základná umelecká škola (Mo.-on: művészeti iskola, a szlovákiai 
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magyarban: művészeti alapiskola) megnevezés szlovákiai magyar 
ekvivalenséhez való ragaszkodásukat. 

Az alábbi táblázat az egyes szlovák iskolatípusok szlovák megne-
vezését, illetve ezeknek a Gramma Nyelvi Iroda által javasolt magyar 
megfelelőjét tartalmazza2.

3. 2. A szlovák iskolatípusok magyar nevének helyesírása

A közzétett iskolanevek külső alakját, azaz írott változatát a Magyar 
helyesírás szabályai (a továbbiakban AkH.) alapján rögzítettem. Az 
AkH. 187. pontja, illetve a Helyesírás c. akadémiai kézikönyv (a to-
vábbiakban OH) helyesírási főszabályai szerint a hivatalok, társadal-
mi szervezetek, oktatási intézmények, tudományos intézetek, ala-
pítványok, pártok, szövetkezetek, vállalatok és hasonlók többelemű, 
cégszerű nevében az és kötőszó, valamint a névelők kivételével min-
den tagot nagybetűvel kezdünk. 

Abban az esetben, amikor a szlovák iskolanévben – vagy nomi-
natívuszi, vagy lokatívuszi esetben – jelen volt a helységnévi elem is 
(pl.: Materská škola s výchovným jazykom maďarským Čierna Voda), 
a magyar hivatalos megfelelőben az -i képzős helységnévi tagot az 
intézménynév részének tekintettem, s az AkH. vonatkozó pontja 
szerint nagy kezdőbetűvel rögzítettem (l. Feketenyéki Magyar Neve-
lési Nyelvű Óvoda) (vö. AkH 2000: 76, OH 2004: 218). A Magyar Tu-
dományos Akadémia helyesírási bizottságának tagjával történt kon-
zultáció alapján akkor is így jártam el, ha a szlovák megnevezésben 
a helységnévi tagon kívül más megkülönböztető elem is szerepelt, 
a szlovák intézménynévnek ugyanis ilyen esetben is része a telepü-
lés neve (pl. Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom 
maďarským Dunajská Streda – Dunaszerdahelyi Kodály Zoltán Ma-
gyar Tannyelvű Alapiskola). Az iskolák nevének írásmódja akkor is
a fenti szabályozás szerint történik, ha az oktatás nyelvére utaló eleme-
ket elhagyjuk a megnevezésből, pl.: Dunaszerdahelyi Kodály Zoltán 
Alapiskola (a szlovák hivatalos megnevezést tükröző Dunaszerdahelyi 
Kodály Zoltán Magyar Tannyelvű Alapiskola helyett).

Az olyan iskolatípusok nevének írott alakját, melyben a szótag-
szám okán kötőjeles írásmódot kellett volna alkalmazni, a szerint
a szabálypont szerint rögzítettem, melynek alapján a tulajdonnevek-
ben – elsősorban az intézménynevekben – általában nem érvényesül 
a szótagszámlálási szabály (l. OH 2004: 131), tehát: Dunaszerdahelyi 
Magyar Tannyelvű Leányszakközépiskola, Pöstyéni Vendéglátóipari 
és Idegenforgalmi Akadémia. A magánjellegű szakképző iskolák 
esetében az AkH. második mozgószabályának (l. AkH. 2000: 55) 
ajánlásait vettem figyelembe, azaz az iskola típusára utaló különírt 

Szlovák megnevezés Gramma-javaslat
gymnázium gimnázium

materská škola celodenná starostlivosť napközi otthonos óvoda
(vagy: egész napos óvoda)

materská škola poldenná starostlivosť félnapos óvoda

hotelová akadémia
vendéglátóipari és idegenforgalmi akadé-

mia (Mo.: vendéglátóipari és idegenforgal-
mi szakközépiskola)

obchodná akadémia kereskedelmi akadémia
pedagogická a sociálna akadémia pedagógiai és szociális akadémia

stredná odborná škola szakképző iskola

stredná odborná škola poľnohospodárska mezőgazdasági szakképző iskola

stredná odborná škola stavebná építőipari szakképző iskola
stredná odborná škola strojnícka gépipari szakképző iskola

stredná odborná škola textilná ruhaipari szakképző iskola

stredná pedagogická škola pedagógiai szakközépiskola
(Mo.: óvónőképző szakközépiskola)

stredná priemyselná škola ipari szakközépiskola
stredná zdravotnícka škola egészségügyi szakközépiskola
škola úžitkového umenia iparművészeti szakközépiskola

škola v prírode erdei iskola
špeciálna materská škola internátna bentlakásos speciális óvoda
špeciálna základná škola internátna bentlakásos speciális alapiskola

špeciálna základná škola speciális alapiskola
špeciálna základná škola pri 

zdravotníckom zariadení
kórházi vagy szanatóriumi speciális 

alapiskola
základná škola alapiskola (Mo.: általános iskola)

základná umelecká škola művészeti alapiskola
(Mo.: művészeti iskola)

základná škola pri zdravotníckom 
zariadení kórházi vagy szanatóriumi alapiskola

základná škola 1. stupeň alsó tagozatos alapiskola
spojená škola közös igazgatású iskola

dievčenská odborná škola leányszakközépiskola
súkromná stredná odborná škola magán-szakképzőiskola

2 A jegyzék összeállításakor Szabómihály Gizella 2006. évi iskolatípus-jegyzé-
kéből indultam ki, melyet az új szlovák közoktatási törvény alapján módosí-
tottam. Köszönettel tartozom a szerzőnek, amiért önzetlenül rendelkezésem-
re bocsátotta a kéziratot.
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jelzős szerkezet egészéhez kapcsolódó magán- előtagot kötőjellel kap-
csoltam az új alakulatban egybeírt utórészhez: Szőgyéni Magán-
szakképzőiskola. 

4. Összegzés

A kutatás célja az egyes szlovák iskolatípusok nevének összegyűjté-
se, illetve ezek magyar nevének megállapítása, egységesítése és írás-
módjuk rögzítése volt.

A kutatás kezdeti szakaszában a szlovákiai sajtótermékek és a kap-
csolódó honlapok segítségével felgyűjtöttem a szóban forgó isko-
laneveket (a gyűjtés során felhasználtam a kilencvenes évek elején
a Szlovákiai Magyar Anyanyelvi Társaság terminológiai csoportja ál-
tal készített intézményjegyzéket is). A továbbiakban az egyes iskola-
típusok nevének egységesítésére törekedtem, melynek során a nyelvi 
tervezés területéről ismert eljárásokat alkalmaztam, azaz amennyiben 
a szlovák megnevezésben és a magyar megfelelőben eltérő szemanti-
kai jegyek kaptak nyelvi formát, a magyarországi intézménynévadás 
mintáját követtem, eltérő esetben a szlovák megnevezés szemantikai 
jegyeinek figyelembevételével próbáltam meg kialakítani a magyar 
megnevezést. A felgyűjtött iskolanevek magyar nevének megállapí-
tása és egységesítése után rögzítettem a megnevezések külső alakját, 
azaz írott változatát.
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Zhrnutie

Praktický význam procesu štandardizácie a kodifikácie tkvie v tom, že 
napomáha procesu jazykového zjednocovania, zmenšuje lexikálne rozdiely 
medzi štandardnou varietou maďarského jazyka používanou v Maďarsku
a kontaktovými varietami používanými mimo územia Maďarska.
Štúdia sa zaoberá problematikou štandardizácie a kodifikácie názvov 
inštitúcií – konkrétne štandardizáciou a kodifikáciou maďarských názvov 
jednotlivých typov škôl na Slovensku. Práve z dôvodu nízkej kvality pre-
kladu slovenských textov do maďarčiny sa maďarské názvy inštitúcií na 
Slovensku požívajú nejednotne a variabilne. Preto je dôležité analýzou
a konfrontáciou súčasných slovenských a maďarských textov zistiť, ktoré 
názvy inštitúcií – v našom prípade jednotlivých typov škôl – používané
v Maďarsku možno považovať za adekvátne ekvivalenty slovenských názvov 
inštitúcií a v ktorých prípadoch treba pristúpiť ku kodifikácii nového, 
špeciálneho maďarského názvu. 
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Bilás Boglárka

Magyar diáknyelv határon innen és túl

Annotáció: A tanulmány témája egy szlovákiai magyar tannyelvű gimná-
zium és egy magyarországi gimnázium diákjai szleng jellegű nyelvhaszná-
latának összehasonlítása egy kérdőíves felmérés adatai alapján. A kutatás 
két nézőpont szerint szemléli a vizsgált adatközlő csoportok diákszlengjét. 
A felmérés módszere lehetővé teszi egyrészt a szlengszóismeretük tanul-
mányozását, valamint a szókincsükben jelenlévő általános tendenciák ki-
mutatását. A kutatás új eredményekkel szolgál nemcsak a szlengvizsgálat, 
hanem a nyelvi kontaktusok témakörében is, külön hangsúlyt fektetve
a szlovákiai adatközlők kisebbségi helyzetéből adódó szlenghasználati jel-
lemzőire.

Kulcsszavak: szleng, diákszleng, nyelvi kontaktushatás

1. Bevezetés

Kutatásom témája a diáknyelv vizsgálata két gimnázium diákjai 
körében. Alapját a Nagykaposi Magyar Tannyelvű Gimnáziumban 
(Szlovákia) és a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnáziumban (Ma-
gyarország) végzett kérdőíves felmérés képezi. 

A vizsgált tanintézmények a szlovák–magyar országhatár két 
oldalán találhatók, egymástól kb. 50 km távolságra, az északkeleti 
nyelvjárási régióban, s hasonló szociolingvisztikai jellemzőkkel ren-
delkező diákok látogatják őket. Nagykaposon 107, Sátoraljaújhelyen 
86 kérdőívet töltöttek ki az adatközlők, akik között az a legjellem-
zőbb kölönbség, hogy két különböző országban élnek. Célom, hogy 
az összegyűjtött szóanyag alapján elemezzem és összehasonlítsam

a két iskola diákjainak szlengismeretét és -használatát, valamint rá-
mutassak a különbözőségek és hasonlóságok lehetséges okaira. 

Kutatásom módszeréül a kérdőíves adatgyűjtést választottam. En-
nek oka főként az, hogy hipotéziseim ellenőrzéséhez minél több 
nyelvi adatra volt szükégem, ezek összegyűjtésére pedig a kérdőíves 
módszer bizonyult a legalkalmasabbnak. A beszélt nyelvi jelenségek 
természetesen élő interakcióban vizsgálhatók legjobban, éppen ezért 
a felmérés eredményeit érdemes lenne ilyen módon ellenőrzésnek 
alávetni. Vizsgálatom tehát újabb kutatások alapjául szolgálhat.

Alapvető hipotézisem az volt, hogy a szlovákiai és a magyaror-
szági diákok szlenghasználatában közös elemek jelennek majd meg 
– mégpedig elsősorban a közszleng kategóriájából, ill. az internetes 
kommunikációra jellemző szókészletből –, valamint hogy mindkét 
adatközlő csoportnál erőteljesen érvényesül majd az angol nyelvi 
hatás. Ugyanakkor feltételeztem, hogy a nagykaposi gimnazistáknál 
megmutatkoznak a szlovák kontaktusjelenségek, s hogy mindkét 
adatközlő csoportnál megjelennek az egyes intézményekben kiala-
kult helyi sajátosságok.

2. Mi a szleng?

Mivel a nyelvészeti szakirodalomban még nem született egységes 
definíció a szleng fogalmának meghatározására, ezért első lépésként 
megpróbálom jellemezni, mit is értek szleng alatt a tanulmány kere-
tein belül.

Szilágyi N. Sándor a szlenget csoportjellegű szöveként írja le (Szi-
lágyi http://mnytud.arts.klte.hu/szleng/szl_kut/03miaszl/tartal.htm#
winword). Mások a szociolektus és a regiszter érintkezési területén 
elhelyezkedő változatkészletnek tartják, melynek szociolektális jelle-
gét az adja, hogy főként a fiatalság nyelvhasználatának része, mivel 
azonban adott csoporton belül érvényesül bizonyos beszédhelyze-
tekben, ezért regiszter volta sem kérdőjelezhető meg (l. Lanstyák 
2009). A szleng hordozója lehet a köznyelv, de bármely dialektus is 
– ez a hordozó nyelvváltozat az ún. bázisnyelv (Kis 1997: 242).

A korábbi kutatások (l. Bárczi 1932: 228–242) a szlenget első-
sorban egyfajta városi népnyelvnek tekintették, Kis Tamás azonban 
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nyelvi univerzálénak tartja, mely így nem köthető egy-egy társadal-
mi csoporthoz, nyelvhez vagy történelmi korszakhoz, hanem a nyelv 
kialakulásától kezdve jelen van, attól a pillanattól kezdve, amikor 
kialakult az első „beszélőközösség, amelynek tagjai napi intenzív be-
szédkapcsolatban állnak egymással.” (Kis 1997: 240–241).

A szleng keletkezésének feltétele tehát a beszélőközösség, mely-
ben létrejönnek az ún. kiscsoport-szlengek. Ezek gyakorlatilag egy-
egy szociológiai értelembe vett kiscsoport nyelvhasználatát jelentik, 
majd ebből absztrahálódnak az ún. nagycsoport-szlengek, melyek
a kiscsoportok szlengjéből valamilyen kapcsolat – földrajzi, szak-
mai – által alakulnak ki . Kis Tamás megad egy harmadik kategóriát 
is, a közszlenget, mely „a nyelvközösség számára közös szlengtípus
a helytől és a szakmától függetlenül ismert szlengszavak csoportját 
takarja” (Kis 1997: 247–251).

A szleng fogalmának meghatározásánál fontos megismerni kelet-
kezésének okait is. A Partridge által összeállított szociálpszichológiai 
okokat a következőképpen foglalhatjuk össze:

– kifejezni valamilyen csoporthoz való tartozást vagy elkülönülést;
– érzelmeket kifejezni és levezetni;
– játékosságra való törekvés és humor;
– újszerűség és meghökkentés;
– informális helyzet teremtése (vö. Partridge http://mnytud.arts.klte.

hu/szleng/szl_kut/ 03miaszl/tartal.htm#win word; Erdős 1988: 144).
A tárgyalt kategóriák meghatározásában fontos szerep jut az okta-

tás és az életkor kérdésének is. Egyes kutatók a 15-18 éves korosztályt 
tartják a szleng fő létrehozójának (vö. H. Varga http://mnytud.arts.
klte.hu/szleng/tanulmanyok/ifj-nyelv.htm, Rónaky http://mnytud.
arts.klte. hu/szleng/ronaky/re_tart.htm). Problémát okozhat azon-
ban az ifjúsági nyelv és a diáknyelv kategóriák megkülönböztetése 
is. Véleményem szerint leginkább szókészletük témakörei alapján 
különíthetjük el őket egymástól, mivel a diáknyelv elengedhetetle-
nül tartalmaz az iskolai élethez kapcsolódó szavakat és kifejezéseket.
A diákok szleng nyelvhasználatában azonban ezek mellett szinte min-
denre találhatunk szleng jellegű megfelelőt, amivel az adott közösség 
rendszeresen kapcsolatban kerül (vö. Hoffmann http://mnytud.arts.
klte.hu/szleng/ minitini/tanulm.htm). Jellemző rá továbbá a játékos-
ság, a szellemes rögtönzési képesség, az érzelmi túlfűtöttség, de gya-

kori mozgatórugója az irónia vagy a gúny (Rónaky http://mnytud.
arts.klte.hu/szleng/ ronaky/re_tart.htm).

3. A diákszleng jellemzése a vizsgált gimnáziumokban

A következő fejezetben megpróbálok áttekintést nyújtani a adatköz-
lő csoportok összetételéről, az általuk ismert szlengszavakról és -ki-
fejezésekről, valamint a szlenghasználati szokásaikról.

3. 1. Az adatközlők szociolingvisztikai jellemzői

A kérdőíveket két tanintézményben összesen 193 adatközlő töltötte 
ki. Ebből 107 adatközlő a Nagykaposi Magyar Tannyelvű Gimná-
zium tanulója, 86 adatközlő pedig a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos 
Gimnáziumot látogatja.

Mindkét iskola diákjainak zöme vagy falun, vagy kisvárosban la-
kik, a nemek aránya pedig mindkét adatközlő csoportban kiegyenlí-
tett. A nagykaposi adatközlők átlagéletkora 16,7 év (az 1., 2., 3., 4. év-
folyamból), Sátoraljaújhelyen ez 16,4 év (a 9., 11., 12. évfolyamból).

Szignifikáns különbség a két csoport között a nagykaposiak ki-
sebbségi helyzetéből adódik. A szlovákiai gimnázium diákjainál saját 
bevallásuk szerint az angol és német nyelv előtt áll szlovák nyelv-
tudásuk, míg a magyarországi diákok legerősebb idegen nyelvei az 
angol és a német. A Kossuth Lajos Gimnázium adatközlői közül 5-en 
Szlovákiából látogatják a tanintézményt, de ezek közül a diákok kö-
zül senki sem jelölte meg a szlovák nyelvet ismert idegen nyelvként. 

A két adatközlő csoport közötti szlengismereti és szlenghasználati 
eltérések valószínűleg éppen a nagykaposi gimnazisták kisebbségi 
helyzetéből adódnak majd.

3. 2. Az adatközlők nyelvi attitűdjének vizsgálata

A nyelvi attitűdök társadalmi eredetűek – egy beszélőközösség szo-
kásait, viselkedési szabályait és előítéleteit tükrözi –, nincs nyelvi 
alapjuk, nem fejeznek ki esztétikai vonatkozásokat (Kiss 2002: 136). 
Éppen ezért előfordulhat, hogy a nyelvhasználó saját vernakuláris 
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nyelvhaszálatát stigmatizálja, mely nyelvi bizonytalansághoz vezet-
het (Kiss 2002: 147).

Mivel a szleng nem tartozik a nyelv presztízsváltozatai közé, fontos-
nak tartottam, hogy felmérjem az adatközlő csoportok hozzá fűződő 
nyelvi attitűdjét. Ez a szempont az összegyűjtött nyelvi adatok értelme-
zése szempontjából sem elhanyagolható. Mivel az adatgyűjtés egy-egy 
tanóra keretein belül történt, így természetellenesnek tűnhet a diákok 
számára a standardot előnyben részesítő környezetben egy megbé-
lyegzett változat használata. A kérdőívekben négy feladat vizsgálta
a diákok szlenghez fűződő viszonyát, melyekben rákérdeztem, hogy 
pozitívan, negatívan vagy közömbösen értékelik-e a szlenghasználatot; 
hogy milyen gyakran használnak szlengszavakat és -kifejezéseket,
s hogy milyen helyzetekben használják ezeket; valamint arra is, hogy 
véleményük szerint milyen hatással van a szleng magára a nyelvre.

Az attitűdvizsgálat során nagyon hasonló eredmények születtek
a két adatközlő csoportban. Mindkét esetben a diákok több mint fele 
(58%, 63%1) vélekedett pozitívan a szlengről, negatív vélemény pedig 
csak 1-2 adatközlőnél jelent meg. Egyik gimnáziumban sem találtam 
olyan tanulót, aki azt állította volna, hogy sosem használ szlenget.
A vizsgálat szerint mindkét helyszínen a gyakori szlenghasználók 
vannak túlsúlyban (59%, 63%), nem elhanyagolható azonban azok-
nak a száma sem, akik saját bevallásuk szerint ritkán használnak 
szlenget (40%, 37%). A szlenghasználat helyszíneként leggyakrabban 
a baráti körben történő alkalmazás jelent meg (97%, 100%). Csa-
ládja körében mindkét tanintézményben körülbelül a tanulók fele 
alkalmaz szlengszavakat (47%, 52%). Különbség mutatható ki a két 
gimnázium diákjainak szlenghasználati szokásaiban a tanítási órán 
(27%, 17%). Ennek oka valószínűleg az, hogy a kisebbségben élő ma-
gyar nyelvhasználók engedékenyebbek a nem standard nyelvváltoza-
tokkal szemben. A már említett szituációkon kívül néhány adatközlő 
megadott még más – főként informális beszédhelyzetet feltételező 
– lehetőséget is: osztálykiránduláson, interneten, MSN-en, utcán stb. 
Abban a feladatban, melyben arra kérdeztem rá, hogy véleményük 
szerint a szleng milyen hatással van a nyelvre, mindkét tanintézmény 

esetében hasonló eredmény született. Azok között, akik a szlenget 
nyelvgazdagító jelenségként értékelik (43%, 40%), és akik úgy vélik, 
a szleng háttérbe szorítja a nyelv többi rétegét (40%, 47%) nincs szig-
nifikáns különbség. Akik szerint a szleng semmilyen hatással nincs
a nyelvre, mindkét gimnáziumban 20% alatti arányban voltak.

3. 3. A két gimnázium diákjainak szlengszó-
és szlengkifejezés-ismerete

A kérdőív második részében arra kerestem a választ, hogy az állam-
határ két oldalán fekvő települések gimnáziumainak diákjai mennyi-
re ismerik egymás szleng szókincsét, illetve, hogy ezek között mek-
kora átfedés figyelhető meg.

Ennek vizsgálatára két feladat szolgált. Egyikben szlengszavakat 
adtam meg (a magyarországi és szlovákiai magyar közszleng kategó-
riájából), és az adatközlőknek köznyelvi megfelelőkkel kellett helyet-
tesíteniük azokat, vagy körülírással megmagyarázni a jelentésüket.
A második szlengismeretre vonatkozó feladatban szintén értelmez-
niük kellett a megadott szleng elemeket, ebben az esetben azonban 
kifejezéseket adtam meg.

Az 1. sz. táblázatban összefoglalom az általam megadott szleng-
szavak ismeretére vonatozó adatokat. Ahogy a százalékos arányok 

1 A zárójelben feltüntetett százalékos adatok közül az első mindig a nagykaposi 
gimnáziumra, a második pedig a Kossuth Lajos Gimnáziumra vonatkozik.

Megadott
szlengszavak

Nagykapos Sátoraljaújhely

Ismerik a
jelentését3 (%)

Más 
jelentésben
ismerik (%)

Ismerik a
jelentését (%)

Más
jelentésben
ismerik (%)

góré 95,33  0,93 87,21  1,16
haluskázik 97,2  0,93 39,53 24,42

lelkizik 69,16 20,56 63,95 22,09
lájkol 93,46  1,87 89,53  0,00
gyökér 83,18  4,67 86,05  0,00
felejtős 27,1 35,51 47,67 23,26
kocka 27,1 45,79 73,26 18,6
lájtos 89,72  6,54 83,72  8,14

1. sz. táblázat: A megadott szlengszavak ismerete2

2 Azokat az adatközlőket, akik nem adtak meg semmilyen magyarázatot, nem 
jelöltem a táblázatban, tehát a megadott százalékok összege nem 100%.

3 A szlengszótárakban megadott vagy a közismert jelentést értem alatta.
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mutatják, a góré – ’vezető, főnök’ (Kövecses 2009: 118) –, lelkizik – ’el-
beszélget, társalog bizalmas ügyekről; panaszkodik (lelki dolgokról)’ 
(Kövecses 2009: 174) –, lájkol – ’szeret, tetszik, kedvel’ –, gyökér – ’el-
lenszenves, gyenge, tehetetlen, buta ember’ (Kövecses 2009: 122) – és 
lájtos ’csökkentett, enyhített, könnyebb (változata valaminek)’ (Köve-
cses 2009: 168) jelentését mindkét gimnázium diákjai megközelítőleg 
hasonló arányban ismerik. Eltérések mutatkoztak azonban a haluská-
zik, IQ-vitéz, csávesz, felejtős és kocka szlengszavak esetében. 

A haluskázik ’mellébeszél; füllent, hazudik’ (Termini-szótár http://
t.nytud.hu/htonline//htlista.php?action=search) esetében a különb-
ség oka az lehet, hogy a tárgyalt szó a szlovákiai magyar szleng része, 
éppen ezért már az is figyelemre méltó, hogy a magyarországi adat-
közlők közül csaknem 40% ismeri. A felejtős – ’kivitelezhetetlen (cse-
lekvés, helyzet); alkalmatlan (tárgy)’ (Nyelvész 2009: 68) – szlengszó 
jelentése ezzel szemben a szlovákiai nyelvhasználók körében volt 
kevésbé ismert, köznyelvi megfelelőjeként az adatközlők nagy része
a ’feledékeny’ melléknevet tüntette fel.

Az IQ-vitéz, csávesz és kocka szavak esetében a két adatköz-
lő csoport értelmezésében ellentétes magyarázatok jelentek meg. 
Nagykaposon az IQ-vitéz előfordult ’buta’ (41%) és ‘okos‘ (49%) 
jelentésben egyaránt, míg Sátoraljaújhelyen egyértelműen a ’buta’ 
értelemzést adta meg a többség (78%). A szlovákiai gimnáziumban
a csávesz ’fiú, férfi’ jelentésű szlengszót (Kövecses 2009: 68) – való-
színűleg a szlovák čaves szó hatására – a magyarországitól eltérő, ám 
a szlovákban használatos ’köszönés’ magyarázattal látták el (55%).
A kocka szó esetében az értelemezési különbség jelentésbővítés kö-
vetkezménye. Míg a Kossuth Lajos Gimnáziumban a szó jelentését 
egyértelműen a gyarkori számítógép-használathoz kötik (‘olyan 
személy, aki sokat számítógépezik, internetezik, játszik a számító-
gépen’), addig Nagykaposon a ’magánakvaló, nem társasági ember’ 
jelentéssel azonosítja, mely a kocka szó Szlengblogban található ér-
telmezése szerint csak a számítógéphez kötött életmódnak a követ-
kezménye (Nyelvész 2009: 110).

A 2. sz. táblázat tartalmazza a vizsgált adatközlő csoportok szleng-
kifejezés-ismeretére vonatkozó adatokat. A dob egy hátast – ’meg-
lepődik’ –, Moziba ne vigyelek? – ’méltatlankodás túlzott elvárások 
miatt’ (Kövecses 2009: 205) –, rákattan valamire – ’szereti, kedveli, 

tetszik neki’, ’mohón lecsap vmire, kap valamin’, ’hozzászokik, rá-
szokik’ (Kövecses 2009: 243) –, lövése sincs – ’nem tud valamit’ –, 
Nekem pezsegsz, kicsi Plussz? – ’nekem beszélsz?’ –, eldurran az agya 
– ’dühös lesz’ –, bele van zuhanva ’szerelmes valakibe’ kifejezéseket 
mindkét vizsgált adatközlő csoport több mint 70%-os arányban is-
merte. Ennek oka valószínűleg régebbi keletkezésük lehet. Ez alól 
a feltételezés alól a Nekem pezsegsz, kicsi Plussz? képezhet kivételt. 
Ennek ismertségét azzal magyarázom, hogy azok közé az új típusú 
szlengkifejezések közé tartozik, melyek egy megadott mintára ke-
letkeznek, az interneten keresztül terjednek, és a fiatalok körében 
rendkívül népszerűek. A széleskörű ismertség ellenére használatuk 
(az adatközlők saját bevallása szerint) – a Nagykaposon 52%-ot elért 
Moziba ne vigyelek? kivételével – nem haladta meg a 30%-ot sem.

A szlengszavakkal ellentétben mindössze három olyan kifejezés 
akadt, mely eltérő képet mutat az egyes adatközlő csoportoknál.
A betart valakinek szókapcsolatot a Magyar szlengszótárban találha-
tó ’szándékosan árt valakinek’ (Kövecses 2009: 53) jelentésben ismeri 
a nagykaposi gimnázium tanulóinak 38%-a, a Kossuth Lajos Gimná-
zium diákjai ezzel szemben 57%-os arányban ismerik ezt a jelentést, 
használata azonban egyik csoportban sem gyakori. Az Úgy néz ki, 
mint aki benéz újabb keletkezésű szóláshasonlatot ’furcsán néz ki, 
csúnya’ jelentésben ismeri a sátoraljaújhelyi adatközlők 41%-a, míg 

Az általam megadott
szlengkifejezések

Nagykapos Sátoraljaújhely

Ismerik a
jelentését (%)

Más
jelentésben
ismerik (%)

Ismerik a
jelentését (%)

Más
jelentésben
ismerik (%)

dob egy hátast 71,03 14,95 84,88 11,63
betart valakinek 38,32 11,21 56,98 25,58

Moziba ne vigyelek? 88,79  0,93 88,37  4,65
rákattan valamire 91,59  0,93 90,7  0,00

Úgy néz ki, mint aki 
benéz 17,76 18,69 40,7 20,93

köpött a maci 86,92  7,48 11,63 60,47
lövése sincs 98,13  0,00 91,86  3,49

Nekem pezsegsz, kicsi 
Plussz? 74,77  0,93 79,07  1,16

eldurran az agya 72,9 18,69 83,72 10,47
bele van zuhanva 81,31  5,61 68,6 17,44

2. sz. táblázat: A megadott szlengkifejezések ismerete
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ez a megfeleltetés Nagykaposon mindössze a diákok 18%-ánál je-
lent meg, miközben a többség semmilyen magyarázatot sem fűzött 
a kifejezéshez, tehát itt valószínűleg még nem tartozik az elterjedt 
szlengkifejezések közé. A köpött a maci – ’ideje aludni’ – kifejezést
a szlovákiai gimnáziumban ebben a jelentésben ismeri a meghatáro-
zó többség (87%), míg Magyarországon ez mindössze 12%-os arányt 
mutat. A Kossuth Lajos Gimnázium adatközlőinek 60%-a ’ besúg, 
beárul’ értelmezéssel látta el a kifejezést, valószínűleg a beköp valakit, 
azonos jelentésű szókapcsolat hatására.

3. 4. A két gimnázium diákjainak
szleng jellegű nyelvhasználata

A felmérés további részeiben általam megadott köznyelvi szavakhoz 
– pénz, idegesít, csókolózik, tetszik (valami/valaki), ügyetlen ember, 
eszik, barát, osztályfőnök, szórakozás, beszél – és témakörökhöz – va-
lami nagyon jó, valami nagyon rossz, köszönés, tantárgyak nevei, ér-
deklődés módja, valaki rossz jegyet kapott, családtagok nevei, ember, 
felszólítás beszéd abbahagyására, felszólítás tevékenység abbahagyásá-
ra – kellett szlengszavakat és -kifejezéseket rendelniük az adatköz-
lőknek. A továbbiakban az így összegyűlt nyelvi anyag alapján jel-
lemzem a adatközlő csoportok szlenghasználatát, illetve rámutatok a 
két gimnázium diákjainak nyelvhasználatában jelentkező egyezések-
re és különbözőségekre.

3. 4. 1. A közszleng elemei az adatközlők nyelvhasználatában

A vizsgált gimnáziumok diákjainak nyelvezete a legnagyobb hason-
lóságot a közszleng szókincs tekintetében mutatta. Ennek két oka 
lehet, mégpedig:
1. A diákok a közszleng szavakkal azonosítják a szleng fogalmát, így 

a feladat teljesítésekor ezek jutottak először eszükbe.
2. A tanulók nyelvhasználatában valóban a közismertebb szleng-

szavak és -kifejezések vannak túlsúlyban.
Ezek a szavak és kifejezések már hosszabb idő óta a nyelv részei, 

valószínűleg a szlovákiai diákok körében is már több generáció óta 
elterjedtek (pl.: dumál, lóvé, pofázik stb.). Néhány esetben azonban

a közszleng kategóriába sorolhatunk olyan szlengszavakat is, melyek 
újabb keletűek (pl.: lájkol, Mizu? stb.), de közismertek, mivel vala-
milyen aktuális problémához, széles körben elterjedt tevékenységhez 
köthetők.

A nagyfokú egyezés mellett még néhány közszleng szó esetében 
is voltak eltérések a két adatközlő csoportban gyűjtött adatok között
(l. a 3. sz. táblázat). Ezek alapján elmondhatjuk, hogy míg Nagyka po-
son a csű, a bio és a geo szavak sorolhatók a közszleng kategóriába, 
addig Sátoraljaújhelyen a cső, biosz és föci változatok terjedtek el kö-
szönésként, illetve a biológia- és földrajzóra megnevezésére.

3. sz. táblázat: A közszleng szavak gyakorisága közötti különbség

Nagykaposi 
adatközlők száma

Sátoraljaújhelyi 
adatközlők száma

csű 43 2
cső 14 34
bio 37 0

biosz 6 29
geo 31 0
föci 4 44

3. 4. 2. Idegen nyelvi hatások megjelenése az adatközlők 
nyelvhasználatában

Több okból is elengedhetetlenül fontos figyelembe venni az idegen 
nyelvek hatását a vizsgált gimnáziumok diákjainak nyelvhasznála-
tában. Egyrészt az egyik adatközlő csoport kisebbségi helyzetben él, 
tehát a többségi nyelv hatása valószínűleg az egyik legfontosabb el-
különítő tényező a két gimnázium diákjainak nyelvhasználatában. 
Másrészt a 21. században nem hagyhatjuk figyelmen kívül a világ-
nyelvek hatását, melyek közül térségünkben az angol nyelvé nyilvánul 
meg a legintenzívebben, de más – a diákok által ismert vagy használt 
– nyelv is befolyásolhatja a vizsgált adatközlők nyelvhasználatát.

A két gimnázium diákjai közötti leglényegesebb különbséget
a nagykaposi gimnázium adatközlőinek kisebbségi helyzete adja, 
az ő esetükben éppen ezért külön figyelmet kell szentelnünk a szlo-
vák nyelv hatásának. A szorosabban vett közvetlen kölcsönszavak 
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kategóriába sorolhatók többek között a nagykaposi adatközlők ál-
tal megadott alábbi szavak: bratu, kámo, kamoš ’barát’, pani triedna 
’osztályfőnök’, haluzovál ’beszél’, vôbec ’egyáltalán’ sztyihál ’idegesít’, 
konyec ’vége’4. Érdekes megfigyelni, hogy néhány tantárgy megne-
vezésekor a nagykaposi adatközlők magyar nyelvű kommunikáció-
juk során is a szlovák név rövidítését használják, pl.: uak (umenie 
a kultúra) ’művészet és kultúra’, mof/mofka, (manažment osobnej 
financií) ’közgazdasági témájú kurzus’, nas (náuka o spoločnosti) 
‘polgári nevelés‘. Alaki kölcsönszónak tekinthetjük a Szlovákiában 
elterjedt info ’informatika’ szlengszót a Magyaroszágon használatos 
infóval szemben, a vége a filmnek ’felszólítás tevékenység abbahagyá-
sára’ pedig valószínűleg a szlovák koniec filmu kifejezésből keletke-
zett kalkként. A szlovák nyelv hatása a nagykaposi adatközlőknél 
nemcsak a közvetlen vagy a közvetett szókölcsönzésben nyilvánult 
meg, hanem jelentősen hozzájárulhatott bizonyos szavak gyako-
ribb megjelenéséhez. Ezért fordulhatott elő a nagykaposi diákoknál
a ciao/csáu/csáo köszönési forma a szlovák fiatalok körében nagyon 
elterjedt čáv hatására gyakrabban, mint Magyarországon. Az eszik 
köznyelvi szó esetében pedig valószínűleg azért jelenhetett meg
a nagykaposiaknál a gyermeknyelvi papál szó, mert a szlovák nyelv-
ben gyakran használt papkať megfelelője, mely felnőtt emberek kö-
zötti érintkezésben is előfordul. 

A magyarországi gimnáziumban ugyanakkor csak elvétve jelen-
tek meg szlovák hatást mutató szavak (két szlovákiai adatközlőnél 
a bratu vagy a szlovák ahoj köszönés), annál elterjedtebb viszont az 
angol szlengszavak használata. Az angolból átvett szavak és kifejezé-
sek egy része nem a közelmúltban vált a magyar szleng részévé. Ezek 
általában mindkét adatközlő csoport válaszaiban megtalálhatóak,
s írásmódjukkal kapcsolatban az angol helyesírás mellett megjelent
a magyar írásmód alkalmazása is: money/mani/máni, cash/kess 
’pénz’, cool/kúl, szuper ’valami nagyon jó’, lúzer ’ügyetlen ember’, 
party/parti ’szórakozás’, hello/heló, hi/háj ’köszönés’ stb. Akadtak

a nyelvi anyagban olyan angol eredetű szavak is, melyek ugyan csak
a közelmúltban váltak a magyar fiatalok szókészletének részévé, 
mégis közismertnek tekinthetőek, sőt sokuknak már magyaros írás-
módja is létezik. Mindkét adatközlő csoportban előfordultak például 
a következő szavak és kifejezések: lájk/lájkol, love/lávol ’tetszik vala-
mi’, LOL5 ’tetszik valami, valami nagyon jó’, friend/frend ’barát’, OMG 
’valami nagyon tetszik vagy valami nagyon rossz’, man/men ’ember’, 
What’s up?/Wazzup?/Váccáp?/Sup? ’érdeklődés módja’ stb. Ezek je-
lentős része az internetes kommunikációhoz és a közösségi oldalak 
használatához köthető. Több esetben képeztek a magyarországi gim-
názium diákjai angol igékből – akárcsak a korábban már megjelent 
lájkol esetében – -ol/-el magyar igeképző segítségével új alakot: kissel 
’csókolózik’, talkol, speakol ’beszél’, de arra is akadt példa, hogy az 
angol szó mintájára egy hasonló hangalakú magyar szót az eredeti 
angol szó jelentésében kezdenek használni: az angol szlengben meg-
található lame ’ügyetlen, valamiben járatlan ember’ mindkét adat-
közlő csoport esetében megjelent láma formában, mégpedig ’ügyet-
len ember’ jelentésben. A nagykaposi adatközlők körében pedig 
előfordult a buláj szó ’szórakozás’ jelentésben, mely valószínűleg az 
azonos értelmű buli szó angol nyelvi kiejtési szabályok szerinti ejtés-
módjából keletkezett.

Az összegyűjtött nyelvi adtak között előfordultak még német (fa-
ter, muter, überállat) és cigány (csávó, vakerál) eredetű szavak is, de 
ezek valószínűleg már a közszleng részeként kerültek be az vizsgált 
csoportok nyelvhasználatába.

3. 4. 3. Újszerű állandósult szókapcsolatok megjelenése

A fiatalok nyelvhasználatához elengedhetetlenül hozzátartoznak az 
újabb keletkezésű állandósult szókapcsolatok.

Ezek egyik típusának fő terjedési csatornája az internet, éppen 
ezért általában közismertek a fiatalok körében, és humoros újszerű-
ségük miatt nagyon népszerűek. Az adatközlők adataiban leggyak-

4 Érdekes, hogy a konyec és a sztyihál kivételével minden szlovák nyelvből szár-
mazó szót szlovák helyesírással adtak meg, míg az angol nyelvből átvett sza-
vak többségénél az angol írásmód mellet megjelent a magyar kiejtés szerinti 
írás. Pl.: cool/kúl, cash/kess stb.

5 Az internetes nyelvhasználatból a beszélt nyelvbe bekerült szavakkal (szmájli 
stb.) és rövidítésekkel (LOL, OMG, WTF stb.) egy külön fejezetben foglalko-
zom.
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rabban az új keletű szóláshasonlatok voltak túlsúlyban, mindkét 
iskola esetében. Pl.: Kevés vagy, mint Győzike showban a Goethe-
idézet/dobostortában a ritmusérzék/a térdkalácsban a mazsola; Le-
fejellek, mint Zidane Materazzit/kezdő sáska a harangvirágot/Kiszel 
Tünde az ötezres kérdést; Olyan/Akkora paraszt vagy, hogy ostorral 
váltasz csatornát/szédülsz a betonon/a vattacukrot is bicskával eszed.

A nagykaposi gimnazistáknál előfordultak olyan esetek, melyek-
ben szintén az ismert sémákat használták fel, az újabb kapcsolatok-
ban azonban gyakran találunk utalást valamilyen helyi sajátosságra. 
Ilyen például a földrajzi meghatározottság (Füstöl, mint a vajáni ké-
mény), vagy a személyhez kötöttség (Utálja, mint Erika a németórát). 
Szlovákiai jellegzetességről van szó azokban az esetekben, amikor 
kölcsönszavak találhatók az átalakított szóláshasonlatokban: Szedi, 
mint cigány a podporát (szl. podpora = ’segély’); Lefejellek, mint va-
kondot a rotovátor (szl. rotovátor = ’forgókapa’).

Szintén mindkét adatközlő csoport esetében előfordultak elfer-
dített életbölcsességek. Nagykaposon például az Ajándék szónak ne 
nézd a lapát; Néma gyermeknek anyja se látja a fától az erdőt újszerű 
közmondások, a Kossuth Lajos Gimnáziumban pedig a próba cse-
resznye és a Megy, mint a hurkatöltés átalakított frazeologizmusok. 
Nem meglepő az sem, hogy a sok reklám, politikai és egyéb szlogen 
hatására Nagykaposon megjelent a A siker sukár! állandósult szókap-
csolat, Sátoraljaújhelyen pedig előfordult a Védd a fákat, egyél hódot! 
humoros felszólítás. Mindkét csoportnál jellegzetesek voltak még
a rigmusszerű rímelő sorok (Még egy ilyen humor, fejeden egy dudor).

3. 4. 4. Az internetes szleng és annak megjelenése a beszélt nyelvben

Ahogy a fiatalok egymás közötti érintkezésének egyre inkább min-
dennapos részévé válik az elektronikus kommunikáció, úgy ala-
kul ki fokozatosan az SMS, a chat és az internetes fórumok sajátos 
nyelvezete. Az információcsere felgyorsítása érdekében gyakran 
különböző rövidítéseket alkalmaznak, és ezek mindkét adatközlő 
csoport estében megjelentek (pl. LOL laugh out loud ’hangosan fel-
nevet’, OMG Oh my God! ’Ó, Istenem!’). Szintén így jött létre az an-
gol thanks ’köszönöm’ szóból a thx, vagy a a magyar pillanat szóból
a pill rövidítés. 

Tipikus tulajdonsága az internetes kommunikációnak, hogy közel 
áll a beszélt nyelvhez, ezért megtalálható benne néhány beszélt nyelv-
re jellemző lazításos jelenség. Mindkét iskolában előfordul például
a szerintem helyett használt sztem, a vagyok csonkított változata a vok, 
Sátoraljaújhelyen pedig a tudodból keletkezett tood, és a nagyonból 
létrejött naon is.

A fenti rövidítések és rövidített szóalakok egyre nagyobb teret hó-
dítanak a szóbeli érintkezés során is. A betűszókat hangzó szövegben 
általában magyar betűzés szerint ejtik ki: LOL [lol], OMG [óemgé]. 
Érdekes az XD emotikon esete, mivel ez a nevető fejet szemléltető 
betűpár sok esetben betűszóként [ikszdé] kiejtéssel jelenik meg a be-
szélt nyelvben.

A különböző rövidített változatok mellett az internetes kommuni-
káció révén került be a diákok nyelvhasználatába a már tárgyalt lájk 
szó és származékai, melynek ellentéte a dislike ’ellenszenv, idegenke-
dés’ szintén megjelent egy nagykaposi adatközlőnél.

4. Összegzés

A tanulmányban – a kezdeti hipotézisek felállítása és szleng elméletével 
foglalkozó fejezet után – a nagykaposi és a sátoraljaújhelyi gimnazisták 
szleng jellegű nyelvhasználatának jellemzőivel és ennek összehasonlí-
tásával foglalkoztam. A kérdőíves felmérés segítségével összegyűjtött 
nyelvi adatok elemzése a következő eredményeket hozta.

A vizsgálat adatközlő csoportok szlengismeretéről a szlengszavak 
esetében elmondható, hogy mindkét adatközlő csoportban ismer-
tek voltak a régebbi keletkezésű, közszleng kategóriába sorolható 
adatok, ill. az olyan szlengszavak, melyek ugyan új keletűek, de egy 
széles körben elterjedt tevékenységhez kapcsolódnak. Különbségek 
mutatkoztak a két iskola diákjainak szlengszóismeretében néhány 
újabb keletkezésű elemnél, illetve abban az esetben, ha a szó vagy bi-
zonyos jelentése csak a szlovákiai magyar nyelvhasználatot jellemzi. 
Az adatközlői csoportok szlengkifejezés-ismeretében nem fedeztem 
fel konkrét tendenciákat.

A vizsgált gimnáziumok diákjaitól összegyűjtött szóanyag elem-
zése alapján a következő hasonlóságok mutathatók ki a két adat-
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közlő csoport szlenghasználatában: 1. a leggyakrabban előforduló 
szlengszavak és -kifejezések nagy része a közszleng kategóriába so-
rolható; 2. nyelvhasználatukban megnyilvánul az angol nyelv inten-
zív hatása; 3. új keletű frazeologizmusok megjelenése; 4. az interne-
tes kommunikáció elemeinek használata. Az adatközlői csoportok 
nyelvhasználatában észlelhetők különbségek röviden így foglalhatók 
össze: 1. szlovák nyelvi hatások a nagykaposi gimnázium diákjai 
körében (a szókölcsönzések mellett a nyelvi kontaktus hat bizonyos 
szlengszavak gyakoriságára is), melyek a Kossuth Lajos Gimnázi-
umban csak a Szlovákiából származó adatközlőknél fordultak elő 
kis mértékben; 2. tipikusan az adott ország reáliájához köthető je-
lenségek megnevezéseiben; 3. néhány – valószínűleg – csak az adott 
tanintézményre jellemző szó vagy kifejezés használata.

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a dolgozat bevezető ré-
szében felállított hipotézisek nagy része beigazolódott.

Hivatkozások

Bárczi Géza 1932. A „pesti nyelv”. Magyar Nyelv 27.évf. 228–242.
Bilás Boglárka 2011. Magyar diáknyelv a határon innen és túl. Szakdolgozat. 

Pozsony: Comenius Egyetem.
Erdős Gábor 1988. Újabb jelentésváltozások az ifjúsági nyelvben. Magyar 

Nyelvőr 112.  évf. 143–148.
Hoffmann Ottó 1996. Mini-tini-szótár.
http://mnytud.arts.klte.hu/szleng/minitini/tanulm.htm (2011. 2. 23-i le-

töltés)
H. Varga Gyula 1995. Létezik-e ifjúsági nyelv? Szende Aladár szerk., Anya-

nyelvi nevelés –embernevelés. 
http://mnytud.arts.klte.hu/szleng/tanulmanyok/ifj- nyelv.htm (2009. 2. 18-i 

letöltés)
Kis Tamás 1997. Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásáshoz. 

Kis Tamás szerk., A szlengkutatás útjai és lehetőségei. Debrecen: Kossuth 
Egyetemi Kiadó. 237–296.

Kövecses Zoltán 2009. Magyar szlengszótár. (Második, átdolgozott kiadás.) 
Budapest: Akadémiai Kiadó. 

Lanstyák István 2009. Regiszterek. Előadás. Pozsony: Comenius Egyetem.
Nyelvész Józsi 2009. Szlengblog – Ha érted, hogy mondom. Szekszárd: Silenos 

Könyvkiadó.
Partridge, Eric 1999. Szleng. Fenyvesi Anna–Kis Tamás–Várnai Judit Szilvia 

szerk., Mi a szleng? http://mnytud.arts.klte.hu/szleng/szl_kut/03miaszl/
tartal.htm#winword (2009. 2. 18-i letöltés) 

Rónaky Edit 1997. Hogyan beszél ma az ifjúság? (Avagy: hogyan hado-
váznak a skacok?) http://mnytud.arts.klte.hu/szleng/ronaky/re_skac.htm
(2011. 1. 24-i letöltés)

Szilágyi N. Sándor 1999. A csoportjellegű szövegek. Fenyvesi Anna–Kis Ta-
más–Várnai Judit Szilvia szerk., Mi a szleng?

http://mnytud.arts.klte.hu/szleng/szl_kut/03miaszl/tartal.htm#winword 
(2009. 2. 18-i letöltés)

Termini-szótár http://ht.nytud.hu/htonline//htlista.php?action=firstpage 



90 91

Zhrnutie

Štúdia sa zaoberá skúmaním a porovnaním maďarského študentského ja-
zyka na Slovensku a v Maďarsku. Východiskovým bodom tohto výskumu 
sú anonymné dotazníky vyplnené žiakmi Gymnázia s vyučovacím jazykom 
maďarským vo Veľkých Kapušanoch a Gymnázia Lajosa Kossutha v Sá tor-
aljaújhelyi.

V prvej časti po načrtnutí základných hypotéz sa pokúsim vysvetliť po-
jem slangu a ďalších dôležitých fenoménov. V druhej, praktickej časti sa 
zaoberám systematizovaním a interpretovaním pozbieraných jazykových 
údajov.

Po načrtnutí sociolingvistických vlastností skúmanej skupiny študentov 
som zhrnula ich názor na používanie slangu. Na obidvoch školách sa uká-
zali podobné výsledky: väčšina respondentov má pozitívny vzťah k danému 
fenoménu, sú častými používateľmi slangu a to hlavne v okruhu kamarátov, 
ale na ich mienku vplývajú aj rôzne jazykové konvencie.

V ďalšej časti práce som sa zaoberala skúmaním určenia významu jed-
notlivých slangových slov a výrazov zo strany respondentov. Východisko-
vým bodom boli výklady študentov s ohľadom na slangové slová a výrazy 
z maďarského študentského jazyka na Slovensku a v Maďarsku. V prípade 
slangových slov som dospela k záveru, že na obidvoch gymnáziách sú zná-
me slová, ktoré patria do kategórie všeobecného slangu a niektoré novšie 
vzniknuté slová, ktoré sú spojené nejakými všeobecne rozšírenými aktivi-
tami a javmi. Rozdiely sa vyskytovali najmä v prípade niektorých novšie 
vzniknutých slangových slov, ďalej takých slov, ktoré sú používané iba v štu-
dentskom jazyku na Slovensku, alebo majú modifikovaný význam. V určení 
výkladu slangových výrazov sa neobjavili pravidelné tendencie.

Szilvási Andrea

A magyar mint idegen nyelv 
Szlovákiában

Szlovák anyanyelvű magyarnyelv-tanulók

Annotáció: A dolgozatban a magyar mint idegen nyelv státuszát vizsgálom 
szlovákiai viszonylatban, ill. a szlovák anyanyelvű magyarnyelv-tanulókkal 
foglalkozom. Ezen belül kitérek a magyarországi szakirodalomban használt 
terminológiára (a magyar mint idegen, környezet-, másod- vagy második 
és származásnyelv), valamint a szlovákiai, szlovák anyanyelvű magyarnyelv-
tanulók magyartanulásának okaira, motivációjára és nyelvi környezetének 
leírására. Mindezek feltárása után kísérletet teszek a tanulók tipológiai be-
sorolására, megvizsgálom, milyen módon vonatkoztatható a magyar mint 
idegen nyelv belső tipológiája a szlovákiai magyarnyelv-tanulókra. 

Kulcsszavak: magyar mint idegen nyelv, a magyar mint idegen nyelv belső 
tipológiája, szlovák anyanyelvű magyarnyelv-tanulók

1. Bevezetés

Mindenfajta tanulási folyamat egyik fontos résztvevője a tanuló. Így 
van ez az idegen nyelvek, tehát a magyar mint idegen nyelv tanulásá-
nak esetében is. Míg azonban az intézményes anyanyelvi oktatás so-
rán minden tanuló nagyrészt azonos alapokról indul, az idegennyelv-
tanulás esetében ez nem feltétlenül kell, hogy igaz legyen. Már csak 
azért sem, mert míg olvasni, írni, számolni, kommunikálni stb. az 
anyanyelvén a civilizált emberi társadalmak minden tagjának tudnia 
kell, ill. érdemes, ugyanezt idegen nyelven elsajátítani már nem min-
denkinek érdeke. Ezenkívül a múltban lezajlott történelmi esemé-
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nyek következtében kialakult két- vagy többnyelvűségi helyzetekben 
egy-egy nyelv egy-egy nyelvtanuló számára már egyáltalán nem kell, 
hogy teljesen idegen legyen, éppen ellenkezőleg: az emberiségnek 
mára már több mint a fele kétnyelvű közösségben él, így gyakran 
előfordul, hogy a nyelvórára érkező tanuló a tanulandó nyelvvel tá-
gabb vagy szűkebb környezetében hosszabb vagy rövidebb ideig már 
érintkezett, és ennek köszönhetően bizonyos fokú nyelvi kompeten-
ciára tett szert. Ilyen esetekben a nyelvtanulás természetesen nem 
teljesen az alapokról indul, ebből kifolyólag az adott nyelv nem is 
lehet a két- vagy többnyelvű tanuló számára a szó szoros értelmé-
ben vett idegen nyelv, hanem – a nyelvi környezettől, a nyelvtanu-
lási céltól és motivációtól függően – másodnyelvről vagy második 
(anya)nyelvről, ill. környezetnyelvről beszélhetünk (vö. Éder 1991: 
188–197, Kontra 1991: 139–140, Szépe 1991: 151–159, Giay 1998: 
29–30).

2. A magyar mint idegen, környezet-
és másodnyelv a nyelvtanulók számára

A fenti hivatkozásokra való tekintettel a magyart nem anyanyelv-
ként tanulók között három fő csoportot különböztethetünk meg:
a magyart ténylegesen idegen nyelvként, környezetnyelvként, ill. má-
sodnyelvként tanulókat. Ez a megkülönböztetés éppen azért fontos, 
mert az egyes csoportok tagjai a magyart különböző módokon sajá-
títják el, ennélfogva pedig nyelvtudás tekintetében is más-más szinten 
állnak. Míg a magyart másodnyelvként tanulók esetében – egészen
a tudatos nyelvtanulás kezdetéig – inkább (szó szerinti) nyelvelsajátí-
tásról beszélhetünk, mivel a magyar nyelvi ismereteiket nem tudatos 
tanulás útján, hanem a magyar környezettel, emberekkel való érint-
kezés során sajátították el, addig a magyart idegen nyelvként tanulók 
esetében nyelvtanulásról van szó, hiszen ők a magyar nyelv szabály-
szerűségeit, szókincsét stb. tudatosan próbálják megtanulni. Ennek 
alapján a másodnyelv elsajátítása tágabb vagy szűkebb körű célnyelvi 
vagy kétnyelvű környezetet (ezzel együtt pedig bizonyos társadalmi 
funkciókat, mindennapos használati lehetőségeket) és a nyelvtanuló 
integratív motivációját, az idegen nyelv tanulása ezzel szemben túl-

nyomórészt forrásnyelvi és egynyelvű környezetet (ugyanakkor szű-
kebb használati terepet is, tulajdonképpen szinte kizárólag a nyelvóra 
keretein belüli használatot) és a nyelvtanuló instrumentális motiváci-
óját feltételezi. Ezenkívül az idegen nyelv tanulása irányított és terve-
zett folyamat, míg a másodnyelv elsajátítása spontán módon történik, 
amelyet a tanári instrukciók a nyelvtanulás során kiegészítenek és 
idővel tudatossá tesznek (vö. Éder 1991: 186–195, 206–210; Kontra 
1991: 139–140; Szépe 1991: 152–155, 159–167; Giay 1998: 29–30). 

A környezetnyelv terminus a volt Jugoszláviából, a mai Szlovéniá-
ból származik, ahol a kétnyelvű közösségekben a „kölcsönös két-
nyelvűség“ jegyében nemcsak a többségi nemzet nyelvét tanították
a kisebbségnek, hanem fordítva is: a nem magyar anyanyelvű diá-
koknak is kötelező vagy választható nyelv volt a magyar az iskolában.
A környezetnyelv kifejezés ilyen helyzetekben a kisebbség és a többsé-
gi nemzet nyelvét is jelöli: a kisebbség számára a többségi, a többségi 
nemzet számára pedig a kisebbségi nyelv jelenti a környezet nyelvét. 
Az idegen és másodnyelvhez viszonyítva a környezetnyelv egy köztes 
helyzetet foglal el, hiszen a nyelvtanuló környezetében a forrás- és
a célnyelv is jelen van. A célnyelv elsajátítása túlnyomórészt irányí-
tott keretek között (az iskolában) történik, tudatos tanulás útján, ami 
az idegen nyelv felé közelíti a fogalmat, viszont a kétnyelvűségi hely-
zetben lehetőség nyílik az élő nyelvvel való érintkezésre, a spontán 
nyelvelsajátításra is, ami pedig a másodnyelvhez teszi hasonlóvá (vö. 
Éder 1991: 196–197, Szépe 1991: 152–155, Giay 1998: 29–30).

A szakirodalom a környezetnyelv terminus meghatározása tekin-
tetében nem teljesen egységes (ahogy a fentebb tárgyalt kifejezések 
esetében sem mindig). A környezetnyelv jelentését egyes megha-
tározások a leírtnál mára már tágabban értelmezik: ezek alapján
a környezetnyelv tulajdonképpen a másodnyelv szinonimája, vagyis 
környezetnyelvről beszélnek már abban az esetben is, amikor „Ma-
gyarországon a nem magyar anyanyelvű és nem vegyes lakosságú 
környezetben élők ismerkednek a nyelvvel“ (Giay 1998: 30), főként, 
ha a célnyelvi környezet ellenére is túlnyomórészt forrásnyelvit alakí-
tanak ki maguk körül (vö. Éder 1991: 207–210, Szépe 1991: 152–156, 
Giay 1998: 30,).

Az említett három kategórián kívül a szakirodalom a magyarral 
mint nem anyanyelvvel kapcsolatban még egy fontos fogalommal 
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foglalkozik: ez az ún. magyar mint származásnyelv vagy más néven 
magyar mint az elődök vagy ősök nyelve. Ilyen értelemben a ma-
gyar nyelvről azoknak a nyelvtanulóknak az esetében beszélünk, 
akik nemzeti kisebbségben élő magyarok leszármazottai, viszont
a magyar nyelvet már nem anyanyelvi szinten beszélik, sőt gyakran 
már csak passzív a nyelvtudásuk. A nyelvismeretnek ezen a kategó-
rián belül így nagyon sok fokozata lehetséges, a nyelv elsajátításának 
módja viszont minden esetben az anyanyelvi elsajátításhoz áll közel, 
hasonlóan, mint a másodnyelv (ill. gyakran a környezetnyelv) eseté-
ben is. Ezért van az, hogy a nyelvtanuló származásnyelve – a hozzá 
fűződő különleges kapcsolat és a vele való könnyebb azonosulás ré-
vén – idővel másodnyelvvé válhat (vö. Éder 1991: 205–206, Szépe 
1991: 152–153, Giay 1998: 30).

(Tudni kell, hogy az említett kategóriák a gyakorlatban nem min-
dig különíthetők el egymástól élesen, gyakran átfedődéseket mutat-
nak.)

3. Magyarnyelv-tanulók Szlovákiában

Szlovákia esetében a magyar idegen nyelvként való tanulása iránti 
érdeklődés a jelentékeny számú szlovákiai magyar lakossággal hoz-
ható összefüggésbe, mégpedig három különböző okból. Egyrészt, 
mert a dél-szlovákiai kétnyelvű környezetben gyakran vegyes pár-
kapcsolatok alakulnak ki vagy vegyes házasságok köttetnek, ebből 
kifolyólag pedig különféle személyes okok motiválhatják magukat
a (nem magyar) élet- és házastársakat, valamint a magyarul már nem 
vagy csak kevéssé beszélő utódaikat a magyartanulásra. Másrészt, 
mert Szlovákiában – a térség történelméből adódóan – bizonyos 
szakmákhoz elengedhetetlen a magyar nyelv (legalább) bizonyos 
szintű ismerete; harmadrészt pedig, mert a Szlovákia lakosságának 
kb. tíz százalékát kitevő magyar kisebbség tagjai is potenciális ügyfe-
lei a szlovákiai szolgáltatóipart képviselő vállalatoknak, amelyeknek 
így üzleti érdeke (legalábbis a magyarlakta területeken) a velük való 
kommunikáció lehetőségének biztosítása.

A szlovákiai magyarnyelv-tanulókról általánosságban ugyanaz 
mondható el, mint más nyelvek nem anyanyelvi tanulóiról: hogy két-

fajta cél, motiváció vezérli őket a magyar idegen nyelvként való tanu-
lására (a fentebb megjelölt három okból kifolyólag). Az egyik az ún. 
instrumentális vagy eszköz jellegű motiváció, amikor az egyénnek 
a magyarnyelv-tudására a munkájával kapcsolatos nyelvhasználat-
hoz, ill. a magyar nyelv szakmai célú felhasználásához van szüksége. 
Ezt az a fentebb már említett két tény támasztja alá, hogy Szlovákia 
déli területein egyre több vállalat, munkaadó követeli meg a szlo-
vák mellett a magyar nyelv ismeretét, sőt aktív használatát is, hogy 
termékeivel, szolgáltatásaival a magyar lakosságot is megszólíthassa, 
ill. hogy egyes szlovákiai egyetemi szakokon, egyes szakmákhoz is 
követelmény a magyar nyelv ismerete (pl. hungarológia, történelem, 
néprajz, levéltáros szak). A magyar idegen nyelvként való tanulásá-
nak másik motivációja Szlovákiában valamilyen személyes indítta-
tás: pl. párkapcsolat vagy házasság magyar partnerrel, vegyes házas-
ságból származó gyerekek mindkét nyelven való szocializálásának 
szándéka, magyar nyelvű környezetbe, társaságba való beilleszkedés 
szándéka, magyar anyanyelvű szülőkkel, nagyszülőkkel, rokonokkal 
való kommunikáció túlnyomórészt szlovákul szocializált egyének 
esetében, a háromnyelvű pozsonyiakhoz való tartozás szándéka stb., 
vagyis az ún. integratív vagy azonosuló-beilleszkedő célú motiváció 
(vö. Éder 1991: 191, Vrabec 2009: 6–9).

Ennek alapján a szlovákiai magyarnyelv-tanulók kétféle nyelvi 
környezetből érkezhetnek: forrásnyelvi (túlnyomórészt szlovák, el-
vétve más nyelvi vagy szlovákpárú két- vagy többnyelvű), ill. ma-
gyarpárú két- vagy többnyelvű környezetből. A forrásnyelvi kör-
nyezetből érkező tanulók magyar nyelvi ismeretekkel a nyelvtanulás 
kezdetéig nem rendelkeznek, a magyarpárú két- vagy többnyelvű 
környezetből érkezők ezzel szemben a nyelvtanulás kezdetére bizo-
nyos – bár a körülményeiktől függően eltérő – szintű magyartudásra 
már szert tesznek.

3. 1. A magyar mint idegen nyelv belső tipológiája
a szlovákiai magyarnyelv-tanulókra vonatkoztatva

A szlovákiai magyarnyelv-tanulók egy része számára a magyar –
a fentebb vázolt motivációik és nyelvi környezetük alapján – egy-
értelműen idegen nyelvként értelmezhető. A nyelvtanulóknak ez
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a része a magyar nyelvet egy bizonyos szakmai cél eléréséhez szüksé-
ges eszközként fogja fel, tehát instrumentális motivációval rendelke-
zik, magyar nyelvi ismeretei a nyelvtanulás kezdete előtt nem voltak, 
azokat a nyelvórákon tudatos és irányított tanulással szerezte meg, 
ezenkívül pedig forrásnyelvi környezetben él.

Első látásra nem ilyen egyértelmű azonban a szlovákiai magyar-
nyelv-tanulók másik részének magyar nyelvhez fűződő kapcsolata. 
A magyarországi szakirodalom és terminológia ugyanis – még ha 
a meghatározások tekintetében nem is teljesen egységes – abban 
teljesen egyetért, hogy a magyar mint környezetnyelv forrásnyelvi, 
mint másodnyelv pedig célnyelvi környezetben alakulhat ki (vö. 
Éder 1991: 185–210, Kontra 1991: 139–140, Szépe 1991: 151–159, 
Giay 1998: 29–30). Ennek alapján a szlovákiai magyarnyelv-tanulók 
másik része a magyart környezetnyelvként tanulná, hiszen a szó szo-
ros értelmében vett célnyelvi környezet (és a standard magyar nyelv 
elsajátításának) lehetősége csak Magyarországon áll fenn. A környe-
zetnyelv kategóriája sem a nyelvelsajátítást, sem a nyelvtanulást, de
a forrás- és a célnyelv a nyelvtanuló környezetében való együttes je-
lenlétét sem zárja ki, ahogy mindez a szlovákiai magyarnyelv-tanu-
lóknak erre a csoportjára is áll. Az a körülmény viszont már nem, 
amely a környezetnyelv fogalmát tulajdonképpen Szlovéniában élet-
re hívta: hogy a többségi nemzet a kisebbség nyelvét a „kölcsönös 
kétnyelvűség” jegyében az iskolában, tehát gyermekkortól kezdve 
tanulná, hiszen a magyarnyelv-tanulás Szlovákiában szervezett ke-
retek között csak felnőttkorban jellemző. 

A származásnyelv kategóriájába ennek a csoportnak a nagy része 
nem fér bele (csak azok, akiket a magyar elődök, rokonok motivál-
nak a nyelvtanulásra). Mivel a szlovákiai magyarnyelv-tanulók e cso-
portjának tagjai a nyelvórák látogatása előtt spontán módon, nyelv-
elsajátítással szerzik meg magyarnyelv-tudásukat (bármilyen szintű 
is legyen az), a nyelvtanulásra integratív motiváció vezérli őket, és 
– bár szűkebb körű, de főként a magyarlakta területeken – célnyel-
vi vagy kétnyelvű környezet, közösség veszi őket körül, amelyben
a magyar nyelv (egy kontaktusváltozatának) mindennapi haszná-
latára is lehetőségük van, ezért a magyar az ő esetükben leginkább 
másodnyelvként értelmezhető (Misad 2008: 137). Annál is inkább, 
mert a magyar nyelv a csoport azon része számára, amelynek az ere-

detileg származásnyelv, idővel, a tanulás során nagy valószínűséggel 
másodnyelvvé is válik. Ezenkívül mindaz, ami őket a környezet- és
a származásnyelv kategóriájából kizárja, a másodnyelv fogalmába 
belefér. Eredetileg ugyanis a második nyelv terminussal „a több-
nyelvű közösségekben használt, kisegítő szerepű nem-anyanyelvet 
jelölik” (Éder 1991: 192), a magyar nyelvnek ilyen jellegű felfogása
a szlovákiai magyarnyelv-tanulók e csoportjának esetében pedig ál-
talánosságban véve megfelel a valóságnak.

4. Összegzés

Mivel napjainkban a szlovák anyanyelvűek is egyre nagyobb szám-
ban találnak motivációt a magyar idegen nyelvként való tanulására, 
ezért kiemelten fontos a számukra való magyarnyelv-oktatás kérdé-
seit vizsgálni. Ezek egyikét képezi a szlovákiai, szlovák anyanyelvű 
magyartanulók típusainak megállapítása, vagyis a magyar mint ide-
gen nyelv belső tipológiájának rájuk való vonatkoztatása. Besorolá-
suk több szempontból is lényeges: egyrészt elősegítheti tanításuk és 
tanulásuk hatékonyabbá tételét, hiszen a különböző típusú tanulók 
oktatása különböző módszereket kíván, ill. megmagyarázhat bizo-
nyos – a különböző típusú tanulók magyarnyelv-tanulása során fel-
merülő – nehézségeket, melyek leküzdése vagy elkerülése a besoro-
lás által könnyebbé válhat.

A magyar mint idegen, környezet-, másod- és származásnyelv 
kategóriáinak, valamint a szlovákiai, szlovák anyanyelvű magyar-
nyelv-tanulók magyartanulása okainak, motivációjának és nyelvi 
környezetének vizsgálata alapján megállapítható, hogy a szóban for-
gó tanulók a magyart vagy idegen, vagy másodnyelvként tanulják 
a Szlovákiában működő, magyart nem anyanyelvként oktató intéz-
ményekben. E megállapítás figyelembevétele, ill. a konkrét tanuló-
csoportok tanulótípusainak felmérése megkönnyítheti a szlovák 
anyanyelvűek magyartanulását, valamint a tanulás során esetlegesen 
felmerülő nehézségek leküzdését.
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Zhrnutie

Podľa skúmania kategórií maďarčina ako cudzí jazyk, ako jazyk prostredia, 
druhý jazyk a jazyk pôvodu, taktiež dôvodov učenia sa po maďarsky 
učiacich sa s materinským jazykom slovenským na Slovensku, ich motivácie 
a jazykového prostredia sa dá konštatovať, že učiaci sa po maďarsky s ma-
terinským jazykom slovenským na Slovensku si osvojujú maďarčinu buď 
ako cudzí, alebo ako druhý jazyk v inštitúciách vyučujúcich maďarčinu 
ako cudzí jazyk na území Slovenska. Ohľadom na toto konštatovanie, resp. 
zistením typov učiacich sa v konkrétnych skupinách sa dá uľahčiť učenie sa 
maďarčiny pre učiacich sa s materinským jazykom slovenským, a taktiež 
zdolanie ťažkostí vyskytujúcich sa prípadne v ich učebnom procese.
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Hizsnyai Tóth Ildikó

A magyar mint idegen nyelv esete
a levéltár szakos hallgatók képzésével 

a pozsonyi Comenius Egyetem 
Bölcsészettudományi Karán (2000–2010)

Annotáció: A CE BTK levéltár-tudományi tanszékén folyó magyar nyelv-
oktatásnak évtizedek elteltével sem alakult ki a szakirány kívánalmainak 
megfelelő metodikája, és ennek következtében végzős hallgatóik nem ren-
delkeznek kellő szintű, a gyakorlatban is használható magyar nyelvtudással. 
A tanulmány a levéltár szakosok komplex nyelvi képzésébe ágyazva vizsgál-
ja azokat a specifikumokat, amelyek a magyar mint idegen nyelv oktatást 
jellemzik, majd egy készülő új, funkcionális nyelvszemléletű tankönyv kon-
cepcióját vázolja fel, amelyben a szlovák–magyar kontrasztív szempontú 
nyelvleírás érvényesül, szövegei pedig egy olyan nyelvi mikroklímát közve-
títenek, amelyben a diákok biztos fogódzókat találhatnak a nyelvi rendszer 
megértéséhez, illetve a szókincs-kompetencia megszerzéséhez, ugyanakkor 
a tananyag tartalmi meghatározottságával és orientációjával interkulturális 
készségekre is szert tesznek.

Kulcsszavak: magyar mint idegen nyelv, levéltártudomány, levéltár szako-
sok nyelvi képzése, képzési specifikumok, fordítás alapú nyelvtanulás, szö-
vegfeldolgozás, szövegközpontúság, szaknyelvi kompetencia, interkulturális 
kompetencia

1. Bevezetés

A címben felsejlő utalás Mikszáth Kálmán A Noszty fiú esete Tóth 
Marival című regényére nem pusztán az író felföldi származása, szlo-

vák nyelvtudása, valamint az „atyafiakkal” ápolt jó viszonya kapcsán 
kívánkozik a problémafelvető helyzetelemzés elé. Mégcsak nem is
a Mikszáth által jegyzett Társalgási Leczkék (Mikszáth 1895) ihlette
a párhuzamba állítást, bár az elemi népiskolák számára íródott, a val-
lás- és közoktatásügyi minisztérium ajánlásával megjelent többnyel-
vű (köztük magyar–szlovák) társalgási zsebkönyv arra csábít minket 
– némi költői túlzással és némi anakronizmussal szólva –, hogy ne 
csak a nagy regényírót, hanem a 19. századi MID-tanárt is tiszteljük 
a „jó palócban”. A párhuzamot a regényben kirajzolódó, értékrend-
jükben egymástól távol álló világok „érdekházasságának” hol szatiri-
kus, hol feszültségekkel teli, hol pedig idilli epizódcsoportokból álló 
cselekménye evokálta, amely a levéltáros hallgatók magyar nyelvű 
képzését is jellemzi, és amelynek egy évtized elteltével is inkább csak 
„beszélyes” története van, mint valódi koncepciója. S mivel a Mik-
száth-regények elbeszélője előszeretettel vállalja magára az idegen-
vezető szerepét, aki bennfentesként kalauzolja magyar olvasóját az 
ismeretlen felföldi tájakon, a regény egyes fejezetcímei azzal a nem 
titkolt szándékkal kerültek a dolgozat alfejezetei elé, hogy a ténysze-
rű helyzetértékelést egyfajta eszmei-hangulati keretek között tartva 
az elmondottakon túlmutató értelmezés felé is utat nyissanak.1

2. „Az olvasó visszavitetik a régi időbe,
mikor még a méz is édesebb volt”

A Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán megvalósuló ma-
gyar mint idegen nyelvi oktatás gyakorlati kérdéseivel kapcsolatban 
számos tanulmány jelent meg a közelmúltban (Szabómihály Gizella 
1990; Misad Katalin 2008, 2010a, 2010b), amelyek elsősorban a kont-
rasztív, funkcionális, kognitív és kommunikatív nyelvleíró szemlélet 
szempontjait érvényesítve a bázisnyelvi színtéren nehézséget okozó 
grammatikai részrendszerek elsajátítását taglalják, valamint a nyelv 
és kultúra egységes közvetítésének szükségességét hangsúlyozzák.

1 Mikszáth Kálmán 1960. A Noszty fiú esete Tóth Marival. Mikszáth Kálmán 
összes művei. 20., 21. (Krk.) Budapest. Akadémiai Kiadó. – A 3., 7., 9., 11. és 
a 23. fejezet címe.
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Jelen dolgozat a különböző szervezeti keretek között folyó – le-
véltárosképzés, hungarológusképzés, szabadon választható, kari ala-
pozó kurzusok – közül csupán az előbbivel kíván foglalkozni, ugyan-
akkor tágabb keretek között, a latinnal, valamint a némettel együtt 
szemlélve, tehát a levéltár szakosok komplex nyelvi képzésébe ágyaz-
va szándékozik rámutatni azokra a specifikumokra (más megkö-
zelítésből anomáliákra), amelyek egy új, a szakiránynak megfelelő 
nyelvtudást biztosító, interkulturális alapokon nyugvó tankönyv el-
készítését tették szükségessé.

A 2000-es év korszakhatár a levéltártudomány szakirány történe-
tében, hiszen ekkor került ki a Szlovák Történettudományi Tanszék2 
szervezeti kereteiből – öt tanszéki munkatárs memorandumban meg-
fogalmazott koncepciója alapján –, és Levéltártudomány és Történe-
lem Segédtudományai Tanszék3 néven (továbbiakban LTS), önálló 
szervezeti egységként lehetőséget kapott a levéltár-tudományi szak 
tantervének és tantárgyi programjainak újrafogalmazásával koncep-
ciót váltani. Az új tanszék alapításának kedvezett, hogy a kar ebben 
az évben tért át a kreditrendszerre (ECTS)4, az viszont már kevésbé 
számított szerencsés körülménynek, hogy vele egyidejűleg született 
meg az a dékáni határozat is, amely a takarékossági intézkedések 
jegyében előírta, hogy a tanszékeknek a kar belső erőforrásaira tá-
maszkodva kell biztosítaniuk a tanrendben előírt tárgyakat. Az ép-
pen alakuló tanszék tehát egyszerre építette és rombolta is önmagát, 
hiszen többek között a magyar nyelvet oktató óraadó tanárától (az 
Állami Levéltár szakképzett levéltárosától) is kénytelen volt meg-
válni. Így történt, hogy ez a mind nyelvpedagógiai, mind személyi, 
mind pedig tárgyi feltételek szempontjából komoly igényeket tá-
masztó képzés automatikusan a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék 
kompetenciájába került.5

A levéltár szakosok tanrendje hat féléves időtartamban szabja meg 
mindhárom említett nyelvi tárgy oktatását – a két utolsó szemeszter-
ben a szaknyelvi kompetenciára, valamint a középkori és kora újkori 
szövegek olvasására és fordítására helyeződik a hangsúly –, és mivel 
a LTS tanszék kurzuskínálatában szerepelnek, a tanszék (tantárgyfe-
lelős) a tantárgy előadója (más tanszékek tanára) által készített tan-
tárgyleírást is felülbírálhatja, utólag is módosíthatja.6 

Fontos megjegyezni, hogy a német és a latin nyelvi képzést nem
a germanisztika, vagy a klasszikus filológia tanszék biztosítja, hanem 
a bölcsészhallgatók nyelvi továbbképzéséért felelős Idegen Nyelvi 
Tanszék7, amelynek kurzuskínálatából a szakirányonként előírt, kö-
telező tárgyakon felül bármelyik bölcsészhallgató szabadon választ-
hat: a modern nyelvek közül (angol, német, orosz, francia, spanyol) 
kommunikációs vagy szaknyelvi („konferencianyelv”) kompetenciát 
bővítő kurzusokat, a történelem szakosok pedig akár középhaladó 
szintű latint is.

Már első megközelítésben is kitűnik két magyar nyelvvel kap-
csolatos specifikum: az egyik az, hogy a kar oktatási programjának 
szerkezeti-tartalmi összetétele olyan hátteret biztosít más nyelvi tan-
székek számára, hogy az említett dékáni rendelkezés csupán a ma-
gyar tanszéket kötelezte egy másik szak teljes körű nyelvi képzésének 
megoldására, a másik pedig, hogy a levéltárosok német, valamint la-
tin nyelvi képzése két lábon áll (kötelező és fakultatív). Megjegyzen-
dő még, hogy a germanisztika, valamint a klasszikus filológia tanszék 
csak a nyelvi képzés második, két féléves szakaszában kapcsolódik 
a programhoz, mégpedig úgy, hogy a saját kurzuskínálatukból tud-
nak meríteni (pl. közép- és újfelnémet szövegolvasási szeminárium, 
klasszikus latin szövegolvasás stb.).

2 Katedra slovenských dejín
3 Katedra archívnictva a pomocných vied historických (KAPVH). A tanszék 

történetét bővebben L.: http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=506 
4 A 2005/2006-os tanévtől pedig a bolognai rendszer szerinti háromszintű kép-

zésre.
5 Az oktatás folyamatosságát biztosítandó 2003-ig fokozatosan került át a 

magyar tanszék kompetenciájába a három évfolyamot érintő képzés. L.: 
Informatórium. Kreditový systém štúdia. (1. úroveň). Školský rok 2001/2002.

 Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava. Stimul. 2001. 103-109.; 
Informatórium. Kreditový systém štúdia. (1. úroveň). Akademický rok 2002/
2003. Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava. Stimul. 2002.; 
Informatórium. Kreditový systém štúdia. (1. úroveň). Akademický rok 2003/
2004. Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava. Stimul. 2003.

6 L. a legutóbbi aktualizálást. (2011. május 9.) http://www.fphil.uniba.sk/file-
admin/user_upload/editors/kapvh/subory/boAI_Informacne_listy.pdf

7 Katedra jazykov
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A magyar és német nyelv relációjában a fentieken kívül még meg-
említendő, hogy a levéltár szakos hallgatók német nyelvtudással 
nyernek felvételt, míg a magyarral kezdő szinten találkoznak, ennek 
ellenére azonos óraszámban tanítják (20 óra/félév) a két nyelvet, és 
a tantárgyak kimeneti követelményrendszerei is megegyeznek. Igaz 
ugyan, hogy a latin is kezdő szintről indul, de kétszeres óraszámban 
(40 óra/félév) tanítják, és már a kezdet kezdetén okiratok olvasásá-
val és fordításával foglalkozhatnak a diákok, míg a magyar esetében
a hallgatóknak előbb meg kell küzdeniük a mai magyar nyelvvel, va-
lamint szaknyelvi regiszterével. 

Az alcímben említett „méz” tehát elsősorban a magyar tanszék 
szempontjából lett keserűbb, pontosabban szólva annak az oktató-
nak a szempontjából, akinek – a tanári, a filológiai és/vagy tolmács-
fordítói szakokon tartott órái mellett – a három levéltáros évfolyam 
teljes körű (szak)nyelvi képzését is biztosítania kell, és aki egy sze-
mélyben MID-tanár, levéltár-tudományi alapismeretekkel rendelke-
ző szakfordító, valamint magyar nyelvű középkori és kora újkori szö-
vegolvasási szemináriumot vezet a mai magyar nyelvet csak olvasási 
szinten bíró hallgatóknak, szlovák közvetítő nyelv segítségével.8

3. „Különféle előkészületek és intézkedések”

Mint ismeretes, Szlovákiában a 19. századi hivatalos iratok 1918-ig 
magyar nyelven íródtak, de a nemesi családok magánlevéltárában 
vagy a városi irattárakban már a 16. századtól fellelhetők magyar 
okiratok, levelek, nyomtatványok, amelyekkel egy levéltáros a napi 
gyakorlatban találkozhat. A történelmi forrásmunkák megértéséhez 
pedig legalább középfokú magyar nyelvismeret szükséges. A felso-
rolt tények alapján azt gondolhatnánk, hogy a magyar mint idegen 
nyelv oktatási-módszertani gyakorlata az elmúlt évtizedek alatt rég 
megtalálta a helyét a levéltárosok képzésében. A LTS tanszékkel való 
szakmai egyeztetések során azonban kiderült, hogy nem alakult még 

ki a szakirány kívánalmainak megfelelő metodika, és ennek követ-
keztében végzős hallgatóik nem rendelkeznek kellő szintű, a gyakor-
latban is használható magyar nyelvtudással.

Ennek egyik oka vélhetően az lehet, hogy a korábbi generációk 
még magyar iskolai végzettséggel rendelkeztek, illetve a nem magyar 
anyanyelvű polgári, értelmiségi családokban a magyart még sokáig 
a műveltség egyik nyelveként tartották számon, így több oktatójuk 
egyszerűen „hozta magával” a magyar nyelvtudást, a nyelv átadásá-
nak módszerét viszont nem ismerte. A levéltárosok és történészek 
egyetemi képzésében egyébként is a fordításalapú nyelvoktatás do-
minál, amely során a nyelvtanuló ugyan szert tesz bizonyos nyelvi 
tapasztalatokra, de nem alakítja ki náluk az önálló szövegfeldolgo-
záshoz szükséges készségeket. Az évek, évtizedek során formálissá 
váló magyaroktatás színvonalában jelentősen lemaradt a német és
a latin mögött, ezért – a tanszékvezető önkritikus megjegyzése sze-
rint – a mai oktatók közül is jobbára csak annak van értékelhető ma-
gyar nyelvtudása, aki nemzetiségileg vegyes vidékről származik, és 
egy bizonyos szinten elsajátított, élőnyelvi alapra tudott tanulmányai 
során támaszkodni.

Második fontos okként a minőségi oktatási segédanyag hiánya je-
lölhető meg. A levéltár szakosok számára készült, tehát az ő képzési 
céljaikat szem előtt tartó nyelvkönyvet (Mussoniová 1982) áttekintve 
egy laikus is könnyen megállapíthatja, hogy a nyelvtani szabályok le-
írása hiányos, esetenként pontatlan, szabályismertetés helyett gyak-
ran csak hosszú szólistákat közöl, a példaanyag pedig nem releváns. 
Az egyes nyelvleckékhez írt olvasmányokat az egyoldalú szókincs 
(étkezés) és a fokozott nyelvi redukció jellemzi. Mivel a tankönyv-
nek nem volt magyar anyanyelvű lektora, számos magyartalanság, 
sőt nyelvi hiba is található benne, például: „Fél hét órakor.” (118.); 
„Jobbra van a vár tornyaival, bástyáival.” (152.); „szőlőkertek” (152.) 
stb. A forrásmunkákból és levéltári anyagokból összeállított szöveg-
gyűjteményt kommentárok vagy szövegfeldolgozó feladatok nélkül 
közli, a szövegértést mindössze a fejezet végén található – „Slovník” 
(Szótár) cím alatt – egy kizárólag főnevekből és melléknevekből álló 
szószedet segíti.

Az önálló levéltár-tudományi szak tanterve és tantárgyi program-
jai összeállítása során a magyar tanszék szabad kezet kapott abban, 

8 2009-ig jómagam tanítottam valamennyi tárgyat L. Maďarčina 1–6. Infor-
matórium i.m., Ezt követően a magyar tanszék doktoranduszaira bízták
a képzést.
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hogy a 2001/2002-es tanévtől induló új magyar nyelvi alapképzés 
négy félévének anyagát kidolgozza, hangsúlyozva, hogy a tantárgy 
kimeneti követelményszintjének csak olyan hallgató felelhet meg, 
aki képes az önálló információszerzésre.

4. „Kifürkészhetetlenek a hatás
csodálatos titkai és rugói”

A választott tankönyvcsomag (l. Kovácsi 1993, 2000) mellett két 
nyomós érv is szólt. Elsősorban az, hogy több közvetítő nyelvet (an-
gol, német, francia) használ, amelyek – a nyelvtanár szlovák–magyar 
szempontú kontrasztív magyarázataival kiegészülve – a hallgatóval 
nagyobb összefüggésrendszerben láttatják a magyar nyelvet, mi-
közben még idegen nyelvi tapasztalatait is mozgósítani tudja. Má-
sodsorban pedig az, hogy a III. kötet történelmi tárgyú tananyaga
a szaknyelvi képzéshez szükséges alapszintű szakszókincset biztosí-
tani tudja. Az egyes olvasmányok (főként az I. kötetben) ugyan nem 
a „működő” nyelvet mutatják meg, hanem a nyelvtani jelenségek 
működését illusztrálják (és ezért gyakran a valóságos beszédhelyze-
tekben soha el nem hangzó mondatmintákat kínálnak fel), szellemes 
hangvételük miatt a nyelvtanulók mégis vonzónak találták őket.

A tankönyvcsomag közel tízéves használata során egyik elképzelés 
sem igazolódott be. Mivel a levéltár szakosok nem filológiai érdek-
lődésűek, idegennyelv-tudásuk ellenére sem forgatták a német vagy 
angol nyelvű magyarázatokat, nem vonzotta őket egy új nyelv önálló 
felfedezésének, becserkészésének izgalma. Az egyébként szellemes, 
humoros hangvételű olvasmányok szókincsbősége, mondatainak 
összetettsége már az ötödik nyelvleckében is nehézségeket okozott. 
A magyar történelmet személyes narratívában közreadó szövegek 
(III.) olvasásával megfelelő alapszakszókincs birtokába jutottak, de 
mivel a tankönyv gyakorlatai elsősorban a mondatközpontú feldol-
gozást támogatják, megértésüket csupán szövegfeldolgozó feladatla-
pok elkészítésével sikerült elérni.

A vizsgákon nyújtott hallgatói teljesítményekről összességében 
elmondható, hogy míg a nyelvtani teszteket általában sikeresen 
megoldják, az önálló szövegértés sokak esetében egy ún. kritikus 

minimum közelében marad. Ennek lehetséges okait természetesen 
először a tananyag összetételében, valamint az elvárásrendszer tel-
jesíthetőségében kell keresni. További demotivációs tényező lehet az 
is, hogy zömében nem az érdeklődésüknek megfelelő szövegekkel 
találkoznak.

A levéltáros hallgatók motiváltságát egyébként is egyfajta vissza-
fogottság jellemzi, amit nem magyarázhatunk az alapvetően törté-
nelmi érdeklődésű diákok nyelvi „túlképzéséből” eredő fásultsággal, 
és – több mint egy évtizedes nyelviskolai, valamint kari oktatásban 
szerzett tapasztalatok alapján vélelmezve – csak a tárgy kötelező vol-
tában rejlő delejes ellenhatásnak tudható be. Ennek kapcsán meg-
említendő még, hogy például a 19. századi szövegek feldolgozása, 
fordítása során rendszeresen előfordul, hogy a fordítói gyakorlatban 
meghonosodott elveket (pl. névhasználat) egyes hallgatók bizalmat-
lanul fogadják, sőt némelyek felülbírálják a tanári instrukciót. Ilyen 
esetekben gondolnunk kell arra is, hogy egy homogén szlovák közeg-
ből érkező diák magyarságképét elsősorban a történelemkönyvek,
a családi oral history, valamint a médiában megjelenő mitizált poli-
tikai közbeszéd alakítja, és konkrét tapasztalatok híján megtörtén-
het, hogy a magyarokat a „magyarosítás”, „kultúrfölény” stb. fogal-
makból kibontható, anakronisztikus elemekkel vegyes tartalmakkal 
azonosítja, és egy esetleges kudarcot vagy szakmai alapokon nyugvó, 
ideológiamentes konfliktust valamiféle új keletű, magyar nyelvi-kul-
turális kolonizáció elszenvedőjeként éli meg.

5. „Mit csinál a pók, ha a hálóját összetépik”

A bevezetőben már említett új, interkulturális szemléletű tankönyv az 
oktatás szerkezetének megfelelően (nyelvi alapozás, majd szaknyelvi 
alapismeretek megszerzése) két kutatói program keretein belül készül 
a levéltár-tudományi tanszék hallgatói számára, „Učebnica a čítanka 
maďarského jazyka pre poslucháčov archívnictva a pomocných vied 
historických“ (Magyar nyelvkönyv és szöveggyűjtemény levéltár sza-
kos hallgatók számára) munkacímen. Az első projekt lezárultával 
megjelent egy önképzési módszeren alapuló, kommunikációköz-
pontú magyar nyelvkönyv szlovák anyanyelvűek számára, amely



108 109

a most készülő tankönyv mintegy „előtanulmányának” is tekinthető 
(l. Hizsnyaiová–Sitárová Husáriková 2010). A nyelvkönyv – szakítva 
a formális grammatikák gyakorlatával – a nyelvtanközpontú, hagyo-
mányos nyelvleckék helyett három önálló, de egymással összefüggő 
fejezetből áll (Nyelvtan, Dialógusok, Szövegek). Az adott szerkezet-
ben egyrészt jól érvényesül a könyv funkcionális nyelvszemlélete, 
másrészt a nyelvtanulóknak is többféle tanulási módot tesz lehetővé. 
Lehetőséget teremt többek közt a szisztematikus tanulásra, ugyan-
akkor nem feltétele a tanulásnak a lapról lapra való haladás, mert
a szövegfeldolgozó, valamint a strukturoglobális módszernek is ked-
vez. A módszerbeli sokszínűségnek főként felhasználói oldalról van 
nagy jelentősége, hiszen az ilyen típusú nyelvkönyvekkel szemben 
támasztott elvárások igen különböző és sokszor egymásnak ellent-
mondó igényeken alapulnak. Egyik célcsoportként éppen azokat
a szakmákat jelöli meg (levéltáros, történész, művészettörténész 
stb.), amelyekhez – az utódállamok nyelvi specifikumaiból fakadóan 
– a magyar nyelv ismerete legalább olvasási szinten szükséges. Mivel 
a szlovák közvetítő nyelven írt magyar nyelvkönyvet egy korábbi ta-
nulmányomban már bővebben ismertettem (l. Hizsnyai Tóth 2010), 
az alábbiakban csak a levéltárosoknak készülő változat specifikuma-
inak ismertetésére szorítkozom.

A fokozatosság elvén kidolgozott nyelvtani rész koncepciójában 
a szlovák–magyar kontrasztív szempontú nyelvleírás érvényesül, 
ügyelve arra is, hogy a nyelvek közötti és a nyelven belüli analógi-
ákat spontánul használó nyelvtanuló támpontokat kapjon. Az újon-
nan megszerzett ismereteket összefoglaló táblázatokban rendsze-
rezi, amelyekben a nyelvi szerkezet kognitív szerepe is megjelenik, 
hogy gondolkodás útján próbálja a nyelvi jelenségeket megértetni.
A nyelvtani jelenségek leírását egyrészt képzési gyakorlatok, más-
részt a szerkezetben való gondolkodást és a vonzatstruktúrák bevé-
sését elősegítő feladatok követik.

A kommunikációközpontú nyelvkönyv súlyponti részének neve-
zett Dialógusoknak itt csak mellékes szerepük van, és főként a szak-
mai, tudományos kapcsolattartáshoz szükséges, kontextusban rög-
zült, a memóriából könnyen lehívható szókincset, szókapcsolatokat, 
helyzetmondatokat, keretkifejezéseket kínálnak fel a nyelvtanulónak, 
aki ily módon szemantikai elvek alapján ismerkedik meg a fogal-

makkal. A dialógusok kaptafaként is szolgálnak, hiszen a mellettük 
található táblázat további variánsokat tartalmaz, amelyek behelyet-
tesítésével újabb párbeszédek hozhatók létre gyakran ismétlődő 
helyzetekben (pl. bemutatkozás, köszönés, bocsánatkérés), általános 
emberi magatartásmintákat követve (kérés, elutasítás, döntési hely-
zet, érdeklődés, mérlegelés stb.) A dialógusokat egy laza szerkesztésű 
kerettörténet fogja össze, amely egyfajta értelmezési mederben tartja 
a történéseket, ugyanakkor az olvasót megkíméli a leíró, puszta té-
nyeket rögzítő, valóságidegen leíró mondatoktól, amelyek egyébként 
is érvényüket vesztik a tankönyv keretein kívül.

A nehézségi szintek és témakörök alapján rendszerezett szövege-
ket a műfaji sokszínűség jellemzi, és vélhetően valamennyi tudás-
szintű nyelvtanulónak olvasmányélményt tudnak majd nyújtani, mi-
közben olyan nyelvi mikroklímát közvetítenek, amelyben a diákok 
biztos fogódzókat találhatnak a nyelvi rendszer megértéséhez, illetve 
a szókincs-kompetencia megszerzéséhez. Négy tematikus alfejezetbe 
sorolhatók: 1. Pragmatikus szövegek (levéltári nyomtatványok, anya-
könyvek, statisztikák stb.), 2. A magyar történelem táblázatokban és 
térképeken, 3. Összefüggő szövegek (történelmi forrásmunkák, vá-
rosi levéltári anyagok, levelek, periratok stb.), 4. Szöveggyűjtemény 
(magyar nyelvemlékek, legendák, oklevelek stb.). A szövegeket 
– nehézségi fokozattól függően – a szövegértést elősegítő kérdések, 
gyakorlatok, mondatminták, rövid fogalmazványok megírására ösz-
tönző feladatok követik, amelyek egyrészt az információszerzést, 
másrészt a szakszókincs gyarapítását, a harmadik fejezetbe sorolt 
összefüggő szövegek pedig az ismeretszerzést helyezik fókuszba.
A tankönyv számára írt szövegek, szövegadaptációk vagy fordítások 
alapvető törekvése, hogy a tankönyv ízű konverzációs stílusra oly 
jellemző nyelvi redukciót minimalizálva az anyanyelvi beszélőknek 
szánt írások nyelviségéhez a lehető legközelebb álljanak.

6. „Valahogy mindég rendbe jönnek
az eligazíthatatlan dolgok is”

A 3. fejezetben már futólag említett, bizonyos nyelvtanulói attitűdöt 
jellemző kulturális távolságtartás vagy bizalmatlanság Kiss Gy. Csa-
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ba meglátását látszik alátámasztani, aki szerint a hungarológiát nem 
lehet elszigetelten, kizárólag a modern filológia keretei közé szorítva 
oktatni, hiszen a nemzetkép, országkép, vélt vagy valós nemzeti ka-
rakter kapcsán óhatatlanul ki van téve a politikai-ideológiai értelme-
zéseknek. A szimbólumok, szimbolikus narratívák értelmezéséhez 
egyébként sem elegendő a nyelvi kompetencia, felfejtésükhöz, meg-
értésükhöz interkulturális közvetítés szükséges. Az interkulturális 
megközelítés a kultúrák találkozására, kölcsönös egymásra hatására 
helyezi a hangsúlyt. „A régi Magyarországról, a valahai közös hazá-
ról talán a két nemzeti narratíva egyoldalúságát egymás mellé he-
lyezve lehet olyan kultúraközvetítő aktust végrehajtani, amely kellő 
kiindulópont lehet a kölcsönös empátiához” (Kiss Gy. 2000: 183.).

Az interkulturális kompetencia összehasonlító, értelmezői, ösz-
szefüggés-teremtő, felfedező készségeket és kritikai érzékenységet is 
jelent, és amely „az insiderként és outsiderként történő viselkedés 
képessége abban a beszélőközösségben, amelynek nyelvét tanulja, 
valamiféle harmadik pozíció felvétele, ahonnan kritikus megértéssel 
tudja értelmezni mind a saját, mind a beszédpartnere kulturális nor-
máit” (Szili 2005).

A készülő tankönyv nem direkt módszerekkel, hanem elsősorban 
szellemiségében szeretné ezt az eszményt közvetíteni – a tananyag 
tartalmi meghatározottságával és orientációjával.
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Zhrnutie

V úvodnej časti štúdie autorka porovnáva výučbu maďarského, nemeckého 
a latinského jazyka na základe študijného plánu pre odbor archívnictvo
a pomocné vedy historických, ktorý predpisuje 6 semestrov výučby všetkých 
horeuvedených jazykov, z toho 4 semestre sú určené na osvojenie základov 
gramatiky a základnej slovnej zásoby, 1 semester na osvojenie základnej 
odbornej terminológie a 1 semester čítanie listín a ich interpretácia.

Druhá časť je venovaná analýze učebného programu a konkrétneho 
učebného materiálu (Mussoniová 1982), na ktorých sa zakladala výučba 
maďarčiny pred r. 2000 a zdôrazňuje nevyhnutnosť vypracovania novej 
metodiky výučby maďarčiny, ktorá by zodpovedala kritériam a špecifikám 
daného odboru. 

V 3. časti podrobuje kritike vlastnú koncepciu učebného plánu a zvo-
leného učebného materiálu (Kovácsi 1993, 2000), na základe ktorého sa 
realizovala výučba maďarčiny ako cudzie jazyka od r. 2001-2010 a dotkne 
sa aj otázky motivácie študentov. Zároveň konštatuje, že vzhľadom na 
špecifické požiadavky odboru súčasné učebnice maďarského jazyka sú nevy-
hovujúce a neefektívne.

V hlavnej časti štúdie načrtne koncepciu vlastnej učebnice (Učebnica 
a čítanka maďarského jazyka pre poslucháčov archívnictva a pomocných 
vied historických), ktorá je netradičná nie len stavbou, ale aj svojím 
funkcionálnym aspektom na jazyk. Funkcionálna gramatika vyzdvihuje 
komunikatívnu úlohu jazykových prvkov a dôraz kladie na používanie 
jazyka. Uľahčuje študentom nájsť analógiu medzi jednotlivými jazykmi, 
lebo neopisuje jazyk v statickom stave, ale vedie k pochopeniu ako daný 
jazyk funguje, ako sa v danom jazyku myslí. Tento prístup k jazyku nám 
umožňuje aby sme viditeľnejšie odkryli komunikačné funkcie (logicko-
gramatické kategórie). Textová časť učebnice ponúka pestrú, zo žánrového 
hľadiska rozmanitú zbierku textov s cvičeniami zamerané na pochopenie 
textu, obohatenie slovnej zásoby a osvojenie základov vetnej štruktúry.

V závere autorka zdôrazňuje, že pripravovaná učebnica má za úlohu 
aj budovanie interkulturálnej kompetencie, ako napríklad porovnávanie, 
interpretácia, objavenie a vytváranie súvislostí, kritické myslenie atď.



II.
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Mészáros András

Italo Calvino szerint a hamisítvány
(Jegyzetek)

A filozófia közhelyei közé tartozik, hogy az ún. valóság egyszerre 
jelenti az adottságot (azaz az itt és most meglévő jelenségeket) és 
a lehetőséget is. Azt a lehetőséget, amely a cselekvéseket megelőző 
választás során vagy megvalósul, vagy eltemetődik. Az nem állítha-
tó, hogy megsemmisülne, hiszen egy analóg léthelyzetben újra elő-
jöhet. Persze, akkor már megváltoznak a megvalósítás módozatai. 
Ekkor lép érvénybe a másik közhely: nincs ismételhetőség. De ez
a megismételhetetlenség csupán az idő függvényében és akkor igaz, 
ha magát az időt lineáris folyamatként fogjuk fel. Karl Krausnak az
a kijelentése, miszerint „a kezdetekben nem létezik a plágium”, csakis 
ebben az összefüggésben érvényes. Egy más időiségen belül „az örök 
visszatérés” mítosza, vagy pedig az ószövetségi prédikátor meggyő-
ződése – „semmi nincs új dolog a nap alatt” – magyarázza a dolgok 
fennállását. Ez persze nem jelent időtlenséget, mert annak képzetét 
(majd fogalmát) a metafizika és a teológia is arra használja fel, hogy 
megszabaduljon azoktól a dilemmáktól, amelyeket a cselekvés idő-
be zártsága termel ki. Vagyis az időtlenség nemcsak az idővel, mint 
olyannal konfrontálódik, hanem az idő ilyen vagy olyan voltával is. 
Egy körkörös időben értelmetlen feltenni az eredeti és a másodla-
gos viszonyának a kérdését, hiszen minden másodlagos a következő 
szinten elsődlegessé, vagy a megelőző elsődlegessel egyidejűvé válik. 
Az elsődlegességnek és másodlagosságnak a kauzalitásban játszott 
szerepéről már Hume is kimondta, hogy a formális egymásra kö-
vetkezésből még nem következtethetünk az oksági viszonyra. Emlé-
kezzünk csak vissza Diderot ironikus példájára. A Mindenmindegy 
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Jakab meg a gazdája című csodálatos regényének a legvégén, amikor 
minden művelt olvasó számára nyilvánvalóvá válik, hogy Diderot 
Laurence Sterne legismertebb műve egy motívumának a variáció-
ját nyújtja, Diderot leírja: „No és tessék, a második fejezet, amely 
a Tristram Shandy életéről szóló könyvből van kimásolva; hacsak 
Mindenmindegy Jakab és a gazdája beszélgetései a műnél nem előbb 
láttak napvilágot, és ha Sterne úr nem plagizátor, amit nem gon-
dolnék…” És ezzel a sornak nincs vége, mert kétszáz évvel később 
Kundera írta meg a maga Diderot-variációját, amelynek az elősza-
vából kiderül, hogy a variáció egyben tiszteletadás is a felvilágoso-
dás nagy alakjának. Vagyis fel sem merülhet az erkölcsileg elítélendő 
plagizálás vádja.

∗

Mégis: hamisítványok vannak – hogyan létezhetnek? A hamisít-
vány – nemcsak az irodalmi – azért létezhet, mert az eredetinek nyil-
vánított jelenség mellett megvan a lehetősége más megvalósulásoknak 
is. Mi tehát az, ami megkülönbözteti az ún. eredetit a hamisítványtól? 
Az „eredeti” szóban megtalálható az a jelentés, hogy az eredeti az, 
amiből más dolgok származnak. Olyasféle jelenséggel állunk itt szem-
ben, mint a princípium fogalmánál. A princípium is jelenti nemcsak 
az elvet, hanem azt is, amiből a dolgok erednek. Mindenfajta genea-
lógia esetében azonban beleütközünk abba a ténybe, hogy a folytatás 
elemei már sosem azonosak az őseredeti princípiummal. Persze, itt 
nem egyedi dolgokról, hanem egy sorozat elemeiről van szó, vagyis 
a köztük levő identitás hiánya nem jelenti azt a problémát, amivel 
egy individuális jelenség ontikus létének meghatározásánál szembe-
sülünk. Az eredeti ugyanis önmagával azonos. Akkor mivel azonos
a hamisítvány? Vagy, ha erre a kérdésre nehéz választ adni, akkor: mi-
vel nem azonos a hamisítvány? A klasszikus, formális logikát segítsé-
gül híva mondhatjuk azt, hogy a hamisítvány nem azonos az eredeti-
vel. Ez nem egy világrengető megállapítás, de kiinduló premisszának 
megteszi. A második premisszával azonban bajban vagyunk. Hiszen 
nem állíthatjuk azt, hogy a hamisítvány önmagával azonos, mert ak-
kor ismét egy eredetivel állnánk szemben. Ebből az következne, hogy 
a hamisítvány nem azonos önmagával. Ezzel azonban mindjárt a pre-
misszák felállításánál megbontottuk a logika alapelveit. Hiszen nem 

lehetséges, hogy valami nem azonos önmagával, mert akkor az a vala-
mi nem létezik. Ez a probléma analóg azzal, amibe már az antik görög 
filozófia belebotlott a mozgás értelmezésének kapcsán. Vagyis hogy 
fel kell tételezni az azonosság és a nem-azonosság egységét. Ebben az 
esetben azonban nem alkalmazható az a klasszikus logika, amelyik 
szubsztanciális létezést feltételező rendszeren alapul. A hamisítvány 
ontikus léte már akkor is, amikor még a filozófia fel sem tételezte azt, 
a relációkon és a funkciókon alapult. Vagyis a hamisítvány nem ön-
magában az, ami, hanem csakis az eredetihez fűződő viszonyában. És 
ugyanakkor ennek a viszonynak bizonyos funkciója van.

A relációt Karl Kraus egy kijelentésével lehetne megvilágítani: 
„A művészetben nehéz megkülönböztetni az eredetit a csalástól.
A csalást legfeljebb arról lehet felismerni, hogy eltúlozza a valódisá-
got.” Kraus itt, minden provokatív szándéka ellenére – mert hiszen 
a mondat úgy folytatódik, hogy „az eredetit arról lehet felismerni, 
hogy az emberek nem dőlnek be neki” – visszanyúlt az önmagához 
mért mérték klasszikus felfogásához. Amiről tudni illik, hogy bár
a harmónia-értelmezést alapozza meg, mégis az erkölcsi értékelésen 
van a hangsúly. A „magához szabott közép” áll Arisztotelész erény-
értelmezésének a központjában. Itt pedig abba ütközünk, hogy
a hamisítványnak nincs önmagához szabott közép-értéke, hanem az 
eredetit fokozza túl. Önmagát a másik révén kívánja megvalósítani, 
de mivel nincs több „magához szabott közép”, ez a közép külsővé 
válik – mondhatnánk: kívülre kerül. Vagyis csak formai azonosságot 
tud létrehozni, az eredeti belső, kohéziós ereje nélkül. A másolatnak, 
a hamisítványnak ezért nincs saját időisége sem, miáltal individu-
alitása is lebegővé válik. Hiányzik a „principium individuationis”. 
Az individualitást nélkülöző létezésnek ez a módozata megjelenhet 
mind az ontológiai, mind az esztétikai, mind pedig etikai síkon. Az 
ontológiain az identitásnélküliséget, az esztétikain az eredetiség hi-
ányát, az etikain pedig a képmutatást jelenti. A huszadik században 
született fogalom szerint ez a mintha létezés. (Ez alatt persze nem
a Vaihinger-féle „als ob” fikcionalizmusát kell érteni elsősorban, ha-
nem annak a következményét, miszerint például a hamisítványnak 
csakis gyakorlati célja van.)

És ezzel már rá is térhetünk a hamisítvány funkcióira. Attól a tör-
ténelmi pillanattól kezdve, amikor az eredetileg szubsztanciálisan 
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felfogott ész instrumentálissá vált, ez a pragmatikus viszonyulás vette 
át a valódiságra való törekvés helyét. Leegyszerűsítve: ha a másolat és
a hamisítvány is be tudja tölteni az eredeti funkcióját, akkor a társadal-
mi tér és idő is telítődik velük. Nem véletlen, hogy a modernitásban 
– leginkább az elidegenedés fogalma által reflektálva – vagyunk ré-
szesei mind a tér, mind az idő „valóságtalanításának”, azaz indivi-
duális jegyeitől való megfosztásának, ugyanakkor absztrakt jellege 
kiterjesztésének az élet minden területére. Az „idő ökonómiája” csak 
akkor működhet, ha az időbe vetett egyének elveszítették individua-
litásukat, és anonim alanyként szerepelnek. Kvantifikálódnak. Nem 
kell csodálkozni azon, hogy a személytelenedett egyének könnyeb-
ben teremtenek kapcsolatot a „magához szabott mérték” nélküli 
artefaktumokhoz, hiszen azok ugyanúgy a mintha-lét kifejeződései, 
mint ők maguk. Az eredeti létrehozatala ritkán illeszthető bele az 
idő ökonómiájának működésébe, hiszen az „időpocsékolást” jelent 
a gazdaságos időkihasználással szemben. Nem beszélve arról, hogy 
az alkotás kimenetele is kétséges, mert nincs kész minta, nincs pro-
totípus sem. Míg a másolat és a hamisítvány esetében eleve adva van 
a minta. A hamisítvány a modern, posztindusztriális társadalmak 
funkcióspecifikus eleme.

∗

Ez a funkcióspecifikusság felveti a felcserélhetőség kérdését, végső 
soron pedig azt is, hogy a cseréknek ebben az átláthatatlan kavalkád-
jában hová tűnt az érték fogalma? Gondoljunk bele abba, hogy még 
az irodalomtudományban is – amely azért a megértés módozatai-
nak keresése közben nem feledkezhet meg az eredetiség kérdéséről 
– milyen ritkán kerül szóba ez a régimódinak tűnő esztétikai köve-
telmény.

Mi itt a probléma? Kihegyezve, a hagyományos ítélet az, hogy az 
eredeti az értékes, a másolat, a hamisítvány pedig értéktelen. Egyelő-
re kerüljük annak elemzését, hogy mi hordozza az értéket? Kiderül-
het ugyanis, hogy a posztmodern irodalomhoz közelítve a doktriner 
axiológiai elméletek csődöt mondanak. Italo Calvinonak (Ha egy téli 
éjszakán egy utazó) több válasza is van arra nézve, hogy mi az érték 
státusza. Egyelőre hármat említsünk. Az első a regénybeli Ludmilla 
nézete, miszerint ha ő, mint olvasó hozzányúl bármelyik könyvhöz, 

az hamisítvánnyá válik. Amiből ugye arra következtethetnénk, hogy 
a mű értéke nem immanens, hanem a befogadó aktív közreműkö-
désével alakul ki, vagy elenyész. Mivel képtelen hozzáférni az im-
manenciához, a külsődleges jelek veszik át a szerepét, meghamisítva 
azt. Továbbgondolva a kijelentést azonban rájövünk, hogy Ludmilla 
feltételezi az immanens érték meglétét, és tudatosítja azt is, hogy ez 
az érték önmagába zárul, és nem tárulkozik fel neki. Vagyis Ludmilla 
a modernitás befogadói stratégiájára esküszik.

Aztán itt van Irnerio, aki viszont azt állítja, hogy ha Ludmilla 
könyveiből próbálna szobrokat faragni, csupán hamisítványok kerül-
nének ki a keze alól. Még akkor is ez lenne az eredmény, ha ő maga 
ezeket a műveit ugyanolyanoknak látná, mint a többit. Irnerio tehát 
arra utal, hogy van az alkotásnak olyan „nyersanyaga”, amely eleve 
lehetetlenné teszi, hogy belőle eredeti mű szülessen. Egyedi példány-
ként is hamisítvány. Vagyis úgy tűnik, hogy létezhet az eredetiségnek 
és az értékességnek valamiféle hordozója, már a materialitás szintjén 
is. Ez a megközelítés nagyon távolra nyúlik vissza, egészen a felvilá-
gosodás „természetesség” fogalmához, vagy pedig – folytatásképpen 
– a romantikához, de ugyanakkor előremutat a mintha-lét felé is.

Végezetül, de nem utolsó sorban Marana arról akarja meggyőzni 
Ludmillát, hogy „a valódi és a hamisítvány közötti különbség csu-
pán előítélet”. Ez már egy valódi posztmodern ítész, akinek min-
denfajta szubsztanciális szemlélet idegen, és aki az értékekre már 
rá sem kérdez. Ha ugyanis feltételezzük, hogy az értékítéleteinknek 
van a szubjektivitáson kívül létező vonatkozási alapja, tehát, hogy 
létezik önérték – még ha ez az önérték csak egy bizonyos létszin-
ten jelenik is meg, mint például az esztétikai érték – akkor Marana 
tétele hamis. Ha azonban csak a funkcionalitást tekintjük, amikor 
nem az artefaktum konkrét, anyagi léte és individuális jegyei fon-
tosak, hanem a csereérték, mint az idő ökonómiájának kézzelfog-
ható megjelenése, akkor Marana nem téved. És persze Marana az 
idődimenziókat sem tekinti egymástól különváló entitásoknak, és az 
idő produktumai közül csak azokat tartja odafigyelésre érdemesnek, 
amelyek újratermelik önmagukat.

Marana példája azonban még valamiről szól. Mégpedig arról, 
hogy az előítéletek általában a tradíción belül léteznek és működ-
nek. Mindenfajta tradíció megléte pedig feltételezi annak kontinui-
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tását. Vagyis Marana azt állítja, hogy az eredeti és a hamisítvány közt 
egyedül a tradíció által szentesített kánon tesz különbséget. A kánon 
alakítja ki a hierarchiát, ahol relatíve állandó, „belehelyezett érté-
kekkel” kell számolnunk.

∗

Ha pedig nincs biztos kritériuma az eredetiségnek és az értékes-
ségnek, akkor Ermes Marana vágyálma az irodalomról, „amelyben 
csak apokrif művek vannak, utánzatok, hamisítványok, pastiche-ok”, 
elképzelhető és modellezhető. Hiszen elég elhagyni azt a felfogást, 
hogy az irodalom a „per se” létező világgal van azonos szinten. Most 
már az ember öntranszcendációjának a produktumai válnak az ér-
telmezés tárgyaivá. Ez a világ pedig szövegvilág. Azaz mind a kánon, 
mind pedig az apokrif csakis a szövegek viszonylatában fog érdekel-
ni bennünket. Ha a kánon fogalmát ilyenformán szűkítjük le – vagy 
tágítjuk ki? – akkor azt mondhatjuk, hogy egy szöveg kanonizálása 
annak definitívvé tételével és szentesítésével azonos. A véglegesítés 
nem más, mint hogy a szöveget kivonjuk az időből, stabilizáljuk 
és megörökítjük. Ennek az eljárásnak a filológiai vonzatai most ne 
érdekeljenek bennünket, mert nem az archiválási szándékok men-
tén próbálom megközelíteni a kérdést. A megértés szempontjából 
ugyanis felmerül az a dilemma, hogy mit kezdhet az alapvetően és 
megkerülhetetlenül idő-lény, az ember a megváltozhatatlannal és az 
időn kívülivel. Hiszen ez a helyzet, ha hihetünk Kierkegaardnak, az 
abszurd világa. A szentesítésnek is megvannak a maga „szentségte-
len” következményei. Hiszen egyrészt a szentesített szöveg kiemelke-
dik a profán szövegek világából, és ezzel megvalósítja két szöveguni-
verzum egyenlőtlen dualitását, másrészt a szentesített szöveget teszi 
(egyedül) érvényessé és kötelezővé. Vagyis végeredményben a kano-
nizálás végrehajt egy ontológiai (szubsztanciává tétel és időtlenítés) 
és egy etikai operációt (érvényesség és kötelesség). Azaz mitologizálja 
a szöveget, hiszen a mitológiák is leszűkíthetők kettős – ontológiai és 
etikai – funkcióikra.

Ha ezek után – Marana sugallatára – kérdezünk rá az apokrif-
ra, akkor a meghatározásunk az lehet, hogy apokrif eljárásnak azt 
tekinthetjük, amelyik egyrészt meghagyja a szöveget állandó újra-
írhatóságában, újraolvashatóságában és időlegességében, másrészt 

megőrzi profán jellegét, és ugyanakkor kivonja az erkölcsi parancs 
hatóköre alól. Az újraírhatóság és újraolvashatóság feltételezi a lé-
nyegi többértelműséget és a másságot, vagyis azt, hogy a variáció 
nem véletlen és epifenomén jellegű, hanem meghatározóan a szöveg 
ontikus tulajdonsága. A profanitás azt jelenti, hogy a jel és a jelzett 
viszonyában felfüggesztjük a Szent Ágoston-féle szentség-meghatá-
rozást, vagyis az interpretáció során az isteni dolgokra alkalmazott 
jeleket nem fogjuk szentségeknek nevezni. Tehát átértelmeződik
a transzszubsztanciáció, a hasonlóság, a szent elrendelés és a hatás-
fok is. Végezetül, de egyáltalán nem utolsó sorban az apokrif szöveg-
nek nincsenek általános érvényességet és kötelező jelleget kikövetelő 
ambíciói önmaga jelentését illetően.

∗

Igen ám, de mi lesz a szerzővel? Mert azt is tudta Marana, hogy 
ha az irodalom utánzatok, apokrifek és hamisítványok formájában 
fog létezni, akkor el kell tüntetni a szerzőt is, mint az olvasó utol-
só mentsvárát, akinél megtudhatjuk „az igazságot”. Itt viszont szét 
kellene szálazni az intenció többféle értelmezését. De tudjuk, hogy 
az intenció más-más jelentésekben jelenik meg a fenomenológiában, 
a klasszikus, 19. században gyökerező irodalomtudományi irányza-
tokban, vagy pedig a posztmodern különböző műhelyeiben (hiszen 
itt vagy „meghal” a szerző vagy pedig szinte fizikai mivoltában mu-
tatkozik meg). Arra pedig már rá sem merünk kérdezni, hogy a szer-
ző esetében is létezhet-e olyasfajta identitás, mint az eredeti műnél? 
Hiszen tudvalevő, hogy a szerző azokban a megközelítésekben is, 
ahol központi szerepet játszik a megértés folyamatában, feloldódik 
a „pillanat”-ban, a „miliő”-ben, a „faj”-ban, esetleg a „tanult”-ban,
a „megélt”-ben, a „társadalmi osztály”-ban stb. Felmerül tehát a kér-
dés, képes-e arra bármelyik szerző, hogy a saját, privát igazságait írja 
meg? Vagy csak a meglévő igazságok között válogatva teremti meg 
azt a behatárolt kis világot, amelyhez neki van bejárása? Vagy töb-
ben is vannak, akik ugyanazzal a kulccsal a kezükben közelednek
a bejárathoz?

Maranát azért érdekli a regény írója, mert szerinte az „hamisítha-
tó” író, és ugyanakkor megvan benne minden képesség arra, hogy 
tökéletes hamisítványokat hozzon létre. Léteznek az adott szerzőkre 
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jellemző regényformulák, amelyeket elsajátítva bármilyen nyelven 
megírhatók olyan művek, amelyek – visszafordítva az író anyanyel-
vére – eredetieknek fognak tűnni. Éppen azért, mert a legtökélete-
sebb hamisítványok. Amelyek mögül persze eltűnt a konkrét szerző.

Italo Calvino több variációt is nyújt arra nézve, hogy a szerző kér-
désessége oda is vezethet, hogy két, egymástól merően különböző 
módon író szerző megírhatja a két példányban létező, de ugyanakkor 
egymással teljesen megegyező művet. Az első változatban az egyik 
író termékeny és sikeres szerző, a másik nehezen, kínlódva fogalma-
zó, és az írással lassan haladó. Egymást titkon (távcsövön) figyelik, és 
egymást irigylik. Ezzel egy időben meglesnek egy fiatal hölgyet is, aki 
villája teraszán ülve elmélyülten olvas, és mindketten arra vágynak, 
hogy az ő könyvüket olvassa ez a hölgy ennyire belemerülve. Meg-
ismerkednek a hölggyel, és külön-külön megkérik őt, hogy olvassa 
el legújabb kéziratukat. Ő ezt meg is teszi, majd pedig – néhány nap 
múlva – felháborodva veti a szemükre, hogy ugyanannak a regény-
nek a két példányát adták neki. Egy másik variációban a szél szétfújja
a két kézirat lapjait. A hölgy összeszedi és összerakja azokat, aminek 
az eredménye egy remekmű, amelyről a kritikusok sem tudják megál-
lapítani, ki a szerzője. De mindkét író szívesen magáénak tudná.

Hová is tűnt az intenció? És az intencióval összekapcsolható szer-
ző? Lehet, hogy a szerző csak azért olyan fontos a számunkra, mert 
ő az egyedüli kritérium, ahol még az eredetiség kérdése felvethető? 
Nem az a probléma vajon, hogy az eredetiség csak azért fontos, mert 
korábbi megrögződöttségek nyomán azt hisszük, hogy az intenció 
révén eljuthatunk valamiféle igazsághoz? Mi van akkor, ha az igaz-
ság szituációfüggő, ugyanúgy, mint a megismerés lehetőségei? Va-
gyis oda jutunk el más úton, mint amihez, amikor a hamisítványok 
reláció-meghatározottságát felismerjük?

∗

Italo Calvinónak erre is van válasza: „hisz az irodalomnak épp az 
ámítás az igazi értéke, igazsága az ámításban rejlik; tehát az irodalmi 
hamisítvány, mint a misztifikáció misztifikációja, egyenértékű egy 
második hatványra emelt igazsággal”. Vagyis számolnunk kell egy 
kétszintű „hamisítással”. Az első szint, vagy első lépcső legalább két 
és fél ezer éve ismert téma. Hiszen már Arisztotelész is foglalkozott 

a valóság leképezésének a kérdésével, és az esztétika állandóan visz-
sza-visszatér ehhez a témához. Esztétikai közhely, hogy a művészet 
nem másolás, hanem az ún. valóságnak egy eltérő közeg eszközeivel 
való újrateremtése. Egy más világ létrehozatala. Néha a semmiből 
való létrehozatala, akár a teremtés esetében. Nem véletlen, hogy az 
európai gondolkodás történelmében többen is foglalkoztak ezzel
a problémával. A végeredmény ugyanaz: a teremtés előtti állapotról 
nem tudunk beszélni. Úgy tűnik, hogy a nemlét egyszerűbb, mint
a lét, de mégis csak a létről vannak fogalmaink. Bernard Malamud az 
Isteni kegyelem című regényében Cohn/Robinson a csimpánzoknak 
arra a kérdésére, hogy ha Isten teremtette a világot, akkor ki terem-
tette Istent, így válaszol: Isten kitalálta önmagát. Nem ez a tökéletes 
misztifikáció? Nemcsak egy világot teremtünk, hanem önmagunkat, 
mint teremtőt is kitaláljuk hozzá? Nem ez a végső válasz a szerző 
státuszát firtató kérdésre is?

Ehhez az ámításhoz képest ugyan már mit számít a létező mű ha-
misítása? Egyáltalán hamisítás ez? Hiszen ha maga a lét egy kockázó 
démiurgosz elmeszüleménye – amire többen is utaltak Hérakleitosz-
szal kezdődően Pascalon át máig – akkor ennek a létnek az újra-
teremtése ugyanazzal az eredetiséggel bír, mint a mintája. Vagyis
a következő lépcső, a köznapi értelemben vett hamisítás ontológiai 
értelemben nem válik el az előzményeitől.

És vannak esetek, amikor a misztifikáció az egyedüli módja an-
nak, hogy eredeti módon – sőt, az igazságot megcélozva – beszéljünk 
életvilágunkról. A totalitárius rendszerek úgy misztifikálják saját lé-
tüket, hogy a brutális mindennapokat a légies transzcendencia szfé-
rájába emelik. Ez a kép csak úgy rombolható le, hogy visszafordítjuk 
a misztifikáció irányát, és a transzcendencia válik bumfordivá, míg
a köznapok világát átlengi valami varázslat. Hrabal a „pábitelé” alak-
jaiban azokat a „szerzőket”, vagyis a mindennapok narrátorait mu-
tatja meg, akiknek nemcsak életük reflektálásához, hanem a túlélés-
hez is az ámításhoz fordulnak. És ez az ámítás nem hazugság, nem is 
ferdítés, nem is hamisítás, hanem alkotás, sőt, teremtés.

∗

Silas Flannery, Italo Calvino regényének egyik szereplője még 
valamire rádöbben. A nevezett szereplő elkezdi kimásolni a Bűn és 
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bűnhődés kezdő mondatait, és csaknem addig a felismerésig jut el, 
ahová Borges novellájának – Pierre Ménard, a „Don Quijote” szerző-
je – főszereplője, aki Cervantes regényét írja újra szóról szóra, hogy 
tudniillik, a két szöveg nem ugyanaz. Az, aki egy személyben olvasó 
és a másoló, ugyanabban a pillanatban két idősíkban él. Olvasóként 
nem kell képzeletében újrateremtenie a művet, másolóként pedig 
megszűnik számára a jövő, mint bizonytalan és kiürített dimenzió. 
Egy, már tartalommal megtöltött pillanat vált át a következő, át-
vételre felkészült pillanatba. A másoló csak közvetítő. Olyan, mint
a túlvilági ladikos, aki oda viszi át klienseit, ahová azok eleve is szánva 
voltak. Marana alighanem tudta, hogy a hamisítvány-irodalomnak 
nincs valódi szerzője. A hamisítvány szerzője talán annyira az erede-
ti mű(vek) igézetében él, hogy nem is tudatosítja a másolás tényét. És 
a másolás lendülete néha túlviszi a kezét az eredeti szöveg áttételén, 
és ugyanabban a szellemben megtoldja azt néhány saját sorral. Aki 
két idősíkban él, és nem képes a módszertani skizofréniára – vagyis 
hogy a megértés miatt „ott”, de a reprodukció idejére már „itt” legyen 
–, az tudva/tudatlanul „másolja” saját műveit is. Talán nem erőltetett 
párhuzam Thaly Kálmán esete a kuruc költészettel.

∗

És akkor még nem gondolkoztunk el az intertextualitás különbö-
ző módozatai felett.

Csehy Zoltán

„Nem jártunk a szavak közé,
mert féltünk a szavaktól”1

Antológiaszerkesztési elvek és önláttatási stratégiák
kisebbségi kontextusban I. (1920–1930)

Annotáció: A tanulmány az ún. szlovenszkói magyar irodalom kialakításá-
nak stratégiáit vizsgálja: elsősorban az antológiaszerkesztési elgondolások 
nyomán közelít az önértelmezés, önmenedzselés és önláttatás kérdéseihez. 
A hangsúlyt a Reinel János, Sziklay Ferenc és Dzurányi László nevével fém-
jelzett versgyűjteményekre helyezi (1920–1930), és azok irodalompolitikai 
és esztétikai narratívái mentén kérdez rá e narratívák történetiségének esé-
lyeire az etnicitás performanciáján alapuló „nemzeti(ségi) pedagógia” fel-
ségterületén.

Kulcsszavak: szlovenszkói magyar irodalom, kisebbségi irodalmak, az 
1920-as, 30-as évek lírája, politikai és esztétikai identitás, irodalmi (ön)me-
nedzselés.

Az etnicitás mindig látványos reprezentáció is, melynek per for-
man ciája kettős erőtérben bontakozik ki: először is a „mi-struktú-
ra” részhalmazosságában, hiszen esetünkben a kisebbségi etnicitás 
(szlovákiai magyar) minimálisan legalább két nagyobb és koheren-
sebb vezéridentitással van viszonyban, s e viszony megfogalmazása
a viszonyt számon kérő entitás számára kialakított (sokszor nagyon 
eltérő) „hivatalos” önláttatásokban mutatkozik meg. Másodszor 

1 A tanulmány az 1/0233/11 számú, a Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Iro-
dalom Tanszékén folyó, Jazykový a literárny manažment v multikulturálnom 
priestore elnevezésű VEGA-projekt keretében készült.
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pedig a kimunkált és kimunkálandó narratívák feszültségterében, 
hiszen immár közhely, hogy a kisebbségi irodalomban minden po-
litikummá válhat vagy válik. E narratívák fő mechanizmusai az azo-
nosulás és az átörökítés technikáival írhatók le: a reprodukcióban, 
mely a történetiség elengedhetetlen kritériuma, a „nemzeti(ségi) pe-
dagógia” historikus tárgyaivá tett narratívák kulcsszerepe vitat-
hatatlan. Mi jellemzi ezeket a honalapító ideológiákat? Először is 
az eredethez (a múlthoz) való viszony képlékenysége: a nemzeti 
narratíva fenntartása vagy újak létrehozása (osztályalapú, kisebbsé-
gi, multikulturális), illetve a hozzájuk tartozó pedagógiai narratívák 
esélyeinek kétségbeesett keresése.

Dolgozatom ezeket az esélykereséseket és önláttatási stratégiákat 
kísérli meg vizsgálni az úgynevezett szlovenszkói magyar irodalom 
hon- és narratívaalapítási kísérleteinek vázlatos áttekintésével, mely 
elsősorban a lírai antológiák szerkesztési elveire fókuszál.

Kemény Gábor Így tűnt el egy gondolat című „felvidéki magyar” 
irodalomtörténetének lírára vonatkozó részében világosan egybeköti 
az érték és a kisebbségi sors fogalmait, s ezzel egy tematikusan-men-
tálisan behatárolt sorsdiskurzust gerjeszt, melynek helye ugyanak-
kor az „északi magyar irodalom” élén van.2 Topográfiai és esztétikai 
alapon teszi ezt: az irredenta karakterű „hazafias” költészetet akarja 
így szeparálni a másik két, esztétikai értelemben fajsúlyosabbnak 
ítélt vonulattól: a „romantikus faji szemlélet” és a „kisebbségi ma-
gyar élet” költőitől,3 de elgondolása nem bizonyul következetesen 
megvalósítottnak. Végeredményben egyetlen gondolat, a kisebbségi 
géniuszba vetett hit művészi artikulálhatóságának csődjét mutatja be 
a maga pozitivista valóságában. Egy látszatesztétikán alapuló prog-
ram irodalompolitikai gesztusokban kimerülő algoritmusait kínálja.

Komlós Aladár 1926-ban a Nyugatban publikált Magyar költé-
szet Szlovenszkón című helyzetfeltáró dolgozatában a korabeli ma-
gyar irodalmi történések kritikai megítélésekor viszont épp az 
értékrelativizáló, ún. „irodalmi árfelhajtás elméletét” tartja általános 
érvényűnek: ez a kritikusi impotencia a traumatizáltság függvénye 

és szószólója, mintegy genetikai átörökítője is lesz, hiszen alapelve 
a következő: „Magyarok vagyunk, ne bántsuk egymást. Ma, mikor 
olyan rosszul megy a magyarság sorsa, nem szabad kedvezőtlen bí-
rálatot mondani az utódállamok művészetéről. Elvész a magyarság, 
ha tüstént meg nem veszed ennek vagy annak az istenfinak az Ösz-
szegyűjtött Költői Műveit.”4 Ennek a benevolenciának köszönhetően 
Komlós odáig jut, hogy egyenesen kijelenti: „Nincs máig sem köny-
nyebb dolog, mint Szlovenszkón magyar íróvá avanzsálni. Ha vala-
kinek két versét közölte valamelyik napilap, már felvétetett az írók 
kataszterébe.” 

Komlós végül arra a megállapításra jut, hogy a szlovenszkói ma-
gyar irodalom „közelebb van a nyugati áramlatokhoz, mint a ma-
gyarországi”, ugyanakkor közönsége a legkonzervatívabb. Komlós 
biztos esztétikai érzékkel emeli ki Márai és Szenes Erzsi költészetét 
a kor lírájából, illetve hangsúlyozza Vozári Dezső értékeit. Felfigyel 
a rendkívüli ideológiai végletességre is, melyet a „szélsőbal” Forbáth 
és a máig érvényes kritikával illetett Mécs László írásművészetének 
jellemzése érzékeltet. Komlós szövegéből kisejlik a kritikai értékelés 
több traumatikus pontja:

• a szenvedés- vagy mártírretorika inszcenírozásának igényével 
való szembefordulás (az egyetemes magyar mérce lehetősége,
a kontextus leválasztása az esztétikumról)

• az összmagyar kontextus teljes hiánya (maga Komlós sem mű-
ködteti helyzetjelentésében a magyarországi kontextust)

• a polarizáció feloldhatatlansága, az egységes hang, a szlovensz-
kóiság eidoszának problematikussága.

Az összmagyar kontextus kérdését érdemes a maga korlátai közt 
vizsgálni: a könyvbeviteli tilalom feloldására csak 1928-ban került 
sor.5 Vagyis sem a szlovenszkói irodalom nem lehetett összhangban 
a magyarországival, sem a magyarországi nem kaphatott hiteles ké-
pet a szlovenszkói irodalmi mozgások valós természetéről, mivel 
a kétségbeejtő helyzetet akárcsak részben lebíró gesztus is túlidea-

2 KEMÉNY Gábor, Így tűnt el egy gondolat. A felvidéki magyar irodalom törté-
nete 1918–1938, Budapest, Mefhosz Könyvkiadó, 73.

3 Uo., 74.

4 KOMLÓS Aladár, Magyar költészet Szlovenszkón, Nyugat, 19 (1926), 17. szám, 
396–399. 

5 Vö. pl. MEZEY László Miklós, Felelős irodalom, Pomáz, Kráter, 2006, 53.
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lizált heroizmussá vált a magyarországi olvasó szemében. A „felvi-
déki” könyv megvásárlása gyakran „a kisebbségi harcosnak kijáró 
megbecsülésből”6 fakadt még a kritikusok részéről is.

Az első szlovákiai magyarnak tartható, valóban reprezentatív an-
tológia Sziklay Ferenc, a „kisebbségi Kazinczy” nevéhez fűződik és 
a Szlovenszkó és Ruszinszkó magyar költőinek alkotásaiból alcímet 
viseli: a könyv 1926-ban Berlinben jelent meg, és huszonhat alkotót 
mutat be.7 Ugyancsak Berlinben, két évvel korábban, 1924-ben jelent 
már meg magyar költői antológia, ám akkor Pintér Jenő és Sajó Sán-
dor a magyar nyelvterület egészéről válogatta ki a kortárs líra egyes 
képviselőinek munkáit, többek közt Babits Mihály, Áprily Lajos, Ju-
hász Gyula, Kosztolányi Dezső és Sík Sándor verseit.8 Ebbe a ragyogó 
névsorba került bele a szlovenszkói líra első igazán átütő tehetsége, 
Mécs László is három jellegzetes versével (Hajnali harangszó, Esti 
séta, Egyszerű krónikácska egy nagyon jó emberről). Mécs Hajnali 
harangszó című verse és kötete „a kisebbségi magyarság ünnepe lett”, 
a nemzet szellemi újraegyesítésének programját vélték benne felfe-
dezni, s kialakult egy prófétikus költőmodell is, mely a tanítvány és
a küldött transzcendens beágyazottságát aknázta ki a szövegvilág vir-
tuális, és az önreprezentáció nyilvános terében.9 Az ipolysági születésű 
szerkesztő, Sajó Sándor dalköltészete és naiv didaktikus lírája szinten 
képviselteti magát, de helyet kapott pl. Szabolcska Mihály is. Ennél is 
korábbi a 10Mátyusföldi Lapok Könyvei sorozat első füzeteként meg-
jelent Új költők című versantológia, mely hat fiatal versíró szövegeit 
közli. A szerkesztő, dr. Reinel János előszava az eltúlzott optimizmus 
jegyében fogant: „nyugodt lélekkel reméljük, hogy fiatal költőink első 
vállalkozása kiállja majd a legszigorúbb tárgyi bírálatot is”.11 Az előszó 

apolitikus hangú, de a szeparáció tudatában keletkezett szöveg, mely 
valós esztétikai szempontokat nem érvényesít. A költők közül Tamás 
(Tomaschek) Lajos szövegei emelkednek ki valamelyest, bár a szalon-
költészet és a nép-nemzeti giccsköltészet számos jegye uralkodik szö-
vegein (Apám sírjánál). Erőteljesnek szánt allegóriáit felfejtve gyak-
ran jutunk trivialitáshoz (Gyémántot hordok), de olykor elragadják 
sajátos képei, pl. A szomorúság vonatja című vers adys kimunkált-
sága különösen figyelemreméltó. Az „ős Bánat” eluralkodik a lélekbe 
begördülő gyászvonaton („Mellette szolgái / A vámpír lelkű gondok, 
/ barna kis koboldok / Csapatja nyüzsgött.”). Tamás Lajos nem híve
a közösségi hangmegütésnek: individualizmusa kihívó és provokatív. 
B. Bányay Olga a szalonlíra művelője (Levelek), a hétköznapi tragé-
diákra fókuszál (Valaki elment), a radikálisan feljelződött impresz-
szionista hangulatok szerelmese: „Nagy, csupasz, régi barna sziklán, 
/ Bús, ódon torony silbakol, / Mint sánta koldús kopott mankóra, / 
A zöld tengerre ráhajol.” Bézay Zoltán bizarr szimbolizmusa olykor 
paródiának hat (Kályhatűznél, melyben szívek égnek). Saját hang-
ját nem igazán találó költő, de olykor képes vérbeli impresszionista 
gesztusokra is: „Fák, / Zöldsapkás vörös katonák. / Sárga a hold, / 
Derék, nagy aranytál kék esti abroszon.” A szerkesztő be is harangozó 
a költő készülő kötetét, mely „nagy meglepetést fog okozni.” Gazdik 
Róbert giccsköltészete különösen visszataszító rózsaszín érzelgős-
ségével (Első szerelem címmel románcot is írt), mely csak azokban
a pillanatokban képes valamelyest verssé szerveződni, amikor a szerel-
mi vágy a vallásos líra himnikus hagyományaival keveredik (Sztella). 
Knapp Vince tehetségéről sokat elárul, hogy „gróf Almássy huszár-
őrnagy fedezte fel”. A petőfies modorban működtetett versgenerátor 
(Csak kettesben!, Révben) csak akkor válik legalább egyes sorok ere-
jéig költészetté, amikor a nyelv darabosságán átsüt a harctéri élmény 
döbbenete. Tichy Lajos költészete megmarad a közhelyek szintjén 
(Az erdő), és a költészet didaktikus funkciója iránti elkötelezettség 
szócsövévé válik a kötetben (Dalolni). Összegzésképpen elmondható, 
hogy a galántai antológia esztétikai mércével szinte értékelhetetlenül 
gyenge vállalkozás, de a regionális irodalmi tudat kialakításában út-
törő szerepet játszott.

Dr. Reinel János teljesítménye nem mérhető Sziklayéhoz, igaz, 
nem is vállalkozott többre, mint egy regionális könyvsorozat poten-

 6 MARÉK Antal, A Felvidék, Erdély és a Délvidék irodalma, Budapest, Országos 
Közművelődési Szövetség, 1942, 14.

 7 Lirai antológia, szerkesztette SZIKLAY Ferenc, Berlin, Ludwig Voggenreiter 
Verlag, Magyar Osztály, 1926.

 8 A ma magyar költői. Szemelvények élő magyar költők lírai terméséből, szerk. 
PINTÉR Jenő és SAJÓ Sándor, Berlin, Ludwig Voggenreiter Verlag, 1924.

 9 RÓNAY László, Mécs László, Budapest, Balassi, 1997, 28–31.
10 Új költők, Galánta, Mátyusföldi Lapok Könyvei, 1. szám, Kosmos Nyomdai 

Műintézet, 1920.
11 Dr. REINEL János, A magyar közönséghez! = Új költők, i. m., 5.
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ciális szerzőinek felfedezésére egy új, reményteljesnek hitt kisebbségi 
magyar narratíva számára.

Turczel Lajos Sziklay tisztán szlovenszkói és ruszinszkói antoló-
giáját „komoly irodalmi, irodalomszervezői tettnek” minősíti, de 
az alapozó jellegének hangsúlyozásán túl mindmáig nem készült el
a mű releváns elemzése.12 A szerkesztő az antológia szó etimológi-
ai metaforájából indít, majd büszkén állapítja meg: „Töprengve áll-
tam meg a rét közepén s csoda gazdagság tárult elém! Mennyi szín, 
mennyi forma! Mennyi egyszerű, paraszti bazsalikom és mennyi 
üvegházban nevelt kényes orchydea! Mennyi »hybrid« alakulat és 
mennyi csak itt gyökerező máshol-sincs-virág! Mennyi gyógyulást 
kínáló »herba officinalis« és mennyi hódító: »Fleurs du Mal«!”13 Az 
antológia méltatója, Farkas Gyula, a berlini egyetem oktatója épp az 
ellenkezőjét észleli: „Első tekintetre ebben a felvidéki lírában nem 
bírjuk felfedezni az egyéniség jegyeit.”14 E mondat nem pusztán
a nagy egyéni teljesítmények hiányát jelzi, hanem a Farkas által köze-
lebbről meg nem fogalmazott, de mégis valamiféle eszménnyé emelt 
kollektív felvidékiség hiányát is. „Időtlen és nemzetekhez nem kötött 
versek ezek, szinte az az érzésünk, hogy akár franciául vagy németül 
is megjelenhettek volna, és a világ bármely táján. Hiányzik belőlük 
az erdélyi költészetnek annyira jellemző röghöz kötöttsége és mély 
problematikája”.15 Farkas és nyomában máig irodalomtörténészek 
sokasága használja viszonyítási alapul az erdélyi modellt, s mond-
hatnánk, ez a kisebbségi kultúrák példaképévé tett kulturális erdé-
lyiség lassan eszménnyé nemesedik. „Erdély kicsiben Magyarország.
A felvidék a felvidékieknek soha nem vált hazájukká”– írja Farkas,16

s munkájában (mely egyébként ellentmondásokban bővelkedik) va-
lamiféle esszenciális kulturális Erdély, egy kis Magyarország ideoló-
giáját feltételezi applikálhatónak a szlovákiai magyar viszonyokra. 

Az Erdély-modell erőteljessége lényegében még a harmincas éve-
ket is uralni fogja: a Szlovenszkói Magyar Írók című antológia második 
kötetének előszavában ez a példa pregnánsan meg is fogalmazódik: 
„Erdély, a testvéri összefogás, az új idők dalát megértő egységes iro-
dalmi arcvonal kiépítője is példát mutatott annak a Szlovenszkónak, 
mely kiapadhatatlan kútforrása az irodalmi értékeknek”.17 Tamás La-
jos összevető tanulmánya a Magyar Minerva hasábjain jelent meg:18 
az összevetés kiindulási alapja eleve az a tényként kezelt megállapí-
tás, mely szerint „az erdélyi jelző ma különös megbecsülést jelent az 
egyetemes magyar irodalomban”, az erdélyi irodalom évente termel 
új értéket, „emelkedett magyar szellemet”. Az erdélyi művek létele-
me, hogy a kisebbségi sors tanulságait közvetítsék, s ez – legalább-
is Tamás szerint – sikerük titka. Ellenben Szlovenszkón a „kedvező 
konjunktúra” lehetővé tette a dilettantizmus intézményes elburján-
zását. Az erdélyi titok a statikusnak beállított erdélyi identitás törté-
neti-szociológiai összetevők tekintetében is koherensebb: az erdélyi 
irodalom „mélyebben magyar”, az erdélyi líra „röghöz kötöttebb, 
zártabb”, míg nálunk veszélyesebben kísérletezőbb és szociálisabb 
karakterű. Az erdélyi identitás „transszilván volta”nem is kisebb-
ségi létesztétika, hanem önálló önértelmezési konglomerátum. Az 
irodalmi tett elsődlegessége szintén az erdélyiség jellegzetes jegye, 
mígnem a szlovenszkói irodalomban „többet vitatkoznak az iroda-
lomról, mint amennyit írnak.” Az erdélyi vagy transszilván művészi 
identitás misztifikált értelmezését a szlovenszkói defektusok árnya-
latlan jellemzésével összevetve az alábbi (jobb híján nevezzük így, 
statisztikai) ellentéteket találjuk a két rendszer között: a szlovenszkói 
multikulturális szemszög vs. a nemzeti egység nacionalitább szem-
szöge – itt a szlovenszkói mozgó identitások történetisége kerül 
konfliktusba a korban divatos fajiság-felfogások pozitivista és szel-
lemtörténeti vonatkozásaival. Itt az identitás egyértelműen tiszta 
performanciájának meglétével vagy hiányával kell számolni (az ún. 
kultúrajelölő kifejezések lokalizációs jellegének egzotikuma az er-12 TURCZEL Lajos, Sziklay Ferenc = Uő, Tanulmányok és emlékezések, Bratislava, 

Madách, 1987, 77–78.
13 Uo., 5.
14 FARKAS Gyula, Az elszakított felvidék magyarságának szellemi élete, Buda-

pest, Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt., 1927, 28.
15 Uo., 29.
16 Uo., 30.

17 Szlovenszkói Magyar Írók antológiája II., Nyitra, Híd, 1937, 6–7.
18 TAMÁS Lajos, Az erdélyi és szlovenszkói irodalmi élet, Magyar Minerva, 1934, 

161–162. (A somorjai Biblitheca Hungarica példányát használtam, mely kö-
téshibás.)



134 135

délyi univerzumban koherens része az erdélyiségnek – ennek része 
a nyelvhasználat tipizálása és regionalizálása, az „idegenség” csáb-
erejének egzotikus varázsa). A hibriditás vagy heterogenitás felold-
hatóságának szempontrendszere szintén vizsgálat tárgya lehetne. 
Az erdélyi nyelvhasználat történeti hagyományai és egzotikus biz-
tonságával szemben a szlovenszkói magyar nyelvhasználat a purista 
összmagyar nemzeti ideálhoz ragaszkodik. Jelentős ellentét van az 
irodalom tervezhetőségének ideáljában is: a szlovenszkói rendszer-
ben az irodalomalapítás heroizmusa lényegében megtagadja a törté-
neti hagyományt (a lírikus önnön családfáját Adyig vezeti vissza), az 
erdélyi pedig felleli és folytatja. Kovács Endre 1932-ben címbe emeli 
a programot: Erdély példája Szlovenszkónak.19 Kovács Szlovenszkó 
irodalmi felfedésére buzdít, az „új lélektani helyzet” elfogadásá-
ra. Nem elhanyagolandó tény az sem, hogy pl. a Korunk kezdettől 
(1926) élénk kapcsolatokat tart fenn szlovenszkói szerzőkkel, s ha 
Csanda Sándor megállapítása, miszerint „A két világháború közti 
csehszlovákiai magyar tudományos-publicisztikai irodalom legjelen-
tősebb fóruma az erdélyi Korunk volt” – nyilvánvaló marxista túlzás 
is, jól szemlélteti a szellemi együttműködés és világnézeti egymásra 
hangolódás egyik irányának útjait.20

Farkas látleletének kulcskijelentése, miszerint Szlovenszkó „belső-
leg nem jelentett semmit” csak alátámasztja a jelentésessé tétel igényét 
és szükségességét. Az esztétikai megnyilvánulásokat szociokulturális 
viszonyokból magyarázza, a felvidéki líra szerinte szociális alapka-
rakterű, expresszionista jellegű, a költők zömének nemzeti identi-
tása labilis21 : Farkas és (Tamás is) képtelen a multikulturalizmus 
esztétikája felől közelíteni, és valamiféle nemzetietlen karaktert 
sugall, ami nála egyenesen beletorkollik a modernség fogalmába:
„a közönség sokkal konzervatívabb, mint a magyarországi, viszont 
az irodalom nyugtalanabbul modern.”22 Ez az európéer modernség 

(„páneurópeizmus”) zavarba ejti őt, s az aktivista, illetve expresszio-
nista tendenciák hangsúlyos jelenlétét is igyekszik minimumra redu-
kálni, vagy lekicsinyellni. Pintér Jenő Magyar Irodalomtörténetében 
lényegében Farkas állításait ismétli meg, kiemeli a páneurópaiság 
és a szociális indíttatás jelenlétét, megállapítva, hogy „a pacifizmus 
mellett a nacionalizmus egyelőre eléggé háttérbe szorult.”23

Márai Sándor kitűnő verseivel kapcsolatban megállapítja pl.: 
„Olyan költészet ez, melynek a Felvidéken nincs közönsége és a Fel-
vidékkel nincs közössége.”24 Győry Dezső „az első költője a nemzet-
ből fajjá vált magyarságnak”:25 ez a Reich és a Volk német viszony-
modelljét alkalmazó szemléletmód értelmezői alapállássá válik.

Kétségtelen, hogy Sziklay antológiájában jelen van a klasszikusan 
felfogott elszakadástrauma, méghozzá két hatalmas költői szólam epi-
gonhangján: részint az 1848-as allúziókat keltő posztpetőfies stílus-
ban, leginkább a Thaly Kálmán nevével fémjelezhető poszthistorikus 
stílromantikát művelve, részint pedig (főként) az Ady-féle hol alle-
gorikus, hol (sokkal ritkábban) szimbolista (pl. Darvas János Fekete-
lovag című verse) technikáit idézve. Ez a vonal azonban a feltűnés-
mentes konvenciót képviseli. 

Maga a szerkesztő is tudatában van egyfajta értékmentő és érték-
feltáró tevékenységének, a kettős mérce elvének, melyet a politikai 
karakterű bujtatott retorika és a művészi érték összeegyeztetetlensége 
jellemez. Mécs Lászlóról ezt írja: „Az első, aki kinőtt határaink kö-
zül s értéknek szeretik mindenütt, ahol magyar él a »szétszóródás« 
után.”26 Sziklay pár mondatos karakterrajzai egy irodalomteremtési 
folyamat heroizmusát sugalmazzák, s nem egyszer csapnak át meg-
mosolyogtató megfogalmazásokba: Merényi Gyula így lesz pl. „a mi 
irodalmunk első hősi halottja”.27 De kié is a „mi irodalmunk”? Milyen 
kritériumok szervezik önazonosságát? Ezek a kérdések máig tisztá-
zatlanok: olykor a könyv megjelenési helye, máskor a szerző életrajza 
dönt, illetve szerepet játszhat benne egyfajta szerzői önreprezentá-

19 KOVÁCS Endre, Erdély példája Szlovenszkónak, A Reggel, 1932. 10. 14.
20 CSANDA Sándor, A csehszlovákiai magyar irodalom a Korunkban = Uő., 

Nemzetiségi irodalmunk és kapcsolatai, Bratislava, Madách, 1985, 9–70. Az 
idézet helye: 9.

21 FARKAS, i. m., 30–31.
22 Uo., 27.

23 PINTÉR Jenő, Magyar irodalomtörténete. Második kötet: A magyar irodalom 
a XX. században, Budapest, Franklin Társulat, 1928, 191.

24 FARKAS, i. m., 39.
25 FARKAS, i. m., 31.
26 Lirai antológia, i. m., 57.
27 SZIKLAY, i. m., 85.
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ciós igény is. A házépítés metaforarendszere Sziklay alapretorikája: 
a szeretet háza és a „viharral dacoló vár” a kint és a bent, a mi és 
az ők struktúráit hozza játékba. Mindenestre a markáns és masszív 
jelenlét kollektivizmusa által uralt retorika elsősorban pszichológiai 
szempontból érdekes. 

Az érték tehát a Sziklay-féle keretből való kinövésben van, illet-
ve a magasabb esztétikai univerzumba való belenövésben, sugallja 
a Mécs-fölvezetés. Ugyanakkor mai szemmel a kötet legértékesebb 
szövegi az „érthetetlen” expresszionista vonulat, kivált Márai Sándor 
költeményei, Földes Sándor szövegei, de Ölvedi László Fábry által 
sokat kárhoztatott versei is egyenletes színvonalúak.28

Farkas szempontrendszere jól példázza, mint kerül az értelmezés 
horizontjába az esztétikai helyett a szociokulturális, a lélektaninak 
nevezett vagy a politikai-ideológiai szempontrendszer. A geopoli-
tikai behatároltság esztétikai megokolhatóságával való kísérletezés 
még nem teremt elméleti kohéziós erőt, de az elszigeteltség önálló-
ságigénye már az első antológiában megjelenik: a könyv maga felmu-
tatás, értékmentés és értékőrzés, egy mentő- és mentegetési retorika 
elvérző, esztétikai áldozata. 

Fábry Zoltán 1926-ben írt kritikát az antológiáról: látszatra eszté-
tikai alapon közelít a szöveghez, ám végül erőteljes ideológiai elfo-
gódottság uralkodik el írásán, s a létrejött antológiát egy általa létre-
hozandó antológiatervezettel veti össze, illetve bagatellizálja. „Hamis 
tükrös antológiának” nevezi, a szerkesztő „bájos naivitásáról” ír,
a könyvet a „családi szalonok díszeként” aposztrofálja, és megalku-
vásként értékeli, Földes és Márai jelenlétét egyfajta szalonlogikából 
adódó „Bürgerschreck”-nek nevezi.29 Rövid írása számos önellent-
mondásba bonyolódó sarkított ítéletet fogalmaz meg. A legkomiku-
sabb talán az, hogy míg kárhoztatja pl. Antal Sándor, Dutkó Zol-

tán, Féja Géza, Kelembéri Sándor és Kultsár Miklós hiányát, maga 
sem veszi fel őket „csak papiroson, tehetetlenül, megszülhetetlenül” 
létező antológiájába. Nem meglepő, hogy Fábry tervezett antoló-
giájának 15 szerzője közül 10 Sziklaynál is szerepel, s csupán öt új 
hangot szólaltat meg (Mihályi Ödön, Vozári Dezső, Forbáth Imre, 
Halász Miklós, Jarnó József). A katalógusgyártás, az enumeráció 
erejébe vetett hit Fábrynál már 1924-ben is erőteljesen jelenik meg 
az Új Auróra 1924-es évkönyvét bíráló írásában „ellentétként” közli 
a „szlovenszkói magyar irodalom munkásainak” „teljességet megkö-
vetelő” névsorát, mely 42 elemből áll, akik közt több olyan szerző is 
szerepel, akit szatirikus hangvételben gúnyol ki később Sziklay anto-
lógiáját értékelve (pl. maga Sziklay vagy Szeredai-Gruber Károly).30 
Összefoglalva elmondható, hogy a szlovákiai magyar irodalom ön-
reprezentációjának két válfaja van a kritikai diskurzusban: 

a) ténylegesen kiadott évkönyvek, antológiák leértékelése
b) tervezett, meg nem jelent antológiakoncepciók misztifikáló 

túlértékelése.
A listakészítés, leltározó szemlélet determináló erői elsősorban 

ideológiaiak, és az alkotói individuum arisztokratikus egocentriz-
musával szembehelyezkedő változatát képviselő Fábry modelljeivel 
szemben létező liberálisabb modell az esztétikai eklekticizmus zá-
tonyán végzi, s az antológiát mint műfajt mindössze a jelenlétet do-
kumentáló szövegkonglomerátummá fokozza le. Noha Fábry maga 
kárhoztatja a „komázó bakterkritikát”, nem kínál esztétikailag rele-
váns metódust maga sem.31

Noha Sziklay antológiája messze nem hibátlan konstrukció, Fábry 
érzelmi érvelése és provincializmusvádja, megalkuvásretorikája el-
túlzott. Fábry ez idő tájt gyakorta szólaltat meg Budapest-ellenes né-
zeteket, kárhoztatja a hivatalos magyar irodalom viszonyát a kisebb-
ségi írókhoz, egyik írásában egyenesen „halott centrumról” beszél, 
ami annyit tesz: „éledő perifériák”.32 E nézeteket kettős látást ered-28 A Fábry-favorit Földes „kommunista szellemű” verseinek besorolását a kor-

társ irodalomtörténet-írás is különösnek véli, holott a közölt versek nem 
kommunista programversek, tipikus expresszinista költemények. (A cseh/szlo-
vákiai magyar irodalom lexikona, szerk. FÓNOD Zoltán, Pozsony, Madách–
Posonium, 2004, 19.) 

29 FÁBRY Zoltán, Sziklay Ferenc lírai antológiája (Még egy hozzászólás) = FÁB-
RY Zoltán összegyűjtött írásai II., szerk. FÓNOD Zoltán, Bratislava, Madách, 
1981, 93–95.

30 FÁBRY Zoltán, Új Auróra: 1924 = FÁBRY Zoltán összegyűjtött írásai I., szerk. 
FÓNOD Zoltán, Bratislava, Madách, 1980, 215.

31 FÁBRY Zoltán, A kritika védelmére = FÁBRY Zoltán összegyűjtött írásai I., 
szerk. FÓNOD Zoltán, Bratislava, Madách, 1980, 336–337.

32 FÁBRY Zoltán, Budapest? = FÁBRY Zoltán összegyűjtött írásai II., szerk. 
FÓNOD Zoltán, Bratislava, Madách, 1981, 45–48.
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ményező konfrontatív hangneme az integrációs gesztusok helyett
a szegregáció autonomizmusában lát megoldást a hazai irodalmi tö-
rekvések számára: ez azonban nem tud valós, esztétikai programmű 
nőni, s olyan viszonyrendszert teremt, mely csak egy monolit iroda-
lomideológiai rendszeren belül nyerheti el a maga érvényes játéksza-
bályait. Fábry számára az irodalom kollektív tett: az írás öntörvényű 
arisztokratizmusával képtelen szembenézni, s az esztétikai világépítés 
struktúrái helyett a kontextusteremtés vágya, a mesterséges világok 
létrehozása hajtja, miközben meg van győződve róla, hogy a realitás 
talaján áll. A leginkább olyan irodalomtörténészhez hasonlít, aki nem 
megfigyelni vagy értelmezni kívánja tárgyát, hanem a legszívesebben 
különféle álneveken saját maga teremtené meg szintézise számára az 
alapanyagot is. „A pesti uralkodó (tehát semmis) hangok itt is átvet-
ték a szerepet”33– kesereg Fábry, és „gyógyuló emberinjekciós friss 
vért” kíván a „bacilusharcra”. Az általa emberirodalomnak nevezett 
konstrukció szabadulást jelenthetne Szlovenszkó gyarmati sorsából: 
Szlovenszkó Fábry szerint részint „könyvgyarmat”, részint (főként) 
„mentalitásgyarmat”.34 Az emberirodalom és a proletárirodalom ka-
tegóriái Fábry rendszerében összemosódni látszanak: e kategóriák 
eredője rajzolná ki azt az irányt, melyben a periféria létképessége 
erőre kaphatna. „Ma az irodalom harc és védelem az – emberért.”35

Ezzel szemben áll az ún. kvaterkairodalom, a „sárga könyvek” vi-
lága, az ájult Budapest, hiszen: „Sehol, egyetlenegy irodalomban 
sincs olyan visszafelé menetelés, olyan akart helyben topogás, mint
a Budapesten székelő és az utódállamok irodalmára ható ún. magyar 
irodalomban”.36 Fábry a Nyugat esetében a kalendáriumirodalmat és
a tárcaregényt is felhozza lekicsinylő példaként. Ez a kvaterkairodalom 
és az általa ellehetetlenített kritika a gátja a szlovenszkói irodalmi 
érték (igaz, Fábry a fővárosi átlagnívón felülálló művekről és nem re-
mekművekről beszél) áttörésének. Természetesen Fábry oppozíciói 
mesterséges oppozíciók: közelebbről meg nem határozott, alig kör-

vonalazott kollektív tudatot állít szembe a fővárosi kultúra sajátságo-
san értékelt szeletével. Ráadásul ez a meg nem határozott tudat hol 
létezik, hol nem: lét és nem lét közt oszcillál. „Van-e, nincs-e, volt-e 
már csakugyan, lehet-e még valaha ún. szlovenszkói irodalom? Sze-
retném azt felelni: nincs, nem volt, és ne legyen. Miért? Mert minden 
izolálás bűn, halál, elsorvasztás”37– kezdi 1926-ban publikált Írók és 
irodalom Szlovákiában című tanulmányát, de az írás végén nemcsak 
hogy megszületik ez a kategória, hanem programot is nyer: „Perifé-
riafelelősség, perifériaemberség: íme a szlovenszkói irodalom célja és 
– amennyiben bírja és akarja – jelentősége. Irodalomnál – többet!” 
Meglepő lehet az is, hogy míg Farkas (és Pintér) épp a nemzetibb 
hangoltságot kéri számon, Fábry szinte túl soknak tartja ugyanazt. 
Kétségtelen, hogy a kötet egyik leggyakoribb jelzője a „magyar”,
s akad számos kifejezetten tematikai értelemben vett magyarságvers is 
(Darvas János: Magyar végzet, Győry Dezső: Freskó, Jankovics Mar-
cell: Magyar porszemek, Merényi Gyula: Eljövendő nótás magyar-
ság, Simon Menyhért: Magyar testvérekhez szólok!, Urr Ida: Magyar 
költők), igaz, gyakorlatilag valamennyi a kötet retorikai szólamversei 
közé tartozik: ami ennél fontosabb, olykor egészen feltűnően ötvöző-
dik szociális vonatkozásokkal (pl. Győry Dezső: Új hit felé).

„Új idők új dalai”

A kötet alapszólamai közt az Ady- és Kassák-alakzatok dominálnak, 
igaz, széles variabilitásban. Ady költészete markáns epigonizmust te-
remtett, s ezt a kötet is tanúsítja: „csak Őrá esküszünk: a Prófétára, 
/ mert megbűnhődte minden bűneinket!” – írja Sebesi Ernő. Ez az 
Ady-hatás rendkívül széleskörű: frazeológiai és poétikai természetén 
túl közös témaláncokat is eredményez, illetve az emberhez és em-
berihez való viszonyulás lelki, politikai, szexuális vonatkozásában 
is releváns, nem szólva a maszkos megszólalásokról (kuruc versek), 
illetve az allegória, illetve szimbólumcentrikus versépítkezésről.
A modern költő allegória azonban gyakorta vegyül a népnemzeti 
iskola hagyományos strófaszerkezeteivel, de a szecessziós burján-

33 Uo., 48.
34 FÁBRY Zoltán, Szlovenszkói grafikon = FÁBRY Zoltán összegyűjtött írásai II., 

szerk. FÓNOD Zoltán, Bratislava, Madách, 1981, 358–360.
35 FÁBRY Zoltán, Írók és irodalom Szlovenszkón = FÁBRY Zoltán összegyűjtött 

írásai II., szerk. FÓNOD Zoltán, Bratislava, Madách, 1981, 121.
36 Uo., 123. 37 Uo., 121–137.
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zás dekadens esztétikumához is gyakorta rendelődik olyan forma, 
melynek történetisége korábbi hagyományokra vezethető vissza. 
Összegezve elmondható: Ady szinte olyan mnemotechnikus alap
a szlovenszkói magyar költők egyik legnépesebb vonulata számára, 
mint egykor Vergilius a latinul verselő humanisták tömegének. Az 
intertextualitás számos válfaja tovább cizellálja ezt a „köznyelvvé” 
vált univerzumot. Marginális megjegyzésként ide kívánkozik az is, 
hogy Ady a szlovák irodalomban is tiszteletnek örvendett: E. Boleslav 
Lukáč a történelmi Magyarország kasszandrai hangú költőjének ne-
vezte, és hatását fel is térképezte.38 Ez a különleges helyzet azonban 
nem teremtett igazi lehetőséget a szlovák és a szlovákiai magyar köl-
tészet esztétikai közeledésére. 

Ebben az antológiában elsősorban a szociális töltetű vagy az „os-
torozó hazafiság” jegyében megnyilvánuló magyarságvers dominál, 
de van példa az Ady-féle szerelmi szecessziós-szimbolista vonulatra 
is. A retorikai panelek konvencióminimuma érdekes módon csak 
ritkán szerveződik allegóriává. Sebesi Bemutatkozom című versében 
deklarálja kiválasztottságának előtörténetét: „Már iskolásan ültem
a vádlottak padján, / mert furcsa kérdésekkel parittyáztam a meste-
rek rövidlátó cvikkereit, / de ők tradíciók osztálykönyves pajzsa mö-
gül / a csöngetésre hivatkoztak”. A korai avantgárd futurista-kubista 
szószerelvényeire emlékeztető zavarképekben gazdag szöveg („az Al-
kony tüzébe beledobálom gesztenyés szemeimet”) fokozatosan egy-
szerűsödik, s az „emberhez” való közeledés a nyelv köznapivá válását 
és elszóképtelenedését is maga után vonja. Sebesi, ahogy Szalatnai 
írta, „tudatos észember” , aki „rátapint valamire s aztán rögtön el is 
hagyja.”39 Ez a folytonos félbehagyottság, felületi heterogenitás a vers 
eredendő retorikai hajlamaival kerül ellentétbe, s ezért válik az esz-
tétikum maga is problematikussá. Ady nem pusztán modell, de téma 
is (Sebesi Ernő: Ady felé, Mécs László: Szétszóródás után. Ady Endre 
emlékének). A legközelebb Ady érvényes imitálásához Ölvedi Lász-
ló jutott (Janicsárok kellenek, Favágónak szegődtem), noha olykor, 

– ahogy Sziklay írja – „vezetteti magát az utat megjártakkal”. A bá-
nyász éneke című vers tárnamélye sokkal inkább a trauma önelem-
zéses gyógyításának allegóriája, mintsem a szociális érzékenységbe 
való alászállás helye. A pusztítás és pusztulás lehetősége az utolsó 
versszakban katarktikus: „A bánya mély, halálos, setét, / Mi lesz, ha 
e robbanó légben / Kinyitom a lámpám födelét?” Ady kurucverse-
inek hangját szintén adaptálja (Meddig tart még kenyeres pajtás?),
s a történeti exemplum életképszerű megidézése a jelennek üzenő 
történelmi tudás irányából szintén tipikus versformáló erő Ölvedynél 
(Janicsárok kellenek). Urr Ida Magyar költők című posztromanti-
kus programverse verse szintén Ady-parafrázisnak hat: „Egyszer
a vérünk felcsobog, / egyszer tett lesz az akarat, / és szívünk dörgő 
zenéje: / szétzúzza a börtönfalat!” Radnóti Miklós is felfigyel erre
a jellegzetességre: „Magatartásában kevés az asszonyi, témaválasz-
tása és nyelve – asszonyköltőknél ritka jelenség – Ady erős hatását 
mutatja.”40 Várkonyi Nándor korai költeményeit „mély érzésjátékú” 
alkotásoknak tartotta, és a közvetlen tárgykezelését emelte ki a med-
dő játékosság és a túlérzékeny stilizálással szemben.41

Darvas János antimilitarizmusa szépen megfér a szerelmi harc 
szecessziós idilljével, mely a halálos csók (Vulkán völgyében) bizarr 
érzékiségén keresztül láttatja a humánumot. A Fekete-lovag igazi 
Ady-allegória: a létezést folyamatosan veszélyeztető misztikus ide-
gen rémálomszerűsége nem pusztán a traumatizáló történelem go-
nosz szelleme, hanem annak bevégzője is.

Az „új idők új dalai” szólam számtalan alakváltozatot ölt, és új 
paradigmát jövendöl, illetve szuggerál. Ez a verstípus a kontraszt re-
torikáján alapszik: az ők és a mi struktúráit ruházza fel sematizálható 
karakterrel. Földes Sándor Európai változásokra című, Batsányit idé-
ző, zavaros, expresszionista versében ez ars poeticai érvényű átokká 
válik: „átkozott, ki cifra dalt dadog”. 

38 Emil Boleslav LUKÁČ, Ady a dekadencia = Alžbeta GÖLLNERVÁ (szerk.), 
Pavlovi Bujnákovi ctitelia, priatelia, žiaci, Bratislava, Academia, 1933, 72–85.

39 SZALATNAI Rezső, Magyar könyvek Szlovenszkóról = Uő., Magyar magatar-
tás… i. m., 31–31.

40 RADNÓTI Miklós, Három asszonyköltő. B. Radó Lili, Urr Ida és Debreczeny 
Lili új verseskönyvei = RADNÓTI Miklós összegyűjtött prózai írásai, Buda-
pest, Osiris, 2007, 177. Vö. még pl.: POLGÁR Anikó, Hernádparti Odyssues. 
Egy Urr Ida-vers-anatómiája, Partitúra, 5 (2010/2), 97–102. 

41 VÁRKONYI Nándor, Az újabb magyar irodalom. 1880–1940, Budapest, 
Szukits, 1942, 432–433.
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Győry Dezsőnél mindez kultiváltabb formát nyer: itt a „mazna 
nyafogások / s nyavalygós nyim-nyám lelkek halk bágyadt sóhaja” 
kerül szembe az „új verssel”, mely „romokon tántorogva vezérként, 
/ legyen kenyérszelésünk: őszinteség s erő.” Az „ők” nem általános 
ellenfél, de a kötetben is jelen van: kifejezetten látványos vonulatot 
képviselnek a „vérbeli lírikusok” (Szereday-Gruber Károly nevezi így 
saját magát), akik a szalonköltészet dalszerűségét, giccskészletét (pl. 
Sárosi Árpád: Egy ibolyacsokor vagy N. Jaczkó Olga: Május) vagy
a posztpetőfiánus neoromantika gesztusrendszerét aktiválják újra 
(pl. Szereday- Gruber Károly: Önarckép) nem kevésbé sikertelenül, 
mint ideologizáló proletkult-gyanús ellenpólusaik. 

Sok tekintetben Ady örököse Mécs László is, aki Sziklay antoló-
giájában a legnagyobb teret kapta: húsz versének szinte mindegyike 
tartalmaz Ady-reminiszcenciát vagy párbeszédbe vonható Ady-szö-
vegekkel. Mécs erősen akusztikus motiváltságú retorikai burjánzása 
olykor örvényszerűen beszippant egy-egy modifikált Ady-sort vagy 
megidéz egy-egy Ady-verset (Vadócba rózsát oltok), illetve Ady 
messianizmusának egyes vonásaitól terhes,42 de ugyanúgy megmu-
tatkozik van a romantikus hagyománnyal folytatott költő párbeszéd 
megannyi nyoma is (főként Vörösmartyé és Petőfié), illetve a liturgi-
kus műfajok tradíciója, de még az expresszinizmus számos vonása is 
felbukkan. Ami azonban ennél is látványosabb, az alighanem Gyóni 
Géza hatása: a Gyóni-vers dikciója és szimplifikáló humanizmusa 
holisztikus értelemben sokkal közelebb áll Mécshez, mint Ady job-
bára csak kisebb-nagyobb részegységekre vagy jelenségekre kiható 
kisugárzása. Gyóni lírájának áradó heve és szenvedélyes retorikája 
és háború, illetve később Nyugat-ellenessége Mécs szövegein is nyo-
mot hagyott. A középkori képhasználat copia és congeries jellege, 
illetve a metaforák ad hoc természete szintén olykor kifejezetten 
serkentőleg hat az allegorikus egésszé összeolvasztott konstrukci-
ókhoz viszonyítva. Mécs tett-költészete a Harangöntők örömének 
költészetpolémikus szakaszából is evidensen kiderül: „Hazugság
a művészi öncél / s a műhely gőg: magunknak írni!” Nehéz eldön-

teni, hogy az expresszionista aktivizmus félreértett ügyetlensége 
vagy a posztromantikus zsenikultusz váteszdiskurzusa dominál-e itt.
A költemény idézett szakasza jól egybevág Gyóni Levél Nyugat-
ra című versének hevével („Hol vagytok most kis „intellektüellek”, 
/ Kiket bús század baljós vége ellett? / Szent Nyugat előtt rajongva 
térdeplők, / Kik lehánytak minden józan gyeplőt.”), noha Mécs in-
vektívája nem ennyire radikálisan egyértelműen irányított. A vers 
megítélhetősége mindenképpen arra csábít, hogy etikai horizontból, 
az esztétikai minőség háttérbe szorításával kontextualizáljunk: ez
a vers terein önmagán túlra mutató szövegirányítás Mécs költésze-
tét sokszor kivonta a művészi munka igazságának törvénye alól. 
A Hajnali harangszó költője az antológia megjelenésekor már el is 
nyerte a váteszi pozíciót: személye szinte a szlovenszkói magyar köl-
tészettel azonosítódott, sőt alapító atyaként ünnepelték, kötete pedig
a szlovenszkói magyar irodalom időszámításának origója. 1933-ban 
Reményi Sándor már a teljes nemzet nyelvi-morális egységét és vir-
tuális egyesülését jelképező Mécs kolozsvári estjén a következőket 
mondja róla: „Űzi a csodaszarvast az új Meotis ingoványaiban, egy 
új, tisztán szellemi hangfoglalás (sic!) reményével. Mindenütt elhul-
lat valami végtelenül finom fűmagot és virágport, hogy kizöldülje-
nek az elszórt és télbedermedt szirmok.”43

Az arányérzék elvesztése, Ady becsábítása a sekrestyébe (pacifi-
kálása, szalonképessé tétele), illetve elbarokkosítása mégsem tette 
Mécset vérbeli „hangfoglalóvá”. Szalatnai szavaival élve „gyermekes 
lírája, kékködű, napsugaras”44 és minden körülmény közt vigaszta-
ló: terapeutikus lírának is mondhatnánk, apellálva egy, az expresz-
szionizmushoz oly közeli tendenciára. Ahogy Kocogh András írja az 
expresszionista igazságfogalom genézisét az ellenőrzés kiiktatásával 
megnyilvánuló művészi tett vonatkozásában: „a fantázia birodalmá-
ban találkozik a gyermek, a primitív ember, a paranoiás, az álmodo-
zó, a neurózisban szenvedő, sőt a vallásos, a spekulatív gondolkodó 
és a művész is.”45 Csakhogy Mécs a fantáziát vallásideológiai és mo-
rálfilozófiai tendenciákkal korlátozta, ha tetszik, öncenzúrázta, s ez 

42 Vö. BÁRCZI Zsófia, A szlovenszkói magyar vers és Ady Endre költészete = Uő, 
Szellemidézés. Mécs László-tanulmányok, Pozsony, Madách-Posonium, 2008, 
11–20

43 REMÉNYIK Sándor, Mécs Lászlóról, Magyar Minerva, 1933, 61–63. 
44 SZALATNAI Rezső, Irodalmi menetrend… i. m., 94.
45 KOCZOGH Ákos, Az expresszionizmus, Budapest, Gondolat, 1964, 30–31.
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lírája elapályosodásához vezetett. Mécs itt közölt versei épp azok kö-
zül valók, melyek új köznyelvet igyekeztek teremteni a szlovenszkói 
költészetnek, s melyek a tömeg szintjén voltak képesek költői orvos-
latot nyújtani a traumatizáltság időszakában.

 Győry Dezső szintén „Ady költői képletéből indúlt el,”46 igazi 
hangját azonban a kisebbségi messianizmus szlovenszkói változa-
tának költő-ideológusi programjában teljesítette ki. Győry hangja 
Sziklay antológiájában még a kontextushangsúlyos viszonyokat figye-
lembe véve sem tűnik megkerülhetetlennek: színtelenebb Mécsénél, 
az új vers poétikáját ő is (mint a kötetben szinte mindenki) program-
szerűen hirdeti meg az őszinteség és az erő kettős parancsában (Ars 
poetica). A messianisztikus program és a váteszi szerep romantikus 
kiemelése erőteljesen megjelenik Az igaz Triumfálók zárlatában, 
ahol a költő éneke szent „próféta-dal”, a közönség pedig polarizált:
a „velemhívők” majdani diadaljóslatával szemben ott a „triumfáló 
kor” látszatdiadala. A vers testté válik és vérré (Élő eszmék felé), majd 
a közös cél irányába vágtázó paripa leírásának metaforizálásában 
az ősi vér újabb áttételt nyer: „És megtanul együttdalolni vérünk, / 
Hit-paripák és szenvedés-sarkanytú, / Erély-gyeplő, s mi fellegekbe 
érünk.” A mi-struktúra folytonos deklarálása megteremti az anta-
gonisztikus ők-et is: ez a nyelvi agresszió csak ritkán jut művészi-
leg hiteles nyugvópontra. Győry antológiabeli verseiben számtalan 
közhely („Így van: csata az élet.”) és képzavar van („Látó szemem 
két drótja fölveszi a Titkok rádióját / S belül a koponyámban leadja:
„e-lő-re! E-lő-re!”). Freskó című verse viszont egy kép genézisén ke-
resztül érzékelteti a művészi munka belterjességét, a kollektív megér-
tésre irányuló akarat és a művészi individualizmus kudarcát. A zsá-
nerkép műfaját expresszionista irányba áttoló versei hasonlóképpen 
kompaktabbaknak hatnak (Egyik nagyapám, Számvetés).

„Kalendáriumraccsolás” és „mucsai romantika”

Maga Sziklay is versekkel szerepel a kötetben. Sziklay László (meg-
lehetősen benevolensen) így jellemzi magánhasználatú, műkedvelő 

líráját: „Mint lírikust kevésbé ismerték. Befelé forduló lélek volt, aki 
inkább csak azért írt verseket, hogy önmaga problémáival számot 
vessen.”47 N. Jaczkó Olga ezt így transzformálja képzavarrá Tükör 
előtt című szövegében: „Utállak homlokom, te művészívű boltozat! / 
Nagy eszmék látszatát freskózod magadra, / pedig törpeálmok me-
legágya vagy.”

Ebbe az értékregiszterbe simul Jankovics Marcell versvilága is, akit 
Sziklay az optimizmus költőjének láttat: Jankovics redundanciákban 
és közhelyekben bővelkedő szólamai nem képesek kielégíteni a Sziklay 
által verseire rótt „megadó imádság” funkcióit: ez a biedermaier líra 
bizony, közelíteni látszik a – Jankovics művészi teljesítményét ér-
tékelő Szalatnai szóhasználatával élve – „kalendáriumraccsolás”
vagy a „mucsai romantika” univerzumához.48 Mindamellett a Ha-
vazás című vers, a lételvesztést demonstráló, egy létezésesztétika 
megkérdőjeleződését hordozó nemes zárlata a mélyebb értelmű 
önreflexivitásnak köszönhetően költőivé tudja avatni a közhelyet is: 
„S bár lelkem mécsként néha lángol, / Magam vagyok a volt világ-
ból…. / És künn egyformán hull a hó….” Kemény Gábor alighanem 
ilyen esetekre gondol, amikor „drámai tisztaságról” beszél Jankovics 
szövegeiben.49 Kersék János, akinek első könyve 1911-ben jelent meg, 
s azóta folyamatosan a nosztalgikus giccslíra posztromantikus gesz-
tusrendszerét alkalmazza: Kemény Gábor szerint „lírája inkább illik 
a francia vitrinek világába, mint az élet-halál harcát vívó kisebbségi 
irodalomba.”50 Szimptomatikus itt Kemény megjegyzése: a kisebbségi 
irodalom túlidealizált heroizmusa értékkritériumként működik. 

Juhász Árpád villoni alaphangulatú bemutatkozása ellentétben 
áll versvilágának jellegével: a képzavarokba szédülő szövegvilág
a tökéletesen mikrokozmikus csigaház-metaforát aktiválja: „lecsukta 
már ablakát is / rossz napjaim csigaháza”. A nosztalgikus meditáció 
intimitásán hirtelen gyorsulás vesz erőt, mely a nyelvet önmaga fizi-
kumának megtapasztalásáig hergeli, s ez az erupció öngerjesztő re-

46 SZALATNAI Rezső, Irodalmi menetrend, i. m., 96.

47 SZIKLAY László, Sziklay Ferenc = Uő., Visszhangok, Bratislava, Madách, 1977, 
367–371.

48 SZALATNAI Rezső, Magyar könyvek Szlovenszkón = Uő., Magyar magatartás 
és irodalom Csehszlovákiában, Pozsony, AB-Art, 1994, 21.

49 KEMÉNY Gábor, Így tűnt el egy gondolat, i. m., 75.
50 KEMÉNY Gábor, Így tűnt el egy gondolat, i. m., 75.
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torikává válik: „ezért ülök énekelve, meztelen és esztelen itt, / mint
a tengeren a zátony”. Mészáros József Pogány idők lantosa című ver-
sét a posztromantikus akusztika tartja egybe, de Ady ismétléstechni-
kájának panelszerűsége is érződik rajta. Telek A. Sándor élménylírája 
viszont egyértelműen Petőfi-epigonizmust sugall, Rév József pedig 
hasonlóképpen a dalköltészet és a nótahagyomány elementumait 
próbálja intellektualizálni (Elhozom Neked, Túl a harmincon), ver-
sei közt üdítő foltocska az Olvad az acél című vers kezdeti, de végül 
elközhelyesülő keresetlensége. 

A garabonciás érkezése

A Walt Whitman-i szabadversre épülő, ám expresszionista karak-
terű líra betörése a magyar irodalomba Szlovenszkóhoz is köthető: 
kétségtelen, hogy e verstípus az aktivizmus jegyei mellett a korai 
avantgárd gesztusrendsezráre is épül, illetve könnyen válik ideoló-
giailag determinált szócsővé is. Míg Földes Sándor expresszioniz-
musa a leginkább a Ma körének egyes tendenciáit aktiválja újra, 
Simon Menyhért proletkultos modorban vérezteti el versnek álcá-
zott jelszavait. Földes verseinek sodrása éppúgy akusztikai kérdés 
is, mint értelmi. Égő kezekkel című verse hatalmas olvasztótégelye 
a dadaista antilogikát képviselő nyelvi ösztönösségből fakadó kép-
zuhatagok sorjázásának („a borostásállú ősznap aprópénzzel fizet, / 
de minden csókból marad egy lehellet”) az Ady-féle metaforizálással 
(„tönkrement kocsma a világ”), az expresszionista plakátharsányság 
(„vihaerővel nyújtjuk karjainkat új létünk felé!”). A garabonciás ér-
kezése egy bizarr Csokonai-hommage („Lillák nincsenek és disznók 
elé vetett gyöngy minden kinyilatkozás”), mely egy „tengerrengető” 
kánon megfogalmazásához vezet: „Csokonai! Petőfi! Ady!” Szalatnai 
Földes költészetét rendkívül értékesnek látja, és találóan így jellem-
zi: „szélessorú expresszionista szabadverseiben a világháború bor-
zalmaiból megvert szívvel, megtépett idegekkel visszatérő fiatalság 
jajszava csendül ki.”51 Fábry sokszorosan túlértékeli, Adyhoz és Kas-

sákhoz méri. Szemében Földes „a tömeg forradalmár emberségének 
kinyilatkoztatása.”52

Simon Menyhért jelszó- és programüvöltései elképesztően ki-
hangosított szövegek (Az ember-költő és ember-művész elé, Magyar 
testvérekhez szólok!, Ma már teljes a felelősség): a tisztult erők, az 
igazság, a jóság diadaláért küzdő amatőr és leterhelt versbeszéd még 
a képviseletiség valamelyest legalább komolyan vehető pózát sem ké-
pes felvenni. 

A Szalatnai szóhasználatával élve „német aktivista lírán felnőtt” 
Márai Sándor verseit (mai szemmel az antológia legjobb darabjai) 
valódi kuriózumokként tarthatjuk számon: ez a meg-megakasztott 
és újrainduló retorikai mozgásokban bővelkedő líra az indulat nyel-
vi kifejezhetőségének próbája. A lendület asszociatív pulzálása ko-
losszális képeket eredményeznek, melyek a logikai kontroll hagyo-
mányos érvényesüléstechnikáin túlmutató ösztönösséggel nyúlnak
a nyelv anyagához: „Forogj, vihar, forogj! Tüzes erekkel nyíljatok 
meg, hegyek! / Véretekből kvaterkabort csavartak a nagyfülű pa-
rasztok / S taktusos kappanok énekelnek a szörnyű szüreteken.”
A varázsló című vers öngerjesztő retorikai energiái szinte szétvetik 
a szöveget: a portrévers főhősének alakja az antik értelemben vett 
eidólopoiia logikáját követi. A beszéd fokozatosan nyer arcot, testet, 
és válik egy misztikus rítus részévé. „A varázsló egyedül él: kenye-
ret és bort dobál a szélbe” sor jelzi a vers krisztológiai aspketusait 
is, az isten saját képére teremtett ember sorsbavetettségének feke-
te mágiáját. A varázsló kötelet dob az égbe és felkúszik rajta „Isten 
hideg homlokára”, hogy „lombért” pereljen. A kilombosodó életfa,
a bibliai történetekből jól ismert fa-motívumok jelentéstöbbleteinek 
kiaknázása éppúgy sajátja e költeménynek, mint egyes aspektusai-
nak esetleges költészetesztétikai polémiaként való értelmezhetősége. 
A Gyümölcsfák a természeti vegetáció és a társadalmi, illetve lelki 
vegetáció kérdésköreit tárgyalja, miközben a fa szimbóluma a föl-
di lét és a transzcendens vágy közti kapcsolat megtestesítőjévé vá-
lik. A szférák harmóniáját felváltotta a „világzörej”, az ember pedig
a csöndre vágyik, mely egy lehalkított világ kozmikus csöndje. A nyel-
vi kifejezhetőség problematizálásának megjelenése különösen mo-

51 SZALATNAI Rezső, Irodalmi menetrend Szlovenszkón, Magyar Figyelő, 1 
(1933/1–2), 89–106. Az idézet helye: 96. 52 FÁBRY Zoltán, Földes Sándor = Uő., Összegyűjtött írásai, i. m., 314–316.
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dernné teszi Márait (A barátnő verse): „nem jártunk / a szavak közé, 
mert féltünk a szavaktól, mennyire féltünk tőlük, / ismerjük, tudtuk 
őket!” Szegedy-Maszák Mihály is kiemeli Márai-monográfiájában, 
hogy a költő kezdettől vallja az irodalom „mesterséges jellegét, meg-
szerkesztettségét, és a nyelv kapcsolatteremtő, a közlés résztvevőire 
irányuló (phatikus) szerepét.”53 

A gyilkos aludni akart című költemény a dokumentáló leírás 
eszköztárából építkezik, ám ezek a hétköznapi pillanatfelvételekből 
összemontázsolt képek két portré (anya, gyilkos) kirajzolásában 
vállnak érdekeltté: a gyilkos szó értelmezéstartományának kitágí-
tása ugyanúgy helyet kap itt, mint rehabilitálása, Márai a jelentés-
lebegtetéssel játszik inadekvát pozícióba helyezve a vers főhősét, 
egy bukolikusnak álcázott narratívában jelöli ki életterét: „Aztán 
boldog mosollyal elaludt. Egy pók ereszkedett a szívére / A meny-
nyezetről.” A Boulevard című prózavers futurista jellegű szöveg, 
mely a szakrális liturgikus hagyomány patétizmusának lebontásá-
ban érdekelt: „áldott légy, láz, áldott légy, rendetlenség, áldott légy, 
ember az ember mögött, áldott légy robbanás, ami fölhasítod az ív-
lámpák üveggyümölcseit és kék virágokat lóbálsz a pólusok patto-
gó jégtengerei fölött.”  A költőszerep devalválódásának hangot adó 
költemény („költő vagyok és dagadt orral udvarlok”) az ősbűnig 
vezeti vissza az egyéni lét eredendő és folytonosan megismétlődő 
megrontottságát, megronthatóságát („a nőstényállat sziszegve eteti 
exotikus almákkal a férfit”). Márait azonban elsősorban prózaíró-
ként ünneplik. Marék Antal irodalomtörténete Mécs-allúzióval fo-
galmazza meg mindezt: Márai művészete „a magyar prózai iroda-
lom hajnali harangszava”, illetve Márai a „próza Ady Endréje”.54 És 
találóan jegyzi meg Szegedy-Maszák is, hogy Márai a Mint a hal és 
a tenger című kötetétől kezdve „verses líráját önéletrajzi prózájának 
rendelte alá”.55

Nyugatvágy és individualizmus

Komlós Aladár az objektív racionalizmust teszi meg programjává, 
miközben impresszionista hangoltságú múltnosztalgiáinak sokszor 
terjengős intimitása ezt a tendenciát gyakran felszámolja. A megvá-
laszolatlan nagy költői kérdések pozicionálását is alárendeli annak 
az idealisztikus szépségeszménynek, melyet a Nyugat első generá-
ciójának alaphangjában tapasztalhattunk meg: „Szépség cserepei, 
honnan jövő és milyen / üzenetet betűzök benentek?”

Merényi Gyula, akit Szalatnai „érzékenyen rezgő lelkű” Ady-
epigonnak tart,56 Csanda Sándor pedig – az antológia tükrében 
legalábbis mindenképp túlértékelve teljesítményét – épphogy „egé-
szében véve eredetinek” mond,57 az érzékiség démoniságát a sze-
cessziós sóvárgás és a képmutató kispolgári bűnbánat ironikus lát-
tatásának ötvözésével mutatja be Legyen egy forró éjszakád című 
versében, mely tulajdonképpen egy maszturbációs fantázia izzó le-
írása. Ebbe vegyül a lét enyhén blaszfémikus értelmezése is: a csillár 
fényei pl. égő csipkebokorrá válnak. A Mylitta szája című vers fül-
ledt erotikája a szöveg alakításába az elképzelt aktus dinamikáját is 
beleírja. Az egzotikus képekkel megjelenített hölgy Kemény szerint 
tkp. „Léda kispolgári mása”.58 Merényi azonban magyarságköltő is 
volt, Marék szerint „először szólaltatta meg az elszakadt magyarság 
érzésvilágát.”59

A mindent belengő erotikus nyugtalanság Szenes Erzsinél jelent-
kezik újra a kötetben: a létfonal és a szerelmi szál sokféle allegorikus 
értelmezéstörténetébe ágyazható intim közlés minimuma teremti 
meg a Mint selyemgombolyag… című versének hangulatát. Szenes 
költészetének alapvonásai Sziklay antológiájából is kiolvasható, de 
költői jelentősége igazán a Nyitott könyv versválogatásából tűnik ki. 
Maga Sziklay „egyszerű-színeseknek, nem egetostromlóknak” nevezi 
a verseket és természetességüket emeli ki. Ha nem is tartjuk általános 
érvényűnek Csanda Sándor nézetét, miszerint „sok póz, magakelle-

53 SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Márai Sándor, Budapest, Akadémiai, 1991, 
47.

54 MARÉK Antal, A Felvidék, Erdély és a Délvidék irodalma, Budapest, Országos 
Közművelődési Szövetség, 1942, 15.

55 SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Márai Sándor, i. m., 47.

56 SZALATNAI Rezső, Irodalmi menetrend Szlovenszkón, i. m., 97.
57 CSANDA Sándor, Első nemzedék, i. m., 103.
58 KEMÉNY Gábor, Így tűnt el egy gondolat, i. m., 78.
59 MARÉK Antal, A Felvidék, Erdély és a Délvidék irodalma,i. m., 16.
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tés és kezdetlegesség van ebben a lírában”60, itt közölt verseinek egy 
részére igaznak látszik. Szenes két verstípust hoz itt játékba: az egyet-
len központi mag körül rezonáló epigrammaszerű költeményt (Ké-
tely), illetve bibliai zsoltárköltészetre, illetve az Énekek énekére em-
lékeztető retorikájú anaforákban és közbevető kérdésekben gazdag, 
dinamikusan áradó, egy-egy ismétlésmag köré szerveződő szövegtí-
pust (Pörben az Úrral, Rapszódia). Wimberger Anna impresszionis-
ta érzékenysége távolabb áll Szenes Erzsi Erdős Renéé-t idéző kitá-
rulkozásától: metaforarendszere közhelyesen építkező (Nyárasszony 
ölén, Nagy tavasz van Uram), alaphangja vallásos-nosztalgikus, egy 
elképzelt aranykor ideáját keresi a természet panteisztikus szemléle-
tében Reviczky és Komjáthy modorában. B. Palotai Boris lírájában 
a panteisztikus látásmód az én integritásának traumatizáló sürge-
tésében is megjelenik („Isten rejtőzik szavak kiégett üszke alatt”), 
méghozzá a költői tevékenység intimitásigényének fokmérőjeként. 
Naplójegyzetek című verse pontosan jelzi az írás és a kimondás fe-
szültségére alapozott intimitások különbözőségét („örökre vége /
a kiejtett szónak”). A versírás és a szülés közti metaforikus összefüg-
géseket (Gyermekek) általános érvényűvé allegóriává avatja.

A kegyetlen kritika programja

Sziklay benevolenciájához mérve Keller Imre 1926-ban megjelent 
esszékötetében fővárosi mértéket követel, és Fábryval szemben nem 
kényszerű vagy utópisztikus szegregációban gondolkodik: ezt tanul-
mánykötetének horizontja, mely Petőfitől Herczeg Ferencig ível, is 
példázza.61 Keller A kritikátlanság átka Szlovenszkón című dolgo-
zatában a jellegtelenség és az egyenletes epigonizmus szólamai közt 
keresi az egyénit, mely felellhetetlennek bizonyul. Ezt egy anekdotá-
ba ágyazva teszi: „Egy szellemes kassai irodalombarát egyszer-két-
szer megcsinálta azt a tréfát, hogy egy szlovenszkói költő verssorait 
összecsereberélte – és a költemény abszolút semmit sem veszített 
eredeti értékéből. Én ezt a tréfát akként variáltam, hogy négy cseh-

szlovákiai magyar író költeményéből egy-egy versszakot vettem át 
és illesztettem össze egy költeménnyé, és az így kapott ötödik köl-
temény nagyszerűen megállta a helyét – szlovenszkói mérték sze-
rint.”62 Ez a kollektív kombinatorikus játék nyilván túlzó és szimp-
lifikáló, de szimptomatikus. Keller a dilettantizmus elleni fellépés 
univerzális mércéjét követeli: „A kritikus az az eke, amely az érték-
mérésnek ls elemzésnek élével végigszántja az irodalomnak földjét és 
bizony a tücsköt-bogarat összeíró kártevőket kiforgatja, ezt nevezik 
az emberek tisztító munkának, a kártevők pusztulása pedig irodal-
mat termel és a fejlődést szolgálja.”63 Keller fellép az impresszionis-
ta kritika ellen, melynek következménye, hogy ha rosszul művelik, 
ugyanaz a mű a magyarországi hivatásos bíráló keze között elvérzik, 
s ez traumatizáló hatású kettős mércéhez vezet. Schöpflin Aladár-
ra hivatkozva elemzi a „jólelkű elnézés” anyaországi csapdáját, ezért 
a „kénytelen a szlovenszkói kritika a szigorúságot kegyetlenségig 
felfokozni”. A terminus a Szlovenszkón használatos „szeretettel-
jes kritika” fogalmi ellentéte kíván lenni. A kegyetlenség ne legyen 
kontextushangsúlyos, legyen mű- és szövegcentrikus, a kegyetlen 
kritika pszichológia nyomását a tehetség úgyis kibírja, ha nem, ak-
kor „úgyis a gyöngy, a gyémánt, az opál hamisítványa, valójában héj, 
homokszem vagy agyagos sár”. A kegyetlen kritika tiszteli a magyar-
ság kifinomult ízlését, mellyel játszadozni megengedhetetlen. Oscar 
Wilde-ra görögségeszményét újraaktiválva a magyarságot is „műbí-
ráló nemzetként” láttatja. Kritikai alapelvvé az igazságosságot teszi, 
mely a szépség ideájához vezet: csak a „fővárosi” mérték képes erre, 
hiszen a szlovenszkói közönség eleve ehhez a mértékhez szokott.
A kegyetlen kritika ignorálása egyenesen bűn!64 Hiszen úgy „önma-
gunk rontjuk kultúránk palotáját és pinceodúkban rendezünk hejra-
hajrát!” A magyar irodalmi fejlődés mindenkori történeti tapaszta-
latrendszerét kell alapul venni, s a dilettánsokkal tudatosíttatni kell
a „hivatásukat”, hogy „ők az összekötő kapcsok a szellemi élet csú-
csán ragyogó költők és a közönség ama része között, mely a hegy lá-

60 CSANDA Sándor, Első nemzedék, i. m., 88.
61 KELLER Imre, Irodalmi mozaikok, Kassa, Athenaeum, 1926.

62 KELLER Imre, A kritikátlanság átka Szlovenszkón = Uő., Irodalmi mozaikok, 
i. m., 148.

63 KELLER Imre, A kritikátlanság átka Szlovenszkón, i. m., 149.
64 Vö. KELLER Imre, A kritikátlanság átka Szlovenszkón, i. m., 145–155.



152 153

bánál sötétben botorkál”. Keller tekintélyét az 1945 utáni értékelések-
ben csökkentette, hogy miközben a dilettantizmus ellen hadakozott, 
Parányi Pál65 álnéven „ponyvaregényeket” írt. Az inkriminált művek 
afféle úgymond okmányokon és dokumentumokon alapuló hatás-
vadász, folytatásos újságközlésekből kialakított üzleti vállalkozás-
ként elgondolt lektűrök (Az Elátkozott élet: Kóburg Lujza hercegnő 
és Mattachich-Keglevich gróf szerelmi drámája, II. Rákóczi Ferenc 
és a nők : regényes históriák a fejedelem korából stb.). Ahogy már 
az álnévhasználat is mutatja, Keller tisztában volt ezek értékeivel és 
funkciójával, s az ezt olvasó közönség szerepével is az irodalmi folya-
matok alakulástörténetében. Keller kegyetlen kritikájának paradox 
esztétikai alapú „pacifizmusát” (ahogy Parányi Pál ponyvaregény-
ét is66) Fábry radikálisan támadta, és szinte a saját írásaihoz mér-
ve is szokatlanul durva kizárólagossággal utasítja el Keller nézeteit: 
„Ellenkező meggyőződést tisztelni nem más, mint az ellenségnek 
udvariasan (és bután) időt és módot nyújtani, hogy annak idején:
a robbanás és nyílt harc idején annál biztosabb csapást mérhessenek 
ránk. Ma nincsen középút. Két véglet áll ellentétesen és ellenségesen 
egymással szemben. Akik közbül vannak, azok nem számítanak.”67 
Fábry harcról beszél és a „negyedik rend” győzelméről, Keller egyik 
ideálját, Jókait „regényoperett”-szerzőnek nevezi, Herczeg Ferencet 
pedig nullának.

A periférairodalom számára igazi modellt nem az összmagyar 
kontextus jelenthet, hanem a sikerrel applikálható erdélyi modell, 

melyről Fábry az 1920-as évektől kezdődően túlmisztifikálva nyi-
latkozik meg. Erre remek példa a Boldog erdélyiek című, a Kassai 
Naplóban közölt jegyzete: „És mindenütt: írók, költők, testvérek: az 
erdélyi különös nehéz földszag, levegőíz, napcsók szavait, zenéjét 
sikoltozzák a fanyar, mély, monoton rejtelemmel az embertelenség 
bűzös levegőjébe. A hatalom ura: a román, testvér mód felfigyel, és 
az Attila királyról ének szépségét a román poéta emberi igazsága ér-
tékeli…”68

A misztifikált Erdély-diszkurzus a szlovenszkói magyar irodalom 
autonómiaigényét bejelenti ugyan, s noha esztétikailag elbukik, vi-
tathatatlan szerepe van a kisebbségi messianizmus szlovenszkói ki-
alakulásában, mely a kisebbségi géniusz misztikumában és mítoszá-
ban ölt majd testet Győry Dezső koncepciójában.

A kisebbségi irodalom első tíz évét feldolgozó Alapy Gyula69

a magyar irodalom integritásának megbonthatatlanságában gondol-
kodik, a szlovenszkóiságot pusztán földrajzi segédfogalomként hasz-
nálja, elutasít mindenfajta utólagos történeti konstrukciót (a török 
hódoltság kori csonka ország identitáskonstruálásra nem alkalmas). 
Sziklay és Alapy az 1945 utáni csehszlovákiai magyar irodalomtör-
ténet-írásban a dilettantizmus nyílt pártolóiként vannak beállítva, az 
esztétikai kritériumok enyhítését szorgalmazó figurákként, akikkel 
a vállalható szocialista realizmus irányába fazonírozott Fábry majd 
heroikusan szállhat szembe.70 Kétségtelen, hogy e nézet első felé-
nek van alapja, de Sziklay és Alapy magatartása ennél bonyolultabb: 
Alapy nem, ahogy Turczel írja, a „szelekciót hangsúlyozó abszolút 
kritikával szemben” vette védelmébe a dilettantizmust, hanem amel-
lett („nem elegendő az abszolút kritika”) abban a hitben, hogy a „jó-
akaratú támogatás” majd „idővel kitermeli magából az objektív kri-
tikát is.” Sziklay egységfrontos antológiája pedig egy szerkesztői ízlés 
értékre sóvárgó eklekticizmusát példázza.

65 TURCZEL Lajos, Hőskor és dilettantizmus = Uő., Portrék és fejlődésképek, 
Bratislava, Madách, 1977. Turczel tanulmányában Pirinyó Pálként emlegeti. 
A sokat gúnyolt A mayerlingi titok 1992-ben Budapesten új kiadásban (Nó-
tárius Kiadó) is megjelent immár Keller saját nevén. Turczel Lajos impresz-
szionista kritikusnak mondja, holott, mint láttuk, Keller maga vetette el ezt 
a kritikatípust. TURCZEL Lajos, Irodalomkritikánk 1918–1954 között = Uő, 
Tanulmányok és emlékezések, Bratislava, Madách, 1987, 42.

66 FÁBRY Zoltán, A mayelingi tragédia – komédiája = Uő, összegyűjtött írásai I., 
i. m., 194–197. 

67 FÁBRY Zoltán, A belzi rabbi átka és az emberirodalom = FÁBRY Zoltán össze-
gyűjtött írásai II., szerk. FÓNOD Zoltán, Bratislava, Madách, 1981, 158. Vö 
még.: FÁBRY Zoltán, Keller Imre: irodalmi mozaikok = uo., 153–154.

68 FÁBRY Zoltán, Boldog erdélyiek = FÁBRY Zoltán összegyűjtött írásai I., szerk. 
FÓNOD Zoltán, Bratislava, Madách, 1980, 181–182.

69 ALAPY Gyula, Kisebbségi irodalmunk tíz éve (1919–1928) és énnek könyvé-
szete = Kazinczy Évkönyv, szerk. SZIKLAY Ferenc, Kassa, 1929, 171–192.

70 TURCZEL Lajos, Hőskor és dilettantizmus = Uő., Portrék és fejlődésképek, 
Bratislava, Madách, 1977.
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Elszakadás-variációk, egy autonómia anatómiája

Zapf László Magyar irodalom Csehszlovákiában című dolgozatának71 
puszta léte viszont egyértelműen arról tanúskodik, hogy az összmagyar 
integritás logikáját a regionalizmuson túl átveszi a szlovenszkóiság 
jegyében fogant új tudományos narratíva kidolgozásának igénye. Ezt 
támogatta a hivatalos kultúrpolitika is, hiszen az irredentizmussal 
szemben szegregáció látszatheroizmusát ügyesen biztosította. Zapf 
munkája szakdolgozatként készült Pavel Bujnáknál, aki a Comenius 
Egyetemen a magyar képzést biztosította kizárólag cseh és szlovák 
nyelvű előadásokkal, és sajátos irodalomtörténet-felfogásába kiváló-
an illeszkedett ez a modell. A dolgozat egésze időközben elveszett, 
csak a Bujnák-születésnapi kiadványban közölt részlet maradt ránk: 
ebből az okból kifolyólag a munka indíttatása nem ítélhető meg teljes 
bizonyossággal. Bujnák a szlovákiai magyar irodalom teljes szepará-
ciójának híve volt, és történetileg utólagosan is leválasztotta területi 
alapon az összmagyar irodalom „Szlovenszkóra” eső részét.72 Bujnák 
irodalomtörténeti összefoglalása elképesztően nacionalista felfogá-
sú, és teljességgel tudománytalan: szerinte a szlovákiai magyar iro-
dalom a 13. században indul, hiszen a Halotti Beszéd és Könyörgés 
is ide kötődik: a művet szerinte egy magyarul gyengén tudó cseh 
vagy szlovák írta, ezt pedig „szlovák és csehszlovák” kifejezések bizo-
nyítják.73 Dolgozata végig azt bizonygatja, hogy Szlovákia kezdettől 
mennyit adott a magyar irodalomnak. A magvas megállapításokat 
hosszan sorolhatnánk, álljon itt két jellegzetesebb példa: Bujnák 
szerint a magyar irodalom a 19. századig a hegyeket magasztalta, és
a szlovák Petőfi kellett ahhoz, hogy az alföld is elnyerje dícséretét, 
a Szilágyi és Hajmási széphistória ősszlovák eredeti, csak a tárgya 
miatt fordították magyarra. A magyar történelmi neveket csehesíti 

(pl. Valentín Balassa, Štěpán Gyöngyösi), a kisebbségi költők ese-
tében pedig egyes szerzőket egyenesen szlováknak nevez (pl. Mécs 
Lászlót), másokat kiiktat (pl. Márait, aki szerinte „könnyed, ripor-
teri stílusú regények és versek” szerzője). A szlovenszkói magyar 
irodalom szerinte zömében nyíltan vagy rejtve irredenta: a legjobb 
Desider Győry, aki végre megtalálta a középutat, mely biztosíthat-
ja a magyarok számára Csehszlovákiában a „megelégedettséget és
a boldogságot”.74

A magyar irodalom mindig épp aktuális történeti csonkolhatósága 
ma már nevetséges eljárásnak hat, de a korban egy olyan narratívát 
jelentett, mely az újrateremtés heroizmusának látszatával leplezni 
tudta a behódolás csődjét.

Zapf szintén erőteljesen hivatkozik Erdély történelmi hagyomá-
nyaira, s arra is, hogy „az erdélyi magyarság az osztatlan Magyaror-
szág politikai egységén belül is külön etnikai és kulturális egységet 
képezett.” Zapf száznál több lírai költő jelenlétéről tud, a főbb erővo-
nalakat pedig a következő módon határozza meg:

• a nemzeti eszme lírikusai (pl. Jankovics Marcell, Ölvedi László)
• hétköznapias, individualista líra (pl. Szenes Erzsi, Vozári Dezső)
• kommunista-materialista líra (pl. Forbáth Imre, Reininger Jó-

zsef, Morvai Gyula)
• szociális-etikai líra (pl. Mécs László, Kelembéri Sándor)
• az „újarcú magyarság” programlírája (Győry Dezső)
A töredékben ránk maradt dolgozat jelentősége az irodalomtör-

téneti igény objektív jellegű kiteljesíthetőségének deklarálásában áll, 
s mintegy jelzi az átfogó egész, a szlovenszkóiság irodalomtörténeti 
diszkurzusának jogosságát és szándékait. Az első tulajdonképpeni 
nagy elbeszéléskísérlet határozott narratológiai vonalon, mely noha 
főként geo- és kultúrpolitikai kontextushangsúlyok mentén szervező-
dik releváns elbeszéléssé, nem közömbös az esztétikai megközelítés 
iránt sem. A kontextust adottnak veszi, a magyar irodalom történeté-
nek egészéről leváló világot teremt, saját belső törvényekkel, illetve új 
terepet a kritikusi tevékenység számára. Ezt a belső játékteret nyilván 
azért is alakította így, hogy tanára, Bujnák szélsőségesen amatőr felfo-
gásának ijesztésében tisztességesen autonóm tudjon maradni.

71 ZAPF László, Magyar irodalom Csehszlovákiában = Szlovenszkói küldetés. 
Csehszlovákiai magyar esszéírók. 1918–1938, szerk. SZEBERÉNYI Zoltán, 
Bratislava, Madách, 1984, 109–118. Idézet helye: 109. Eredeti forrás: Alžbeta 
GÖLLNERVÁ (szerk.), Pavlovi Bujnákovi ctitelia, priatelia, žiaci, Bratislava, 
Academia, 1933, 89–96.

72 Dr. Pavel BUJNÁK, Literatúra maďarská na území ČSR =Československá 
vlastiveda VII., Praha, Sfinx, 1933, 378–390.

73 Uo., 378. 74 Uo., 388.
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Nyitott könyv

A locus varázsa tartja össze a Nyitott könyv című antológia szövege-
it: ez a hely pedig Prága, ahol – az összeállító és előszóíró Dzurányi 
László szavaival élve – a „szláv mélabú”, a „teutón tárgyilagosság”, 
egy „elsüllyedt gettóvilág visszajáró szkepszise” hármashoz csatla-
kozik a magyar keserűség és „élethit”.75 Ez a szinekdochikus város-
karakter az irodalmi centrum lehetőségének gondolatával játszik el, 
ráadásul szinekdochikusan, a négy költő karakteréből valamelyest ki 
is rakható a csehszlovákiai magyar költészet karaktere is. Dzurányi 
az antológiát a magyar vitalitás erejének tartja, és versenyképesnek 
mondja az erdélyi és az összmagyar irodalommal. És mai szemmel 
nézve Dzurányi esztétikai ízlése és szerkesztői koncepciója sikeres-
nek mondható: Darvas János, Győry Dezső, Szenes Erzsi és Vozári 
Dezső szövegei esztétikailag igazolható fegyvertények. A leggyen-
gébb Darvas János költészete, aki a „lefojtott líra költője”, akit „nem 
eszmék, de idegállapotok sodornak”.76 Az ekkor már háromkötetes 
költő a traumatizált sorsképzetek közösségi identitássá generálásá-
nak misztifikációs játékterét éppúgy működteti, mint az expresz-
szionistább dokumentarizmust vagy az expresszionista irányba el-
mozduló anekdotát (Közönséges harctéri eset). Az allegória híveként 
olykor rejtvényként fogja fel a verset (Magános mágnes), melynek 
megfejtése nem is annyira a traumatizálás diagnosztizálható ősese-
ménye, hanem egy túlontúl szubjektív hangulat, mely mindunta-
lan a kifejezés lehetőségeit keresi, miközben tudatában van önnön 
kimondhatatlanságának. Ez a határozatlan irányú csapongás oly-
kor képzavart eredményez: „Óh, úgy szeretnék nagy lélek-mezőn 
/ Lenni delej-sark és röntgenezőn / Delejbe kötni lelkek tengerét.” 
Az egzisztenciális létszorongatottság parádés megfogalmazását ta-
láljuk a Mikor a halálhárfát hallottam című költeményben, mely az 
idill közhelyeit vegyíti a háború elementumaival, s ez a két egymás-
tól idegen szál a szabálytalan struktúra ösztönösségével vesz részt
a versszövet kialakításában. Az alliterációk és az ismétlések radikális 

esztéticizmusa a szecessziós retorika prédájává teszi a vers szövegét, 
ám ezt a kontrasztív szerkesztés minduntalan sikeresen játssza ki. 
Darvas rettenetfelfejtései mellett a perc érzékiségének catullusi má-
morát is meg tudja ragadni (Sietős csókok) rettenetesen vérszegény 
Ady-szólamimitációk közepette (Csodákat művel Valaki). Darvas 
kedveli a chaizmus struktúráit (pl. „Oktalan célok, céltalan okok.”), 
melyek a referencialitásigény fokozott jelenléte felől verseit nyelv-
filozófiai irányba tolják át, ahol a szó önmaga testének ismeretéből 
hozza létre a nyelvi tapasztalatot, melynek individuumba zártsága a 
felismerés traumája: „Oly mindegy-jó így: bámulni a lángba, / Oly 
mindegy-jó így: kérdeni hiába / S nézni a füstöt hosszan, üresen.” 
A chaistikus cserealakzat test és lélek, individuális léttapasztalat és 
univerzális látszatigazság felcserélhetőségeit példázza, s a kiürese-
dett, egzisztenciális vákuumba került lét sémaszerűségének döbbe-
netét közvetíti. Egyik versében szembeszáll az idealizáltság irodalmi 
tényeivel (Valóság-várost építünk), és az új kor adys retorikájának 
bűvöletében heroizmussá avatja magát az írásfolyamatot is, igaz, al-
legorikus szinten: ez a típusú misztifikáció azonban a nyelv biztonsá-
gának hiánya miatt üres (remélhetőleg tudatosított) póz marad. 

A póz vagy a szócső jelleg retorikai heroizmusa még Darvasénál 
is több pátosszal társul az ekkor már négykötetes Győry Dezső köl-
tészetében: első verse a Prédikálok címet viseli, és a szöveg agitatív 
extatikussága minduntalan zátonyra is futtatja a nyelvet, kivonja a lo-
gika értelmezhetőség kontrollja alól („és meglássátok a belémfojtott, 
kenyérrel muszájolt, / tiltott igazság szent agyarait”), az ismétlés-
technika radikalizálása pedig az erősítés funkciója felől válik átlátszó 
retorikai konstrukcióvá. A provincializmus tudatosulását misztikus 
élménnyé fabrikáló retorika (Kisebbségi lélek) akkor válik autenti-
kus közléssé, amikor szociális töltetet nyer, s a Győryre jellemző an-
tagonisztikus ellentétek dichotomikus kijátszása nem poentírozott, 
hanem argumentatív (pl.: „olcsó volt akkor az élő emberélet / és ritka 
drágaság volt a leölt állat húsa”). Győrynél az anekdota példázattá 
válik (Szeretet, Nyugdíjas család), rendszerint vagy nosztalgikus fo-
gódzók, vagy az ismétléstechnika magánmitológiát delejező eleme-
inek kiemelése révén. Szabó Dezső faluprogramját visszhangozza
A magyar falu című vers, mely a gyűlölök és szeretek antagoniz-
musára komponált verses publicisztika: „Én gyűlölöm a hazudó-

75 DZURÁNYI László, Szegény útravaló egy gazdag könyvhöz = Nyitott könyv. 
Prágai magyar költők lírai antológiája, Prága, Az Új Munka kiadása, 1930, 5.

76 Nyitott könyv. Prágai magyar költők lírai antológiája, i. m., 124.
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kat, magyarkodókat, és a népet/ úgy szeretem, ahogy nem értem.” 
Az „emberibb magyar oázis felé” tartó szociokulturális program az 
Újarcú magyarok című programversben teljesedik ki, melynek Sza-
bó Dezsői-karaktere mellett a whitmani modor retorikai aspektu-
sai erősek: az „új Géniusz szentlelke” erejével meghirdetett missziós 
tudat rendeltetésszerű kinyilatkozattás-rendszer keretei közt új val-
lássá alakul, mely a Küldetett nép vagyunk mi című versben Cso-
konai, Petőfi és Ady társadalmi programjára egy üldözött, „nyűtt” 
és „missziós”, a leginkább Farkas András reformációs költői történe-
lemszemléletének zsidó–magyar párhuzamokon alapuló világában 
élő nép lép ki a világtörténelem és főként az üdvtörténet porondjára. 
Győry túlpolitizált heroizmusa költészetét visszaveti a posztroman-
tikus hagyomány viszonyrendszerébe. A kötet címe a Prágai magyar 
este című alkalmi költeményből eredeztethető, mely a missziós tu-
datú új egyén számára könyvvé avatja magát a létet, s ebbe az ősrégi 
metaforába ágyazza magát az emberi szerepvállalást és a történelmi 
szükségszerűséget. 

A kétkötetes, a Nyugatban ekkor már javában (1924-től) publi-
káló Szenes Erzsi a metaforikus tárgyiasságot tekinti kiindulópont-
nak: a tipikus és az atipikus nőiségmetaforák erősen érzéki tölteteit 
játssza ki egymás ellen, és ebből teremt költői feszültséget. Rendsze-
rint a tárgyiasított individuum új, látszatra „személytelen” mibenléte 
szembesítődik egy kiismerhetetlen, de metaforizálatlan lény stati-
kusságával (pl. Mint a selyemgombolyag…, mely egy szó eltéréssel 
eredetileg a Nyugatban jelent meg 1924-ben, majd Sziklay antológi-
ájában 1926-ban), olykor pedig egy-egy hasonlat vagy közhely me-
taforikus töltete építi fel a költemény koherenciáját (Szerelmi Zsoltár, 
Ne függeszd reám a szemed, Lekonyult virág). A hangsúlyozott Te 
és az átváltozásokban realizálódó, standard alakkal nem rendelkező 
individuum egymásak eresztése mögött a nőiség és a maszkulinitás 
örök ellentéte feszül.  Szenes Erzsi hangsúlyozott nőisége azonban 
nem kap emancipációs színezetet: pusztán a szexuálmetaforák vágy-
játékában izzik, illetve egy folyamatos önanalízis terméke, mely a test 
börtönéből szabaduló vágyat kísérli meg transzcendentalizálni („bá-
muló angyal is lehetnék / a mennyben / a lábod zsámolyánál”). És
e ponton nagy szerepet játszik mind a maszkulin hegemónia szinte-
zésének lehetősége (a Valakitől, a Vezéren át az istenig), mind pedig 

a versbe programozott nőiség korban divatos technikáival való já-
ték, melynek történeti dimenzióit mutatja Szenes Erzsi költészetének 
szapphói jellege. Ez a jelleg több szinten is megnyilvánul: a Szenes-
vers epigrammatikusságot sugall, de valójában töredék jellege van, 
akárcsak Szapphó roncsolt életművének, melyet mind Ady (lásd
a 31.. töredék 1909-ből való átköltését), mind Babits (a 168 B töre-
dék fordítása 1921, az 1. töredék fordítása 1930), illetve Szabó Lőrinc 
(1917) személyes kánonjában jelentős szerepet játszanak.77 Kemény 
egyenesen „kisebbségi Sapphónak” nevezi őt,78 Radnóti pedig „asz-
szonyi klasszicitásról” beszél Szenes Erzsi legletisztultabb, az antoló-
gia megjelenése után hat évvel kiadott Szerelmet és halált című köte-
te kapcsán.79 Az archaikus jellegre szintén felfigyel, s épp abban látja 
Szenes helyének különlegességét: „Technikájának «ősisége», képal-
kotó fantáziájának primitívsége és kedves egyrétűsége s a versethozó 
indulat naiv asszonyisága saját ízt biztosít költészetének és külön he-
lyet asszonyköltőink között.” Ennél a fordításokban kissé szecessziós 
színezetet nyerő „klasszicizmusnál” is fontosabb ekkor még talán 
Erdős Renée Sapphó búcsúja című ciklusa (1906), mely a testiségről 
való beszéd romantikusan hellenizáló modorú, de mégis kendőzetle-
nebb aspektusait teremtette meg, ráadásul a maszkulin szerelmi köl-
tészettel szembehelyezkedő emancipációs attitűddel, sokkal inkább 
a Szapphó-legendákra és életpályamodell fabulisztikus elemeire, 
mint a költőnő szövegvilágára támaszkodva.80 Szenes Erzsi verseinek 
szapphói karaktere ügysebben találja meg a középutat a töredékesség 
és a Szapphó-legenda között, lásd pl. a Szüzesség című verset vagy
a híres leukaszi ugrás legendáját modernizáló Célnál című költeményt. 
Ignotus a Fehér kendő (1927) című kötetről írt kritikájában81 az esz-
ményített kínai versek finom vonásaival rokonítja Szenes versvilágát: 
„A kínai versek ilyenek – bizonyulnának, úgy érzem ilyeneknek, ha 

77 Vö pl. NÉMETH György, Szapphó Magyarországon = Uő., A zsarnok utópiája, 
Budapest, Atlantisz, 1996, 295–305. Illetve: Uő., Szapphó és versei = SZAP-
PHÓ fennmaradt versei és töredékei görögül és magyarul, Budapest, Helikon, 
172–197.

78 KEMÉNY Gábor, Így tűnt el egy gondolat, i. m., 108.
79 RADNÓTI Miklós, Szenes Erzsi új versei, Nyugat, 1936, 6. szám, 476. 
80 ERDŐS RENÉE, Új dalok. Kleopatra, Budapest, Pallas, 1906, 57–103.
81 IGNOTUS, Szenes Erzsi: Fehér kendő, Nyugat, 1927, 22. szám, 711–712.
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a maguk saját nyelvén, nyugati költőhang közvetítése nélkül tudnék 
hozzájuk férni.” A versek fókuszáló technikáját és metaforikusságát 
illetően koncentrikus körökbe rendeződő örvényjellegét frappánsan 
így fogalmazza meg: „Hallatlan tökéletesek ezek a pici versek, ahogy 
egy szó-mag körül rendeződnek szóküllőcskéik s csipkefogazataik, 
– nagyító üveggel sem lehetne határukon egy szál, egy foszlány, egy 
rongyolás többet vagy kevesebbet felfedezni, – pontosan összeesnek 
saját magukkal, amit belülről szab meg az egy-egy versnek szánt szi-
gorúan egyetlen mondanivaló.” A hallatlan tökéletesség természete-
sen túlzás, s ezt a „csipkefogazat” és a „küllőcske” metaforarendszer 
is jelzi: Szenes Erzsi verseinek jelentős hányadában afféle új szenti-
mentalizmus rejtezik ( ez nem pusztán a Dayka Gábor-féle „titkos 
bú” létszorongatottsága, hanem a lánynaplók, romantikus lányre-
gények világát vagy a kamaszkori szerelmes levelek kacérkodásait 
és szólaimait őrző motívumokban is megmutatkozik – elég csak az 
idealizát férfira utaló aposztrophékat vagy költői „definíciókat” meg-
figyelni, illetve azt a tendenciát, ahogy Szenes mintegy meglovagolja 
a férfiak nőképének sztereotípiáit) miközben a vers minden erejével 
igyekszik leplezni ezt. E leplezés sikerétől függ a vers ereje, illetve 
az Ignotus által szómagnak nevezett centrális izzás költői lehetősé-
geinek asszociatív kiaknázhatóságától. Ez a kiaknázás sokszor épp
a nőiség pózzá váló, egzotikumként felmerülő gesztusainak túlburjá-
noztatásakor sikertelen (pl. „Lelkemre már sok férfi arcát varrtam.”), 
ugyanakkor látszatra zavaros vagy túlhajtottan groteszk képei épp az 
erotikus metaforák dekódolhatóságából, kétértelműségéből válnak 
kiolvashatóvá („törtető kedvéből kár létrát emelni”). Ez a technika 
segíthet hatékonyan felülemelkedni a közhelyeken is („reccsenve 
roppan az élet fája / s túlérett termése / érve / lehull.”), mondhatni, ez 
a szexualizáló olvasat képes visszahozni Szenes verseit a „létbe”. Füst 
Milán hasonlóképpen érzékeli a közhelyek költői lebonthatóságának 
kihívását, illetve az ismert sémák újraaktiválásának aspektusait Sze-
nes Erzsi lírájában: „A nyelvnek nem művésze, kifejezési ereje nem 
meglepő – s a vers mégis majd mindig meglepő. A legelkopottabb 
szavak használatától sem riad vissza, szóképei az eddig ismertekből 
adódnak: s mégis addig zöngicsél, míg ott vagyunk a szavak igazi 
értelménél, annál a régi értelménél, mikor a «vérző szív» még nem 
elkopott frázis, de a leggyönyörűbb képek egyike volt. Úgy használ-

ja e régi szóképeket, mintha most találná fel: tehát mi újra átéljük 
azokat.”82 Füst itt diszkréten, anticipációs erővel mintegy rá is tapint
a mai Szenes-recepció neauraligus pontjaira, s felhívja a figyelmet 
arra is, hogy a Szenes versek valójában együttesen, tömbökben erő-
sítik egymást költészetté. A „beérkezett” Szenes Rapszódia című ver-
sét (ugyancsak a Fehér kendő című kötetet recenzálva) Fábry Zoltán 
egyenesen „a magyar irodalom egyik legszebb szerelmes versének” 
mondja, s a „lánypanasznak” álcázott világ (illetve az „asszonyöblös 
dobolás” sztereotípiájával való ösztönös szembehelyezkedés) kozmi-
kus dimenzióira figyelmeztet.83 A Rapszódia, mely Szapphó 168 B 
töredékének sajátos átirataként is olvasható, Sziklay és Dzurányi an-
tológiájában is megjelent: mai olvasatban teljességgel jelentéktelen, 
redundanciákban és közhelyekben bővelkedő, önmaga tereit arány-
talanul túlértékelően retorikus szövegnek tűnik sikeresebb, Komlós 
Aladár terminusával élve „egysejtű” szövegeihez képest, melyekben, 
ismét Komlóst idézve „olyan hangsúllyal tudja megnevezni a dolgo-
kat, mintha törvényt mondana ki.”84 

Vozári Dezső verset csak egyszer közölt a Nyugatban: A halott című 
verse 1927-ben jelent meg, szövege később bekerült a Dzurányi-an-
tológiába is. Ennek ellenére az irodalomtörténet-írás őt tarja a „leg-
nyugatosabb felvidéki” költőnek.85 Dzurányi szerint Vozári „a mai 
európai ember és az imponderábiliákba menekülő szkepszis művészi 
kifejezője. Verseiben groteszkül keveredik a reális valóság és a költői 
vízió.”86 Az antológia legjobb költői teljesítményét nyújtó szerzőt épp 
a „prágai évek érlelték költővé”87. Komlós Aladár 1926-os, a Nyugat 
számára írt szlovenszkói helyzetjelentésében így jellemezte a költőt: 
„víziós erejű képzelete miatt egy időben a szlovenszkói magyar iroda-
lom egyik legnagyobb reményének lehetet hinni. Riadt hangulatú, sa-

82 FÜST Milán, Szenes Erzsi: Fehér kendő, Nyugat, 1927, 22. szám, 710–711.
83 FÁBRY Zoltán, Szenes Erzsi versei = Uő. összegyűjtött írásai II., Bratislava, 

Madách, 1981, 256–257. 
84 KOMLÓS Aladár, Magyar költészet Szlovenszkón, i. m., 71.
85 KEMÉNY Gábor, Így tűnt el egy gondolat, i. m., 97.
86 Nyitott könyv, i. m., 124.
87 FÓNOD Zoltán, Üzenet. A csehszlovákiai magyar irodalom 1918–1945, Buda-

pest, Akadémiai, 113.
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játos képeinek még utánzói is akadtak.”88 A Nyitott könyvben szerep-
lő Vozári-életrajz csak egyetlen kötetét említi meg, holott 1930-ban
már Vozári háromkötetes alkotó (az Őszi köszöntő, 1920 és az Éjfél 
után, 1922) kimaradt). 

Vozári groteszkbe hajló urbánussága ugyan a horatiusi alapvetően 
hedonista alapelvekből indul ki, de az antik értelemben vett carmen 
keretei nála a dal felségterületén jelölik ki a költői mozgástér határa-
it. Sőt, egyenesen átlép a chanson Somlyó Zoltán-i univerzumába, 
hogy szabadabban kísérletezhessen az irónia költői alakzataival. Ez 
a speciális irónia, mely a populáris regiszter iránti kifejezésrend-
szerrel párosult (pl. A fegyenc epilógja, Sirató ének, citerára, Fabula,
A szobaúr dala) érdekes módon a korban gyakran érzékelhetetlen-
nek tűnt: az ekkor ideológiai feladatok diktátumait kinyilatkoztató 
Fábry például hatványozottan érzéketlen rá. Vozári iróniája, ciniz-
musa lényegében a költészet eszközeivel elvégzi azt a kritikai munkát 
is, mely az almanachlíra vagy a szalonköltészet elleni fellépést oly 
nagy hévvel sürgette. Ez a finommechanikai kritika A halott című 
„nyugatos” vers mellékolvasatában is érzékelhető. A halott immár 
nem kíván „hervatag kankalint, kokaint, tokaji borocskát”. Ez a gro-
teszk játék fokozódik: „ajaj, már őneki pipacs és nefelejts fekete”, és 
egyre több tipikus lexikai elem utal a vers költészetesztétikai prog-
ramként való értelmezhetőségére. A halál banalitása és elkerülhe-
tetlensége egy groteszk orvosi halotti bizonyítvány kiállításával jut
a csúcsra: „Hatvanhat évet élt s meg kellett halnia csütörtök délután.” 
A halott és a torra leölt sertés feltűnő nyelvi összekapcsolása („Szúr-
hatod, nem sikít.”) pedig a végletekig fokozza az iróniát. A zsáner-
kép vagy az anekdota is kiforgatva, önnön műfajiságára és túlsúlyos 
történetére tett önreflexív gesztusokkal átitatva jelenik meg. Vozári 
teljesen megkérdőjelezi a Győry-féle váteszszerep posztromantikus 
megnyilvánulásait, a költői attitűdöt kizárólag nyelvi természetűnek 
mondja (Vízió), a missziós tudat és a kisebbségi kérdés holisztikus 
megoldása vagy művész kifejezhetősége nem csak, hogy nem érdek-
li, de ennek hangot is ad: „Költőnek sohase higgyetek, mert a költő 
foglya / ennen szavainak. Nyoma sincs benne láznak. / A költőknek 
csak szavaik vannak, csak szavaik s akár a többi ember, / izzadnak, 

ha meleg van, s ha hideg van, fáznak.” A referencialitás és a költő fik-
ció játékjellegének hangoztatása alighanem a korszak legeretnekebb 
gondolatának tetszhetett. Hasonlóképp erőteljes Vozári deheroizáló 
hajlama, mely kisebbségi helytállás programköltészete („El innen, el, 
Svájcba, ahol az ózon / dáridózik a hegyek tetején.”) vagy az eman-
cipációs irodalmi törekvések helyett decentralizálja és elbizonytala-
nítja az ént (Három szonett), állandó nyelvi önkorrekciót végez az 
ábrázolás nézőpontjait fürkészve, miközben klasszikus támasztékul 
használja részint a szonett formakincsét, illetve Horatius epikureista 
életbölcseletének destruált elemeit. Kemény kénytelen megállapítani 
róla, hogy valójában „nem kisebbségi költő”, mert „lelke nem rezonál 
a faji küzdelemre.”89 Már hogy ne rezonálna! Csak egészen máshogy: 
a deheroizálás, az irónia vagy a groteszk eszközeivel.

Szövegei közt nem egy még a groteszk, abszurd vagy egyenesen
a nonszensz költészet előzményeként is olvasható (Prém a kirakat-
ban, Virágének). A marxista szemléletű irodalomtudomány igye-
kezett Vozárit részint megingathatatlan formaművészként, afféle 
„kisebbségi” Kosztolányiként kezelni, részint hangsúlyozni „haladó” 
kapcsolatait cseh és szlovák baloldali értelmiségiekkel, illetve össze-
kapcsolni radikálisan marxista Forbáth Imre költészetével. Az egyik 
a magányos, az ideológiai, politikai csatározásokat zsigerileg elutasító 
„naiv” költő modelljét,90 a másik pedig a mesterséges kontextus általi 
felvállalhatóság jegyében legitimizált szerző profilját teremti meg,91

a harmadik a versekben felellhető bújtatottabb társadalomkritikai 
attitűdre épít.92 Vozári költészetének nyelvi és esztétikai értelemben 
a formaművészet aspektusán kívül egyik szempontrendszernek sincs 
sok köze.

Dzurányi antológiája az esetlegesnek láttatott szerkesztői koncep-
ció („prágaiság”) ellenére sikerült könyv, ám áttörést nem hozott, 
nem hozhatott.

88 KOMLÓS Aladár, Magyar költészet Szlovenszkón, i. m., 71.

89 KEMÉNY Gábor, Így tűnt el egy gondolat, i. m., 98.
90 SZEBERÉNYI Zoltán, Varázslat nélkül, Új Szó, 1984, 2. 16., 6. Turczel Lajos
91 CSANDA Sándor, Első nemzedék, i. m., 72.
92 TURCZEL Lajos, Vázlatos felmérés két háború közti irodalmunk értékviszonya-

iról = Uő, Visszatekintések kisebségi életünk első szakaszára, Dunaszerdahely, 
Lilium Aurum, 1995, 22.
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Az Illés-botrány

Illés Endre 1933-ban sommásan így összegzi a szlovenszkói magyar 
irodalomról (konkrétan négy prózakötetről, Földes György, Sziklay 
Ferenc, Tamás Mihály, Szitnyai Zoltán) a véleményét: „…meg kell 
vallanom, minden szlovenszkói könyv friss aktualitásában is csak 
az ismétlődő s a régi csodálkozással töltött el: miért oly híg must 
még mindig ez az egész – különben derék és jószándékú, de majd 
minden megnyilatkozásában dilettáns, vértelen s igen sokszor üre-
sen hangos – szlovenszkói irodalom? Forr, forr, forr. S csak nem 
tud kiforrni. Nem veszti el zavarosságát, nem nemesedik át. Amit 
tegnap oldott cukorként ízleltünk, ma is csak szirup, vagy fojtoga-
tóan zavaros must. Ízt, színt, szesztartalmat, fajsúlyt sehogyan sem 
tud kapni. Másfél évtized után valóban beszélhetünk már egy meg-
emberesedett erdélyi irodalomról. De itt, a Szlovenszkón, nem tünt 
fel egy név, nem lobbant fel egy mű: amely legalább kristályosodási 
pontja lehetne a holnapnak. Vers, regény, novella, el-elakadó évfo-
lyamú folyóiratok, színdarab, tudományos mű: mind csak egymásra 
hulló könyv s füzet, egyik majdnem olyan, mint a másik, tizenöt év 
alatt elég jelentős halom már, s a mélyben néha mintha mozdulna is 
egyik-másik írás, valami furcsa élettel talán él is. Egészében azonban 
mégis holt tömeg ez a nagy halom.”93 Illés ugyan nem készít létlele-
tet, diagnózist, ám világossá tesz néhány sajátos vonást: az „üresen 
hangos” irodalom valóban sokszor merül ki a cikk- vagy a pamflet-
írás és a megváltó ideologizálás retorikai feladataiban. Az írás rend-
kívüli botrányt kavart, és a korábban a dilettánsoknak nevezett írók 
eszközeit átvéve a Kazinczy Társaság 1933-ban Kassán apologetikus 
irodalmi matinét szervezett, ahol a közönség „demonstrálódott” 
a „szlovenszkói írókkal való szolidaritás” mellett, a „méltatlanul 
megbántott szlovenszkói magyar irodalom” érdekében a közönség 
szimpátiája mellett felszólították az „összes magyar kultúrtényezőt”, 
hogy „vessenek gátat az effajta megnyilatkozásoknak és azokat meg-
felelőkeretek közé szorítsák.”94 

A provinciális kritikaellenesség játszmáiba azonban sem a szín-
vonalasabb lapokat, sem az érdekelt magyarországi írókat nem le-
hetett bevonni: Illés ha talán kissé tapintatlanul is, de sikeresen 
szembesítette a kollektív szlovenszkói irodalmi tudatot önnön dilet-
tantizmusával, és ráirányította a figyelmet az irodalomkoncepciók és 
receptstruktúrák megalkotása helyett az író munka magányos tisz-
tességére. 

Különösen figyelemreméltó viszont, hogy az Új Auróra 1930-as 
évkönyvét (Reinel János összeállítását) Illés Endre a fentiekhez ké-
pest szinte dicsérettel illette, noha ambivalens és paradox eszközökkel 
tette ezt: „Oly feszültséggel van tele, annyi a nyugtalanság a lapjain, 
mint a legjobbakban. Mintha mindvégig s egyenletesen igaz értékek 
hordozója lenne, egyes darabjai – ezt bátran ki lehet, és ki kell mon-
dani – legnagyobbrészt jelentéktelenek. lig lehet közülük egy-kettőt 
kiemelni. A részletes számbavevés, az egymástól való szétválasztás 
majdnem igazságtalanság lenne. Együvé kerülve azonban élet szik-
rázik át rajtuk; nem a saját, lehatárolt atomviláguk, művészi egységük 
egyéni élete, nem alakjaiknak igaz életessége, amit a művészi alkotás-
tól megkövetelünk, de a termőföldé, amelyből kisarjadtak, a talajé 
a levegőé, amelyben élnek. S mindenekfelett: az Időé. Amelyben 
születtek. Jelentőségüket – vers, próza? erdélyi, felvidéki író mun-
kája, esetleg vajdaságié? – itt, ebben az évkönyvben, egymás mellett 
mozaiklétük adja meg. Elszórt, összekavart mozaikjai egy megújult 
világnak, Balassa feltámadt világának: a végeknek.”95 A versanyag-
ból két erdélyi szerzőt emel ki: Bartalis Jánost és Szentimrei Jenőt. 
A dicséret elsősorban a szerkesztőnek, illetve a határon túli össze-
fogásnak szól. Az Új Auróra objektívabb megítélése is várat magára: 
Turczel Lajos egyenesen a „maradiság és a színvonaltalanság” szino-
nimájaként használja, akárcsak Fábry Zoltán, holott nyilvánvalóan 
vannak megfellebbezhetetlen értékei is.96 

A fentiekből is látható, hogy az ún. szlovenszkói magyar irodalom 
határozott elképzelésekkel indul, melyeket jelentős mértékben és 

93 ILLÉS Endre, Szlovenszkói magyar könyvek, Nyugat (1933), 7. szám, 431–434.
94 TURCZEL Lajos, Babits Mihály szlovákiai kapcsolatai = Uő., Tanulmányok és 

emlékezések, i. m., 154–156.

95 ILLÉS Endre, Új Auróra. Az utódállamok magyar íróinak évkönyve, Nyugat, 
1930, 2. szám., 155–156.

96 A cseh/ szlovákiai magyar irodalom lexikona, i. m., 435.
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menthetetlenül átjár, ki- és felhasznál a politika: ez az átpolitizáltság 
közhelyszerűen válik minden kisebbségi irodalomkoncepció alap-
elvévé, s az esztétikai értéket gyakran szerencsétlenül elhomályosító, 
kiszámíthatatlan hatású effektussá. Az egységes nyelv és irodalom fé-
tisként való kezelése viszont a szocikulturális tér aktualizációs kény-
szerítő erejének köszönhetően hasonlóan minduntalan kisebbségi 
szubjektummá degradálja az irodalmi önmegvalósítás kivitelezőjét.

The paper is dealing with the origin and concepts of the modern 
Hungarian literature in (Czecho)Slovakia with a special accent on the 
anthologies between 1920 and 1930. The self-fashioning strategies 
and self-managment projects of the literature as a representation of 
the minority were elaborated not only by the etitors (János Reinel, Fe-
renc Sziklay and László Dzurányi), but were much more influenced 
by politics, „national pedagogy” and by the actual performing of 
ethnicity. 

Dušík Anikó

Bedegucz, Kolompos Gyula
és Kurtaforint Pista1

(Egy szlovák író német nyelvű regényének
magyar kontextusa – Ján Chalupka: Bedegucz,
Gyula Kolompos und Pista Kurtaforint, 1841)

Annotáció: A tanulmány Ján Chalupka Bedegucz, Gyula Kolompos und Pis-
ta Kurtaforint című, álnéven, német nyelven, 1841-ben Lipcsében publikált 
regényének magyar kulturális és irodalmi kontextusát vizsgálja a modern 
szlovák fordítás tükrében, mely 1953-ban jelent meg. Az elemzés továbbá 
feltárja a regény és Chalupka Ungarische Wirren aund Zerwüfnisse, illetve 
Samule Hojč Sollen wir Magyaren werden? című írásainak összefüggésrend-
szerét is. 

Kulcsszavak: Ján Chalupka, XIX. századi regényirodalom, magyar–szlo-
vák–német irodalmi és kulturális kapcsolatok, multikulturalizmus, több-
nyelvűség.

A XIX. századi szlovák regényirodalom egyik különlegesen érdekes 
művéről, mely írásom tárgyát képezi, bizton állítható, hogy többen 
beszéltek róla, mint ahányan ténylegesen olvasták. 1953-ig – elsősor-
ban a XX. századra vonatkoztatva – ez az állítás mindenféleképpen 
helytálló, hiszen 112 évvel a regény első és máig egyetlen német nyel-
vű kiadása után ekkor született meg a mű szlovák fordítása, amely
a Bendegúz, Ďula Kolompoš a Pišta Kurtaforint címet viseli. 

1 A tanulmány az 1/0233/11 számú, a Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Iro-
dalom Tanszékén folyó, Jazykový a literárny manažment v multikulturálnom 
priestore elnevezésű VEGA-projekt keretében készült.
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A magyar irodalom is tud olyan példákat felhozni, melyek azt 
igazolják, hogy egy, az első megjelenésekor viszonylag szűk körű fi-
gyelmet ébresztő mű némi idő elteltével a nemzeti irodalom jellege, 
egésze szempontjából fontos alkotásként rögzül. Gondolhatunk akár 
az 1794-ben, az Urániában megjelent Fanni hagyományaira, amely 
a XIX. század második felében Toldy (Schedel) Ferencnek köszön-
heti újrafelfedezését. A Fanni hagyományai azért is érdekes ebben 
az összefüggésben számunkra, mert újrafelfedezésével, „portalaní-
tásával” egy időben a mű szerzőjének valódi kilétét érintő polémiák 
is feléledtek, hiszen Kármán regénye köztudottan a szerző nevének 
megadása nélkül jelent meg. A szerzőség elbújtatásának hátterében 
megbúvó stratégiák többfélék lehetnek, a cél azonban nyilvánvalóan 
közös: a megszólalás szabadságának és – esetenként – a megszólaló 
biztonságának szavatolása.

Az 1841-ben, Lipcsében, lényegében névtelenül megjelent Ben-
degucz, Gyula Kolompos und Pista Kurtaforint esetében is elmond-
ható, hogy a szerző meg nem nevezése, illetve elrejtése egy tudatosan 
végiggondolt koncepció része. „Dichtung und Wahrheit von P. P-s.
Aus dem Magyarischen übersetzt von L. von Sch.” – olvashatjuk
a belső címlapon. Tehát adott egy P. P-s. betűjel mögé bújó szerző, 
aki magyarul ír, és egy L. von Sch., aki az állítólagos magyar regényt 
(magyarul írt regényt!) németre fordította. A szöveget eszerint két 
nyelv birtoklása alakítja, de az előszóból (Vorwort) kiderül, hogy
a szerző, legyen bárki is az, határozottan elutasítja, hogy magyarnak 
higgyék: „Ein Magyar ist er auf keinen Fall…” (Bendegucz;VI–VII), 
ugyanakkor a mű „eine seltene Frucht der Magyarischen Literatur 
sei” (Bendegucz; uo). Tehát a szerző semmiféleképpen nem magyar, 
a regény viszont a magyar irodalom különleges termése (ritka gyü-
mölcse). 

Az író személye körüli misztifikáció ellenére egy dologban biz-
tosak lehetünk: az a közeg, mely alapvetően fogja befolyásolni az 
értelmezést, és amelynek ismerete elengedhetetlenül szükséges egy 
minél teljesebb olvasat létrehozásához, az döntően a XIX. század 
első felének magyar irodalma (és közélete). Ugyancsak a regény ala-
pos ismerete szükséges ahhoz is, hogy nyilvánvaló legyen: a szerzőt
a korabeli szlovák írótársadalom közegében találhatjuk meg. A P. P-s.
rövidítés iránytűként szolgál, hiszen ismert tény, hogy a Peter Pavel 

Šramko (Petrus Paulus Schramko) a szlovák vígjáték atyjának, Ján 
Chalupkának ismert aliasa, álneve (Ormis: Poznámky; 140). Rá-
adásul Ján Chalupka valóban írt magyarul is. A vén szerelmes, vagy
a torházi négy vőlegény c. három felvonásos vígjátékát 1835-ben elő-
ször magyarul jelentette meg Pesten. A vígjátékot, melynek címadó 
főszereplője Quoniam Vilmos, a hatvan éves peleskei nótárius, Bayer 
József A magyar drámairodalom története c. munkájának második 
kötete is említi, így bátran állíthatjuk, hogy Ján Chalupkát (Chalupka 
Jánost) magyar szerzőként a magyar irodalomtörténet-írás is számon 
tartotta (Bayer; 104). Azt meg egyenesen fölösleges hangsúlyozni, 
hogy Quoniam Vilmos peleskei nótáriusként való szerepeltetése 
olyan szövegpárbeszédet indít, melynek létrejötte csupán a magyar 
irodalom kontextusán belül lehetséges. 

Az adott helyzetben A vén szerelmes azért válik érdekessé a szá-
munkra, mert Chalupka ezt az eredetileg magyarul írt művét 1837- ben
szlovákra fordítva is megjelentette – a szlovák közeghez idomítva. 
A vígjátéknak ez az alakváltozata a Starúš pliesnivec címet kapta.
A Starúš pliesnivec alebo: Štyri svadby na jednom pohrabe v Kocúrkove 
főhőse idősebb lett, nevet és foglalkozást is váltott: Ignác Pomazalnak 
hívják, festő és hetven éves. Különös figyelmet érdemel az, amit
a szerző a szlovák darab előszavában (Predmluva) ír: „Pán brat tohto 
Starúša, s ktorým sa má slovenské obecenstvo oznámiť, je »Vén szerel-
mes«. Priali by sme si, aby sa tento Slovák práve tak zapáčil Maďarom, 
ako sa tamten Maďar zapáčil Slovákom a Nemcom. Žiadnej knihe 
maďarskej sa tej cti nedostalo, ktorú »Vén szerelmes« u veľkého počtu 
slovenských a nemeckých čitateľov získal, – a tým sme maďarskej reči 
cestu v Liptove, Turci, Orave pripravili. – Predstavovala sa ona už na 
maďarskom divadle…” (Starúš pliesnivec; 5). 

A fenti idézet tanúsága szerint Chalupka a közvetítő szerepében 
lép fel és ezt majd különösen a Bedegucz olvasásakor érdemes szem 
előtt tartani. A vén szerelmes és a Starúš pliesnivec ugyanis egymás 
tükreiként egy sokkal konfliktusmentesebb képet közvetítenek mint 
a néhány évvel később megjelent regény. A két vígjáték szövegteré-
ben a más nyelven való megszólalásnak tulajdonképpen nincs éle 
– legalábbis valamiféle nemzeti jellegű polémia esetén nincs, – és 
a szereplők tulajdonságai nem elsősorban az általuk használt nyelv 
miatt lesznek jellegzetesek. Jó példa erre a mindkét darabban szerep-
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hez jutó orvos, aki németesen töri a magyart a magyar, és németesen 
a szlovákot a másik műben, de nyelvhasználatát mindkét esetben 
a közeledés szándéka motiválja: „Itt nincs fan senki, is tiszenkete 
órat ferni” (itt nincs senki és már tizenkettőt ütött az óra) – mondja 
Eisenbart (Vén szerelmes; 6), illetve Lesebuch: „Tu niks nefidet, a pol 
noc vorbey” (Starúš pliesnivec; 10).

Bár a Starúš pliesnivec szövegét a fordítással a szlovák környe-
zethez alakította, Chalupka a magyar irodalmi közeg itt is megje-
lenik, konkrétan Miskának, a magyar legénynek köszönhetően, aki 
a Pomazal által kiszemelt Sabinkába szerelmes. Sabinka magyarul 
énekel a szlovák darabban: a dal szövege pedig nem más, mint Cso-
konai Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz c. versének első versszaka 
(Starúš pliesnivec; 51). Az említett mű esetében a magyar irodalmi 
kontextus ismerete mégsem játszik döntő szerepet az értelmezésben; 
színesíti, teljesebbé teszi azt, de nélkülözhetetlennek korántsem ne-
vezhető. 

Alapvetően más a helyzet azonban, ha Chalupka említett regé-
nyét tesszük vizsgálat tárgyává. A sokáig elveszettnek hitt műről
a XX. század első két harmadában született szlovák irodalomtör-
téneti írások is gyakran közöltek pontatlan, esetenként félrevezető 
információkat. (Az 1953 óta létező szlovák fordítás alapján szüle-
tett írások sem mindig teljesen pontosak!) Ezek egy részét – érthe-
tő módon – a szöveg hozzáférhetetlensége okozta, jelentős részük 
azonban a XIX. századi magyar kontextus részletesebb ismeretének 
hiányára vezethető vissza. (A német kiadás „Aus dem Magyarischen 
übersetzt“ – magyarból fordítva – állítása a szlovák szövegből példá-
ul hiányzik, s így háttérbe szorul az eredeti írói szándék. Ez a jelzés 
– az eredetiben – a szöveg kontextusának specifikumaira is figyel-
meztet.) A Túrócszentmártonban (Turčiansky Sv. Martin) 1947-ben 
megjelent Tvorba Jána a Sama Chalupku so zreteľom na duchovnú 
poéziu c. munka szerzője, Ján Ďurovič még terjedelmes német nyel-
vű színdarabként utal a regényre („hodne rozsiahla divadelná hra, 
i s dlhším predslovom” – Ďurovič; 54). Az 1960-ban Milan Pišút 
szerkesztésében megjelent Dejiny slovenskej literatúry már helye-
sen adja meg a műfajt, de a tartalmat érintően hibás információt 
közöl, amennyiben azt állítja, hogy az úton lévő két nemes Gyula 
Kolompos és Pista Kurtaforint (Pišút; 187). (Valójában Bendegúcz 

és Gyula a nemesek, Pista a velük utazó szolga.) Pontatlanság talál-
ható a világhálón is, pl. az MTA kutatói oldalain, ahol 2009-es be-
jegyzésként Ábrahám Barna Nemesek, polgárok, parasztok Svetozár 
Hurban Vajanský Suchá ratolesť c. regényében c. írásában a szlovák 
kisnemesség kapcsán jelennek meg Chalupka hősei: „akik elindul-
nak keletre, hogy megkeressék az ott maradt rokonságot – csak ép-
pen ők maguk nem tudnak magyarul, s ebből mindenféle kalamajka 
támad.“ (Vö. http://adatbank.transindex.ro/regio/kutaoioldalak/in-
dex.php?a=htm&k=15&p=587.htm) A regény szereplőinek abszolút 
nyelvi inkompetenciáját tényként közlő állítás is csak tovább gyara-
pítja a Bendeguczzal kapcsolatban fellelhető nem teljesen helytálló 
információkat. 

Tény, hogy az 1953-as, Ján Vladimír Ormis által készített szlovák 
fordítás, illetve a fordításhoz csatolt jegyzetapparátus tévedései, sa-
játságai is eredményezhetnek csúsztatásokat, félreértéseket. A német 
szöveg 227. oldalán (a 31. fejezetben) a következőket olvashatjuk: 
„Unsere Nachricht gebührt ganz geviβ die erste Seite im Magyar Kurir, 
Jelenkor, Tudományos Gyüjtemény, den Annalen der Akademie, 
dem Tudománytár, der Magyar országi Minerva, dem Kritikai La-
pok, in den beiden feindseligen Schwestern Aurora…” (Bendegucz; 
227). A szlovák fordítás az Auróráig érve pontosan követi az elő-
képet: „Našej správe rozhodne patrí prvá strana v Magyar Kurire, 
Jelenkore, Tudományos Gyüjteményi, v almanachoch Akadémie,
v Tudománytáre, Magyarországi Minerve, v Kritikai Lapok, v Aurore, 
nepriateľskej im obidvom” (Bendegúz; 124). Míg a német szöveg két 
egymással szemben álló testvér Aurórát említ, a szlovákban egy, de 
két ellenféllel szemben ellenséges Auróra jelenik meg. Az Auróra, 
amelyet Kisfaludy Károly szerkesztett, 1821-től a magyar romantika 
fóruma volt. Kisfaludy halála után Bajza szerkesztette 1837-es meg-
szűnéséig. 1834-ben és 1835-ben egy vitás ügy miatt megjelent egy 
Szemere Pál szerkesztette Auróra is, a régi kiadó, Trattner megbízásá-
ból. Egy időben tehát valóban két Auróra jelent meg! Hasonlóan lesz 
szegényebb a szlovák szöveg jelentése a Conversationslexikon eseté-
ben is, egy, az Akadémiáról folyó beszélgetés során a 21. fejezetben: 
„die ihre Mitglieder so gut bezahle, welche hinter dem warmen Ofen 
oder beim Steinbrucher an einem Conversationslexikon arbeiten…” 
(Bendegucz; 156). A szlovákban: „ktorá tak dobre platí svojich členov, 
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že tí pri teplej peci alebo pri köbányskom víne pracujú na náučnom 
slovníku” (Bendegúz; 89). A náučný slovník ez esetben tartalmilag 
lefedi a német szöveget, de elsikkad a XIX. századi magyar irodalom-
ban jártas olvasó számára megnyíló utalás, a közéletet megmozgató, 
peres üggyé vált Conversationslexikon esete.

A fenti példáknál zavaróbbak azok az esetek, mikor a szlovák szö-
vegben olyan fogalmak jelennek meg, amelyek a németből hiányoz-
nak. „Und in ihrer Lage würde ihnen selbst die Reihe von Palästen 
an der Donau zu Pesth nicht gefallen haben, nicht das Theater und 
nicht die Börse, nicht die treppe im Nako´schen Gebäude, auch das 
Marczibánische Palais nicht, und keine Schöpfung des Architekten 
Hild.” (Bendegucz; 224) – szól a német szöveg a 30. fejezetben, 
míg a szlovákban a következőket olvashatjuk: „V ich položení by sa 
im nebol páčil ani rad palácov pri Dunaji v Pešti, ani divadlo, ani 
burza, ani schodište v Nákovej budove, ba ani Marczibányiho palác, 
ani nijaký výtvor architekta Hilda, nijaká socha Dunajského alebo 
Ferencziho.” (Bendegúz; 122). A szlovák szöveg két olyan alkotót is 
említ, akik a németben az adott szövegkörnyezetben nem szerepel-
nek: Ferenczy Istvánt (1792–1856) a kor legjelentősebb és Dunaiszky 
Lőrincet (1784–1833) a kor legfoglalkoztatottabb szobrászát (az első 
rimaszombati, a második libetbányai születésű). Hasonló szövegelté-
rést találhatunk a 26. fejezetben is. Németül: „als auch der einzelnen 
Asiatischen Völkerschaften, namentlich der Kirgisen, Turkomannen, 
Tartaren, Finnen, Lappen nicht bewandert ist” (Bendegucz; 189). 
A szlovák fordításban: „a predovšetkým v dejinách jednotlivých 
ázijských národov, najmä Kirgizov, Turkménov, Tatárov, Fínov, 
Laponcov, a keď bude treba aj Čeremisov” (Bendegúz; 105). A né-
met szöveg a terület bejárásáról szól, a szlovák a vonatkozó történe-
lem ismeretéről, de a lényeg mindkét esetben a tudás birtoklása, és 
ez a fordítói megoldás a mondanivaló lényegét tekintve elfogadható; 
ami zavaró, az a cseremiszek váratlan megjelenése a szlovák szöveg-
ben. Ezek a nyilvánvaló eltérések, melyek révén a szlovák szöveg fo-
galomgazdagabb lesz esetleg magyarázhatók azzal, hogy a fordító, 
Ormis rendelkezésére állt Chalupka tervezett szlovák fordításának 
kézirata, melynek létére Ján Noskovič – monográfiájában ő dolgoz-
ta fel eddig a legrészletesebben Chalupka drámaírói tevékenységét 
– is utal: „Je však otázne, prečo Chalupka ani neskoršie neprikročil 

k slovenskému vydaniu Bendeguza, hoci sa zachovala značná časť 
Chalupkovho rukopisu z prekladu tohto diela.” (Noskovič; 34) To-
vábbi részleteket Noskovič nem közöl, mivel azonban a fenti példák 
a regény utolsó harmadából vannak, így a majdnem teljes szöveg léte 
feltételezhető. Ha Ormis ezt használta, még mindig nyitott a kérdés 
marad, hogy ezt a tényt a szlovák fordítás miért nem tünteti fel.

A Bendeguczhoz köthető félreértések sorát egyébként a regény 
1983-as kiadásának utószavát író Tomáš Oravec is gyarapítja, mikor 
azt írja, hogy Bendegúczt Attila (vagy ahogy a szlovák szövegben 
szerepel: Atila) üti lovaggá (Oravec; 169). Ami természetesen nem 
igaz, mert a német és a szlovák szövegben is Árpád az, aki sarkan-
tyújával lovaggá üti a főhőst (Bendegucz; 32–33, Bendegúz; 27), igaz, 
Attila (Atila) jelenlétében, aki emeli a karját – Bendegúcz reményei 
szerint áldásra – mikor az álom, melyben mindez megtörtént, szer-
tefoszlik. Bendegúcz lovaggá válása a regény szempontjából fontos 
pillanat, hiszen az alcím szerint a mű Eine Donquixottiade nach der 
neuesten Mode. A búsképű lovag történetét a XIX. század írói fedezik 
fel újra, és különösen a romantika alkotói érzik fontosnak. 

Chalupkát a szlovák szakirodalom nem sorolja a nemzeti roman-
tika alkotóinak sorába, hagyományos helye a szlovák klasszicizmus 
szerzői között megkérdőjelezhetetlennek tűnik. Ďurovič szerint 
Chalupkát a felvilágosult ember/alkotó igyekezete jellemzi (Ďurovič; 
60). Noskovič a felvilágosult racionalizmus képviselőjének tartja 
(Noskovič; 29). Šmatlák szerint az irodalmi klasszicizmus virág-
korának alkotója (www.litcentrum.sk/30564). Ennek ellenére vagy 
emellett érdekesnek tűnik, hogy ha a Bendeguczt vizsgáljuk, olyan 
témák megjelenését látjuk, melyek többek között a magyar roman-
tika Kisfaludy Károly, Vörösmarty Mihály alkotásaival jellemezhető 
korszakát idézik: a nemzeti múlt, a haladás kérdései, a megnemesített 
népdal, az anyanyelv ügye… Chalupka felvilágosult racionalizmusa 
tehát a magyar romantikával folytat párbeszédet, és ez a Bendegucz 
esetében szerencsésen garantálja, hogy konzisztens szépirodalmi 
szöveget olvashassunk, és ne valamiféle véd- vagy vádiratot, netán 
politikai pamfletet. 

Ján Števček a Dejiny slovenského románu (A szlovák regény tör-
ténete) c. 1989-es munkájában a Bendeguczt azonban mégis pamf-
letnek nevezi, pontosabban: ideológiai töltetét tekintve pamfletnek, 
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fabuláját tekintve pedig útirajznak mondja (Števček; 38). Objektí-
vebb és célratartóbb azonban, ha a regényt szatíraként vizsgáljuk, 
annál is inkább mivel a szatirikus látásmód Chalupka eszköztárá-
nak univerzális alapja. Ahogy Alexander Noskovič mondja: „ťažisko 
(Chalupkovej spisby) spočíva v satire.” (Noskovič; 38)

Chalupka a regényben is gyakran folyamodik bohózati elemekhez 
és kedveli a hiperbolákat. Emellett széleskörűen tájékozott és meg-
fontolt, ami azonban nem jelenti azt, hogy néha egy-egy sarkított 
durvaság ne jelenhessen meg a Bendegucz szövegében, bár ez álta-
lában az alkohol indulatokat fel- és elszabadító hatásának következ-
ménye (pl. Bendegúcz és a részeg jurátusok találkozásakor: „Es lebe 
der Magyar! Tod den Slowaken und Deutschen!” – Bendegucz; 159). 
A Bendegucz, Gyula Kolompos und Pista Kurtaforint c. regény kulcs-
fogalma a magyarság. Magyarnak lenni, elmagyarosodni, magyar-
kodni a Bendegucz esetében alapvetően fontos kérdések, és nemcsak 
azért, mert Bendegúcz társaival a magyar nyelv bölcsőjét keresi.
A nyelv, az anyanyelvek kérdése fontos eleme az egész Chalupka-
életműnek, a regényben és vígjátékaiban egyaránt. „Ako určite sa 
stavia proti maďarizačnému prúdu” – állítja főműve, a Kocúrkovo 
kapcsán Ján Ďurovič (Ďurovič; 60), aki arra is figyelmeztet, hogy az 
anyanyelve mellett érvelő Chalupka példái az anyanyelv iránti oda-
adás ügyében Csokonai és Dugonics voltak (Ďurovič; uo.). Ďurovič 
fontosnak tartja hangsúlyozni azt is, hogy Chalupka számára fontos 
az „uhorský” és a „maďarský” megkülönböztetése (Ďurovič; uo.). 
Chalupka maga mondja egy helyen: „Ungar un Magyar sind zwei 
verschiedene Thiere.” (Chalupka, 1842; 26) Annak ellenére, hogy a 
regénykoncepció szintjén az „ungrisch” és „magyarisch”, az „Unger” 
és „Magyar” elkülönítése a Bendeguczban is alapvetően fontos elem-
ként deklarálódik, mégis előfordul a szövegben, hogy az „ungrisch” 
a „magyarisch” szinonímájaként jelenik meg: pl. „Hätte der Wirth 
ungrisch verstanden” (Bendegucz; 72); „Bendegúcz antwortete 
ungrisch” (Bendegucz; 87). Ezekben az esetekben a szlovák fordító 
következetesebb: „keby bol krčmár rozumel po maďarsky” (Bende-
gúz; 48); „a Bendegúz by odpovedal po maďarsky” (Bendegúz; 56). 

Ján Chalupka műveinek nyelvi világát a többnyelvűség jellemzi, 
szlovák szövegeiben általában a magyar, a német, a latin, a német 
Bendeguczban a magyar és a szlovák nyelv játszik fontos szerepet, de 

Chalupka álláspontja mindig nyilvánvaló, mindig a szlovák nyelv ér-
dekeit tartja szem előtt. Ugyanakkor a szlovák törekvéseket a magyar 
nyelvi törekvésekkel állítja párhuzamba, és a magyar példát a szlovák 
törekvések jogosságának, szükségességének igazolásaként használja. 
Gondolatmenetének logikája a felvilágosodás racionalizmusából ve-
zethető le, arra vezethető vissza. 

Rudolf Chmel a Literatúra v kontaktoch c. 1972-es munkájában 
azt írja, hogy a XIX. század a szlovák–magyar irodalmi kapcsolatok 
alakulása szempontjából a legösszetettebb, legellentmondásosabb 
időszak (Chmel; 31), ugyanakkor a XIX. század első három évtized-
ét olyan periódusként jelöli meg, amikor a magyar kultúrközeg és
a szlovák szerzők kapcsolata lényegében konfliktusmentesnek tekint-
hető (Chmel; uo). Ebből a szempontból érdekes, hogy az 1841-ben 
megjelent Bendegucz cselekménye 1833-ban játszódik, s ezt akár 
úgy is értékelhetjük, hogy Chalupka szándékosan választ egy olyan 
időpontot regénye számára, mikor az ábrázolt világ egyensúlyát még 
fenntarthatónak gondolhatta. Meggyőződése, hogy mindenki, aki 
józanul gondolkodik, annak be kell látnia, hogy a szlávoknak ugyan-
úgy kötelességük a nyelv (nemzeti elemek) megtartása, ahogy ezt kö-
telességként állították a magyar kultúra, közélet jelesei a magyarok elé 
– például Széchényi István is. Széchényit nemcsak a Bendeguczban 
említi gyakran Chalupka, hanem az 1842-ben, ugyancsak Lipcsében 
(névtelenül) megjelent Ungarische Wirren und Zerwüfnisse c. írásá-
ban is, melyben a lázas magyarosítási hullám kezdetét Széchényihez 
köti és a szlovákok elleni sajtótámadások fő fórumaként a Jelenkort 
nevezi meg. 

A korabeli szlovák érzések tükreként olvasható a Wirren belső cím-
lapján álló idézet: „Der Opfer der Willkür werden Märtyrer, und der 
Druck weckt sittliche Kraft. Was unterdruckt werden sollte, breitete 
sich nur weiter aus. Was man mit Gewalt nehmen wollte, war durch 
Gewalt zu behaupten versucht. (Tzschirner)” Chalupkának ezt a ma-
gyarosítás kérdéseivel foglalkozó írását olvasva azonban nyilvánva-
ló lesz, hogy a szépirodalmi műveihez képest élesebben fogalmazó 
szerző még ekkor sem adta fel a magyar kultúra, közélet által elért 
eredményeket elismerő álláspontját, ugyanakkor azonban elenged-
hetetlennek tartja a nemzeti nyelv, az anyanyelv tiszteletben tartását 
és elismerését, fejlődése lehetőségeinek biztosítását akkor is, ha nem
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a magyar nyelvről van szó. „Für uns Freiheit verlangen und sie Andern 
nicht gewähren, ist eine Satyre auf die Freiheit oder die schlimmste 
Tyrannei”– írja egy lapalji jegyzetben (Chalupka, 1842; 13). Felteszi 
azt a kérdést is, hogy mi lehet a magyarosító törekvések tulajdon-
képpeni célja: „Wir wollen auf das Gerede nicht annehmen, daβ man 
dabei etwas Böses im Sinne führe, und gestehen es gern, daβ der 
Gedanke groβartig ist, alle die zehn Millionen gleichsam unter einen 
Hut zu bringen.” (Chalupka, 1842; 21) – és ebben az összefüggésben 
kell olvasnunk azt a már idézett állítását is, miszerint: „Ungar und 
Magyar sind verschiedene Thiere” (Chalupka, 1842; 26). Chalupka 
célja szlovákként jelen lenni, anélkül, hogy a pánszlávizmus vádja 
árnyékolja be azokat a törekvéseket is, melyek célja az anyanyelv 
megőrzése és ápolása (Chalupka, 1842; 60). Írásában nem a teljes 
magyarsággal vitázik, ellenérzései céltáblái azok a „Magyaren und 
Pseudomagyaren” akik a „Nichtmagyaren” ellen támadásokat intéz-
nek (Chalupka, 1842; 61), a legtöbb kárt okozó jelenségnek azonban 
az ún. pszeudomagyarságot tartja: „selbst geborene, überspannte 
Magyaren beten ihr goldenes Kalb nicht so an, wie dieser Verrückte” 
(Chalupka, 1842; 62). A magyarosító törekvések egyik formájának 
tartja a magyarországi protestáns egyházak egyesítését célzó terveket 
is: „Die Sprache trennt den reformirten Magyar von Menschen einer 
andern Zunge. Und so wie er von seinem Vorurtheil: Tót nem em-
ber nicht weicht, eben so läβt sich das „lutheranoskodni” aus seinem 
Wörterbuche nicht streichen.” (Chalupka, 1842; 34–35).

Chalupka úgy látja, hogy volt idő, amikor a magyarok megnyer-
hették volna saját céljaik számára a szlávokat, de ezt a lehetőséget 
már elszalasztották: „Hätten die Magyaren das Ding gehen lassen, 
wie es eben ging, hätten die Zeitungschreiber die schändliche Rolle 
nicht übernommen, Verachtung der Slawen und Haβ gegen sie mit 
vollen Backen auszuposaunen, hätte man sich nicht unterfangen, die 
armen slavischen Kinder an der Erlernung ihres ABC zu hindern, 
hätte man den Slowaken magyarische, wie den Juden in Rom 
christliche Predigten nicht aufgedrungen, hätte man sie in ihren 
Rechten und an ihrer Ehre nicht gekränkt u. s. w., u. s. w., so wäre 
Ungarn bei der Indolenz des eines Theils der Slowaken, und bei dem 
entscheidenden Hinneigen des anderen Theils zum Magyarenthum, 
mit der zeit eine Magyaria geworden.” (Chalupka, 1842; 64–65)

A magyarosítás kérdéseivel foglalkozó korabeli munkák kö-
zül ebben az összefüggésben a Sollen wir Magyaren werden? című,
1833-ban (!) megjelent írást kell megemlítenünk (szerzője Samuel 
Hojč), melyre a Bendegucz szövege többször is utal. Az alcíme sze-
rint Sechs Briefe geschrieben aus Pesth an einem Freund an der Theis 
szerzője horvátként írja leveleit magyar barátjának. A hat levél elő-
szava Chalupka Wirrenjéhez hasonlóan a Világban megfogalmazott 
tervet kommentálja, amelyben Széchényi a gyors és átfogó magyaro-
sítást célul tűzte ki (Az Egy angol levelei címet viselő részben): „Leg-
nagyobb nehézség, ’s majd nem egyetlen akadály, mellyel Magyaror-
szágban küzdenetek kell: a nyelvek különfélesége; de egy embernyom 
elég ennek orvoslására. – 40 év előtt Francziaországban a nép ¾ ré-
sze érthetetlen szólásmódon beszéle; most 30 millió szól francziául“ 
(Széchenyi; 512). Erről a tervről mond véleményt az előszó írójaként 
megnevezett Domoljub Horvátović is: „Die Allgemeine Einführung 
einer Sprache der Minderzahl der Einwohner Ungarns kann nicht 
nur nicht ohne Gewaltthätigkeiten verwirklicht; sondern sie kann 
kaum durch diese erreicht werden” (Hojč; IV). (A lakosság létszámát 
illetően az 1834-es évre kiadott Fejérpataky-féle kalendáriumban az 
Obywatelé Řjsse Rakouské cím alatt a következő adatok olvashatóak: 
„Podlé Lichtenssterna se w Rakausjch počituge 27 millionů a 613 tjsjců 
obywatelů mezi nimiž národů Slowanskycg naywjce, totižto takměř 
12 millonů. Němců se počituge do 5 millionů a Uhrů 4 milliony.”)

Az előszó utal arra a korábbi – sikertelen – kísérletre, a némete-
sítésre, mikor a hatalom kénytelen volt visszalépni. A szöveg ennek 
a tapasztalatnak a nevében kér ill. vár el megértést a magyaroktól: 
„Mögen die Magyaren diese erhabene Beispiele der Mässigung, und 
Verträglichkeit nachahmen!” (Hojč; IV). Chalupkához hasonló-
an Hojč is nélkülözhetetlennek tarja a „magyarisch” és „ungrisch” 
megkülönböztetését. A „die Ungarn” Hojč értelmezésében az or-
szág valamenyi népére vonatkozik, míg a „Magyaren” az Árpádtól 
származóak megnevezése: „Der Verfasser dieser Briefe, sah sich 
genöthigt der Precision wegen zwischen »Magyaren« und »Ungarn«, 
zwischen »magyarisch« und »ungrisch« zu unterscheiden: wenn er 
daher »die Ungarn« nennt, so versteht er darunter alle das Land und 
Königreich Ungern bewohnenden Völker; »Magyaren« hingegen 
sind ihm die Arpadier” (Hojč; 1).
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A fikció értelmében a levelek Pesten íródnak, ahol a szerző a ma-
gyar nyelvet tanulja, és ezt ajánlja minden fiatalnak is, aki hivatalt ké-
szül vállalni, mégis távol áll tőle az a kívánság, hogy az ország egész 
területén csak egy nyelven beszéljenek: „So bin ich weit entfernt, die 
sanguinischen Wünsche jener zu theilen, welche die magyarische 
Sprache von einem Ende des Vaterlandes bis zu dem anderen 
verbreitet, und in dem einen Lande , wie ein Geist, ein Gefühl so auch 
eine Sprache gerne sehen möchten” (Hojč; 4). Hojč az anyanyelv(ek) 
érdekében érvel: „Hörst du in Deiner Muttersprache über das Wohl 
des Staats verhandeln, so gewinnen diese Angelegenheiten für Dich 
an Interesse.” (Hojč; 17) A hazaszeretetet is az anyatejjel szívja ma-
gába az ember – mondja egy más helyen (Hojč; 59). A nyelv elvesz-
tése a kultúra eltűnését eredményezi, az életforma, az „életnorma” 
(szokások, önbecsülés, vallás, a világos gondolkodás képessége) 
felszámolását jelenti. Az állam érdekeit viszont csupán a saját népe 
körében elégedett egyén szolgálja (Hojč; 72). Hojčot a párbeszéd le-
hetőségébe vetett hit motiválhatja; elismeri a magyar törekvéseket 
és az elért eredményeket, ugyanakkor elvárja a magyarosítás túl-
kapásainak elutasítását: „Du hast recht theurer Freund, wenn du 
dich als geborene Magyare an jene würdigen Männer anschliefsest, 
denen die Bildung der Nation, die Cultivirung und Verbreitung 
der magyarischen Sprache am Herzen liegt; du hast recht wenn Du 
behauptest, dass es nicht ohne zwang geschehen könne, aber daraus 
folgt noch nicht, dass man berechtigt sey, die übrigen Staatsmitbürger 
Ungarns hochmütig zu übersehen, ihre Nationalität, ihre Sprache zu 
verachten, zu vernichten und auszutilgen” (Hojč; 96–97). Hojč és 
Chalupka fentebb idézet írásai segítségünkre lehetnek a Bendegucz 
elemzésekor, annál is inkább, mivel a művel való közvetlen kapcsola-
ton túl (Hojč írása megjelenik a Bendeguczban pl. a 66., 108., 126–27. 
oldalakon; az Ungarische Wirren und Zerwürfnisse szövegében uta-
lásokat találunk a Bendeguczra pl. a 68. és a 70. oldalon) azt a válto-
zást mutatják be, amely a szlovák-magyar kapcsolat szempontjából 
még kedvezőnek mondott időszak vége és a komoly feszültségeket 
generáló negyvenes évek közötti időben történt. Hojč 1833-ban 
(ez Bendegucz regénybeli utazásának éve is) a kölcsönös megértés 
lehetőségét nem zárja ki. Chalupka 1842-ben, egy évvel a regény 
megjelenése után a közeledést, a kölcsönös megértést elszalasztott 

lehetőségnek tartja. Ebből a szempontból a Bendegucz a „lehetett 
volna, de mégsem” regényeként is olvasható, és ebben az értelemben 
rokona leginkább Don Quijoténak. A regény lényege így egy több 
fronton zajló szélmalomharc, mely arról szól, hogyan szeretne több, 
nagyobb, fontosabb, híresebb lenni az, aki önmagában, önmagaként 
nem érzi eléggé jelentősnek saját magát.

II

A Bendegucz, Gyula Kolompos und Pista Kurtaforint a szlovák for-
dításban Bendegúz, Ďula Kolompoš a Pišta Kurtaforint egy kalan-
dokban gazdag utazás története. Az események mozgatórugója Ben-
degúcz (a német címben rövid, a szövegben hosszú u-val írva), aki-
nek legfőbb vágya, hogy magyarként szerezzen hírnevet. A regény 
élén két idézet áll: „Magyarjaim! ki kérem; Ne szóljatok meg érte.”;
„Antiquam exquirite matrem.” – Csokonay és Vergilius – és egy 
olyan múltba helyezik a szöveget, amelyből a szerzői szándék értel-
mében tanulnunk kellene. Az előszó, a Vorwort a szerzőség kérdését 
járja körül, és a rejtőzködő szerző személyéről közöl – többnyire fél-
revezető – információkat. A színhely, ahol minden kezdődik, Túróc. 
Itt „in dem Paradies von Ungarn” (Bendegucz; 1) születik meg egy 
nemes (a Wirrenben Bendegúcz apja szó szerinti példája annak a ne-
mesnek, aki nem, vagy alig tud magyarul (Chalupka; 68) és egy ne-
mesi származású magyar (!) özvegyasszony egyetlen gyeremekeként 
Bendegúcz, aki ekkor még a Kazimir Arpad névre hallgat. Chalupka 
a Wirrenben írja, hogy a névdivat a magyarkodás egyik tükre: 
„Heut zu Tage hingegen bringt der slawische Adel seinen Kindern 
magyarische, sogar vorarpadische Namen auf (Arpad, Gyula, Geyza, 
Attila, Bendegucz)” (Chalupka, 1842; 24). Bendegúcz tehát már szü-
letésétől példája (részben) annak, amit Chalupka elutasít. Ugyan-
ekkor ez a kezdettől fogva jelenlévő, és a későbbiek során tovább 
mélyülő távolságtartás és a hiperbola állandó alkalmazása azok az 
elemek, amelyek képesek a szatíra keretei közé szorítani a történetet. 
A Bendegúczt gyerekként formáló erős magyar elem ellenére – az 
édesanya magyarságára büszke és született Bélteky (!) – a környezet 
hatása alól nem tudja kivonni magát, és bár megtanul magyarul, tu-
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dása kívánnivalót hagy maga után. „Egissiges van asz ur? ”, „jo napot 
kivánom”, „nyugodalmas joitzakát kévánom” – szólal meg a regény-
ben (Bendegucz; 5) és az elbeszélő fontosnak tarja, hogy német pél-
dákat felhozva magyarázza meg az olvasónak, miért is beszél hibásan 
magyarul Bendegúcz. 

A regény következő színhelye Gömör, ahol Bendegúcz otthon 
megkezdett tanulmányait folytatja. „Esz a falu van Gömer?” – kérde-
zi annak reményében, hogy végre magyarlakta vidékre ért. „Gömör 
hát” – érkezik a válasz a megszólítottól (Bendegucz; 13). A német 
szövegbe iktatott rövid magyar párbeszéd is azt hivatott érzékeltet-
ni, hogy Bendegúcz hibásan, a pásztor viszont helyes magyarsággal 
beszél. (A szlovák fordításban a pásztor válasza is hibásan érkezik 
„Gőmer hát” (Bendegúz; 17) – így a szlovák szövegkörnyezetben el-
sikkad a szerzői szándék.) Bendegúcz (ekkor még Arpad) hat évet 
tölt Gömörben. Olvasmányai a magyar olvasó számára nem isme-
retlenek: „Er las mitunter den Ronto Pál, den Kartigam, den Peleskei 
Notarius…” (Bendegucz; 20). Anyja halála után eljátszik azzal
a gondolattal, hogy áttér a református vallásra, végül erről a tervről 
lemond, de elhatározza, hogy megnősül. „»Aszszony nélkül sántit
a gazdaság« das hatte er in einem Lustspiele Kisfaludy ’s gelesen – und 
der hatte recht.” (Bendegucz; 21) Kisfaludy Károly nemcsak a házas-
ság kérdésében példaképe Bendegúcz világának. Kisfaludyt több-
ször említi a szöveg: megtudhatjuk, hogy Bendegúcz a Tudományos 
Gyűjtemény egy teljes évfolyama mellett Kisfaludy vígjátékait olvas-
sa (Bendegucz; 29–30) és Pesten a színházban is Kisfaludy vígjátékát, 
A pártütőket látja társaival (Bendegucz;165). Zsebrákovitz ura (aki 
birtokát saját használatra Kolompérfalunak hívja, mert a krumpli jö-
vedelmének forrása) tehát megnősül, és ikrei keresztelőjét arra hasz-
nálja fel, hogy új nevet válasszon magának. Edelka („Dugonits zum 
Ehren” – Bendegucz; 25) és Lehel apjaként Bendgúcz lesz. 

Az egyébként 35. fejezetből álló regény 6. fejezetében leírt ese-
mények jelentik a fordulópontot Bendegúcz életében. A színhely 
„St. Martin” ahová apjától örökölt szolgája, a magyarul tudó Pista 
Kurtaforint (eredeti nevén Drobný) kíséretében érkezik, hogy részt 
vegyen a megyei választásokon (melyek eredménye egyébként előre 
tudható). Itt Mártonban történik meg, hogy elájul, és álmot lát. Ál-
mának szereplői Arpad és Attila, akiket Dugonics örökített meg, mi-

által önmagának is emléket állított (Bendegucz; 32). Attila kezében 
„Isten ostora (Gottes Kieβel)”, Arpadéban Lehel kürtje (Bendegucz; 
31). Árpád, aki sarkantyújával lovaggá üti Bendegúczt, feladatot is ad 
neki, ő lesz a kiválasztott, aki a magyar nyelv bölcsőjét hivatott fel-
lelni: „Ziehe hin, du Auserwählter” – szólitja őt fel Árpád. A szöveg 
hiperbolák funkcióit betöltő állítások sorával közvetíti Bendegúcz 
felfokozott érzéseit: „Gott der Magyaren”, „die magyarische Sonne 
das Mutterland der Magyaren bescheint”, „extra Hungariam non est 
vita” (Bendegucz; 30–32). Sőt címerének jelszava is az „Eb a ki nem” 
lesz (Bendegucz; 33, 35, 36). Kiválasztottsága tudatában merész ter-
veket sző. Barátjával, a szintén nemesi származású Gyulával Csoma 
(Kőrösi Csoma Sándor) nyomában járva akarják megtalálni „apáink 
bölcsőjét”.

Május elsején indulnak a nagy útra (Bendegúcz, Gyula, Pista) és 
ebből az ünnepi alkalomból az eddig Herr von Szlanina alias Sza-
lonnay Gyulából Gyula Kolompos lesz. 

A 9. fejezet Chalupka kultúrkoncepciója szempontjából fontos. 
A dal, az anyanyelven énekelt dal identitásőrző funkciója kerül elő-
térbe. (Hojč a Sollen wir Magyaren werden? c. munkájában, amely-
re a Bendegucz szövege többször is utal a következőket mondja
e témában: „Es ist bekannt welch ein unverglichlichen Schatz an 
Volksliedern…die Slowaken an ihrer Sprache haben, die sich in eine 
fremde Sprache unmöglich übertragen lassen” – Hojč; 65). „Kdyz’ 
se mi dym z ust wine, Nedbam co swet zahyne” – énekli Pista, majd 
Gyula folytatja: „Sdymem mizne wsécka pece, Snym mi mladost 
wolne tece”. Mindketten: „Az se k hrobu dofagcjm.” (Bendegucz; 62) 
A „pipadalt” Pista egy diáktól, Gyula a Fejérpataky kalendáriumból 
tanulta, derül ki Bendegúcz lekicsinylő kérdésére adott válaszokból. 
(A megnemesített és a tanult ember közvetítésével „visszaadott” dal 
koncepciója is Kisfaludyt idézi). A népdal kapcsán kibontakozó első 
nyelvi vita során Bendegúczt elragadják a hazafias indulatok. Pokol-
ba kívánja az összes szlovák dalt, s kirohanását azért érdemes idézni, 
mert megjelenik benne egy – ez estben valós – utalás a szerző szemé-
lyére is: „Hole der Teufel euch und alle slowakischen Lieder, wie sie 
da zu Pesth erschienen sind, sammt dem Verfasser des Kocaurkowo” 
(Bendegucz; 63). A 11. fejezet rablótámadása a szlováktudását taga-
dó Bendegúcz képét korrigálja, aki némí erőszaknak engedve rájön, 
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hogy tud szlovákul is. A kaland után egy fogadóban megpihenve 
egy szintén túróci nemessel találkoznak. A magyar nyelvről és Szé-
chényiről folyik a beszélgetés, egészen pontosan a Lichtről (Világ).
A túróci és Gyula hangot adnak ellenérzéseiknek: „Beleidiger… 
Feind unserer Nationalität” (Bendegucz; 72). Az adott szövegkör-
nyezetben azonban Széchényi „értékelésének” kettős az éle, mert
a megjegyzések, ironikus felhanggal Széchényi még mindig nem 
kielégítően radikális hazafiasságának kritikájaként is olvashatóak.
A fejezet érdekessége a magyar nyelv szláv jövevényszavainak ugyan-
csak ironikus kontextusban való megtárgyalása: „Den táncz will ich 
mir weder von dem Deutschen, noch von dem Francosen, und am 
allerwenigstens von dem Slowaken wegschwazen lassen; denn kein 
Mensch auf dem ganzen Erdboden tanzt so schön wie der Magyar. 
Was ist denn ein ablak anders, als eblyuk?” (Bendegucz; 75).

A 12. fejezetben Besztercebányára (Neusohl) érkeznek, ahol az éj-
jeliőrök még a kuruc világból való Szalaj virasztaj, Szóljál virrasztót 
kiáltják (Bendegucz; 79). Gyula szerint a nemzeti érzést erősítené, 
ha ezt országszerte bevezetnék. Megjegyzendő, hogy a német erede-
tiben ezt az „eszmefuttatást” egy magyar nyelvű lapalji jegyzet egé-
szíti ki (amely a szlovák fordításból hiányzik): „A Nemzeti ségnek 
minden részben óhajtott feltüntetését nem kevésbé eszközölné, ha 
közhatározás által megállapítatnék, hogy e) az éjjeli örök számára 
magyar Jel szavak készítessenek, s ezeknek gyakorlása mindenütt el 
rendeltessen.” (Bendegucz; 79). A 13. fejezetből megtudjuk – mert az 
idő fontos szerepet játszik a történetben –, hogy már négy éjszakát 
töltöttek távol otthonaiktól. Az olvasó ekkorra már tudja, hogy gyak-
ran tévednek el, hogy leggyakrabban az evés ivás gondja gyötri őket, 
és a női nem társaságát sem vetik meg, ha az alkalom úgy hozza. 
Bár Pest felé tartanak, a disznósült illatára „Rimaszombáth” felé tér-
nek. Fura külsejükkel mindenhol feltűnést keltenek: a magas, vékony 
Bendegúcz kezei orángutánra emlékeztetnek, bajsza, mint a róka 
farka, arcszíne sárgás; Gyula alacsony, köpcös, Pista pedig még Gyu-
lánál is alacsonyabb és karikalábú. Rimaszombat felé haladva egy 
disznópásztortól kérdezik, merre is menjenek. A találkozás tanul-
sága kettős” egyrészt nyilvánvalóvá lesz, hogy ott is idegenek, ahol 
otthon vannak („daβ müβten sie doch wohl am besten wissen, denn 
sie wären ja nicht vom Monde herabgefallen“ – Bendegucz; 86), más-

részt a pásztor hívja fel a figyelmüket a közelben mulató diákokra, 
azzal az – egyébként ugyancsak kétértelmű – megjegyzéssel, hogy
a találkozás javukra válhat. Chalupkára jellemző módon a találko-
zást leíró 14. fejezetben többről van szó egy vidám eszem-iszomnál. 
A szlovák diákokban látja a megtartó erőt, meggyőződése szerint ők 
hivatottak biztosítani a szlovák nyelv jövőjét. (Hasonló álláspontot 
közvetít legismertebb, legjelentősebb vígjátékában a Kocúrkovoban, 
illetve a már említett Wirrenben is.) Bendegúcz és Gyula ebben a tár-
saságban nyelvi álcájukat levetni kényszerülnek: „da muβten sie sich 
denn zu den slovakischen Musen herablassen, und die Verstellung 
half nichts“ (Bendegucz; 88–89). (A diákokkal töltött idő pikantéri-
ája, hogy Bendegúcz lova váratlanul megellik, a diákok legnagyobb 
derültségére. A lovakhoz kapcsolódó történetek a regényben gyako-
riak és sokszínűek. A döglött ló esete, a makacs gebe különcsége, az 
ellopott ló megtalálása mind színes kockái az utazásnak. S ha átme-
netileg kevesebb a ló háromnál, akkor mindig Pista húzza a rövi-
debbet és gyalog kell követnie urait.) A külsőleg Don Quijotéra em-
lékeztető Bendegúcz mellett Gyula és Pista osztozik Sancho Panza 
szerepén (Gyula estében esetleg a Carrasco Sámson-i szereplehető-
ség is felmerülhet). Pista egyszerű, paraszti józanságának párja Gyu-
la egyfajta – a szövegben is kifejtett – elhatárolódása, aki helyenként 
mintha a kívülálló szemével látná a vállakozást: „Gyula blieb zurück, 
denn er konnte sich bei dem Anblick seines Reisecompagnons das 
Lachens nicht erhalten” (Bendegucz; 100).

A 16. fejezetben Bendegúczékat utoléri saját hírnevük. Gyula 
egy „Kaffehaus”-ban a Jelenkort olvassa, amely már tudósít a vál-
lalkozásról: „Ich habe kaum meinen Augen getraut: da stehen wir 
schon drin!” (Bendegucz; 105) A fejezet tartalmát a Hojč-i Sollen 
wir Magyaren werden? kérdésének körüljárása uralja. Chalupkát az 
a szándék vezérli, hogy a Bendegúczék ünneplésére összegyűlt tár-
saság nézetei, álláspontja minden józan olvasót gondolkodásra kész-
tessen. Áttételesen – a Wirrenhez hasonlóan – Széchényi nézeteivel 
polemizál a szerző az „idegen ajakuok” (Bendegucz; 108) kérdésé-
ben. Az „Él Magyar, áll Buda még!” – Kisfaludy Károly Mohácsából 
származó idézet a Világban (Széchényi; XIX) a magyarság megőrzé-
se bizonyosságaként jelenik meg, míg Chalupkánál az ellenségképpel 
operáló magyarosító törekvések tükre az a kétsoros, melyet alkohol-
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tól feltüzelt állapotában szaval egy magyarrá lett tanár: „Él Magyar, 
áll Buda még! Haldoglik a buta Tót.” (Bendegucz; 108). Az őket ün-
neplő Rimaszombatot elhagyva csak azt sajnálják, hogy a városban, 
ahol sok kálvinista él a szlovák nyelv még nem tűnt el teljesen.

A Miskolc felé vezető úton továbbra is közfeltűnés tárgyai („Man 
kam in Versuchung sie für Tartaren zu halten, von denen die 
Groβmütter so schauerliche Sachen zu erzählen wissen” – Bendegucz; 
120). Miskolcra érve – a tiszteletükre összegyűlt társaságban – ismét 
a nyelvhasználat kérdése dominál (18. fejezet), de Rimaszombathoz 
képest itt – legalábbis eleinte – több józansággal találkozunk, s ezek 
a józan vélemények Chalupka Wirrenjének rokonai: „Nicht also 
Atyámfiai; nein, mit Gewalt wird man bei der Sprache eben so wenig 
wie bei der Religion ausrichten” (Bendegucz; 125); „die Gewalt hat 
Gegengewalt erzeugt” (Bendegucz; 126); „der übertreibene Eifer 
Alles verdirbt” (Bendegucz; 127). A társaságot híres magyar írókra 
mondott tósztok lelkesítik: „von Bajza angefangen bis zum Vörös-
marty herunter” (Bendegucz; 129). Különösen akkor zajosak, mi-
kor olyan író kerül sorra, aki a szóalkotás terén jeleskedik: „Denn 
gerade das bewunderte man am meisten, was man nicht verstand. 
Bei alltäglichen Menschen die selbst ein Kisfaludy verstünde, wenn 
er lebte, fiel das Quecksilber auf Null herunter.” (Bendegucz; uo). 
A nyelvújítás eredményeinek ironikus felhangú kommentálása
a későbbiek során is megjelenik majd a regényben. Urak és szol-
gáik egyaránt jól mulatnak. A fejezet belső szerkezetének érdekes-
sége, hogy a szolgák szórakozása másolja az urak viselkedését (női 
cipőből isznak). (A szélesebb irodalmi kontextust figyelembe véve 
Csokonai Dorottyájának hasonló párhuzama joggal merül fel az ol-
vasóban. Csokonai ott van Chalupka Vén szerelmesében Dorottya
a „vén kisasszony” szerepeltetésével, jelen van a Starúš pliesnivecben 
is, Miska dala által). A cipőből való ivás intermezzója után élesedik a 
miskolci beszélgetés tónusa (az elfogyasztott alkohol mennyiségével 
arányban) és javaslatok hangzanak el, hogy minden idegent a hatá-
ron túlra kell utasítani (Bendegucz; 133–134), hogy az éjjeliőröktől 
felfelé a magyartudás legyen a feltétele bármely hivatal betöltésé-
nek (uo). Új témaként megjelenik a színház szerepének fontossága: 
„ein weit zwäckmäβigeres Mittel die Liebe der magyarische Sprache 
auch dem eingefleischten Slowaken beizubringen, als alle Kirchen 

zusamenngenommen” (Bendegucz; 138). A szöveg közli azt is, hogy 
a Liptóban vendégszereplő magyar színészek az ottani – a Trasoritkát 
játszó – dilettánsokat elhallgattatták. Egyrészt ismét a szerzőre muta-
tó utalással találkozunk (a Trasoritka Chalupka 1833-ban megjelent 
vígjátéka), másrészt nyilvánvaló – az információkat továbbgondolva 
–, hogy a szlovák színház a szlovák nyelv érdekében hasonlóan fon-
tos szerepet játszhat. 

A Bendegucz szerkezetére jellemző (ennek bizonyítéka a 18. fe-
jezet is), hogy fontos témákat követően rendszeresen jelennek meg 
a szövegben a legföldhözragadtabb, legmindennapibb események 
leírásai, amelyek egyrészt oldják a nyelvi, nemzeti témák generál-
ta feszültséget, másrészt nyilvánvalóvá teszik, mennyire abszurd 
ez a vállalkozás, főleg azért, mert Bendegúczék felkészületlenek, és
a nagy céllal össze nem egyeztethető módon korlátoltak. A 20. feje-
zetben érkeznek meg Budapestre, (Bendegucz; 141) és itteni kaland-
jaik a történet tetőpontjának tekinthetőek. Hosszas tanakodás után 
egy nyilvánvalóan vicces kedvű helybéli tanácsára az „Ellenbogen” 
nevű helyen szállnak meg, ahol a „dámák” barátságosan fogadják 
a mit sem sejtő triászt. Érkezésük híre gyorsan terjed. Kellemetlen 
közjáték a jurátusokkal való találkozás, akik szlovákul szólítják meg 
a híressé vált utazókat. „Unsere Kryptomagyaren befanden sich in 
einer unangenehmen Verlegenheit” (Bendegucz; 149) – konstatálja 
az elbeszélő és ez az a mozzanat, mikor az elbeszélő távolságtartása 
– a folytatás egészére jellemzően- tovább fokozódik. A 23. fejezettel 
záruló budapesti tartózkodás kulcsfontosságú színhelyei a Kaszinó, 
a lóverseny (dátumát pontosan meg is adja a szöveg: „der 23. Mai 
1833” – Bendegucz; 163) és az Akadémia ülése. A Kaszinóban a fo-
gadásukra mondott beszéd során olyan bután néznek, hogy a jelen-
lévők ezt a döbbenet számlájára írják. Bendegúcz és Gyula azonban 
nem azért értetlenek, mert nem tudnak magyarul, hanem mert nem 
értik a beszédbe szőtt új szavakat. Chalupka egyébként nemcsak
a regényben, hanem a Wirrenben is (Chalupka, 1842; 63) fenntartá-
sainak ad hangot a magyar nyelvújítással kapcsolatban. Az új szavak-
ban a megértés akadályát látja (különösen az idősebbek körében). 
A Kaszinóban folyó beszélgetés témája a magyar nyelv kiválósága 
és Csoma teljesítménye. Szórakoztató közjáték, hogy a jelenlévők 
Csomát és Körösit külön személynek tartják, míg egy régi vágású 
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magyar véget nem vet a vitának: „Csoma és Körösi az mind egy ku-
tya.” (Bendegucz; 157) (Csoma valóban aktuális téma 1833-ban, az év 
elején tette közzé a Tudományos Gyűjtemény Csoma levelét, reakci-
óként az 1832- es magyarországi pénzküldeményre. – Szilágyi; 225). 
A Kaszinóból, ahol válogatott vacsora helyett beszélgetniük kellett, 
éhesen indulnak szállásuk felé, és ekkor kerül sor arra a jelenetre, 
melyben a szöveg talán legdurvább kirohanása olvasható. Bendegúcz 
részeg, csendzavaró jurátusokhoz csatlakozik: „Es lebe der Magyar! 
Tod den Slowaken und den Deutschen!” – „Ja Tod und Verderben!” 
– kiáltja Bendegúcz is. (Bendegucz; 159) A szerző a durvaságot a ré-
szegség mögé rejti – a józan ész háttérbe szorul, és az ösztönök veszik 
át az irányítást. Másnap, a lóversenyen ismét a közszemlére állított 
magyarságé a főszerep, és a versenyt záró lakomán nemcsak Széché-
nyire, hanem Bendegúczékra is tósztot mondanak a jelenlévők (!). 
Este a színházban Kisfaludy Károly A pártütők című vígjátékát látják. 
Kisfaludy említett darabja jellegét tekintve a bohózathoz áll közel 
(Bajza; 168–169), a Bendegucz szövegkörnyezetében azonban témája 
– a magyar nyelvű színjátszás ügye – révén válik fontossá. Kisfaludy 
Chalupkát inspiráló szerepe vitathatatlan, s ha nemcsak a Bendeguczt 
vizsgáljuk, hanem kitekintünk vígjátékaira is, akkor láthatjuk, hogy 
pl. akár A pártütők korlátolt falusi elöljáróiban és asszonyságaiban 
is a Chalupka-vígjátékok szereplőtípusainak előképeit láthatjuk. Az 
Akadémia ülésén való résztvétel, és az ott megtartott beszéde hatá-
sa alatt álló Bendegúcz abban reménykedik, hogy képe megjelenik 
a Magyar tudós társaság évkönyveiben: „und er einen ehrenwollen 
Platz neben Kazinczy einnehmen werde” (Bendegucz; 165). 

Az út további fontos állomása Debrecen (25. fejezet), ahol térdig 
ér a sár; de itt is „Vivat”-tal fogadják őket, és este – a debreceni kán-
torok – dallal köszöntik a három hírességet. Bendegúcz könnyezni 
kezd, mikor Csokonai „Földiekkel játszó”-ját hallja; sőt Gyula és Pista 
is magyarul énekelnek. Bendegúcz számára Debrecenben az a legfon-
tosabb, hogy lássa Csokonay sírkövét, amelyet végül – felirata miatt 
– túlzónak tart: „Bendegúcz hatte jedoch, trotz dem daβ er sich zu 
dem Formula consensus helvetici bekannte, so viel Selbstständigkeit 
des Urtheils behalten, das er die Grabschrift des magyarischen Vir-
gil, Horaz, Ovid, nämlich des Csokonay ein wenig übertrieben fand” 
(Bendegucz; 183). Az idézett gondolat az eddig megismert Bendegúcz 

képével nehezen összeegyeztethető, bár láthatjuk őt a nagyságot 
irigylő kisemberként, az irodalmi kontextus ismeretében azonban 
máshogy is értelmezhető: ha Kazinczy mellé szeretne kerülni az arc-
képcsarnokban, akkor – mert Bendegúcz ilyen ember – az ő oldalá-
ra áll a sírfelirat ügyében. (A teljesebb szövegjelentés kialakításában
a debreceniek kálvinista magyarsága is hangsúlyos elem!) 

A folytatásban Bendegúcz és társai Erdélyen át utaznak, de eddigi 
tapasztalataiktól eltérően az erdélyiek hűvösen fogadják őket, a ko-
rábbi ünnepléseknek nyoma sincs. Itt szembesülnek azzal, hogy nem 
tudják hová mennek, hol is keressék a magyar nyelv bölcsőjét: „Sind 
sie von Atelkuzu, sind sie vom Ural her eingewandert? Haben sie 
erst am Ural, oder am Kaukasus, oder in Jguhrien gewohnt? Wissen 
Sie denn auch, was die Finnewelt war? Wenn Sie nota bene glauben, 
daβ die Magyaren dort ihre Ursitze hatten. Haben Sie Horváth ’s
Raizolátok studirt?” (Bendegucz; 188). Az erdélyiek józanságának 
tükrében jól látható a vállakozás reménytelensége. Bendegúczék 
honvágya egyre erősebb, de tudják, eredmény nélkül nem mehetnek 
haza, mert csak nevetnének rajtuk.  Az sem javít hangulatukon, hogy 
tévedésből gyújtogatással vádolják őket. Bendegúcz ekkor már úgy 
érzi, megpróbáltatásaik 12 sorstragédia anyagát is kitennék, Gyulát, 
aki a pénzügyeket intézi, anyagi gondok nyomasztják, Pistának pedig 
annyira elege van mindenből, hogy a szökés gondolata foglalkoztatja, 
és felrója Bendegúcznak, hogy az út során végig embertelenül bánt 
vele. Bukarest, ahová orosz kozákok kíséretében érkeznek, a megvál-
tás helyszíne lesz számukra. Magyar szót hallanak az utcán, és amikor 
megbizonyosodnak arról, hogy a városban népes magyar közösség 
él, úgy érzik, elérték a kitűzött célt, magyarokat találtak ott, ahol nem 
is számítottak rá. „Felfedezésüket” Bendegúcz Amerika felfedezésé-
hez hasonlítja. „Wo hat es vor uns einem Sterblichen gegeben, der zu 
Bukarest diese Entdeckung gemacht hätte?” (Bendegucz; 226) – teszi 
fel elvakult, naiv önteltségében a kérdést, amely egyértelművé teszi, 
mennyire nevetséges, kicsinyes, sajnálatraméltó az egész vállalkozás 
a bugyuta Bendegúcz-zal az élén. Hatásfokozó elem annak felsorolá-
sa, milyen sajtótermékek címlapjain kap – reményei szerint – helyet 
a felfedezés híre: Magyar Kurir, Jelenkor, Tudományos Gyűjtemény, 
az Akadémia évkönyvei, Tudománytár, Magyarországi Minerva, 
Kritikai Lapok, mindkét (!) Auróra. (Bendegucz; 227). Pistának ek-
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kor végleg elege lesz mindenből és megszökik. Bukaresti tartózko-
dásuk során (32. fejezet) még egyszer terítékre kerül mindaz, ami
a nyelv és nemzetiség kérdésében a történet során felmerült: a ma-
gyar nyelv kizárólagosságának kérdése, a nem magyar anyanyelvek 
kirekesztése (a nem magyar anyanyelvűek anyanyelvének megkérdő-
jelezése, illetve az anyanyelvnek a magyar nyelvvel való azonosítása), 
az egyház és a tanárok elvárt szerepe a magyar nyelv terjesztésében, 
a magyar nyelv ügyét szolgáló megyei rendeletek, a nyelvtudás és
a hivatali helyek betöltésének összefüggései, a színház szerepe a nyelv 
szolgálatában. 

Céljukat elérve úgy érzik, elindulhatnak hazafelé. Az út ekkor már 
nagyobb kalandoktól mentes, csak néhány kisebb epizód színesíti:
a táborozó cigányokkal való találkozás, és Bendegúcz lovának meg-
találása, a határon elrendelt karantén, ahol utolérik a büntetéstől ret-
tegő Pistát – aki bocsánatot nyer – és ahol távozóban két csinos, jeru-
zsálemi zarándokútról visszatérő lengyel hölggyel ismerkednek meg. 
Többé már az újságok sem írnak róluk. Otthon Pista végül mégis 
megkapja az ígért házat és földet, Gyula elveszi az egyik lengyel höl-
gyet, és Bendegúcz, akit felesége nem fogadott túl lelkesen, azt terve-
zi, hogy a jövőben újra útra kel – ha az egészsége engedi (!). 

Chalupka műve Goldsmith Vicar of wakefield c. regényéből vett 
idézettel zárul: „There are an hundred faults in this thing, and an 
hundred things might be said to prove them beauties. But it is 
needles. A book may be amusing with numerous errors, or it may be 
very dull without a single absurdity.” (Bendegucz; 253–254).

III

Bendegúcz, aki azért kel útra társaival, hogy a magyar nyelv bölcsőjét 
megtalálja, kiválasztottnak és elhivatottnak érzi magát; felkészület-
lensége azonban előrevetíti a vállalkozás kudarcát. Chalupka regénye 
– állítja Ján Števček – a felvilágosodás intellektuális variánsát képvise-
li; témája univerzalitása révén az általános emberi kifejezője (Števček; 
48) – és ez az értelmezés a reménytelen vállalkozásokba fogó ember 
képét hangsúlyozza. A szöveget a szórakoztatva tanítani elve hatja át, 
s ez Chalupka egész életművének meghatározó vonása (Kákošová; 

370). A regénynek ezt a specifikumát figyelembe véve léphet be
a szöveg vonzáskörébe Fáy András A Bélteky-ház c., 1832-ben meg-
jelent regénye (tanregény!), annál is inkább mivel Bendegúcz tanítta-
tásának gondja, felelőssége az anyáé, aki „von Bélteky” (Bendegucz; 
20). Egyértelmű állásfoglalás helyett a Bendeguczt a választási le-
hetőségek felkínálása jellemzi, utalásrendszere ennek ellenére jól 
felismerhetően közvetíti Chalupka koncepcióját, melynek lényege:
a magyar nyelvvel körülvéve, azzal együtt élve, a nyelvi törekvések 
stratégiájából tanulva küzdeni a szlovák nyelv pozíciójáért. A szöve-
get alakító kontextus alapján tényként fogadható el, hogy az 1841-ben
megjelent regény célközönsége egy mai értelemben vett anyanyelvi 
olvasó szintjén volt képes értelmezni a szöveget, a ma szlovák olva-
sója azonban útmutatásra szorul, hiszen a többség számára a regény 
magyar vonatkozású információinak zöme „halott”. 

A szlovák fordítást készítő Ormis ezért tartotta fontosnak a szöveg 
jegyzetekkel és magyarázatokkal való kiegészítését (természetesen 
nem csak a XIX. századi magyar kontextus szorul magyarázatra, de 
jelen összefüggésben csak ennek megfigyelése a cél). A Poznámky
a vysvetlivky külön tanulmány tárgya lehetne. Néhány példa illuszt-
rálhatja a megoldásra váró kérdéseket: Dugonics András „Andrej 
Dugonics” és „prepiaty šovinista”, az Etelka „primitívny román” 
(Ormis: Poznámky; 145); a „Boh Maďarov” egy „posmešok” (i. m.; 
146); Vörösmarty keresztneve „Michal”, Bajzáé „Jozef ” (i. m.;156); 
ugyanakkor Kisfaludy Károly (– a magyar vígjáték atyja, akár-
csak nálunk Ján Chalupka – i. m.; 146), aki háromszor is szerepel 
a Poznámkyban (146, 156, 159) következetesen „Károly”; Csokonai 
Vitéz Mihály nevét zárójelben egészíti ki a „Michal” (i. m.;160); Ka-
zinczy azonban csak „Fraňo” (i. m.; 159). A Poznámky a vysvetlivky 
jelenlegi formájával szembeni fenntartások ellenére bizonyossággal 
állítható, hogy ezek a magyarázatok nélkülözhetetlenek a szlovák 
olvasó számára, ugyanúgy, ahogy nélkülözhetetlenek a magyar, la-
tin, angol (esetenként francia) megszólalások lapalji fordításai is.
A magyar szövegrészek fordításával kapcsolatban azonban meg kell 
jegyezni, hogy a Chalupka által szinte valamennyi fejezet címéhez 
csatolt – kizárólag magyar – idézetek Ormis fordításában csak szlo-
vákul szerepelnek (ahol Chalupka megadja a szerzőt, ott a szlovák 
fordítás is mindig jelöli). A német szövegben ez olvasható:
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1. I tol volt, hol nem vólt; 2. Jól hordozták, jól nevelték – Faludi; 
3. Ø; 4. Nincs hozzá hasonlo kilencz vármegyében – Faludi; 5. Most 
köstolom elöször még Edességed szerelem – Terhes; 6. No csak sze-
relmeskedjetek – Terhes; 7. Boldogítsatok bennünket , S vélünk édes 
nemzetünket - Csokonai; 8. Ne gondoljunk a sirással, Sem a pityer-
géssel – Amade; 9. Már Isten hozzátok jó vitéz rokonim – Balassa; 
10. Éhel az ő népe olly igen nyomorog – Tinódi; 11. Kereke forgását 
Látom szerencsének – Kohári; 12. Méreggel el telénk – Csokonaj; 13. 
El fogadja szavát sokos javallását – Dugonics; 14. Szép élet! vig élet! 
Soha jobb nem lehet – Amade; 15. A lankadó bajnok le rogy – Kisfa-
ludy; 16. Igunk, lakjunk egy mással vigan szeresetből – Balassa; 17. 
Jó szerecsen lovak Alatok ugrálnak – Balassa; 18. A főés test fogjon 
kezet, Egy értelem, egy érzet! – Kisfaludy; 19. Atölelem az egész vi-
lágot – Dayka; 20. Nagy városon nézik – Amade; 21. Idvez légy, szép 
hajnal – Csokonay; 22. Szikrát üt a paripája; 23. Jer! imé nimfája már 
a vig Dunának – Csokonay; 24. Nétkem igen nagy kárt tellek Selym 
et mindent öszve ettek ö szve rágták szép sleppem et – Csokonay; 
25. Kihoz a mély sárból – Rádai; 26. Oh én édes hazám, te szép ma-
gyar ország – Balassa; 27. Hová ragadtok – Virág; 28. – immár Isten 
hozzád – Balassa; 29. Koridon fel tette két mázsás ártány át – Faludi; 
30. Oh Uram engedj erőt, hogy tűrhessek – Rádai; 31. Magyar, haj-
nal hasad; 32. A nemzeti nóta pereg – Csokonay; 33. De most már 
menni kell – Vörösmárty; 34. Bocsáss meg ég, ha vétkezett, neki! 
– Vörösmárty; 35. Halljátok meg: Ha egyszer én eb bújok Engem 
senki többé sehol fel nem talál – Raday.

A regénnyel kapcsolatban felmerülő magyar olvasó, szlovák ol-
vasó kifejezések csupán átvitt értelemben használható segédfogal-
mak egy lehetségesnek képzelt olvasati kulcs értelmében. A magyar 
olvasó a regény domináns kultúrközegét, a szlovák olvasó (akár
a szlovák fordítás létét figyelmen kívül hagyva) a megszólítottság, 
a célszemély pozícióját jelöli. Nyelvi szempontól csupán egy német 
nyelven írt szövegről van szó, amely azonban egy többnyelvűséget 
feltételező (elváró) közegre utal. Akár kísértést is érezhetnénk, hogy 
egyfajta multikulturális koncepció esetleges modelljét keressük
a regényben. A megjelenését követő évek és évtizedek azonban saj-
nos az Ungarische Wirren und Zerwürfnisset író Chalupkának adtak 
igazat.
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Zuzana Drábeková

Podoby humoru a irónie
v diele Daniela Katza

Tiivistelmä: Kirjoituksessa käsitellään Daniel Katzin romaanien huumo-
rin laatua komiikan teorioiden valossa. Kirjailija käyttää komiikan erilaisia 
keinoja sekä kerronnassa että henkilökuvauksen ja kielen tasolla: tilanne-
komiikkaa ja kontekstuallista komiikkaa, komiikan tekniikkoja: liioittelua, 
käänteisyyttä, toistoa, rinnastusta, virhettä. Daniel Katzin huumori, lähinnä 
hänen ironiansa ja itseironiansa on kuitenkin lähempää keski-eurooppa-
laista kirjallisuutta kuin suomalaista, jolle instituuttien ironisiontilla ei ollut 
pitkä perinne. 

Kľúčové slová: prostriedky komického, zámena, inverzia, nedorozumenie, 
opakovanie, mystifikácia 

1. Úvod

Fínsky spisovateľ Daniel Katz je humoristom par excellence. Príznačné 
je, že keď sa tento polyglot rozhodol naučiť po slovensky, ako hlavný 
študijný materiál mu poslúžila „učebnica v-tipológie a ž-artizmu“ 
Jána L. Kalinu Tisíc a jeden vtip. Len čo zvládol slovenčinu, pustil sa 
do prekladania textov piesní Milana Lasicu, ktoré ho oslovili.

2. Severský či „stredoeurópsky“ autor?

V úvode švédskej antológie fínskeho humoru Konstiga saker de 
skrattar åt (= Smejú sa čudným veciam) jej zostavovateľ Tapani 
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Suominen píše: „Daniel Katz je jedným z najväčšmi medzinárodne 
orientovaných spisovateľov… Ak by si niekto vytýčil cieľ vytvoriť 
harmonický moderný obraz Fínska, potom by bol tento autor zrejme 
celkom nepoužiteľný“ (Suominen 1991, s. 19). Mnohí recenzenti 
si všimli Katzovu odlišnosť a vyzdvihovali autorov farbistý štýl
a verbálnu akrobaciu, ktoré v čase, keď začal písať, neboli pre fínsku 
literatúru príznačné. Göran Schildt jeho dielo charakterizoval 
slovami: Katz debutoval „v 1969 knihou, ktorá sa ako farbami hýriaca 
andulka vyčlenila spomedzi tradičných sivých lesných vtákov fínskej 
prózy…“ (Schildt 1979) .

Paradoxne, stredoeurópsky kultúrny kontext je voči dielam Da-
niela Katza priaznivejší, otvorenejší než kultúrny kontext jeho rod-
ného Fínska. Daniela Katza, „dvojnásobného“ predstaviteľa fínskych 
menšín (má židovský pôvod a švédsky materinský jazyk) by sme 
mohli označiť aj za „viacdomého“ autora, keďže jeho dielo je už dnes 
organickou súčasťou niekoľkých európskych literatúr (Ďurišin 1992, 
s. 165). Za „svojho“ ho považujú okrem Nemecka a Francúzska aj
v takmer všetkých stredoeurópskych krajinách, kde v preklade vyšli 
aspoň dva-tri jeho romány.

Odlišnosť Daniela Katza v domácom literárnom kontexte spočíva 
okrem iného v jeho ironickom a sebaironickom postoji k zobrazo-
vanému materiálu. Fínski literárni vedci označujú podobný prístup 
za kultúru druhého stupňa (toisen asteen kulttuuri) (Alapuro 1997),
v ktorej sa všetko skúma v kultúrnom kontexte: prostredníctvom 
hry, irónie a citátov, zatiaľ čo v donedávna dominujúcej fínskej kul-
túre prvého stupňa (ensimmäisen asteen kulttuuri) sa interpretácie 
uvádzali vždy do súvislosti s realitou. Slovo je vo Fínsku vážna vec. 
Keď sa niečo povie, presne tak sa to aj myslí. Literárna vedkyňa Lea 
Rojola uvádza, že v predstavách fínskeho čitateľa dlho prevládal ná-
zor, že príbeh sa musí zhodovať s realitou, čitateľ veril, že vychádza 
zo skutočnosti. V irónii sa pre Fínov skrývalo niečo pochybné, po-
dozrivé, neurčité. „Fínskosť“ buduje na poctivosti, do ktorej sa iró-
nia nehodila. Pravda a inštitúcie, ktoré majú túto pravdu a pocti-
vosť reprezentovať, sú pre Fínov sväté. Literárny vedec Juhani Niemi 
podobný kód čítania nazýva mimetickým. Na rozdiel napríklad od 
Francúzov vo Fínsku čítali fikciu tradične ako dokument. Situácia sa 
však prinajmenšom od 90. rokov 20. storočia mení a aj podľa výsku-

mov Juhaniho Niemiho sa Fíni „učia čítať diferencovanejšie“ (Niemi 
1991, s. 131). 

Daniel Katz však okrem toho, že sa k svojej fínskej identite hrdo 
hlási, je aj prvým fínskym židovským spisovateľom. V jeho postoji 
k skutočnosti, ktorý osciluje medzi humorom a iróniou je prítomné 
aj židovské spochybňovanie zdanlivo samozrejmých vecí. A práve 
svojim ironickým a sebaironickým prístupom je tento zaujímavý fín-
sky autor vo veľkej miere aj stredoeurópskym. Absenciou rešpektu
k inštitúciám akými sú štát, cirkev, armáda, vojna a pod. netypickou 
pre fínsku literatúru a taktiež obrovským množstvom iných národov 
a národností, ktoré zaľudňujú jeho diela.

3. Podoby humoru v diele Daniela Katza

Daniel Katz využíva v svojej tvorbe bohatý register jazykových a mi-
mojazykových prostriedkov humoru. Príznačná je preňho jazyková 
hravosť. 

Tri romány, z ktorých tu budeme predovšetkým vychádzať, sú 
napriek tomu, že v nich môžeme pozorovať aj podobnosť motívov, 
prostriedkov na dosiahnutie komickosti, v celku odlišné. Z troch 
tzv. makroteórií komiky, ktoré vysvetľujú príčiny vzniku komického 
(Borecký 2000, s. 45-46) v každom z románov dominujú znaky inej, 
čo však neznamená, že by v nich neboli do značnej miery zastúpené 
aj prvky ostatných. 

V debute Daniela Katza Kun isoisä Suomeen hiihti (1969, po česky 
Když dědeček lyžoval do Finska, 1993) sa uplatňuje v značnej miere 
teória relaxácie, v súlade s ktorou je komika prejavom slobody, pl-
nosti ľudského života, prebytočnej energie, ktorá hľadá cestu k uvoľ-
neniu. Už aj názov románu naznačuje humoristický postoj autora
k zobrazovanému materiálu. 

V románe Antti Keplerin lait (1987, po slovensky Zákony Anttiho 
Keplera, 2009) nachádzame predovšetkým prvky teórie inkongru-
encie, ktorá vychádza z názoru, že komika je založená na kontraste, 
prekvapení, spojenia čohosi nepatričného, nesúrodého a neladiaceho, 
narúšajúceho harmóniu. Absurdita je založená na výraznom vyboče-
ní z bežnej logiky a reality, s nezmyslom pracuje zámerne, cielene. 



196 197

A napokon, v azda najvážnejšom románe autora Saksalainen sika-
koira (1992, slov. Nemecký svinský pes, 1998) dominuje teória supe-
riority, vychádzajúca z názoru, že podstatou komiky je získanie pre-
vahy nad ostatnými. Komika má slúžiť na zosmiešnenie, zneváženie, 
je vnímaná ako prejav útoku, nepriateľstva, neprajnosti. Schopnosť 
vyjadriť toto všetko je pričítaná najmä irónii a satire. 

3. 1 Prostriedky komického

3. 1. 1 Situačná komika

Humorné situácie vznikajú v dielach Daniela Katza z á m e n o u 
postáv, textov, súhrou okolností, zlou informáciou, nesprávnym 
výkladom výrazov, udalostí, ktorá je rôzne motivovaná. 

3. 1. 1. 1 Zámena m e n a
Rozprávač, ktorý si v detstve priviedol domov ruského kamaráta, 

aby sa popýšil pred svojimi rovesníkmi, dokáže kompenzovať svoje 
nedostatočné jazykové znalosti: „Tam jsem pyšně představil svého no-
vého kamaráda vejtahům z našeho dvora. Ptali se, jak se jmenuje, ale 
já se na to Rusa nedokázal optat, a tak jsem ho radši rovnou překřtil 
na Alexeje. Tvářil se mírně udiveně…“ (Katz 1993, s. 134).

3. 1. 1. 2 Zámena  t e x t u
Veliteľ v debutovom románe Daniela Katza prečíta vojakom od-

chádzajúcim na front 1. svetovej vojny denný rozkaz plný vzletných 
fráz, o ktorom vysvitne, že pôvodný text ktosi zamenil za slová 
Júliusa Caesara z Galskej vojny. Vojaci sú zmätení, nevedia, proti 
komu a prečo idú bojovať. „’Kimbrové? Tenkterové? Slyšel už někdo 
něco takového?‘ zavrčel starší voják. ‚Někdo se definitívně zbláznil.‘… 
‚Proti komu vlastně bojujeme?… Vůbec nemluvil o Němcích! Proč? 
Může mi někdo říct, proti komu máme bojovat?‘“ (Katz 1993, s. 37). 
Hlavný hrdina Benno sa napokon s istým klampiarom zhodnú, že 
idú brániť vlasť, ktorá patrí iným a prelievať krv, ktorá je ich (Katz 
1993, s. 34-35). 

Ako keby sme čítali anekdotu z prvých desaťročí 20. storočia
z knihy Židovský humor od Josepha Klatzmanna: „Pýta sa nemecký 

dôstojník židovského vojaka: ’Prečo musí byť vojak pripravený po-
ložiť život za svojho cisára?‘ – ’Ozaj, prečo vlastne?‘ odpovie Žid.“ 
(Klatzmann 2000, s. 36). Milan Kundera pri porovnávaní vojnovej 
literatúry vo všeobecnosti so Švejkom uvádza, že zatiaľ čo u Homéra 
a Tolstého mala vojna jasný zámer: bojovalo sa o peknú Helenu ale-
bo za Rusko, Švejk a jeho spolubojovníci idú na front bez toho, aby 
vedeli prečo, a čo je hroznejšie, bez toho, aby ich zaujímalo, prečo 
(Kundera 1989). 

3. 1. 1. 3 Nedorozumenie
Komický efekt vyvoláva aj nedorozumenie (Bergson 1994, s. 49) 

Nesprávne pochopenie cudzieho slova môže viesť k nedorozume-
niu, ktoré však u Katza nie je osudné: buď sa hneď vysvetlí alebo sa 
popri ňom prejde bez povšimnutia. Bennov syn pochopí ruské slovo 
„upal“ vzťahujúce sa na otca, ktorý odišiel na vojnu namiesto „spa-
dol“ (vlastne vypadol z vlaku) ako „padol“ (Katz 1993, s. 49).

Absurdnosť vojnovej mašinérie ukazujú scény, v ktorých sa armá-
da dáva bezhlavo do pohybu nedopatrením, keď hlavný „hrdina“ či 
antihrdina Benno dvakrát zatrúbi na kornet: v prvom prípade si na 
peróne pred odchodom do 1. svetovej vojny kontroluje, či má kornet 
v poriadku a zatrúbi. Dôstojníci to považujú za znamenie na odchod 
a rýchlo zvolávajú roty. „Stát… stát… kam běžíte… to já troubil jen 
tak.“ (Katz 1993, s. 32). Druhýkrát chce Benno vyskúšať svoj nový 
kornet, ktorý mu opravil kamarát klampiar, keď vojaci čakajú v zá-
kopoch. „Sám ďábel posedl bukový les; ruské dělostřelectvo zahájilo 
palbu, důstojníci volali: ’Do útoku! Marš, marš!‘, vojáci křičeli z plných 
hrdel Hurá! A šplhali ze zákopů – začal útok proti ohromeným Ra-
kušákům…“ (Katz 1993, s. 49). 

3. 1. 1. 4 Inverzia
je postup, keď sa situácia obráti a postavy si vymenia úlohy (Ber-

gson 1994, s. 48). Hlavný hrdina románu Nemecký svinský pes fín-
sky Žid Mauri Pertuska uvažuje o svojom známom z posilňovne, 
neofašistovi. „V sprche som si všimol, že je obrezaný. Aké absurdné! 
Na ňom ten malý zákrok vykonali, na mne nie. Keby do sprchárne 
vtrhla banda esesákov poľujúca na Židov, ktorého z nás dvoch by asi 
odviedli? Im by bolo zbytočné vysvetľovať, že to bol klinický zákrok, 
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že mal v detstve zúženú predkožku. Život jednostaj vyťahuje zlé vti-
py, ale v tomto bola jasná irónia. Nesporne jedna z najväčších irónií 
osudu v živote!“ (Katz 1998, s. 88)

3. 1. 1. 5 Opakovanie,
alebo „čertík na pérku“ , teda „obraz pružiny, která se stlačí, vy-

mrští a opět stlačí. Získáme jeden z obvyklých postupu klasické ko-
medie, opakování“ (Bergson 1994, s. 40, s. 47). Takéto opakovanie, 
pôsobiace komicky, sa v dielach Daniela Katza vyskytuje na rôznych 
úrovniach, napríklad v podobe amplifikácie, keď sa rovnaká vec opa-
kuje z niekoľkých hľadísk. Neraz sa opakované významy stupňujú, 
gradujú, napríklad „dědeček… byl ze všech nejmenší, za druhé byl 
Žid a za třetí byl nejmenší ze všech Židů“ (Katz 1993, s.7).

Niekde sa opakovanie slov vracia ako refrén, aby zdôrazňovali 
výpoveď: „vypukla rusko-japonská vojna, tá zo všetkých vojen snáď 
najnezmyselnejšia…“ (Katz 1993, s. 5); „búrska vojna, tá zo všetkých 
vojen snáď najnezmyselnejšia, skončila.“ (Katz 1993, s. 21) „vypuk-
la prvá svetová vojna, tá zo všetkých vojen snáď najnezmyselnejšia“ 
(Katz 1993, s. 29). Táto veta akoby parafrázovala vetu z klasického 
fínskeho vojnového románu Neznámy vojak: „Vtedy už bola dobo-
jovaná fínska Zimná vojna, zo všetkých doterajších vojen najlepšia, 
lebo v nej vyhrali obe strany“ (Linna 1958, s. 5).

Hromadenie významov vo viacerých dielach autora súvisí s mo-
tívom absurdnej reťazovej pomsty niekomu inému ako pôvodcovi 
ich nešťastia: „Čas od času – to když nebyli v stavu platit dluh rot-
schildovi – posedl Bělorusy zlý duch. Aby si ulevili, uspořádali men-
ší pogrom a povraždili desítky chudých Židů. Skupinka mladých 
Izraelitů pak jednou utvořila ochrannou gardu, která se vypravila 
do Palestiny, a za zvěrstva, jež jim učinili Bělorusi, se krutě pomstila 
– Arabům“ (Katz 1993, s. 6). 

„Narodil som sa v roku 47… O rok neskôr bol založený Izrael-
ský štát a viedla sa víťazná obranná vojna. Nasledovali ju dve útočné 
obranné vojny a jedna protiútočná. Na úder sa odpovedalo protiú-
derom. Na protiúder sa odpovedalo preventívnym úderom. Na há-
dzanie kameňov sa odpovedalo plastovými, na plastové ostrými pro-
jektilmi. Hodeniu očkom sa predišlo hodením do oka“ (Katz 1998, 
s. 90). 

3. 1. 1. 6 Stret dvoch odlišných kultúr
V dielach Daniela Katza sú často konfrontované javy, ktoré

v jednej kultúre pôsobia normálne, v inej vyvolávajú počudovanie, 
smiech. 

Arabská kultúra je konfrontovaná s európskou v románe Zákony 
Anttiho Keplera. Čašník v káhirskom hoteli „keď míňali deviate po-
schodie, … zakotkodákal a zakikiríkal ako kohút a nahlas sa zachi-
chotal. Chcel tým naznačiť, aké je smiešne, ak je podľa Európanov 
zábavné, že na bočnej streche ôsmeho poschodia je hydináreň“ (Katz 
2009, s. 13). Arabi zase nevedia pochopiť podstatu fínskej sauny, ne-
vedia si predstaviť, že v saune môže vládnuť neerotická atmosféra 
(Katz 2009, s. 149).

3. 1. 1. 7 Mystifikácia
Daniel Katz je aj majstrom mystifikácie, blufovania. „Schopnost 

uvádět někoho v omyl tak, aby dotyčný záměnu nepozoroval, se 
nazývá mystifikace“ (Pytlík 2000, s. 47). K autorovým častým po-
stupom patrí, že vo svojich dielach používa nielen vedecký resp. 
pseudovedecký jazyk, štýl, ale píše o rôznych vedeckých teóriách, na-
príklad o lingvistických, astronomických, matematických a iných té-
mach. „Profesor altajských jazyků… Anton Antonovič Dějatnikov… 
napsal vědecké pojednání, podle něhož pro řeč dagestánských Židů 
byla příznačná slovní zásoba osetštiny, kabardinský způsob tvoření 
vidu a četná tatarská citoslovce v astrachaňském nářečí (Katz 1993, 
s. 7). Daniel Katz spomína vo svojich dielach o. i. Kalvínovo učenie 
o predestinácii (Katz 1992, s. 11), Hubblov zákon (Katz 2009, s. 63),
Greimasovu teóriu o všeobecnej typológii pravidiel (Katz 1998,
s. 159) a iné. Tieto pasáže mystifikujú čitateľa a ich funkciou môže 
byť zvyšovanie vierohodnosti výpovedí.

Jeden príklad na akúsi „sekundárnu“ mystifikáciu zo strany roz-
právača, fínskeho scenáristu Anttiho Keplera, ktorý sa na toalete ká-
hirského hotela stretne so svojím známym arabským spisovateľom 
Fuadom Batalom. Ten sa omylom domnieva, že Kepler prišiel na 
arabský zjazd spisovateľov, nasilu ho vtiahne do sály preplnenej ľuď-
mi a donúti ho, aby pred účastníkmi, ktorí nevedia ani slovo po fín-
sky, zarecitoval nejakú svoju báseň. „Báseň, ktorú vám prednesiem, 
ak mám byť presný, nie je iba mojou básňou, je to spoločná báseň 
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celého národa. Hovorí sa v nej o láske a bratstve… aj k zvieratám, 
a najmä k deťom. Hovorí sa v nej o hviezdach a o kolosálnosti ne-
beskej klenby, ktorá nás tlačí k zemi na kolená a znova nás dvíha do 
vzduchu a dáva nám krídla… Máme len túto malú planétu a musíme 
sa s tým zmieriť, my všetci, moslimovia, kresťania, židia a kto všet-
ko tu ešte sme, suniti a šiiti, Američania a Rusi, Fíni a Egypťania… 
Dosť bolo výpočtov, pomyslel si, rýchlo začni vymýšľať tú báseň…“ 
(Katz 2009, s. 154). A Kepler vymyslí zlátaninu zo všeobecne zná-
mych fínskych vianočných a iných piesní a veršovačiek, básní fín-
skych autorov, ktoré obecenstvo – netušiac o čom hovorí – prijíma
s obrovskými ováciami. 

3. 1. 2 Komika charakteru

Postavy diel Daniela Katza sú často antihrdinovia, malí ľudia. 
Niekedy vyvolá komický účinok vonkajší výzor postavy, ktorý sa 
odchyľuje od bežnej normy (v debute autora Bennova nízka postava 
a nezvyčajne vysoká postava jeho otca) Komickú stránku doplňujú 
vnútorné charakterové rysy (napríklad Bennova márnomyseľnosť: 
svoj malý vzrast sa snažil kompenzovať tým, že si v armáde žiadal 
dlhší meč alebo že pri fotografovaním pózoval pred starostlivo 
vybraným pozadím. Kto ho poznal len z fotiek (aj jeho nastávajúca, 
s ktorou si najprv len písal), si mohol myslieť, že má dva metre (Katz 
1993, s. 12). Benno pomaly rástol. „Ve čtrnácti dosáhl půldruhého 
metru a na této nížce také skončil… Dědeček ztratil trpělivost a proklel 
svého otce. Pak se ho ale zmocnilo podezření, že jeho otec nebyl jeho 
otec, že je parchant. A pro změnu proklel matku, že zhřešila s nějakým 
krajinou“ (Katz 1993, s. 8).

Smiešne pôsobí aj Bennova dobrácka naivita. „Občas se … poko-
ušel obrátit všechno na žert, neboť byl od přírody optimistické nátury. 
Musí si přece chlapci na někom vybít svou agresivitu. A snad se takto 
podaří zabránit vojně“ (Katz 1993, s. 8).

3. 1. 3 Jazyková komika

Daniel Katz dosahuje vo svojich dielach komický účinok širokou 
škálou prostriedkov z rôznych vrstiev jazyka: lexiky, frazeológie, 

celej gramatiky. Dôležitý je kontext, v ktorom sa jednotlivé výrazy 
použijú. 

Autor polyglot často používa komicky pôsobiace cudzojazyčné 
slová, ich skomoleniny. Jeden príklad za mnohé: Arabský kolega fín-
skeho spisovateľa Keplera prekrstí známe fínske lyžiarske stredisko 
Lahti na arabsky znejúce Al-Ahti (Katz 2009, s. 153 ). 

Vnímavý autor si všíma absurdne znejúce, resp. nesprávne použí-
vané gramatické kategórie.

3. 1. 3. 1 Plurál majestaticus
V rozhlasovej hre A zrazu boli ľudia preč (Ja yhtäkkiä väki oli 

poissa, 2006) unavený Boh, ktorý si od fínskeho klampiara požičal 
meno Hankonen, hrá v Thessalonikách hazardnú hru plakato s ma-
fiánom Donadonim o zemeguľu a prehrá. 

HANKONEN: – …bola ľuďom daná slobodná vôľa voliť medzi 
dobrom a zlom. Počínajúc Adamom a Evou.

DONADONI:  – Kto im ju dal?
HANKONEN: – Samozrejme My.
DONADONI:  – My? Ty a ja?
HANKONEN: – Ty nie, len My.
DONADONI:  – Ty a niekto iný?
HANKONEN: – Nikto iný, ale My, mám tým na mysli: Mň..

naás… 
DONADONI:  – Musíš stále používať ten majestátny plurál? 

3. 1. 3. 2 Úvodzovky
používané nesprávnym spôsobom spomína napríklad v románe Ne-

mecký svinský pes. Neofašista podpíše list Maurimu Pertuskovi, o kto-
rom netuší, že má židovský pôvod „Priateľ“. „Používanie úvodzoviek 
sa rozšírilo a často ich používajú nesprávnym spôsobom, vo význame 
„akoby“, alebo „vraj“, či dokonca „všetko iné, len nie“… vo výklade is-
tých potravín robili reklamu „čerstvým“ sleďom. V obchode som zistil, 
že slede sú naozaj čerstvé…“ Mauri Pertuska vysvetľoval predavačovi, 
„že použitie úvodzoviek v tomto prípade je zavádzajúce. Zajtra budú 
úvodzovky celkom namieste. Predavač namietol, že u nich sa všetky 
slede vypredajú v ten istý deň. Predávajú ich zákazníkom, ktorí chcú 
čerstvé slede, a ešte nikto nesťažoval. Ja som prvý“ (Katz 1998, s. 135).
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Daniel Katz dosahuje komický efekt aj používaním rôznych 
trópov, metafory, metonymie, synoným, antoným, ale najmä homo-
ným, keď sa slovo použije v určitom význame, ale dá sa pochopiť aj 
inak. 

3. 1. 3. 3 Homonymá
Daniel Katz vo svojich dielach zručne využíva aj polysémiu na 

dosiahnutie komického efektu. Mauri Pertuska sa pýta strýka, či jeho 
zosnulý otec preniesol cez hranice drahé kamene a šperky istého ne-
meckého židovského známeho. „- Takže on tie kamene a šperky ne-
mal? - Mal obličkové kamene, - povedal Hirš, - a tie ho prišli draho. 
Močil krv a museli ho operovať. Aké šperky? Aj svoje manžetové 
gombíky predal. Tvoj otec“ (Katz 1998, s. 121).

3. 1. 3. 4 Personifikácia
je trópom, ktorý v istých kontextoch tiež vyznieva smiešne. „Zr-

cadlo upadlo do rozpaků a na okamih se zamžilo“ (Katz 1993, s. 15). 
Alebo ďalší príklad: „…dva po švajčiarsky mysliace výťahy. Ich švaj-
čiarsky spôsob myslenia Kepler nebol schopný rozlúštiť“ (Katz 1992, 
s. 11). „Po pätnásťsekundovom trýznivom vyčkávaní sklamaný výťah 
zatvoril dvere…“ (Katz 1992, s. 12).

3. 1. 3. 5 Z e u g m a
Zo syntaktických figúr sa stretávame napríklad so zeugmou: 

„Toto ekonomické umělé dýchání udržovalo chudé příbuzné při 
životě a o hladu.“ (Katz 1993, s. 5), alebo „…pár rotschildů, kteří 
o nejvyšších svátcích pěstovali dobročinnost a hazardní hry“ (Katz 
1993, s.5). V tomto druhom príklade je aj metonymický výraz „rot-
schildovia“.

3. 1. 3. 6 F r a z e o l o g i z m y
Komický efekt vzniká, keď sa ustálené obrazné slovné spojenia, 

porekadlá, príslovia, frazémy alebo ich časť používa v zaužívanom 
význame, druhá už ju berie doslovne, teda keď sa frazeologický obrat 
komicky demetaforizuje (Jaklová 1997), napríklad: „Kámen spadl 
babičce ze srdce. Až se rys vyděsil“ (Katz 1993, s. 16).

3. 1. 3. 7 Epitetá
Daniel Katz často používa nápadité prívlastky: „Taxikár zabo-

čil… pred hostinec… Sedem smrteľných hriechov. Šibalsky mi zaželal 
hriešny večer a odišiel preč“ (Katz 1998, s. 44), alebo: „Ešte stále fajčil 
jednohrbé cigarety bez filtra…“ (Katz 1998, s. 118).

Na druhej strane prívlastky, ktoré používa pri charakterizova-
ní jednotlivých národov, môžu pripomínať zaužívané klišé a frázy,
o akých písal Karel Čapek: „Fráze se definuje jako ustálené rčení… 
Aby se ustálené rčení stalo frází, musí v něm být něco falešného, něco 
nepravdivého a přepjatého. … Pro frázi a frázovitost je příznačné, že 
skoro vždycky obsahuje nadsázku… Z toho důvodu má fráze struk-
turu většinou adjektivní: dělá se nejvíce z přídavných jmen… „Ne-
přítel“ znamená něco tak určitého a vojensky střízlivého, že se toho 
slova v civilu téměř neužívá; musí se říci „zavilý“, „sveřepý“ nebo 
„odvěký“ nepřítel, musí se to adjektivně předimenzovat, aby to slovo 
ztratilo své věcné ostří a mohlo se jím házet jako pouhou verbální 
figurou“ (Čapek, In: Pytlík 2005, s. 44). 

Keď hlavný hrdina Benno hovorí o Japoncoch bez negatívnych 
emócií, charakterizuje ich ako „mrňavé, puntičkářské, statečné Japon-
ce“ (Katz 1993, s. 5), ale už v predstavovanej reči cárovho ministra 
obrany sa prívlastky nepriateľa menia na „krátkonohé a kalibánské 
Japončíky“ (Katz 1993, s. 5). Klišé nepoužíva len pri prívlastkoch, 
ale aj keď spomína činnosti, ktoré predstavitelia rôznych národov 
ovládajú: Bielorusi – „obdělávali zem, škrábali se za uchem a bodře 
uplivovali (Katz 1993, s. 5), Dagestánci „ho naučili vrčet a střílet. 
Kalmyci jezdit na koni bez sedla, Tataři zacházet s mečem, Ukrajinci 
tančit a Finové čarovat“ (Katz 1993, s. 10).

S iróniou charakterizuje Švédov v románe Nemecký svinský pes: 
„Čo možno čakať od národa, ktorý stihol zabudnúť na stáročnú chu-
dobu? Švédi akoby sa báli smrti väčšmi než iné národy, možno s vý-
nimkou Američanov. Vyplýva to azda z toho, že sa tu neumieralo 
kolektívne? Všetky úmrtia sú tu také súkromné a akosi jedinečné. 
Pre Švédov je smrť krutou a nespravodlivou záležitosťou, takou ne-
švédskou a cudzou ako nejaká neznáma nákazlivá choroba, ktorá sa 
do krajiny vkradla odinakiaľ a pred ktorou by vláda mala svojich ob-
čanov chrániť, majú na to právo, veď platia najvyššie dane na svete“ 
(Katz 1998, s. 153).
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4. Niektoré problémy prekladu Daniela Katza

Problémy pri preklade jazykových hračiek môžu vyplývať napríklad 
z absencie niektorej gramatickej kategórie v jazyku originálu alebo 
prekladu.

„Keď som sa stretol s Nike, mal som uvoľnenú korunku. Držala 
sa mi v ústach iba pomocou papierového klinu, ktorý som si okolo 
nej omotal. Neodvážil som sa ju pobozkať, aby sa mi korunka neu-
voľnila a nezostala jej v ústach. Netrúfol som si povedať jej to skôr, 
ako si dám zub opraviť… Pokúšal som sa rozpamätať, ako sa povie 
korunka po anglicky, ale nespomenul som si. Spomenul som si však, 
že mám na jej mieste mostík. – Prepáčte, slečna, uvoľnil sa mi mos-
tík. My bridge is loose? To by neprešlo. Tova je zubná lekárka“ (Katz 
1998, s. 114).

Vo fínčine spravidla absentujú deminutíva, slovo „silta“ zname-
ná most aj mostík. V slovenčine nemôžeme povedať „uvoľnil sa mi 
most“ ako vo fínčine, ale „uvoľnil sa mi mostík“.

Inokedy môže preklad z fínčiny do slovenčiny sťažiť, že slovenčina 
má rody, fínčina nie. Autor sa v románe Nemecký svinský pes hrá so 
slovom „pakokauhu“ (= panika), Pikku Paco (malý Paco), Paquito…
môj syn el Paniquito…“ (Katz 1992, s. 65). V slovenčine je panika 
ženského rodu, preto zo syna el Paniquito musíme urobiť dcéru la 
Paniquita… (Katz 1998, s. 44).

K najväčším problémom však patrí preklad rôznych alúzií na fín-
ske a cudzokrajné reálie mimoriadne sčítaného Daniela Katza, naj-
mä takých, ktoré sú vo Fínsku všeobecne známe, nášmu čitateľovi by 
ale veľa nepovedali.

A v neposlednom rade je pre prekladateľa veľkou výzvou snažiť 
sa zachovať humornú povahu autorových veršovačiek, napríklad už 
spomínaných veršovaných zlátanín, ktoré si Antti Kepler vymyslí, 
keď ho pozvú, aby pred arabským publikom, ktoré neovláda fínčinu, 
zarecitoval svoju fínsku báseň. Jeho báseň „celého fínskeho ľudu“, 
ktorá s skladá zo všeobecne známych fínskych vianočných, rieka-
niek, básní fínskych autorov , nie je možné prekladať doslova, je po-
trebné to substituovať, nahradiť niečím, čo na slovenského čitateľa 
bude pôsobiť podobne absurdne, ako na fínskeho autora v originále, 
napríklad takto: „Zmráka sa, stmieva sa, k noci sa chýli, / od hory, 

od lesa tak plače, kvíli. / Krok gondol klokoce tokom potokov / pod 
plotom topoľov. / A národ oboril sa na národ / s úmyslom vraždy, 
s besom skaziteľ./ Chystal sa pes na muchu, / chytil blchu v kožu-
chu…“ (Katz 2009, s. 154) atď. V situácii, v ktorej nikto nerozumel 
ani slovo po fínsky, si to hrdina románu mohol dovoliť. 

Týmto som zďaleka nevyčerpala všetky podoby humoru v diele 
Daniela Katza. Čitateľovi odporúčam, aby komické prejavy v dielach 
tohto autora hľadal sám, najradšej vo fínskom originále, v krajnom 
prípade aspoň v prekladoch.

5. Záver

V príspevku sme priblížili len niekoľko z početných prostriedkov, 
ktoré fínsky židovský autor Daniel Katz používa vo svojich dielach 
na dosiahnutie humorného efektu. Svojím humorom, ale najmä iro-
nickým prístupom k inštitúciám a sebairóniou sa – najmä v prvých 
obdobiach tvorby – výrazne odlišoval od ostatných fínskych spi-
sovateľov. V súčasnosti už je viac autorov, ktorí sa odvážia ironizovať 
aj inštitúcie a osobnosti, do 80. rokov 20. storočia považované vo 
fínskom literárnom kontexte za tabu. 
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Kuklis Katalin

„Szeretném, ha szeretnének”
(drámaóravázlat)

Annotáció: Az alábbi módszertani karakterű dolgozat lényegében egy Ady-
óra drámapedagógiai eszközöket kiaknázó leírása, melynek célja bizonyos 
Ady-verseken és az Ady-életrajzokon keresztül élményközpontúan kialakí-
tani a tanulókban, diákokban vagy hallgatókban egy-egy személyre szabott, 
intim Ady-képet.

Kulcsfogalmak: Ady Endre költészete, drámapedagógia, módszertan, imp-
rovizáció, állókép, kreatív szövegalkotás.

Csoport: gimnazisták, egyetemisták részére; kedvező, ha a résztve-
vők már rendelkeznek drámajátékos tapasztalattal.

Időtartam: min. két tanítási óra. Az óra anyaga több különálló órára 
is széttagolható, ill. külön-külön az egyes játékok is hasznosítha-
tók.

Körülmények, feltételek: átlagos osztályteremnek megfelelő méretű 
helyiségben játszható, a játszók számának megfelelő számú székkel.

Tanítási terület: Ady-életrajz, Ady-versek.
Téma: emberi kapcsolatok, önzés, szeretetéhség.
Fókusz: mit vár Ady a szerelemtől?
Tanári felkészültség: fontos, hogy az óravezető tanár rendelkezzen 

drámás tapasztalattal.

Az alábbiakban bemutatandó óra – ha mindenképpen kategori-
zálni szeretnénk – keveréke az „életrajzi” ill. „verselemzős” órának. 
A vázlatban szerepelnek adalékok az Ady-életrajzot illetően, de csak 
olyan mértékben, hogy árnyalják a versekből kibontakozó Ady-ké-
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pet. Az óravezető tanár tetszés szerint kiegészítheti azt további élet-
rajzi adatokkal. Egy „drámás” óránál fontos, hogy a résztvevőknek 
elegendő tér álljon rendelkezésükre a játék során: ezt a legegysze-
rűbben a padok elmozdításával érhetjük el. Első lépésben a székeket 
körbe rakjuk, s így kezdünk a játékhoz. Bemelegítésképpen indíthat-
juk az órát asszociációs játékkal:1 néhány körben szabad témában, 
végül legyen „Ady” a hívó szó, s kérjük meg a résztvevőket, hogy 
tetszőleges sorrendben „dobják be a közösbe”, ami Adyról eszükbe 
jut. Ezután felvázoljuk: a továbbiakban Adyval fogunk foglalkozni, 
érintve gyermek-, illetve kamaszkorát, olvasva verseit. Itt fontos ki-
hangsúlyozni, hogy az az Ady-kép, amelyet az órán közösen megal-
kotunk, nem feltétlenül egyezik az „igazi Adyval”. Nem is ez a célunk. 
A cél: megalkotni a „mi Adynkat”.

1. Kiscsoportos improvizációk

Az osztályt megfelezzük (A, B csoport), s mindkét csoport egy-egy 
szövegrészletet kap, amelyet közösen olvasnak el, miközben a két 
csoport egymástól függetlenül dolgozik. 

„A” csoport:

November 22-én megszületik a második gyermek, András. „A gyer-
meket sebten keresztelték meg, mert olyan gyöngécske volt, hogy attól 
féltek, még annyi időt sem ér meg, mint kisnénje, Ilonka, aki egy évet 
sem ért meg. Ez a sietség volt az oka, hogy nevet is csak a kalendárium 
soros rendje szerint kapott, s csak, amikor megélt, akkor borzadtak el 
az úrhatnám szülők a parasztos András névtől, melynek amúgy sem 
volt jó hangzása akkor: a vicclapok a rendőrt hívták »Mihaszna And-
rás«-nak. Nem is nyugodtak bele; az érmindszenti református egyház 
anyakönyvében egy későbbi bejegyzés így szól: »Az Endre név a szü-

lők kívánságára jegyeztetett«. Szüleszomorító gyereknek született Ady 
Endre, nagy béka-szájjal, sárgásfekete bőrrel, különös nagy bogár-sze-
mekkel és táltos hat újjal. Szükség volt a vigasztalásra hát, hogy »meg-
szépül, mire megházasodik« s mindazokra a szokásos mondókákra, 
amivel ilyenkor a riadt szülőket biztatja a falusi bölcsesség.”2 

„B” csoport:

Pajtásai, barátai nincsenek ez időből. Az egykorú fiú-játszótársakat 
nem szerette. Annál jobban érezte magát a szomszédék Róza nevű leá-
nyával, Pápay Rózsikával, kit ő Pápi Róza néven szeretett, emlegetett. 
Tavasztól őszig naphosszat együtt volt a két gyerek. Télen meg valamely 
férficselédnek kellett „Pápi Rózát” áthoznia a hátán (Mindszenten ak-
kor is nagy volt a sár) – s ilyenkor is reggeltől estig folyt a játék.

A játékban nem volt válogatós, csak az az egy volt számára fontos, 
hogy az ő akaratához igazodjék minden. Végeredményben „Pápi Róza” 
is, s később én is szörnyű zsarnokság alatt nyögtünk: úgy és azt kellett 
játszanunk mindig, ahogyan és amit Bandi dirigált. De volt valami 
különös képesség benne, amely birtokában ezt a zsarnokságot akként 
gyakorolhatta felettünk, hogy emiatt békétlenkedni vagy éppen ellen-
szegülni eszünkbe sem jutott.3

(…)
A csúfolkodás egyébként igazán alaptermészete volt Bandinak. 

Amióta csak az eszemet bírom, úgy emlékezem reá, hogy környezetével 
mindig szeretett ingerkedni, csúfolódni. Én magam, mint gyermek, ál-
landó céltáblája voltam heccelődéseinek, s bármennyire is ragaszkodó 
testvéri szeretettel volt hozzám egész életében, ez a csúfolódó hajlama, 
élete utolsó félesztendejét leszámítva, végig megmaradt velem szem-
ben, legfeljebb a hang idővel enyhe tréfálkozássá szelidült.4

Ezután felkérjük mindkét csoportot további 3-3 kisebb csoport ala-
kítására (A1, A2, A3, B1, B2, B3), amelyek mindegyike egy-egy rövid 
jeleneten fog dolgozni, amelyek központi témáját a tanár adja meg:

1 A játékvezető meghatároz egy hívó szót, pl. labda. A kezdő ember mond egy 
mondatot, pl. „A labdáról nekem a játék jut eszembe…” A mellette ülő foly-
tatja: „A játékról nekem az óvoda jut eszembe…” stb. (Lásd: Jut eszembe c. 
játék Kaposi László Játékkönyv c. kiadványában.)

2 Kenyeres 1955: 128–129.
3 Ady 1923: 16.
4 I. m. 20.
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A1: Születés előtti aggodalmak (vajon egészséges lesz-e a gyer-
mek?)

A2: Boldog szülők (bár a gyermek „gyöngécske”, de él)
A3: Rokoni látogatások („megszépül, mire megházasodik”)

B1: Gyerekkori barátok („Pápi Róza”)
B2: Akaratosság
B3: Csúfolkodás

Mindegyik jelenet a csoportok által olvasott szövegekhez kötő-
dik. A diákok ezek alapján alkotják meg a jeleneteket, amelyekből az 
Ady születése körüli események, illetve gyermekkora rajzolódik ki. 
Felhívjuk a játszók figyelmét arra is, hogy a másik csoport nem is-
meri az általuk olvasott részletet, ezért a jelenetek bemutatása során 
fektessenek rá hangsúlyt, hogy a jelenetekből világossá váljon, kik is 
szerepelnek tulajdonképpen, illetve, hogy mi is a tulajdonképpeni 
szituáció. A jelenetek a fenti sorrendben kerülnek bemutatásra, majd 
rövid egyeztetés következik arról, hogy kinek mi derült ki az egyes 
jelenetekből.

2. Egészcsoportos jelenet/állókép/monológ/újságcikk

A továbbiakban a két fél csoport újra külön dolgozik. Ugyanúgy, 
mint az előbbiekben egy-egy szövegrészletet kapnak. 

„A” csoport:

Még egy afférje volt tanárral és iskolai drillel, ez is már az utol-
só zilahi évben, a gyakori korcsmázások idején. Az osztályfőnökük, 
Both István dr., egyik óra végén kijelentette előttük, hogy tudomása 
szerint az osztály több diákja rendszeresen korcsmázik. Egyelőre nem 
akar hivatalos rigorózussággal eljárni, s ezért fölhívja az illetőket, hogy
a délután folyamán keressék fel privát-lakásán. Délután tehát – elő-
zetes összebeszélés nélkül – az egész osztály találkozott a Both tanár 
lakásán. Both István jól összeszidta őket s megígérte, hogy, ha a korcs-
mázással fölhagynak, hivatalosan nem vesz tudomást a kihágásról; ha 

azonban még egyszer a korcsmázás bűnébe keverednek, könyörtelenül 
kicsapatja őket. A fiúk mindent megígértek (…).5

A csoportot ezután megkérjük egy egészcsoportos jelenet és egy 
állókép bemutatására, ill. egy újságcikk megírására. A témák:

1. jelenet: Both tanár úr lakásán 
2. állókép: „korcsmázás”
3. újságcikk: az eset megjelenik a Zilahi Naplóban 

„B” csoport:

Az 1904-ben írott Katinkáig című önéletrajzi ihletésű novellájának 
ezekre az évekre vonatkoztatható részében így emlékezik akkori önma-
gáról: „Csodagyermeknek tartottak még a tanáraim is. Verseket írtam 
és latinul beszéltem. Idegenek között zavart és félszeg, megszokott kör-
ben izgága, követelő, hiú, önhitt és zsarnok. Különös, csúnya, vézna, 
nagy szemű, feketésen sápadt fiú voltam, aki lelke mélyén azt kívánta, 
hogy vele foglalkozzék mindenki. A pajtásaim az iskolában csaknem 
mind utáltak. Ez fájt, de büszkévé is tett /…/ Én voltam a becézett első 
fiú a tanári noteszekben, s haragudtam magamra, mikor néha gyönge, 
kételkedő érzések vettek elő.”6

(…)
Szereti a zenét, rövid ideig hegedülni tanul, de nincs türelme hozzá (…). 
1893-1894-ben diáklapot szerkeszt Ifjúság címmel, 1894-ben va-

lóban az osztály legjobb tanulója, a Márkó király című balladájával 
sikert arat az önképzőkörben. De nem jó tornász, táncolni sem szeret,
s nehezen viseli a serdülőkort, bajok vannak az idegeivel, az egyik nyá-
ri szünetben apja orvoshoz is fordul vele.7

A részlet elolvasása után a csoportot megkérjük egy egészcsopor-
tos jelenet és egy állókép bemutatására, ill. egy monológ megírására. 
A témák:

5 I. m. 32.
6 Kenyeres 1955: 130–131.
7 I. m. 131–132.
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1. jelenet: Ady „megszokott körben”
2. állókép: Ady „idegenek között”
3. monológ: Ady „nehezen viseli a serdülőkort”

Az előkészületek után a csoportok bemutatják egymásnak, amin 
dolgoztak, majd rövid egyeztetés következik arról, mi is derült ki 
Ady kamaszkoráról a játszók számára.

3. Szoboralkotás

A továbbiakban a diákok hat csoportban egy-egy verset kapnak,
s azt egy-egy szoborban (szoborcsoportban) jelenítik meg. A kö-
vetkező Ady-versek használhatók: Sem utódja, sem boldog őse…,
A Halál rokona, Júdás és Jézus, Akit én csókolok, A muszáj Herkules, 
Elfogyni az ölelésben8. A szobrok bemutatása során azok (közvetve 
pedig a versek) elemzése következik.

4. Szerep a falon9

A diákokkal közösen összegezzük, hogy milyen Ady-kép rajzolódik 
ki az iménti versekből (szobrokból). Fontos, hogy az ábrába bekerülő 
minden tulajdonság, jellemzés csoportegyezmény gyümölcse legyen.

5. Listakészítés

Feltesszük a játszóknak a kulcskérdést: mit vár Ady a szerelemtől? 
Listázzuk a diákok ötleteit, majd az összegzés után felolvassuk Az én 
menyasszonyom c. verset, s ha kell, kiegészítjük a listánkat.

6. Kiscsoportos improvizációk/némajáték

Felvázoljuk és jellemezzük a diákoknak az Ady és Brüll Adél közöt-
ti kapcsolatot, majd ismét hat csoportban egy-egy vers segítségével 
megpróbáljuk rekonstruálni azt. A játszókat egy-egy rövid jelenet 
vagy némajáték (ez utóbbi esetében „aláfestésként” kérhetünk rész-
letet az adott versből) bemutatására kérjük, amelyek témáját a köv. 
Ady-versek képezik: Mert engem szeretsz, Áldásadás a vonaton,
A fiam bölcsőjénél,10 Lédával a bálban, Vad szirttetőn állunk, Hunyhat 
a máglya. Fontos lehet kihangsúlyozni, hogy itt nem a versek illuszt-
rálását kérjük, sokkal inkább azt az eseményt, mozzanatot keressük, 
amely a verset ihlethette.

7. Fórum-színház11

Ady és Léda kapcsolata nem volt vitáktól, veszekedéstől mentes:
a játszókkal egyeztetünk, vajon min veszekedtek a leggyakrabban. 
Ezután a csoport két részre oszlik: az egyik fele egy Adyt, a másik egy 
Lédát „készít fel” a találkozásra. Mindkét szereplő célja meggyőzni
a másikat saját igazáról.

8. Narráció

Közöljük a diákokkal, hogy Ady és Léda kilenc évig tartó kapcsolata 
az Elbocsátó szép üzenet c. vers megjelenésével ért véget 1912-ben. 
Felolvasunk részleteket a versből.

9. Naplóírás

Adél olvassa a verset a Nyugatban. Éppen Párizsban tartózkodik, 
Adytól távol. A játszók három csoportban dolgozva megírják Adél 
aznapi naplóbejegyzését.8 Természetesen más Ady-versek is játékba hozhatók, a lényeg, hogy Ady ka-

raktere minél több szempontból legyen vizsgálható a verseken keresztül.
9 Egy figura körvonalai kerülnek fel a táblára, vagy egy csomagolópapírra.

A körvonalon belül kapnak helyet a figura belső tulajdonságai, a körvonalon 
kívül a külső tulajdonságai, és körülményei. A konvenció részletesebb leírásá-
ról bővebben lásd. Jonothan Neelands: Konvenciók (In: Kaposi 1995: 164.). 

10 E vers kapcsán közöljük a játszókkal, hogy Adélnak az Adyval tartó kapcsolat 
ideje alatt (halva) született egy gyermeke, aki lehetett akár Adyval közös gyer-
mekük is.

11 Lásd. Jonothan Neelands: Konvenciók (I. m. 191.).
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10. Narráció

A vers megjelenése után megszakadt a kapcsolat Ady és Léda között. 
Egy évvel később Léda mégis találkozót kér tőle. Erről Ady öccse, 
Ady Lajos visszaemlékezésében így ír:

Majdnem egy évvel később, 1913 tavaszán, amikor Bandi Maria 
Grünben időzött, még egy utolsó találkozót kér tőle Léda asszony Bécs-
be s arra a pár percre, míg a pályaudvaron időzik a konstantinápoly-
ostendei expressz. „Végtelenül, kimondhatatlanul, halálosan szeretném 
magát még egyszer látni – írja 1913 máj. 5-én Budapestről kelt legutol-
só levelében Léda – egy pár pillanatra. Azt sem tudnám megmondani, 
miért, – mondanivalóm sincs semmi, csak egyszerűen látni óhajtanám 
1–2 percig és menni tovább. Talán nyugodtabban mennék… ”12

11. Belső hangok13

Vajon Ady elmegy-e a találkozóra? Mi jelentősége lenne ennek Ady 
szempontjából? A játszók két csoportban érveket gyűjtenek, amelyek 
a találkozás mellett, illetve ellene szólnak. Majd az Adyt megszemé-
lyesítő tanárt próbálják ezekkel az érvekkel meggyőzni, hogy elmen-
jen-e a találkára.

Ezen a ponton – mivel a játszók döntése, hogy megvalósul-e a ta-
lálkozó vagy sem – két irány lehetséges: amennyiben a diákok a talál-
ka mellett döntöttek, úgy folytatódik az óra a vázlat szerint az alábbi 
(12.) játékkal, ha nem, akkor ez kimarad, s az utolsóval zárul az óra.

12. Állóképek

Megkérjük a diákokat, hogy két csoportban 5-5 állóképben jele-
nítsék meg a találkozót (a képek időrendi sorrendben következ-

zenek). A képek megtekintése során beiktatható a „gondolatköve-
tés” konvenció14 – a tanár megérintheti az állóképben álló bármely 
szereplőt, s az érintésre az adott szereplő kimondja, amit abban
a szituációban gondol (csupán egy mondatban, nem pedig monológ 
formájában).

13. Visszatekintés

Közösen újraolvassuk a listát, amelyen azt összegeztük, mit is vár 
Ady a szerelemtől, mi mondható el Ady és Léda kapcsolatáról, s va-
jon Ady hogyan tekint vissza szerelmükre. A játék lezárásaképpen 
a játszók körben ülve sorban elmondják, amit Adyként a fentiekről 
gondolnak (mint az előbbi játékban, itt is elég egy mondatban).

12 Ady 1923: 152.
13 Lásd. Jonothan Neelands: Konvenciók (In: Kaposi 1995: 212.). 14 Lásd. Jonothan Neelands: Konvenciók (I. m. 208.).
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Resume

The objectives of educational drama are to get the students take into 
consideration different viewpoints and achive deeper understanding. This 
lesson plan aims to shows how drama techniques can be used effectively in 
literature lessons. It uses creative writing, still images, improvisation, forum 
theater and other drama techniques for both exploring and understanding 
the character and poetry of the Hungarian poet Endre Ady.

Kacsinecz Krisztián

Lágeripar és lágerirodalom

Annotáció: A koncentrációs táborok, lágerek XX. századi fenomén-
ja, „iparága” mint a totalitárius rendszerek szükségszerű velejárója, 
új műfajokat teremtett az irodalomban. Tucatnyi dokumentumregény 
és lágernapló született azon írók tollából, akik a diktatúrák áldoza-
taiként megjárták a poklot. Ebben a dolgozatban Szolzsenyicin Ivan 
Gyenyiszovics egy napja című világhírű kisregényét alapul véve vizsgá-
lom meg Lengyel József és Faludy György közelítését a témához. Más-
más műfajban és stílusban alkotva ugyan, de mindhárman ugyanarra
a végkövetkeztetésre jutottak: az emberség, amely nemcsak az áldoza-
tok bajtársiasságában, hanem néhány fegyőr szolidaritásában is felsej-
lett, segít túlélni a legszörnyűbb korokat is, és mindenkor egy szebb 
jövő ígéretével kecsegtet. 

Kulcsszavak: lágeripar, bűnbak, áldozat, a láger mint ideális társadalom,
a túlélés esélyei (munka, szellemi immunizáció), realizmus, lágernapló, do-
kumentumregény.

Koncentrációs táborok, halálgyárak, lágerek, kényszermun-
katáborok – a XX. századi totális diktatúrák nélkülözhetetlen 
kellékei, ahová a rendszer vélt és valós ellenségeit különítették 
el határozatlan időre. Ezeknek a táboroknak a létesítése és fenn-
tartása mind a Harmadik Birodalomban, mind a Szovjetunióban 
külön iparággá fejlődött. Nem kis sikerrel működött a gépezet: 
tömegesen őrölte fel az ellenséget, s akik netán élve kerültek ki
a fogaskerekek szorításából, azok is örökre megbélyegződtek, tes-
tileg-szellemileg megtörten tengették tovább hátralévő életüket
a hatalom árnyékában.
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1. Az ipari nyersanyag – bűnbakok és áldozatok

Minden diktatúra tartósításában kulcsszerepe van egy belsőellen-
ség-kép kialakításának: „(…) az emberiségnek mindig szüksége volt 
bűnbakokra. (…) ha azt hallják (…) hogy minden bajnak csak az ör-
dögök meg a szabotőrök az okai, annak valami csekélyke hatása még-
iscsak van rájuk.”1 Ha nincs elég szabotőr, kém vagy elhajló, akkor
a Párt kreál magának. A lényeg, hogy a temérdek elrettentő példával, 
megtorlással fenn lehessen tartani az állandó rettegést és fegyelmet. 
Ebből pedig az következik, hogy „a gyáva a meglevő mindenkori ál-
lam támasza és talpköve. (…) A gyáva a konstans, az állandó. A bá-
tor a változó. Tehát megbízhatatlan. (…) Aki egyszer lázadni mert, 
az újra merhet.”2 Ennek az egyszerű szabálynak az értelmében lik-
vidálták például a moszkvai perek idején a régi forradalmárokat, 
az „ősi” földalatti mozgalmak tagjait. Lengyel József kisregényének,
a Szembesítésnek a főhőse, Lassú Endre, aki maga is több évet húzott 
le egy szibériai kényszermunkatáborban mint a sztálini terror soka-
dik áldozata, arra a következtetésre jut, hogy a diktátort és a Pártot 
kiszolgáló és tévedhetetlenségét mindenkor igazoló államapparátus 
csak akkor konszolidálódhat, „ha mindenkit kinyír, akinek személyes 
érdeme, becsülete, valami tényleges jó képessége van, de még azt is, aki-
ről ez a legkisebb mértékben feltételezhető. (…) Egy diktátor számára 
csak az a megbízható, aki vele áll, és gondolja, vele is bukik, mivelhogy 
érdemtelenül került a posztjára. Következésképp kényszerből is védi
a gazdáját, együtt retteg vele, és úgy szolgálja, hogy maga is aljas – azaz 
még aljasabb – poszton diktátor.3 Mert hát kiket is küldtek ezek az 
„aldiktátorok” hazaárulás vádjával a pokolba, a lágerekbe vagy egye-
nesen az akasztófára? Faludy szerint a recski haláltábor „az ideális 
társadalom mintaképe”: „Ebben a táborban még mindig vagy ezerhá-
romszázan élünk. Köztük legalább tizenöten, akik fegyverrel harcoltak 
a nyilasok és a német megszállók ellen (…) Még vagy tízen, akik átáll-
tak a Vörös Hadsereghez, mert magas pozíciójuk ellenére sem tudtak 
egyetérteni Horthyval és Szálasival. Még egy tucat, aki régen zsidókat, 

nemrég apácákat és papokat rejtegetett, vagyis mindig az üldözöttek 
oldalán állt. A kétszáz szociáldemokrata közt legalább ötvenet ismerek, 
akik egész életükben a szegényekért álltak ki, függetlenül attól, milyen 
kormánya volt az országnak. Folytathatnám a felsorolást. Sohasem 
hittem, hogy ennyi igaz ember akad egész Magyarországon”.4 Ezek-
nek az igaz embereknek azonban volt egy közös, megbocsáthatatlan 
vétkük: ellenálltak az elnyomásnak, nem paktáltak le a hatalommal. 
És ha egyszer megtették, újra megtehetik – ezért ajánlatosabb volt 
inkább eltávolítani őket. (Ebben a megvilágításban már az sem tűnik 
akkora paradoxonnak, hogy a legtöbb ÁVO-s tiszt vagy pártfunkcio-
nárius a nyilas rendszerben is magas posztokat töltött be).

Az áldozatok egy jelentős részének letartóztatására azonban még ef-
féle indítékokat sem találhatunk: kisemberek ők, akik tudatosan soha-
sem húztak ujjat a hatalommal, mégis a hatalom csapdájába kerültek, 
és ez egy életre megnyomorította őket. Ilyen annak a parasztasszony-
nak az esete, akinek „anekdotáját” Lassú Endre meséli a Szembesítés-
ben: miután elismerését fejezte ki a helyi kolhozba szállított, Német-
országból zsákmányolt lovakat szemlélve, letartóztatták őt, és tíz év 
kényszermunkára ítélték „a nyugati technika dicsőítése”5 ürügyén. De 
közéjük tartozik Ivan Gyenyiszovics Suhov is. Letartóztatásának való-
di okairól sejtelme sincsen, de tulajdonképpen nem is nagyon törődik 
ezzel, hiszen összes idejét és energiáját leköti a mindennapi küzdelem 
a túlélésért: „Hát így él az ember, bele a világba, még arra sem marad 
ideje, hogy elgondolkozzék rajta; miért és hogyan került ide? No meg 
hogyan kecmereg ki innen? Az ügyiratok szerint Suhovot hazaárulásért 
zárták be. S valóban, be is vallotta, hogy igenis, csak azért adta meg ma-
gát az ellenségnek, mert a hazát akarta elárulni, s a hadifogságból is csak 
azért tért vissza, hogy a német hírszerző szolgálattól kapott feladatát 
teljesítse. De hogy miféle feladatot, azt se Suhov, se pedig a vizsgálóbírója 
nem tudta kifundálni. Így hát a végén egyszerűen odaírták: »feladat«. 
Suhov számítása egyszerű volt: ha ezt a jegyzőkönyvet nem írja alá, 
agyonverik, ha aláírja, akkor még élhet egy darabig. Aláírta.”6 

1 Koestler, Arthur: Sötétség délben. Európa Könyvkiadó, Budapest 2008, 268–269. 
2 Lengyel József: Szembesítés. Magvető Kiadó, Budapest 1988, 86.
3 Uo., 87.

4 Faludy György: Pokolbeli víg napjaim. Magyar Világ Kiadó, Budapest 2005, 
375–376. 

5 Lengyel József: Szembesítés, i. m., Budapest 1988, 68. 
6 Szolzsenyicin, Alekszandr: Ivan Gyenyiszovics egy napja. Európa Könyvki-

adó, Budapest 1996, 56. 
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Miért kellett Suhovot és a hozzá hasonlókat eltávolítani? Voltak 
konkrét, megfogható indítékok (például azért, mert valóban tartot-
tak attól, hogy szülőfalujába visszatérve, a németek hatása alatt agi-
tálni kezd a kommunizmus ellen), vagy csak egyszerűen így akartak 
bosszút állni, amiért nem áldozta fel életét a szovjet hatalom oltárán? 
De az is lehet, hogy egyszerűen az orwelli tétel értelmében jártak el, 
mely szerint: „Az üldözés célja az üldözés. A kínzás célja a kínzás.
A hatalom célja a hatalom.”7

2. Az irodalmi nyersanyag – pokolbéli víg napok

Azok az írók, akik megjárták a poklot, regényeikben más-más re-
ceptet ajánlanak a túlélésre. Szolzsenyicin Ivan Gyenyiszovicsa
a munkába temetkezik, s az otthonra, a szabadulásra már nem is mer 
gondolni – végleg beletörődött sorsába, s tökéletesen alkalmazko-
dott a tábor körülményeihez: „Egyre kevesebb ürügye volt arra, hogy 
visszaemlékezzék Tyemgenyovo falura meg szülőházára… A tábori 
élet tépte, cibálta ébresztőtől takarodóig, nem hagyott időt a hiába-
való emlékezésekre.”8 Odáig jut, hogy saját készítésű kanala, melyet 
mindig magánál őrzött, immáron „drágább neki a szabadságnál, drá-
gább az egész eddigi és az egész jövendő életénél.”9 Tulajdonképpen 
lelke mélyén tart is a szabadulástól, hiszen nem nagyon tudja, mihez 
kezdene a táboron kívül, hogyan tartaná el magát és családját. A ke-
serves küszködés az éh- és fagyhalállal olyannyira megszokottá vált, 
hogy már el sem tudja képzelni nélküle mindennapjait. A kemény 
munka az egyetlen, ami még elviselhetővé teszi ezt az életet, mert 
leköti a figyelmet és elfeledteti a gyötrelmeket, ezáltal pedig értelmet 
ad a küzdelemnek, és legfőképpen felgyorsította a vánszorgó időt: 
„Csodálatos dolog: hogy szalad az idő munka közben! Suhov már sok-
szor gondolt rá: a táborban szinte észrevétlenül repülnek a napok. De
a büntetés ideje az sehogy sem halad, egyáltalán nem fogy.”10

Faludy György, a recski tábor foglya szerint „a beszélgetés, a szel-
lemi élethez való nevetséges és patetikus ragaszkodás nem annyira 
szellemi megnyilvánulás, mint fizikai kényszer; az életösztön animális 
reakciója a pusztulás és lealjasodás ellen.”11 Az ő túlélési receptjének 
tehát az alaptétele az, hogy a szellem képes legyőzni a testi szenve-
dést és immunizál még a tífuszbaktériumok vagy a tüdőgyulladás 
ellen is. A barátaival folytatott magasröptű dialógusok, saját elmél-
kedései, vagy éppen a versek, melyeket fejben költött, segítették elvi-
selni a megaláztatásokat, az éhezést, a nehéz munkát. Sok erőt adott 
a bajtársiasság, az önfeláldozás is: „(…) a szakács a múltkor bejött 
a barakkba, a levesmaradékkal, és intett nekem: Gyere, Gyuri! Sűrű 
leves volt, az alja legalább négyszáz kalória. Adja másnak, mondtam
a barakk színe előtt, pedig majd összeestem az éhségtől. Mégis úgy 
éreztem, a visszautasítás négyezer kalória önérzetet adott.”12

A legkomorabb képet a szibériai kényszermunkatáborokról Len-
gyel József, a „magyar Szolzsenyicin” festi. Neki semmilyen recept-
je nincs a túlélésre, az Elejétől végig (1963) című elbeszélés főhőse, 
Nekeresdi György, csupán szerencséjének köszönheti, hogy nem hal 
éhen, nem fagy halálra, és végül is kiszabadul. Legtöbb fogolytársa 
azonban rosszabbul jár. Megrendítő sorsokat villant fel az elbeszélő,
s így rántja le a leplet a tábori élet kegyetlenségéről, pusztító hatásá-
ról: „Egy kedves, okos, fiatal művészettörténészt, ideges ujjú, finom al-
katú embert láttam így, fűszedés és fűevés közben néhány hónap alatt 
lassan elhülyülni, és végül meghalni.”13 Kiszabadulása után Nekeresdi 
György a pályaudvaron találkozik három fiatal lánnyal, akik szin-
tén a lágerből szabadultak. Egyikük „teljesen elhülyült roncs. Éjjel
a cementpadlón mindig maga alá vizel. Vattás nadrágjából rettene-
tes bűz terjeng. Mindenki löki, hajtja, kergeti, olyan büdös.”14 Lengyel 
József lágernaplójából tűnik ki leginkább a hatalom valódi célja: az 
elhajlókat vagy a véletlen áldozatokat a táborokban olyan roncsokká 
kell nevelni, akik feltétlenül és önként alávetik magukat az elnyo-

 7 Orwell, George: 1984. Európa Könyvkiadó, Budapest 2003, 290. 
 8 Szolzsenyicin, Alekszandr: Ivan Gyenyiszovics egy napja, i. m., 110. 
 9 Uo. 108. 
10 Uo. 54. 

11 Faludy György: Pokolbeli víg napjaim, i. m., 308. 
12 Uo. 340.
13 Lengyel Jószef: Elejétől végig. In: Uő: Elévült tartozás. Szépirodalmi Könyvki-

adó, Budapest 1964, 386. 
14 Uo. 403. 
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másnak, és többé nem kell rájuk gondot fordítani. Huszonöt évnyi 
kényszermunka és megaláztatás után tökéletes alattvalóvá válik
a legelkötelezettebb ellenálló is, „aki mindent megtesz, ha parancsot 
adnak, aki gondolkozni nem tud, nem mer, nem is akar, ha akarna, 
se tudna. Vagy ha tudna, vagy ha tudott, tréninggel leszoktatja magát
a gondolkodásról.”15 Azok, akik előbb szabadulnak, továbbra is el-
lenőrzés alatt élnek, többnyire száműzetésben. Sőt, a tábor elhagyása 
után még azt a szellemi szabadságot is elveszítik, amelyet a börtön-
ben még őrizhettek. Így gondolja Faludy is, miután kikerül Recskről: 
„Régebben, valahányszor szabadulásomat elképzeltem, szabad társa-
dalmat láttam magam előtt: sosem hittem, hogy a népi demokráciába 
fogok beleszabadulni. (…) A szellemi szabadságot, melyet a drótsövény 
mögött élveztem, nyomban fel kell adnom. Idebent módom volt tisztes-
ségesen és bátran viselkednem: odakint, elsősorban hozzátartozóimra 
való tekintettel, nem lesz módom. Idebent az a hit éltetett, hogy egyszer 
kikerülök, és megírhatom tapasztalataimat a szabad világ számára. 
Azaz nem hiába jöttem haza Amerikából, és nem hasztalanul men-
tem keresztül e viszontagságokon. De így odakint, a házkutatástól és 
újabb letartóztatástól való félelmemben arra se lesz módom, hogy pa-
pírra vessem tapasztalataimat. (…) Odakint most olyan társadalom-
ba kerülünk, mely elbutítja, korrumpálja és eltompítja tagjait, és ahol
a létfenntartási ösztön és a közhangulat állandó züllésre kényszerít. 
(…) Azt hittem, megdicsőülök majd, akár élve kerülök ki, akár holtan 
maradok a recski meszesgödörben; most a tetszhalottak módján buk-
dácsolhatok az ellenséges világban.”16 

Az Ivan Gyenyiszovics egy napjában Suhov mélyen hívő, baptista 
ágyszomszédja így buzdítja a csüggedő rabot: „Mit ér a szabadság? 
A szabad világban a hitet végleg megölik benned! Boldog lehetsz, hogy 
börtönbe kerültél! Itt végre van időd a lelkedre gondolni!”17 Az igaz 
embernek tehát az elvetemültek világában börtönben a helye. Ha
a börtönből kiszabadul, már nem lehet az, aki korábban volt. Túléli 
ugyan a borzalmakat, „de attól, hogy valakit lecsuknak, mert a rend-
szer kémhisztériája áldozatokat követel, vagy valaki az állására pályá-

zik, az illetőből még nem lesz szabadsághős”,18 sem vértanú. Csak egy 
üres arc, melyen végigtaposott a hatalom csizmája, de szenvedéséről 
hallgatnia kell, sebeit el kell takarnia, ha élni akar. Mégis megmarad
a remény, melyet a humánumba, az Emberi Szellembe vetett hit táplál, 
és amely segített túlélni a poklot Ivan Gyenyiszovicsnak, Nekeresdi 
Györgynek, Faludynak és még sokan másoknak.

3. A téma megragadásának művészi eszközei

Objektivitás, tényszerűség, szikár, eszköztelen és pátosztól mentes rea-
lizmus – ezek Szolzsenyicin és Lengyel József írásművészetének kulcs-
szavai. Hetényi Zsuzsa írja Szolzsenyicinről, hogy „az író teljes élet-
művén észrevehető (és egyre jobban), hogy mindig a valóságból vett 
élmény, történet és alak szolgál művei megírásához kiindulópontul. 
(…) A szépirodalom és a dokumentarizmus belső feszültsége az egész 
életműre jellemző.”19 Hatványozottan igaz ez Lengyel József műveire: 
szinte minden egyes gulagot megjárt hőse a szerző alakmása (Nekeresdi 
György az Elévült tartozásból, Lassú Endre a Szembesítésből, András az 
Igézőből) – ezért érezzük úgy, hogy ezek a művek ugyanannak a törté-
netnek, életútnak egy-egy epizódját, állomását dolgozzák fel.

Az Ivan Gyenyiszovics egy napja (1962) első olvasásra egy meg-
döbbentően tárgyilagos, hiteles, realista lágernapló „egyetlen napról, 
amely magában hordozza az ártatlanokra kiszabott büntetésidő vég-
telenségét”.20 Létezik azonban a kisregénynek egy másik olvasata is, 
egy mélyebb, allegorikus értelmezése, amelyre Hetényi Zsuzsa hívja 
fel a figyelmet: „A természet is csupasz, ellenséges: tél van, a fagy 
ugyanúgy átjárja a foglyok minden porcikáját, ahogyan a külső világ 
(rendszer, lágerrend) behatol az élet minden szférájába, és nem hagy 
ellenőrzés nélkül egy pillanatot sem. Miközben az embert a félelem 

15 Lengyel József: Szembesítés, i. m., 183.
16 Faludy György: Pokolbeli víg napjaim, i. m., 404–405.
17 Szolzsenyicin, Alekszandr: Ivan Gyenyiszovics egy napja, i. m., 140. 

18 Faludy György: Pokolbeli víg napjaim, i. m., 305.
19 Hetényi Zsuzsa: A pokol tornácán. http://www.forrasfolyoirat.hu/0109/hete-

nyi.html (2009. 3. 8.)
20 Legeza Ilona könyvismertetője. Alekszandr Szolzsenyicin: Ivan Gyenyiszovics 

egy napja. 
 http://cgi.t-online.hu/ilegeza/sendpage.cgi?rec=li2110 (2009. 3. 9.)



224 225

és a túlélési ösztön magányossá teszi, állandóan kollektívába kény-
szerítve, kényszer-napirendben és menetoszlopokban, összeterelt 
tömegben oldódik föl maradék egyénisége. A táborban nem sza-
bad egyedül járnia. Brigádban eszik, dolgozik és fekszik-kel a rab”.21

A tábor foglyainak mindennapos tengődése ebben a megközelítés-
ben feltűnő hasonlóságot mutat George Orwell 1984 című regényé-
ben felvázolt társadalom tagjainak agyonellenőrzött, kollektív ma-
gányba fulladt életével. És ne feledjük, hogy Ivan Gyenyiszovicshoz 
hasonlóan Winston Smith is egyedül a munkában talál menedékre, 
mert a munka kreativitást igényel, s ezáltal néhány órára – feledve
a fojtogató rabságot – embernek, szabad egyénnek érezheti magát. 

Értelmezhető a mű a szocializmus építésének szatirikus kritiká-
jaként is. Ebben a megvilágításban nagyon szembeötlő a következő 
részlet: „A telep egyelőre még pusztaság, hóval teli gödrökkel; minde-
nekelőtt árkokat kell ásni, oszlopokat felállítani, a terepet és önmagu-
kat körülövezni szögesdrót akadállyal – nehogy megszökjenek. S csak 
azután lehet hozzákezdeni az építéshez”.22 Azt hiszem, itt bukik meg 
Lukács György azon megállapítása, hogy az Ivan Gyenyiszovics egy 
napja – mint a szocializmust megújító kétkezi munka dicshimnusza 
– a szocialista realizmus csúcsa. 

Lengyel József első személyű narrációja olyan személyes és köz-
vetlen hangvételt kölcsönöz Elejétől végig című lágerkrónikájának, 
amely az Ivan Gyenyiszovics egy napjában Suhov belső monológja-
it jellemzi. „Lengyel József írásaira az a jellemző, hogy belülről és 
áldozatként élte át és értelmezte az egészet nemcsak az író, hanem 
az epikai hős is. Belülről, azaz a kommunista mozgalom sodrában 
megmaradva”.23 Stílusának ereje abban rejlik, hogy „a látszólagosan 
száraz, tényközlő módszerrel (…) végletes feszültségeket, komor tra-
gédiákat tud érzékeltetni.”24

Mi történik, ha egy lírikus nyúl ehhez a nem éppen költői témá-
hoz? Faludy György „szellemes, ironizáló stílusa, asszociációkat, 
gondolati párhuzamokat bőven hordozó ábrázolásmódja”25 egy ki-
váló regényt szül. A Pokolbeli víg napjaim egyszerre kaland- és doku-
mentumregény, filozófiai elmélkedésekkel és dialógusokkal tarkított 
memoár. Dokumentumértékkel leginkább az utolsó fejezetek bírnak 
(Andrássy út 60. – Kistarcsa, Recsk), melyek „a sztálinista zsarnok-
ság fogságában szerzett megrendítő szenvedéseket és megaláztatáso-
kat elevenítik fel. A recski kényszermunkatábor történetéről ő adott 
először igen szuggesztív személyes és epikai beszámolót (…)”26 

Szolzsenyicin mindig tárgyilagos marad, a szokásos, hétköznapi 
szenvedések ábrázolásán túl nem riogat infernális borzalmakkal. Ez-
zel szemben Faludy alászáll a pokol bugyraiba, de közben – egészen 
eredeti és egyedülálló módon – gyakran nevetésre ingerli az olva-
sót. A groteszk tábori történetekkel, anekdotákkal és történelmi pél-
dázatokkal tarkított lágerkrónika egyszerre élvezetes és szívszorító 
útmutatója annak, hogyan maradjunk emberek az embertelenség 
korában.

21 Hetényi Zsuzsa: A pokol tornácán. http://www.forrasfolyoirat.hu/0109/hete-
nyi.html (2009. 3. 8.)

22 Szolzsenyicin, Alekszandr: Ivan Gyenyiszovics egy napja,i. m., 7.
23 Vasy Géza: „Hol zsarnokság van”. Az ötvenes évek és a magyar irodalom. 

A Rákosi-kor. Lengyel József: Igéző. http://www.tankonyvtar.hu/iroda lom-
tudomany/hol-zsarnoksag-van-080903-21 (2009. 3. 8.)

24 Legeza Ilona könyvismertetője. Lengyel József: Igéző. http://cgi.t-online.hu/
ilegeza/sendpage.cgi?rec=li1242 (2009. 3. 8.)

25 Legeza Ilona könyvismertetője. Faludy György: Pokolbeli víg napjaim. 
 http://cgi.t-online.hu/ilegeza/sendpage.cgi?rec=li0529 (2009. 3. 8.)
26 Pomogáts Béla: Faludy György kilencven esztendeje. http://www.forrasfolyoirat.

hu/0009/pomogats.html (2009. 3. 8.)
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Resumé

„Priemysel“ koncentračných a pracovných táborov – nevyhnutných 
náležitostí každej totalitnej diktatúry XX. storočia – rodil nové literárne 
žánre, ako dokumentárny román či „denník lágeru“. V tejto práci rozoberám 
diela Solženicyna, Józsefa Lengyela a Györgya Faludyho – spisovateľov, ktorí 
sami sa ocitli v stisku diktatúry a stali sa obeťami krvavého priemyslu ako 
„politicky nepohodlné osoby“. Hoci písali v rôznych žánroch a rôznom štýle, 
všetci traja dospeli k rovnakému záveru: prežiť peklo a dobu neľudskosti 
môžu len tí vyvolení, ktorí napriek všetkému dokážu v sebe uchovať 
humanitu a solidaritu. 

Bolemant Lilla

Nők a magyar irodalom határvidékein
(Kutatás-módszertani vázlat)

Annotáció: Jelen tanulmányban egy nagyobb kutatás tervének/témájának 
felvázolására vállalkozom, melynek tárgya a 20. század első felében alko-
tó női írók műveinek recepciója, alkotói módszerük elemzése, valamint
a magyar irodalmi kánonba való beemelésük kísérlete. A kutatás módszere 
a feminista irodalomkritika szempontjain alapulva figyelembe kívánja ven-
ni a két világháború közötti időszak specifikumait is, nevezetesen a nemze-
tiségi kisebbségi irodalom fogalmának kialakulását, s az emigráns irodalom 
fogalmának változásait is. Mivel a feminista irodalomkritika mindeddig 
nem reflektált a női írók recepciójának és műveinek ilyen szempontú meg-
közelítésére, megkísérlem ezen összefüggések keretei között megvizsgálni 
szerepüket és elhelyezési lehetőségeiket a magyar irodalmi kánonban.

Kulcsszavak: női írók, női írás, feminista irodalomkritika, kisebbségi iroda-
lom, emigráció irodalma

Rákos Péter Nemzeti jelleg, a miénk és másoké című könyvének 
első fejezetében így jut el vizsgálati módszerének jellemzéséhez: 
„Most azonban már valóban legfőbb ideje körülhatárolni a fogalma-
kat, és nemcsak körülhatárolni, hanem uno actu meg is határozni, 
egyben az egész kérdést – természetének megfelelően – módszertani 
céltudatossággal elködösíteni. És itt kérem az olvasót, ne botránkoz-
zon meg. Csupán egy megrögzött metodológiai elvemet (mely ter-
mészetesen nem az én találmányom) alkalmazom az adott anyagra: 
ez az elködösítés szükséges mindenütt, ahol nincs lehetőség egzakt 
állításokra, márpedig a matematikán kívül (s ott is csak módjával) 
sehol sincsen erre lehetőség. Így hát értelmetlenség pontosságról be-
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szélni másképp, mint viszonylagos értelemben. Különösen a mi mű-
ködési és kutatási területünkön szögezhetjük le teljes joggal, hogy
a pontosság nem egyéb, mint a pontatlanságnak a tárgyhoz mért op-
timális, adekvát foka”.1

Kutatásom tárgyával kapcsolatban szintén nem várható, hogy vé-
gül egzakt, egyértelmű és megmásíthatatlan eredményre juthatunk, 
hasonlóan a fenti rövid eszmefuttatáshoz, a téma többféle megköze-
lítést is lehetővé tesz, s a lehetséges módszerek és eszközök megvá-
lasztásakor is több út kínálkozik. A női írók helyzetének, műveinek 
kutatásához három szempontot választottam, melyek együttes alkal-
mazása vélhetően hozzájárul a téma feldolgozási módjainak bővíté-
séhez.

A női írók irodalomtörténeti helyének meghatározására a 20. szá-
zad első felének magyar irodalmában már több recepcióelméleti és 
irodalomtudományi tanulmány, tanulmánykötet is készült.2 A női 
írók fogadtatásáról a század első felében Ľ Homme Ilona nyújt ala-
pos összefoglalást doktori disszertációjában,3 Jablonczay Tímea pe-
dig szintén disszertációs munkájában próbálkozik meg a két világhá-
ború közti írónők elhelyezésével a modernség irodalmi kánonjában.4 
Séllei Nóra a feminista irodalomtudományról írt hiánypótló össze-
foglaló munkát Mért félünk a farkastól? Feminista irodalomszemlé-
let itt és most címmel. Egyre többen foglalkoznak tanulmányaikban
a női írók, a női irodalom, a feminista irodalomtudomány és iroda-
lomkutatások témájával. Jelentősen hozzájárult a téma feldolgozásá-
hoz és továbbgondolásához Zsadányi Edit,5 Horváth Györgyi, Borgos 

Anna, Szilágyi Judit6, Kádár Judit. Maga a téma, a kutatási terület 
elfogadottsága azonban még mindig nem egyértelmű, sőt akadémiai, 
illetve tudományos körökben is gyakran elutasításban részesül, ami
a feminizmussal, mint fogalommal szembeni elutasításból ered. 

Kutatóként a 20. század első felében alkotó női írók recepciójával, 
alkotói módszerük elemzésével, s az irodalmon belül betöltött sze-
repükkel, a kánonban elfoglalt helyükkel foglalkozom. A feminista 
irodalomtudomány szempontjain kívül figyelembe kell venni a két 
világháború közötti időszak egyéb specifikumait is, nevezetesen az 
országhatárok és a politikai helyzet megváltozását, s az ebből adó-
dó következményeket az irodalom és az írónők helyzetére nézve.
A korszak női írói közül néhányan az emigrációt választották, mások 
idegen államba kerültek a határok megváltozása miatt. Magyaror-
szág szétszakadásával a magyar irodalom is feldarabolódni látszott, 
ekkor alakult ki a kisebbségi irodalom fogalma, s erősödött meg az 
emigráns irodalom fogalma is. Mivel a feminista irodalomkritika 
mindeddig nem reflektált a női írók recepciójának és műveinek ilyen 
szempontú megközelítésére, megkísérlem ezen összefüggések kere-
tei között megvizsgálni helyüket, szerepüket, s elhelyezési lehetősé-
geiket a magyar irodalmi kánonban.

Ez a próbálkozás azonban rögtön több olyan kérdést is felvet, 
amely a kutatás szempontjainak megkérdőjelezéséhez vezethet, ezért 
elsőként ezekre keresem a választ. A feminizmussal, a feminista iro-
dalomkutatással kapcsolatban leggyakrabban felvetett probléma az, 
hogy a szubjektumközpontúság a posztmodern korban túlhaladott-
nak számít, ezért a nem-kutatás (a nemi szerepek kutatása) önmagát 
túlhaladott, egyben elkésett feladat. Hasonló kétségek merülnek fel 
az emigráns és a kisebbségi irodalmak kutatási szempontjai felől is. 
Mindkettő a politikai változások földrajzilag meghatározott irodal-
ma volt a huszadik században, mára azonban fogalmuk tartalmát 
veszteni látszik, hiszen az államhatárok megszűntek, a politikai hely-
zet többé-kevésbé kiegyenlítődött.

E három szempont felől közelíteni tehát az irodalmi művek elem-
zéséhez, s a női írók helyének meghatározásához kockázatos feladat, 

1 Rákos Péter, 2000. Nemzeti jelleg, a miénk és másoké. Öncsalások és előítéletek 
mint történelemformáló tényezők. Pozsony: Kalligram. 40–41.

2 Lásd például: Nő, tükör, írás. Értelmezések a 20. század első felének női irodal-
máról. Szerk. Varga Virág és Zsávolya Zoltán. Budapest: Ráció Kiadó. 

3 Ľ Homme Ilona. 2003. A női írók helye az irodalmi diszkurzusban. 1900-1945. 
Doktori disszertáció. Budapest: ELTE.

4 Jablonczay Tímea. 2009. Női szubjektumkompozíciók és mintázatok a szö-
vegtérben. Magyar írónők a két világháború között. Doktori disszertáció. 
Jyväskylä Egyetem.

5 Zsadányi Edit. 2007. Írónők a századelőn. A magyar irodalom történetei 1800-
tól 1919-ig. Szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Veres András. Budapest: Gondo-
lat. 807–826.

6 Borgos Anna – Szilágyi Judit. 2011. Nőírók és írónők. Irodalmi és női szerepek 
a Nyugatban. Budapest: Noran.
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viszont annál izgalmasabb. A következőkben sorra veszem a három 
megközelítési mód általam választott módszereit.

A feminista irodalomtudomány

A feminista irodalomtudományról mint egységes, egyetlen irodalom-
szemléletről nem beszélhetünk, mivel olyan nyitott kultúraértelme-
zésről van szó, amely párbeszédbe elegyedik különféle elméletekkel, 
és sok szempontból próbálkozik a problémakör megközelítésével: 
interdiszciplináris, miközben alapvető kérdése az, hogy mit jelent 
kultúránkban nőnek, férfinak, vagyis nemi jelek által is létrehozott 
emberi lénynek, szubjektumnak lenni.7

A 70-es évek feminista irodalomkritikájának egyik jelentős alak-
ja Elaine Showalter. Nevéhez fűződik a günokritika elnevezés, mely
a női hang keresését, és az elhallgatott női irodalom felfedezését, 
felkutatását jelenti.8 A női irodalmi hagyomány történetét írja meg, 
és három kategóriába sorolja a nőírókat korszakaik szerint: az első 
a nőies (feminine) korszak, amelyre a férfi irodalmi kánon beszéd-
módjának utánzása a jellemző (1840–1880), a második a feminista 
(feminist) korszak, amely a női jogok melletti kiállást jelenti (1880–
1920), a harmadik korszak pedig a női (female) korszak, az önkifeje-
zés és az identitáskeresés korszaka, amely mentes a függőségtől.9 Ez 
az identitáskeresési korszak lehet a kiindulási alap a huszadik század 
első felében alkotott magyar női író műveinek elemzésekor. Az egyes 
írónők műveinek és azok korabeli és mai recepciójának, valamint 
önképük elemzésének segítségével célszerű fogalmazni, hogy mit is 
jelentett az adott korban nőként alkotni, s mit jelentett a korabeli kri-
tikusok, recenzensek szerint a női írásmód, valamint azt, hogy mit 
jelent napjainkban.

A feminista szubjektumelméletek központi kérdése a kilencvenes 
években az lett, hogy miképp konstruálódik a nő, mint szubjektum, 
s mindez kibővült a maszkulinitásra való rákérdezéssel. A feminis-
ta kultúrakutatás és irodalomtudomány kutatási tárgya Séllei Nóra 
szerint az, hogy „miképp válhat a nő cselekvő-beszélő alanyként ér-
tett és felfogott szubjektummá”,10 „melyben a szubjektumot kulturá-
lis konstrukcióként tételezzük, amely a hatalom általi beírottság és
a választás bizonyos mértékű szabadsága mentén jön létre, aláve-
tettként és cselekvő alanyként egyaránt. (Foucault: A szubjektum és
a hatalom)”.11

A feminizmus fogalmát felváltó gender (társadalmi nem) mint 
átfogó analitikus kategória a posztfeminista kutatások fontos kiin-
dulópontja és alapja. Joan Walach Scott szerint a fogalom definíciója 
két tézist foglal magába. Az egyik: a gender azon szociális kölcsönvi-
szonyok konstitutív része, amelyek alapját a nemek közötti különb-
ségek tudatosítása képezi. A másik pedig az, hogy a gender a hatal-
mi viszonyok megjelölésének elsődleges módja.12 A társadalmi nem 
fogalma tehát legitimizálja és konstruálja a szociális viszonyrend-
szert, rajta keresztül artikulálódik a hatalom. Maga a gender viszont 
redefiniálható és restrukturalizálható, a politikai és szociális egyen-
rangúság víziójának megfelelően, amely magában kell, hogy foglalja 
a nem, az osztály és a faj kategóriáját is. A társadalmi nem fogalmát, 
mint a tudományos kutatás tárgyát tehát mindig a hatalmi viszonyo-
kat artikuláló analitikus kategóriaként kell kezelnünk.

A női szubjektum, a női énkép kialakulásának folyamata képezi 
tehát a korszerű vizsgálatok tárgyát, amely a gender, mint a hatalmi 
viszonyok analitikus kategóriája mentén látszik megvalósíthatónak. 
S e téren sikerrel használható fel a feminista narratológia és a femi-
nista pszichoanalízis néhány kutatási eredménye is. Meglátásom 
szerint könnyen bizonyítható, hogy a női szubjektum konstruálódá-
sának folyamata problematikus, nem egységként, hanem töredezett, 

7 Séllei Nóra. 2007. Mértfélünk a farkastól? Feminista irodalomszemlélet itt és 
most. Debrecen: Kossuth.

8 Showalter, Elaine. 1994. 4. A feminista irodalomtudomány a vadonban. (ford. 
Kádár Judit). Helikon Irodalomtudományi Szemle. 417–441.

9 Showalter, Elaine. 1977. Literature of Their Own from Charlotte Bronte to 
Doris Lessing (Saját irodalmunk Charlotte Brontëtől Doris Lessingig.)

10 Séllei Nóra. 2007. 
11 Séllei. 2007. 100.
12 Scott, Joan Wallach. 2006. Rod: užitočná kategória historickej analýzy. Histórie 

žien. Aspekty písania a čítania. Szerk. Cviková, J. – Juráňová, J. – Kobová, J. 
Bratislava: Aspekt. 57.
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egyenesen ki nem mondható, meg nem fogalmazható identitásként 
jelenik meg, ezért a női élet a privát szféra elemein keresztül próbálja 
kifejezni önmagát. Ezek pedig a tárgyak, a növények, a női külső,
a ruházkodás, a díszítőelemek, amelyeket a női írók műveiben a ko-
rabeli kritikusok szecessziós túldíszítettségként, aprólékos, felesleges 
leírásokként, összefoglalva pedig a női stílus ismérveiként jellemez-
tek. A vizsgált regényekből vett példákon megkísérlem bemutatni, 
hogy ezek a vonások valóban a női stílus jellemző jegyeiként is ér-
tékelhetőek, de a fentiek dehonesztáló értelmében, hanem valóban 
olyan jegyekről van itt szó, melyek értékes női kifejezőeszközök le-
hetnek a szubjektum megalkotásához.

A vizsgált regényekben szereplő nők általában a társadalmi elvá-
rásoknak megfelelő szerepeket valósítják meg, amelyeket az ehhez 
kapcsolódó prenarratív keret előír. Előfordulnak azonban olyan 
narratívák, amelyekben a női szereplő határátlépéseket követ el, tehát 
az előírttól eltérő identitáskonstrukció keletkezik. „A történelmi ese-
mények nem azért reálisak, mert megtörténtek, hanem azért, mert 
be tudnak illeszkedni a kronológiára épülő narratív rendszerbe” – ál-
lapítja meg Hyden White.13 Ebből következően előfordulnak olyan 
események is, amelyek nem illenek bele ebbe a rendszerbe, tehát az 
elbeszélés elhallgatott elemeivé válnak. Ilyen módon válnak elemez-
hetővé bizonyos szövegek, amelyekben a nagy háttérnarratíva saját 
rendszerébe kényszeríti az eseményeket, miközben a regénynarratíva 
által kirajzolódik annak tarthatatlansága.

A kulturális narratíva fogalmához kapcsolódóan kiindulópontnak 
tekinthetjük Vlagyimir Propp mesemodelljét, amelyben a varázsme-
se meghatározó jegyeinek rendszerét állítja fel. Propp a mese alakta-
nát, morfológiáját alkotta meg, olyan módon, hogy a mese alkotóele-
meinek elkülönítésével feltárja ezek egymáshoz és a mese egészéhez 
való viszonyát.14 Ha női írók szövegeire és női történetekre próbáljuk 
azonban alkalmazni ezeket, azzal a problémával találjuk szemben 
magunkat, hogy Propp varázsmese-modellje csupán részleteiben vo-
natkoztatható rájuk. Éppen ezért a mese funkcióinak, motívumainak 

vizsgálatával új, eltérő eredményekre juthatunk, ha a kutatásba be-
vonjuk a feminista folklórkutatás szempontjait és eszközeit, valamint 
Mihail Bahtyin prózapoétikai elméletét is.15

Zsadányi Edit Emile Benveniste írásaira hivatkozva a történetet 
személytelen elbeszélésnek nevezi, amelyben az események beszélik 
el önmagukat, a diszkurzust pedig a személyek általi elbeszélésnek.16 
S éppen ez a személytelen elbeszélés válik fontossá egyes női írók 
szövegeiben. További kutatási pont a szövegszervezési elvek feltérké-
pezése, például, hogy a narrátor nem alakít ki alárendeltségi viszo-
nyokat, nem strukturálja az eseményeket, gyakori a mellérendelés 
és az események „egyszerű” lejegyzése. Ebből következően a szerep-
lő csak elfogadója sorsának, nem irányítja azt.17 Megfontolandóak 
Zsadányi Edit további megállapításai is: „A női önértelmezés irodal-
mi megképződése már a századelőn decentrális szubjektumkonst-
rukcióként értelmezhető a társadalmi közbeszédek által előre kijelölt 
helyként, saját pozíciójának megelőzöttségét hangsúlyozó szubjek-
tumfelfogásként.”18

Az emigráció női irodalma

Körülbelül a 18. század közepe táján került előtérbe az ideális em-
berpár képzete, amely a nemeknek egy mindenkor különböző 
társadalmi feladatkört jelöl ki, tevékenységi körként a férfiaknak
a nyilvános, a nőknek az otthoni szférát szánják. A „természetre” 
való hivatkozás tehát a patriarchális struktúrák legitimálására szol-
gál ma is.19 A művészetekre vonatkoztatva a modern esztétika is eljut 
ahhoz a dichotómiához, amely a művészetet az élettel állítja szembe, 
amelybe beíródik a halál és a maszkulinitás (a művészet oldalán) és 

13 White, Hyden. 1997. A történelem terhe. Budapest: Osiris.
14 Propp, Vlagyimir Jakovlevics. 2005. A mese morfológiája. Ford. Soproni And-

rás. Budapest: Osiris.

15 Bahtyin, Mihail. 1986. Estyetyika szlovesznogo tvorcsesztva. Moszkva: Issz-
kusztvo.

16 Zsadányi Edit. 2007. Írónők a századelőn. A magyar irodalom történetei 1800-
tól 1919-ig. i. m., 813.

17 Zsadányi Edit. 2007. 811–812.
18 Uo., 823–824.
19 Nagl-Docekal, Herta. 2006. Feminista filozófia. Eredmények, problémák, pers-

pektívák. Ford. Hell Judit. Budapest: Áron Kiadó. 23.
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a feminin és az alsóbbrendű (az élet oldalán) – állapítja meg Andreas 
Huyssen, aki a modern művészetről szóló írásában kifejti, hogy az 
értéktelenebbnek tartott folyamatos nőneműsítése és ezzel együtt 
a tömegkultúra alacsonyabbrendűsítése és nőneműsítése is végbe-
megy.20 A tömegkultúrával és az alacsonyabb rendűnek tekintett női 
irodalommal hozható összefüggésbe az emigráció női íróinak recep-
ciója is.

A reformkor és a forradalmi korszak idejéből származó roman-
tikus irodalom-felfogás szerint a nemzeti nyelv, a nemzeti irodalom
a nemzeti identitás alapeleme, s ennek magas szintű, pontos művészi 
elvekkel megalapozott művelése kell, hogy a nemzeti költő, író élet-
célja legyen. A 19. században a haza, a nemzet és az ország fogalma 
összeolvadt, s együttesen alkották azt az értékrendszert, amely konk-
rét erkölcsi magatartás elvárásában nyilvánult meg. A modernizmus 
és az avantgárd programja ezt a fogalomrendszert szétválasztotta,
s az individuum, az egyén szabadságát hirdetve a hagyományos 
szentimentális hazaszeretet- és hazakonstrukció diktátuma ellen lé-
pett fel. Az újabb értelmezésekben a haza mint a gyermekkori ön-
azonosság helye is megjelenik, vagyis az a környezet, amelyben az 
ember identitása megfelelően alakulhat ki. A haza-koncepció tehát
a szubjektív öntudat terméke is.21

A huszadik század első felében a háborúk és következményeik 
újra életre keltették a 19. századi felfogást, s az irodalmon is számon 
kérték, ha nem a nemzet érdekeinek megfelelő műveket produkált, 
vagyis a művek célzatossága és mondanivalója nem csengett egybe 
az aktuális politikai célokkal. A határon túlra került magyar írók 
szinte legfontosabb feladatának az identitás megőrzését, a magyar 
nyelv megtartását, a nemzeti öntudat megmaradását tartották. Az 
emigrációról szóló korabeli szövegekben a haza általában felmagasz-
tosult fogalommá válik, melyben összefonódik az ország, a nemzet és
a haza fogalma. Az idealizált hazakép megjelenik az otthoni környe-

zet, a táj idilli ábrázolásában, az elhagyott korszak, az otthon megélt 
történelmi időszak mitizálásában, az anyanyelv és a haza allegorikus 
összefonódásában. A korszak emigráns irodalmában kialakult kép
a hazáját elvesztő egyénről a leginkább kanonizált emigráns író, 
Márai Sándor műveiben jelenik meg a legmarkánsabban és legszen-
timentálisabban: elveszti társadalmi (szociális) pozícióját, olvasókö-
zönségét, országát (hazáját), anyanyelvét – végül semmije sem ma-
rad, s bekövetkezik a legszörnyűbb befejezés: amikor idegenben hal 
meg, idegen földbe temetik, és idegenek állnak a sírja körül, s nincs, 
aki emlékezzen rá. A haza felmagasztalása az ilyen szempontú szöve-
gekben egyúttal az új haza lealacsonyításával is jár.22

Az emigráció irodalmára vonatkozó ezen kitételekkel kapcso-
latban érdemesnek tartom kiemelten vizsgálni az egyes szerzők és 
műveik recepciója közti különbséget. A felsorolt elvekkel, mondani-
valókkal ellentétes vélemény, irodalmi megformálás általában az iro-
dalom perifériáján maradt, sőt kihullott a hivatalos és a nem hivata-
los (politikailag tiltott) kánonból is. Példa erre Földes Jolán A halászó 
macska uccája vagy Körmendi Ferenc Budapesti kaland című regé-
nye. Kettejük irodalmi tevékenységének értékelésében Hegedűs Géza 
szerint az is közrejátszott, hogy mindketten sikeresek lettek, nemzet-
közi irodalmi pályázaton díjat nyertek, amiért nem csekély pénzjuta-
lom is járt, s külföldön is népszerűek lettek. Ettől szinte rögtön kétes 
értékűvé váltak a magyar irodalomkritika számára, s nem kevésbé 
játszott szerepet a kortársak irigysége,23 valamint tegyük hozzá, az 
emigráns irodalom sem fogadta be őket, hiszen nem a hazájukat 
sirató, szentimentális írásmódot képviselték. Földes Jolán esetében 
pedig még egy további szempont is nehezítette elismerését, ugyanis 
amellett, hogy nem az elvárt szentimentális regényt és hősöket alkot-
ta meg az emigráció témájában, és nem a szenvedő zseni szerepében 
tette mindezt, női mivolta tovább nehezítette a helyzetét. Munkám 
során megvizsgálom, mennyiben befolyásolta az emigráció témáját 
feldolgozó szerző recepcióját női vagy férfi mivolta, s mennyiben 
határozta meg a kánonba való bekerülését a szerző emigráns léte. 

20 Hyssen, Andreas. A tömegkultúra mint nő: a modernség másikja. 2002. Po-
zsony: Kalligram. 2002 szeptember, 19 –28.

21 Behring, , E., Kliems, A., Trepte, H.-Chr. (szerk). 2004. Grundbegriffe und 
Autoren ostmitteleuropäischen Exilliteraturen (1945–1989). Ein Beitrag zur 
Systematisierung und Typologisierung. Stuttgart: Steiner. 398.

22 Behring, E., Kliems, A., Trepte, H.-Chr. (szerk). 2004. 34.
23 Hegedűs Géza. Hegedűs. 1989. Földes Jolán és a halászó macska utcája. Utó-

szó. Budapest: Pallasz. 196.
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Bizonyos kutatások szerint ugyanis a nők, a női alkotók az emigráció 
irodalmában is csak a második szerepét játszhatták, vagyis a hagyo-
mányos segítő, a háttérben maradó szervező szerepét.24

A kisebbségi irodalom Másikja

NiraYuval-Davis szerint a nők azok, akik biológiai, kulturális és szim-
bolikus értelemben is újratermelik a nemzetet, szimbolikus határőr-
szerepük van.25 A Trianon utáni Magyarországon a nők egyik feladata 
a nemzeti közösség mitikus egységének fenntartása volt. De milyen 
szerep jutott viszont ezzel szemben vagy emellett a marginalizált 
szerepbe került nőknek? Megfogalmaznak-e saját narratívát a Ma-
gyarország határain kívülre került alkotók? Patricia Waugh szerint
a marginalizált csoportok tagjai már jóval a posztmodern szubjek-
tumfelfogás előtt konstruáltként tapasztalják meg identitásukat.26

A korszak női írói Magyarország határain belül és kívül különféle-
képpen alkalmazkodtak a helyzethez. A kisebbségi irodalmak hely-
zete elsősorban az új államalakulatok jóindulatától függött. Esetünk-
ben fontos lenne például a két háború közötti csehszlovákiai magyar 
irodalom fogalmi meghatározásaira, a korszak női íróira, hazai és 
magyarországi recepciójukra, s önképük kialakulására fókuszálni.

Vizsgálatunk tárgyát képezheti az is, hogy az új határok meny-
nyiben akadályozták, és mennyiben segítették a (cseh)szlovákiai 
magyar irodalom női íróit abban, hogy műveik megjelenhessenek, 
és elfoglalhassák helyüket az újonnan alakuló irodalmi kánonban, 
esetleg mennyiben könnyítette, vagy épphogy megnehezítette hely-
zetüket az az irodalmi és kulturális kisebbségi közeg, amelyben az 
irodalom fő célja az identitás erősítése és megtartása volt. Az irodal-
mi művek elemzése mellett kitérek a női írók irodalomszervezői te-
vékenységének elemzésére is, és a kisebbségi irodalomban betöltött 

szerepük, elismertségük mellett arra is, mennyiben fogadta be őket 
az ún. egyetemes magyar irodalom, s mennyiben hatott rájuk, s lép-
tek kapcsolatba új hazájuk szlovák és cseh irodalmáraival, irodalmi 
szemléletével.

A csehszlovákiai magyar irodalom fogalma az 1919-es trianoni 
békekötés utáni új államalakulat, a Csehszlovák Köztársaság terü-
letén élő és alkotó irodalmárokat jelenti. Maga a fogalom azonban 
szinte keletkezése óta újra és újra fellángoló viták, és csendes po-
lémiák tárgya. S nemcsak a fogalom problematikus, hanem maga
a kisebbségi irodalom léte.

Az első felmerülő kérdés: lehet-e földrajzilag behatárolt az iroda-
lom? Vagy az egykori Magyarország területétől elszakított ország-
részek magyar irodalma a magyarországi irodalom része-e? S mit 
jelent az egyetemes magyar irodalom fogalma? Csupán a magyarul 
író szerzőket soroljuk ide, vagy azokat is, akik magyarként idegen 
nyelven (is) írnak?

A korszak, s általában a szlovákiai magyar irodalom újraértéke-
lése 1989 után kezdődik el, s azóta tanúi lehettünk egy folyamatos 
újraértékelésnek, amelyben a női írókról ugyanúgy, mint az előző 
időszakokban, kevés szó esett. Kivétel a Szenes Piroskáról, Szenes 
Erzsiről és Urr Idáról megjelent néhány tanulmány Bárczi Zsófia és 
Polgár Anikó tollából.27

A vizsgálódások remélhetőleg előbb-utóbb elérik majd a Rákos 
Péter által találóan megfogalmazott célt: a pontatlanságnak a tárgy-
hoz mért optimális, adekvát fokát, s hozzájárulnak a női írók szöve-
gei elemzési szempontjainak bővítéséhez, s a konkrét kérdések „cél-
tudatos elködösítéséhez”.

24 Behring, E., Kliems, A., Trepte, H.-Chr. (szerk). 2004. 23.
25 Yuval-Davis, Nira. 2005. Nem és nemzet. Budapest: U.M.K. 5.
26 Waugh, Patricia. 2006. A posztmodernés a feminizmus. Hovátűnt a sok-soknő? 

In: Séllei, szerk. A feminizmus találkozásai a posztmodernnel. Debrecen: 
Csokonai. 63.

27 Bárczi Zsófia, 2010. Nőnek lenni. Szenes Piroska: Csillag a homlokán. Parti-
túra, 2010/2. 119–130., Polgár Anikó, 2010. Hernádparti Odysseus. Egy Urr 
Ida-vers anatómiája. Partitúra 2010/2. 97–102.
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Vo svojom príspevku sa pokúsim o načrtnutie plánu/tematiky výskumu za-
obe rajúceho sa analýzou tvorby a recepcie spisovateliek maďarskej literatúry 
medzivojnového obdobia, a pokusom o ich umiestnenie v literárnom kánone 
obdobia. Okrem základnej metódy výskumu – feministickej literárnej kritiky 
– plánujem zohľadniť aj špecifiká medzivojnového obdobia, tzn. vytváranie 
pojmu národnostnej menšinovej literatúry a zmeny pojmu exilovej literatúry. 
Keďže feministická literárna kritika doposiaľ nereflektovala spomenuté 
aspekty ohľadne spisovateliek a ich tvorby, pokúsim sa o analýzu ich úlohy
a možného umiestnenia v kánone maďarskej literatúry.

Beke Zsolt

Forradalom-kúra 
(Legéndy Jácint: Központi Zóna. Balassi, Budapest, 2006) 

Lehetséges-e még valamiféle, klasszikus értelemben vett forradalom 
a XXI. század Európájában? Nem közhely ma már maga ez a kér-
dés, és a rá adott válaszok is? Bár Legéndy Jácint kötetének nem tétje 
és nem is szándéka végleges választ adni a most feltett kérdésekre, 
mégis úgy tűnik, a forradalom problematikája az egyik olyan erős 
központi zóna, mely kötetté szervezi a verseit. 

Az is elfogadott közhely, hogy manapság eléggé problematikus 
egy-egy konkrét politikai eszme szolgálatába állítani a verseket, füg-
getlenül attól, hogy az adott eszme mennyire elfogadható az olvasó 
számára. Az a naivság, amivel az irodalomtörténet során kiemelkedő 
költők részt vettek az ilyen propagandaakciókban, rámutatott a po-
litika problémátlan megközelítésének visszásságaira. A kérdés egyik 
érvényes megközelítése lehet talán, ahogy azt az Edukators című, 
2004-ben készült osztrák filmben látható (Hans Weingartner rende-
zése). Az érvényességi körre és fokra való folyamatos rákérdezés, az 
ironikus távolságtartás, az elfogadható utak állandó keresése látszik 
annak a módnak, ahogy a politikai – a film esetében: a 68-as balol-
dali – eszmék fenntarthatók és aktualizálhatók lehetnek egy későbbi 
kor és – ami ugyanolyan fontos, esetünkben fontosabb is – egy mű-
alkotás kontextusában. 

Persze, a kritikának mindenekelőtt a kötet poétikai megoldásaira 
kell reflektálnia, hogy mennyire működnek versként az egyes szöve-
gek, politikai tartalmuk mellett (más megközelítésben: ellenére) is. 
Nos, megítélésem szerint ez a Központi Zóna esetében – ennyi elma-
rasztalás megengedhető: – helyenként felemásra sikerült. Konkrétan 
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az ilyen helyek erőltetett ideológiájára, gondolok: „unom hogy me-
nedzserhad nyomulna fel / az égig és pazar villámai mint áruvédje- / 
gyek cikázgatnak a sezlonom felé…” (Üdvösségtan). 

Ezzel szemben azokat az alkotásokat tartom kiemelendőnek, me-
lyek nem próbálnak meg túl sokat közölni, s így nem válnak az előbbi 
idézethez hasonló felvett pózzá, az adott eszme közvetlen kifejeződé-
sévé, természetesen a terminológia ellenére nem hegeli értelemben 
értve mindezt. Figyelemreméltó és az értelmezést több irányba is el-
indító az a távolságtartás, melyet például a Fekete ünnepélyben tapasz-
talhatunk: „Az egyetemes forradalom elma- / radt és megszüntették 
a klubot.” A többszörösen megidézett populáris regiszter lesz az, ami 
a bevezetőben a forradalommal kapcsolatosan megfogalmazott kér-
désemet is más megvilágításba helyezi. Mindenekelőtt az az önma-
gát undergroundnak definiáló, de mégiscsak a populáris műfajba so-
rolható szubkultúra tűnik szembe, melyet a vers címében megidézett 
Depeche Mode, az egy másik versből (Plainsong) idehallható The 
Cure vagy éppen a nyolcvanas-kilencvenes évek egyik meghatározó 
budapesti szórakozóhelye, a Fekete Lyuk képvisel. Innen nézve az 
ellenállás, a kvázi-forradalom átcsúszik egy korszak alternatív pop-
kultúráját jelentő területre. Ami önmagában paradoxonnak tűnik. 
De valóban az? Vajon lehet-e az eleve a fogyasztás logikájára épü-
lő populáris kultúrára támaszkodva mondjuk „újbaloldalinak” mi-
nősíthető forradalmat csinálni? Még ha itt egy másfajta popiparról 
van is szó, mint a mainstream esetében? S éppen azzal válik hitelessé
a vers, hogy nem siet a válaszadással, marad a kérdéseknél: hiszen 
a forradalom csak elodázódik, amit az „elmaradt” szó elválasztása 
vizuálisan is megerősít.

Másrészt pedig a politikai indíttatással egyfajta avantgárd stílus 
is együtt jár (leginkább talán Kassák Lajos és az aktivizmus juthat 
eszünkbe), ami a helyenként tapasztalható túlpörgetett eszmeközlést 
is magyarázhatná, de az expresszionizmus sem áll távol ezektől a ver-
sektől, s itt is a klasszikus magyar avantgárd mintái merülhetnek fel 
elsőként, leginkább persze Szabó Lőrinc. Legjobb példa mindkettő-
re a szerző nevének ügyes elrejtésével is kitűnő Hódolat című vers: 
„…és a szomszédban már / csengenek a burkolók ipari hang- / szerei 
adrienn teste kibomlik a / kabátból szép mint a forradalom / jácint-
virágok bólogatnak neonkék / reménységgel elmúlt a tél és nek- / tek 

vadfiúk hódolat a legendáért”. Hogy ezek a sorok mennyire jelen-
tik ennek a hagyománynak az átvételét, illetve továbbírását, újabb 
probléma lehetne, melynek tárgyalása túlnő egy kritika keretein. Jász 
Attila literán olvasható sorai némiképp eligazíthatnak e kérdés tekin-
tetében: „Legéndy Jácint az utolsó avantgarde költő, akit ismerek, aki 
ezt még komolyan veszi. Nem poszt és nem neo. A lehető legnagyobb 
ellenállás mentén feszül szembe a megcsontosodó hagyománnyal, 
az unásig ismert struktúrákkal és mindenféle elvárási trenddel.”
(http://www.litera.hu/hirek/egy-lirai-forradalmar-bemutatas) 

Legéndy Jácint szövegeinek politikai tartalma azonban egyáltalán 
nem merül ki az „újbaloldalinak” nevezhető, a fogyasztói társadalom 
ellenében megfogalmazott gondolatokban. Egy másik kötetszervező 
szálként végig jelen van a természethez való intim viszony is, amit 
legalább ugyanannyira hangsúlyosnak és ugyanannyira politikainak 
érzek, ha a politikai szót az eredeti, a régi görögök által is használt 
értelmében értjük. (Ebből a szempontból Centauri prózája említhető 
meg, akinek kötetei nagyjából Legéndyével egy időben jelentek meg, 
s melyeket talán némiképp apolitikusabb, de hasonló természetvi-
szony jellemez.) Egyfajta ökológiai szemléletmódról beszélhetünk, 
melynek túlzásba vitt, s így közhelyszerű propagálásával szintén 
találkozhatunk a Központi Zónában („tested szürrealista templom 
[…] csodálom / arcod ornamentikáját…” – Szürrealista templom; 
„rózsáktól magaszto- / sult kert…” – Macskám). 

Másrészt azonban felettébb izgalmas olvasatokra csábít olyan al-
kalmakkor, mikor egy egész életvilág lesz az apró természeti részle-
tek, mondjuk a kert gondozásának leírása által értelmezhető: a nagy-
apához, a nagymamához s rajtuk keresztül a hagyományhoz való 
viszony, szerelmek, a szövegben otthonként szereplő város és ház 
stb. vagy a kötet címét adó versben az expresszív Budapest-leírás. 
Ilyen például a Metamorfózis című költemény is. Ez az önreflexív 
vers a poézis és a buja természet összenövését viszi színre: a szöveg 
és az ember teremtődése egyszerre történik, miközben a színhelyül 
szolgáló szoba élettel pulzáló természetes tájjá elevenedik. Központi 
zónává. 



III.

Hangok csomagolópapírban
(Válogatás a pozsonyi magyar tanszék hallgatóinak

irodalmi terméséből)

A pozsonyi magyar tanszék hagyományosan odafigyel az irodalom 
művelésének elősegítésre, s erre a rugalmasan kialakított tanterv is le-
hetőséget ad némi lehetőséget: vers- és novellaírói szemináriumainkon 
évek óta a választható tárgyak közt oktatjuk a kreatív írást. Az aláb-
biakban e szemináriumok művészi eredményeiből nyújtunk ízelítőt.
A kurzusokat Grendel Lajos Kossuth-díjas író, és az ugyancsak Kos-
suth-díjas Tőzsér Árpád tanári örökébe lépve Csehy Zoltán, József At-
tila-díjas költő vezették.
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Veres István

Legenda

Ebéd után eldöntöttem, hogy határozottan fogok viselkedni. A múlt 
héten a munkahelyemen beutalót kaptam egy terapeutához, tőle tu-
dom, hogy határozottabban kéne intéznem a dolgaimat. Hiányzik
a mindennapjaiból a határozottság, uram! – mondta az orvos, aki 
mellesleg úgy nézett ki, mint egy arab sejk. Úgy is beszélt, széles kéz-
mozdulatai voltak, és gondterhelt mosolya. Talán nemrég robbantot-
ták fel az egyik olajkútját, az viselhette így meg. Elmondtam neki, 
hogy a feleségem mennyire szerette a napraforgómagot, pirítva főleg, 
de megette nyersen is. Táskaszámra hordtam haza neki, ő meg csak 
ropogtatta. Aztán elköltözött. Mondtam is neki néha, olyan vagy 
baszd meg, mint egy telhetetlen madár. Egy repülő hólyag. Ázott tol-
lú, pocakos veréb, amelyik naphosszat a csatorna széléről bámulja, 
mi történik az udvaron, néha elcsiripeli, hogy csirip-csirip, egyéb-
ként meg csak szarik meg zabál. A sejket a történet nem hozta lázba. 
Ön szerint mit kéne csinálnia egy verébnek? – kérdezte stabil nyuga-
lommal. Egy veréb nem tudja megváltani a világot. Nem süthet pala-
csintát, nem alapíthat civil szervezetet. Még traktort sem vezethet. 
Eszik, szarik, röpköd meg csiripel. Ezt a pár dolgot tudja, de ezeket 
nagyon. Ilyesmiket mondott nekem a terapeuta, akinek az egyébként 
ízlésesen berendezett rendelőjében Chagall ötujjas önarcképe lógott 
a falon. Felültem hát vérvörös kerékpáromra, és kigurultam a Duna-
partra. Uram! Elárulná nekem, hogy minek jött ma ide ki? Nézi, 
hogy úszik el a dinnyehéj, vagy mi a túróskalácsot csinál?! – szólítot-
tam meg egy ballonkabátos nyugdíjast, aki éppen a kezében levő 
apró horogra igyekezett valamit felszúrni. Szürke szigetelőszalaggal 
összeragasztott szarukeretes szemüveg éktelenkedett duzzadt orrán. 
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Nem látod, hogy horgászok, hülyegyerek?! – hangzott a válasz. Hatá-
rozottságot erőltetve magamra feltettem neki a kérdést, nem tartja-e 
meggondolatlanságnak ebben a korban bárkit is csak úgy le hü lye-
gyerekezni. A falevelek neszezése és a hullámok sustorgó csobogása 
azonban elnyomta szavaimat, így az öreg dünnyögve folytatta a pá-
ternoszter-fülek hurkolását. Szerettem volna elmondani neki, hogy 
meg nem erősített források szerint kóborol a kontinensen egy furcsa 
vágású alak, afféle internacionális szentferenc, gyanúsan öltözködik, 
gyanúsan beszél, gyanús dolgokkal van tele a kabátzsebe, egyszóval 
az egész ember bűzlik valamitől, amiről talán jobb nem is tudni. Ké-
pes manipulálni a környezetét. Aztán, amikor arra gondoltam, az 
öreg mennyire nem tudna mit kezdeni ezekkel a hírekkel, megsajnál-
tam és otthagytam. Az ilyen ballonkabátos savanyújózsibácsikra 
szokta Bandika mondani, úgy eljárt felettük az idő, hogy a kismutató 
lehorzsolta a homlokukat. Belerozsdásodtak a bőrükbe a csontjaik. 
Lemaradtak az élet nagy futóversenyében. Bandi egyébként a legha-
tározottabb ismerőseim egyike. Egy novemberi estén nem egész ne-
gyed óra alatt sikerült meggyőznie arról, hogy azok az idős emberek, 
akik úgymond fiatalosan öltözködnek, sokkal könnyebben szót érte-
nek a zsengébb nemzedékek tagjaival. A sejk szerint én két okból 
nem tudok embereket meggyőzni dolgokról, először is, mert nincs 
bennem határozottság, másodszor pedig mert nekem állítólag mind-
egy, hogy a többi ember mit és hogyan csinál. A gyakorlatban ez azt 
jelenti, hogy rátarti alak vagyok, aki csak saját magával hajlandó fog-
lalkozni. Melankolikus kis köcsög, ahogy Bandika mondja. Nem 
akartam húzni az időt, rábólintottam a diagnózisra, hadd higgye, 
hogy véghezvitt aznap valami hasznosat. Még Bandika két nagyapjá-
ról is meséltem neki, hadd lássa, mire képesek az emberek hetvenöt 
fölött. Barátom szavai szerint az egyik öregúr kicsi és mérges, egész 
nap a kutyát rugdossa, a szomszédoknak mindig beszól. Ő az Ervin 
bácsi. Másikuk, az Albert papa, teljesen fitt, ápolt, kortársai között 
szinte metroszexuálisnak hat. Ráadásul véleménye van olyan dol-
gokról, amelyekről sokan azt sem tudják, hogy léteznek. Farmert 
hord meg anorákot, talán kedvenc cipőmárkája is van. Mellesleg ott 
ült ő is Bandika mellett a fekete Audi Q 7-esben, amelyik felkent
a viadukt lábára azon a hajnalon, amikor a városból kivezető ország-
úton bicikliztem. Épp aratás után voltunk, gőzölgött a tarló a kora 

reggeli napsütésben. Bandiék persze elhajtottak a francba. Jó darabig 
senki nem jött, a vérem viszont már-már megszáradt, úgy döntöttem 
hát, valahogy levakarom magam a falról. Megpróbáltam erőt pum-
pálni a bal kezembe, majd a mutató-, középső- és a gyűrűsujjammal 
lassan benyúltam a fejem alá, hogy lefeszítsem a hűvös betonról, 
ahová az ütés ereje és a dermedt vér ragasztotta. Mindezt hihetetle-
nül lassan, pontosan és szépen, ahogy érdemes. Amint sikerült ma-
gamat leválasztani, látom ám, hogy a vérvörös biciklimnek kitört 
néhány küllője. Felmásztam rá és kattogó küllőkkel tekertem tovább 
keleti irányba. A hatodik vagy a hetedik kilométert rághattam, ami-
kor egy napernyő alakja rajzolódott ki az aszfalt olvadozó horizont-
jában. A napernyő alatt két lány ült, szinte teljesen egyformák. Diny-
nyét árultak, közben süteményt ropogtattak meg kámforos cukorkát, 
azzal hűtötték magukat. Ahogy megálltam, egyikük hátrament a bok-
rok közé. Látszott, ahogy letolja a nadrágját. Te nem mész pisilni? – 
vetettem oda a másiknak, miközben letámasztottam a vérvörös ke-
rékpárt. Hátrakapta szegény lány a fejét, majd kiesett a fogai közül
a linzer. Nagyon rosszul nézel ki – mondta, ahogy jobban végigmért. 
Baleseted volt? Persze – vallottam be, kézlegyintéssel intézve el a té-
mát. Fogy a dinnye? A lószart fogy – legyintett ő is –, mindenki csak 
dudál. Ahogy megláttalak, arra gondoltam, elvihetnél innen minket 
a vérvörös bicajodon. A nővérem felülne a csomagtartóra, én meg
a vázra. Tekersz párat, és benn is vagyunk a városban. Egy sárgadiny-
nyét szagolgatva megkérdeztem, miért pont ő akar a vázra ülni, erre 
azt mondta, hogy mivel ő a bátrabb. Ahogy gurultunk a lejtőkön le-
föl, szóba kerültek a magyar népmesék. Egyetértettünk abban, meny-
nyire magas színvonalon mozognak ezek a történetek, milyen gaz-
dag is népünk mesekincse, a szájhagyomány a Lúdas Matyi, meg
a többi hungarikum. Ha jól tudom, a Lúdas Matyi nem is népmese, 
hanem Fazekas Mihály – húzta fel a szemöldökét a fiatalabb kacéran. 
A Lúdas Matyi az egy népi legenda –, magyarázta az idősebb a cso-
magtartóról. Mi az, hogy legenda? – kérdezte tettetett naivsággal az 
első. Mialatt beértünk a városba, megbeszéltük, hogy a legendák 
olyan történetek, amelyek szentek csodás életének eseményeit mesé-
lik el ismeretterjesztő, olvasmányos formában. Sok hasznos tanácsot 
tartalmaznak a mindennapi élettel kapcsolatban, például hogy ho-
gyan érdemes dombos talajra favécét állítani, vagy hogy mikor kell 
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permetezni a gyümölcsfákat monília ellen. Közben igyekeztünk mi-
nél komolyabb képet vágni, mivel tudtuk, hogy az elhangzottakból 
semmi sem igaz. Bevallottam azt is, hogy azért biciklizek ilyen sokat, 
mert amióta a feleségem elköltözött, képtelen vagyok megmaradni 
otthon, így elszaporodott szabadidőmben kerékpárral kószálok
a környéken új ismerősök után kutatva. Na meg, hogy az arab elme-
orvos szerint nem vagyok elég határozott. Bámultak tátott szájjal, 
nem hitték el egy szavamat sem. Ahogy a városba értünk, esteledni 
kezdett. Egész nap nem ettünk semmit. Kati vagyok! – vallotta be
a szálloda fürdőszobájában a fiatalabb, miután beleköpött a mosdó-
ba egy pofára való nyálas fogkrémhabot. Kérdésemre viszont, hogy 
használhatom-e a fogkeféjét, nemmel válaszolt. Innen tudtam, hogy 
hazudik. Unalmas vagy, mint az ablakpárkányra száradt madárszar! 
– vágta a képembe az idősebb, mielőtt elindultam vacsoráért. Sírni 
kezdtek, kérleltek, vigyem vissza őket a dinnyéikhez. Kilenc óra hét 
percet mutatott az óra. Ültünk a kanapén és bámultuk egymást. Az-
tán eljött a kilenc nulla nyolc, majd a kilenc nulla kilenc. Akkor vol-
tam ennyire tanácstalan, amikor a feleségem tudtomra adta, hogy el 
fog költözni. A bekulcsolt fürdőszobaajtó alól halványpiros melegvíz 
szivárgott a konyhába. Asszem… hogy… ne hívjál fel többet… jó? 
Ezt még valahogy ki bírta mondani. Te hülye picsa, majdnem meg-
haltál, te hülye picsa! Majdnem meghaltál! – ordítottam a pofájába 
sírva, amikor a mentőben magához tért. Kilenc húsz volt, mire elin-
dultam vacsoráért. Egész éjjel tekertem, tartva a keleti irányt. Meg-
ígértem nekik, hogy a vacsora rántott disznólapocka lesz kovászos 
uborkával, feltéve, ha semmi nem jön közbe. Így adtam tudtukra, 
hogy le vannak szarva. Éjjel egy kiterjedt erdőn haladtam keresztül, 
olyan csend volt, hogy érezni lehetett a húsát. Elég volt rajta átnyo-
makodni. Azt hiszem, a Börzsöny volt, bár ezt csak azért mondom, 
mert nem jut eszembe jobb. Voltak persze furcsa zajok, baglyok hu-
hogása, a mátyásmadár rikácsolása, korhadt ágak nyikorgó haláltu-
sái, egyszóval a szokásos. Féltem, és semmi kedvem nem volt meg-
halni. Éjszaka egy sötét erdő közepén egyébként a minimum, ami az 
embertől elvárható, hogy féljen, ez hozzá tartozik az erdőkerülés eti-
kájához. Volt egy jó három kilométeres szakasz, amelyiken el-elnyo-
mott az álom, de én tekertem, csak tekertem tovább lehunyt szem-
mel is. Láttam Teréz anyát, ahogy az ösvény mellett rőzsét szedeget, 

Mazsolát meg Tádét, amint egy vakondtúráson vitatkoznak. Horthy 
István a fejem felett füstölt el egy törött szárnyú héján. Hajnalodni 
kezdett, amikor kiértem a kukorica- és napraforgótáblák közé.
A napnak szemmel láthatóan nehezére esett kikecmeregni az északi 
dombok mögül. A keleti égbolton a szél ott felejtett egy felhőt, ame-
lyiknek az alakja Új-Zéland térképére emlékeztetett. Éppen a világot 
nemrég elárasztó új-zélandi hagymáról igyekeztem egy örök érvé-
nyű igazságot megfogalmazni, amikor kigyulladt a fejemben a vil-
lanykörte: lehet, hogy a feleségem és az arab terapeuta összeszövet-
keztek ellenem?! Az asszonynak elméletileg bejöhet a sejk, néha, 
amikor már tényleg nem tudta kitalálni, mi a baja velem, felrótta, 
hogy nem vagyok elég mediterrán típus. A doki is mindig a felesé-
gemnek adott igazat, ha a sérelmeimet soroltam. Nem volt időm az 
okfejtést végiggondolni, mert le kellett szállnom, tábla jelezte, hogy 
tizenkét százalékos emelkedő következik. Könnyedén felbaktattam
a dombtetőre, ahol egy benzinkút várt. Úgy volt az útra építve, 
hogy ne lehessen kikerülni. Ilyet még nem láttam. Mindegy, gon-
doltam, bemegyek, oszt veszek egy kólát meg burgonyaszirmot, 
kell a gyors energia. Kinyílik a fotocellás ajtó, belépek, de vegyes-
bolt helyett egy rosszul megvilágított alagút fogad. Letámasztom
a biciklit, és gyalog indulok a fény irányába. Az éhségem és a szom-
júságom elmúlt, az utolsó métereken olyan puhák a lépteim, mint
a vatta. Még sosem éreztem magamat ennyire egyben. Az alagútból 
kilépve eláraszt a fény. Nagy nevetség, de be kellett látnom, hogy 
meghaltam. Lényegében már akkor, amikor Bandikáék felkentek
a falra az Audi Q 7-essel. Utána még volt egy rövidke kóma, amíg 
feljutottam a túlvilág kapujához, ha van ilyen. Ezért kellett tarta-
nom a keleti irányt. Most meg, hogyan, hogy nem, megint itt va-
gyok a földön, persze nem akként, mint utoljára, vagy mint még 
azelőtt, amikor egy vonat ütött el. Azért szerintem az egész nem 
olyan nagy dolog. Az a lényeg, hogy szeressünk enni, és egyben 
másban istenre is hasonlítsunk.
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Kilácskó Tímea

A pillangó

A pillangók szárnyát 
kitépik, ugye?
A fullasztó koromba 
némán zuhan a szárny nélküli test.

Óh, türkiz álmok
„sosemvolt” boldogságról.
Mint szárnyszegett pillangók
megtépázva a porban.

Az álom szertefoszlik, s
helyén az üresség vonyít
tört-pillangók néma kínjával.

Harmadnapon

Akár a mesebeli Gólyakalifa,
önmagad börtönébe zárva
elvarázsolt madárként pihegsz.

A varázsige hangjait szétfújta a szél:

„A szabadulás könnyű álom,
Harmadnapon megtalálom…”

Harmadnapon megtalálom?

Veres Erika

Akvamarin

hörgő teherautóra
színes hullámvasút-részeket
raknak a búcsúsok

elfeledve krisztuskodom

sivatagi madár
begyében pislogó homokszem
hidegvérű hüllők
mozgó lepedőjeként hentereg a táj

akvamarin futórózsa ég
a vázában
törtfehér damasztabroszon
tükörcserép
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Sajnálom

Lassan eloldalog. Cigarettát 
sodor napsugárból.
Fészkében megszeppent szivárvány. 
Hal, madár.
Sajnálom.
Barátságtalan köd. Alma a pohárban. 
Házak fényes oldala paletta. Télen odafúj a szél.
Halkan lilul a láthatár.

Épület

eremben vérrög
számban egy olasz csók remeg
szédület fent és
szédület alant
Isten izgulva zajong szempillám hegyén
hónaljamban visít a kockacukor
félénken foszforeszkálok míg a
téren kielőz néhány megolvadt galamb

Teve

teljesen magába szippant
lencseleves asszociáció-cselek
lebetegszem az úton, fehér csík, fehér por,
szája széthúzódik, szája
válla viszi a susogó szelet,

tapétás magány, poszterek
kilincs, amit beteg kéz tart,
hídon átfolyó gyömbér,
szívem kilyukadt.

indokolatlan zűrzavar űrzik bent
kívül átlátszik a hideg
pohárba zárt fényjelek
szégyenlős izgalom
csillog, csillog, vakít
átmelegszik a körmöm töve,
rózsaszín teve sír a hátadon
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Ha széthúzza

nem lettem könnyebb
amikor mellbedöftek
két erős gerendával

csak álltam és akartam
látni az arcukon húzódó
puha vonalakat
elsimítani a szemük alatt felgyűlt
kócos szarkaláb-hadat

felém nyújtották aztán
a tejesbögrét
de mondtam hogy nem iszom
tehén mint bánat
bennem legel reggelente mind
ha a fodros eső
széthúzza langyos blúzát
vajúdó homlokom felett

Vaszily Tímea

∗

állok
szívhasogva az ősznek öltözött nyárban
talpig libabőrösen
kócos Duna-szélben
kicsit mást mutat már a víztükör
valami belecsillan a szemembe
utánanyúlok és 
megfogom a kezem

Zsoltár (reggeli átirat)

eleitől fogva tebenned
szívem visszacsatolom
ma újra kompatibilis
a radiátor nyomai a bőrömön
párhuzamosak
jössz mellettem
a végtelenben találkozunk
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∗

van rajtam 
egy tenyérnyi
boldogság
a cseresznyefa alatt
a fűben 
a bogarak hátán fénycsík
a karom
görbítem az ujjam
kibomlanak a csokorból jól fésült hiányosságaid

∗

arról, ami nem

cigarettát sodrok magamnak
lassan, gondosan
attól még nem vagyok dohányos
úgysem gyulladna meg
a tüzet ellopták a múlt héten, azóta
hestia sem olyan hagymaszagú már
albumokat ragasztgat
fonalakat sző
néha párkának is nézik
pedig csak
unja magát

Kacsinecz Krisztián

Kristályvérben pácolt muréna

Kristályvér buggyant azon az alkonyon fel a pórusokon –
Mint az utcákon a hulló fény az Aventinuson.

Borban fürödve pirkadtunk meg, úrnő és hetéra.
Rozsdás bőrödre forrt a nyelvem,
Erato szájában, mellein, ölében,

Összehegedtünk, mint sebek a tenyéren.

–

Hetérát a murénáknak! – buggyant aztán a forró délben 
a nyál az ajkaidon.

Te emésztesz fel, domina, díva,
s tested lesz Erebosom!

Ezernyi kéjes harapás és combcsóknyi fájdalom.
Tengerek szülte Vénuszom, inaid gúzsba fonom!

–

Borban pácolt murénában fekete hajszálka.
Hogy kristályvéredbe felszívódhatok, örökös hála.
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Tömegember

Harangok zúgtak a fejében
Vagy óceán-combú szirének éneke

Szállt a csótányok rettentő nyüzsgése felett
Az alkony szilánkokra törött szét
És ezernyi sugár szaggatta-tépte
Ópiumtól bevérzett tekintetét

Remegett a fényben a meztelen fém
Aznap indult az első szerelvény

Amilyent addig még senki sem látott 
Összetákolt tömegemberek lepték hát meg

A porfészek-világ vasperonját 
És vártak valami csodát vagy átkot

Aztán a vonat tetején lépkedett tovább
És beszívta a szikrázó illatot

Amit a Szahara felől hozhatott a szél
Szajhák befűszerezett mellehúsa

Olcsó szesz és cigaretta
És a pucér testre szórt morfium rémgyönyör-íze

Tántorította, szédítette
Megkapaszkodott hát valami vashuzalban

A kamerában villant a kép
S az előbb még mozgó (s tán álmodó) alak 

Füstölgő roncsa omlott a porba

Csépe Katicza

Győzzünk!

Tegyünk úgy,
mintha lenne értelme a világnak.
Mintha a vágyak beteljesülésével,
az üresség helyett,
a boldogság jönne el.

Adjunk helyet a kopárságnak,
a fényeknek,
a hónak,
a szélnek.

Keretezzük be a világot
reményekkel,
s közbe nézzük végig csendesen,
hogy hogyan fakul a kép.

Vagy csak egyszerűen üljünk le,
figyeljük a semmit,
ne keressünk értelmet,
ne gondolkodjunk,
csak lássuk a falak vonalát,
csak létezzünk.
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Majd fogjuk a fegyvert,
tegyük halántékunkhoz és célozzunk,
nem fájhat az se jobban,
mint az a sok elszalasztott pillanat.

Ne legyen neve!

Nem mondom ki,
mert megfagyasztanak a szavak.

Az a kő.
A bézsben úszó székek.
A teli mosogató.

Ahogy forr.
Ahogy izzik.
Ahogy küzd.
Ahogy felgyorsul.
Ahogy felfeslik egy szál.
Ahogy…
Ahogy állsz és.

Nem lehet törvény,
s nem lehet neve!

A világgal akarok harcolni,
s néha benned megpihenni.
Esetleg el-elmosogatni egy tálat, 
és csak úgy élvezni egymás középszerűségét.

Szavak

Fáradt vagyok.
Szavakkal tapétáztam ki a falakat.

Éltem velük és hazudtam:
Hisz csak szavak voltak, szép csomagolásban.
Fuldokoltam
a teljesség nélküli betűk és hangok csomagolópapírjában.

Szavakat keresünk, 
értelemnek címkézzük meg őket,
hogy könnyebben üzleteljünk
a tökéletes mosoly árnyékában.

Lassan… 

Lassan történetté válunk:
két lélegzetvételnyi szenvedély,
akik sosem lángolnak egyszerre.
Teamécsesekkel körberakott jég-szobában
a pamlagon ül a józan ész.
Mi pedig tovább szőjük véges történetünket
két félig szívott cigaretta között.
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Sebk Szilárd

A lét a tét

Messze piroslott már a cseresznye, amit leszakított;
Hosszan fényezi míg, nyelve helyére teszi.

Majd – ajkát tisztítva ragacstól – kérdi barátja:
„Nem félsz attól, hogy fürge kukacra harapsz?”
Erre nagyot nyel, ránéz, és megjegyzi legyintve:
„Ez nem az én gondom. Féljen a benne lakó!”

Áj missz jú babám

Lá-lá-lá-lá-lá! Jaj, hol van már az a refrén?!
Á, itt jön! Hallgasd, míg megunod s megunom!

Szerelmes vers

Versfaragásba merülsz, mert gyáván azt hiszed: úgy fogy
közted s közte a táv, mint a sorod gyarapul?!

Télbúcsúztató

Bár fagyosan néz még, e keménység: hullamerevség
már; a tetem velején zsenge nyühad hegedül.

A köpés monológja
(Egy Szimonidész-fordítás mintájára)

Itt fekszünk, bárhol, korlátul a talpaitoknak.
Mind elhoztuk, amit szád üregébe’ kevert.

A pillanat halála

Átkarol. Érzed. Ott van, amíg nincsen. Ha a lesz kell,
holt voltként gurul el. Rád néz s ránézel a kézben
késsel. Most ez az egy, ami Élethez köti élted.
Vas-hideg. Ennyi a részed. Hátrálsz? Megy veled! Érzed:
szívja a véred, része a részed, a kint idebenn van,
mígnem kinnreked, és mereven hátrál a tekintet.

Catullus-átköltés (CV.)

Parnasszusra mered Vili, és hág is fel azonnal.
Csúcsa előtt mégis: szűzi szigor döfi le.
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Gubó Mária

Haikuk

Alkonyatkor fáklyazöld volt az ég.
A dombok
tóba ültetett elefántok.
…
Fölriadtam! Mert
úgy dalolt
a Nap.
…
Van Gogh képét
bámulom.
Vörhenyes szőrszál a talajon.
…
Égtek a fák a
hajnal-zenében.
Pont.
…
Óh! mennyi
apró kámzsás barát. FOG -
röntgen.
…
Kiültünk.
Hallgattuk a növények
énekét.

Czucz Enik

Séta

bolygót varázsolsz elém
kígyót bűvölsz nekem
fejed felett hajítod
messzi az üveget

ha velem sétálsz
„igazi ligetekben”
meg ne fordulj 
az „igazi citromok” levében
párolódott lányok után
még ha csípi is orrod
narancs-szagom

Vigyázat!!! Nyomokban Zs. Nagy Lajos idézetet tartalmaz!

Ingyentetkó

lepkék szállnak hátamra
hegesztőpisztolyt ragadok
megpörkölöm őket
odakozmálnak
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Bilász Boglárka
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